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Sammanfattning 

Bakgrund: Personer med demenssjukdom på särskilt boende riskerar att bli undernärda till 
följd av sin nedsatta kognitiva förmåga. Risken för undernäring ökar ju längre sjukdomen 
fortskrider. Svårigheterna för patienterna att inta föda kan bero på fysiska, psykologiska, 
miljömässiga och sociala faktorer.  Dessa personer är i stort behov av stöd av vårdpersonal i 
sitt dagliga mat- och vätskeintag. Problem: En måltidsmiljö som inte är anpassad efter de 
demenssjukas behov kan leda till undernäring, minskat livskvalitet samt öka risken för 
komplikationer och värsta fall ha en dödlig utgång. Syfte: Beskriva måltidsmiljöns betydelse 
för näringsintaget hos personer med demenssjukdom utifrån vårdpersonalens perspektiv. 
Metod: En allmän litteraturöversikt. Resultat: Fyra teman identifierades som viktiga för 
att skapa en god måltidsmiljö: Social samvaro, Doft och aptit, Den fysiska miljön och 
Individuella preferenser. Slutsatser: En gynnsam måltidsmiljö kan stödja de boendes 
självständighet, öka näringsintaget och öka livskvaliteten hos personer med demenssjukdom. 
Några aspekter som identifierades i måltidsmiljön för att öka näringsintaget var anpassning 
till individuella behov och preferenser, en fin hemlik miljö med personalnärvaro under 
måltiderna och en noga tilltänkt bordsplacering. Minskade distraktioner i miljön samt att 
servera mat de boende var bekanta med sedan tidigare visade sig också vara gynnsamt.   
 

Nyckelord: Demens, måltidsmiljö, personcentrering, undernäring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Abstract  
Background: People with dementia in special housing are at risk of being malnourished as 
a result of their impaired cognitive ability. The risk of malnutrition increases as the disease 
progresses. Difficulties for patients to eat may be due to physical, psychological, 
environmental and social factors. These people are in great need of support from healthcare 
professionals in their daily food and fluid intake. Problem: A meal environment that is not 
adapted to the needs of the dementia sufferers can lead to malnutrition, reduced quality of 
life and increase the risk of complications and, in the worst case, have a fatal outcome. 
Purpose: Describe the importance of the meal environment for the nutritional intake of 
people with dementia from the healthcare staff´s perspective. Method: A general literature 
review. Results: Four themes were identified as important for creating a good meal 
environment: Social coherence, Fragrance and appetite, The physical environment and 
Individual preferences. Conclusions: A favorable meal environment can support the 
independence of residents, increase nutritional intake and improve the quality of life of 
people with dementia. Some aspects that were identified in the meal environment to increase 
nutritional intake were adaptation to individual needs and preferences and a nice home-like 
environment with staff presence during meals and a carefully planned table location. 
Reduced distractions in the environment as well as serving food the residents were familiar 
with before proved also beneficial.  

Keywords: Dementia, malnutrition, meal environment, person centering 
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1 INLEDNING  

Cirka 25 000 personer insjuknar i demens varje år, de flesta över 65 år. Totala antalet 
personer med demenssjukdom beräknas uppgå till 150 000 personer i Sverige (Svenskt 
demenscentrum, 2016). Demens går ej att bota utan fokus ligger på att underlätta vardagen 
och bidra till en så god livskvalitet som möjligt. Demens kan yttra sig på olika sätt beroende 
på vilken del av hjärnan som drabbas. Ofta ses försämrat minne och orienteringsförmåga, 
oro, nedstämdhet och ändrat beteende. Detta leder ofta till att personen inte klarar sig själv 
utan behöver hjälp från anhöriga eller vårdpersonal. Under den verksamhetsförlagda 
utbildningen inom demensomsorgen väcktes ett intresse för just detta område. Där 
uppmärksammades att måltiderna ofta var en höjdpunkt för de boende och att många olika 
faktorer spelade in för att detta skulle få ett så bra utfall som möjligt. De boende med 
demenssjukdom hade olika problem och preferenser som skulle beaktas. Där 
uppmärksammades också att en del boende var väldigt oroliga och hade svårt att slutföra 
måltiden medan andra var väldigt högljudda vilket störde och oroade de andra boende. 
Tankar väcktes om hur måltidsmiljön kunde utformas på bästa sätt för att främja 
näringsintaget och således livskvalitén hos de boende med demenssjukdom. Ämnet som 
valdes till detta examensarbete är en gynnsam måltidsmiljö vid demenssjukdom. Det valdes 
utifrån förslag på intresseområden relevanta för sjuksköterskeprofessionen av en 
forskargrupp på Mälardalens högskola. 

2 BAKGRUND  

I bakgrunden presenteras olika former av demenssjukdomar, risker för undernäring, 
måltidssituationens betydelse för personer med demenssjukdom, sjuksköterskans ansvar och 
detta examensarbetes teoretiska perspektiv. Avsnittet avslutas med en problemformulering.  

2.1 Demenssjukdomar  
Demens är ett samlingsnamn för olika symtom som orsakas av skador i hjärnan som leder till 
gradvis försämring av tankeförmåga, minne, emotioner och språk vilket påverkar en 
människas funktionsförmåga i det dagliga livet. Cirka 10 procent av befolkningen utvecklar 
demens någon gång i livet. Risken att drabbas ökar med hög ålder och ungefär 25 procent av 
personer över 85 år har någon form av demenssjukdom (Jönsson & Eriksson, 2016). 
Riskfaktorer att insjukna i en demenssjukdom kan vara exempelvis diabetes, hjärt- och 
kärlsjukdomar, rökning och höga blodfetter. För vissa former av demenssjukdom finns även 
en ärftlig faktor (Edberg & Ericsson, 2017) Det finns många olika typer av demenssjukdomar 
men i detta examensarbete kommer alla former sammanfattas under ordet demenssjukdom. 
Nedan presenteras olika förekommande demenssjukdomar. 
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Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers. De första symtomen som ses är i regel 
försämrat närminne och svårigheter med inlärning. Sedan tillkommer ofta problem med 
planering och rumslig uppfattning samt desorientering. Förmågan att tänka logiskt påverkas 
också. I ett sent stadie blir personen ofta oförmögen att sköta sina dagliga göromål och sin 
personliga hygien (Jönsson & Eriksson, 2016). 

En annan form av demens är vaskulär demens. Riskfaktorer vid denna typ av 
demenssjukdom är hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Symtom kan vara långsamma rörelser, 
svårt att ta initiativ, sämre planeringsförmåga samt svårigheter att klara vardagliga göromål. 
Försämrat minne och depression kan också ses som tidiga symtom. Vaskulär demens kan 
yttra sig olika beroende på vart i hjärnan som skadan är belägen. Personen kan till exempel 
drabbas av personlighetsförändringar, svårigheter att analysera, tolka och förstå samt 
försämrat minne. Även rörelseförhinder och talstörningar förekommer (Skog, 2012).  

En annan demenssjukdom är Lewy- Body demens. Här kan symtomen variera från stora till 
milda besvär under samma dag. Symtom som ses är ofta nedsatt uppmärksamhet, släpande 
gång, nedsatt vakenhetsgrad, muskelstelhet och hallucinationer. Minnessvårigheter 
framkommer ofta sent i sjukdomsförloppet (Edberg, 2014). Pannlobsdemens är relativt 
ovanlig och yttrar sig mer annorlunda än ovanstående sjukdomar. Sjukdomen debuterar 
relativt tidigt, ibland före 50 års ålder. Minnet och tankeförmågan är ofta intakt. Personen 
har i regel en minskad omdömesförmåga och personlighetsförändringar förekommer. Det är 
vanligt att personen blir lättirriterad och avtrubbad och slutar bry sig om sin hygien. 
Personen tappar sin självkontroll. Det är vanligt att personen blir impulsiv och aggressiv 
(Skog, 2012).  

 

 

2.2 Risker för undernäring vid demenssjukdom  

Enligt Socialstyrelsen (2011) är näringsbehovet cirka 25 kalorier per kilo kroppsvikt hos 
sängbundna personer och cirka 30 kalorier för personer som är uppegående men med låg 
fysisk aktivitet. Mat ger människan den energi som behövs för att kunna fungera. Personer 
med demenssjukdom är i riskzonen för malnutrition ju längre deras sjukdom fortskrider. Vid 
hög ålder minskar energibehovet men näringsbehovet förblir detsamma och kan i vissa fall 
öka, därmed behöver maten vara mer näringstät. Personer med demenssjukdom blir ofta 
rastlösa och har svårt att sitta still vilket innebär att extra energi går åt (Skog, 2012). Enligt 
Meijers, Schols och Halfens (2014) så är personer med demenssjukdom på särskilt boende 
oftare undernärda än personer utan demenssjukdom. De är också mer beroende av hjälp från 
personal och det är i regel svårare att förbättra näringsstatusen hos dessa personer. Att äta 
kan för en person med demenssjukdom vara en utmanande uppgift som kräver 
koordinationsförmåga då det vid måltiden används både rörelse och mental kraft. Forskning 
visar att viktnedgång hos personer som har demenssjukdom kan leda till ytterligare 
försämringar.  
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Cirka en tredjedel av alla personer med demenssjukdom beräknas ha ett för lågt födointag 
(Lin, Watson och Wu, 2010). Hallpike (2008) beskriver att om patienten minskar i vikt finns 
risk för frakturer vid fall och sämre koncentration. Dysfagi (sväljsvårigheter) är ett vanligt 
problem hos personer med demenssjukdom vilket också ofta leder till ett försämrat 
näringsintag. Personer med demenssjukdom har ofta problem att koordinera tuggning och 
sväljning och kan ha problem med munhälsan i stort vilket ytterligare kan vara en 
bidragande faktor till ätsvårigheter. I en annan studie observerades att personer med 
demenssjukdom hade mindre andel tänder kvar samt mer karies och det var kopplat till en 
bristfällig munvård (Delwel et al., 2019). Lee och Song (2015) upptäckte att ju längre de 
boende hade vistats på äldreboendet samt hur länge de hade haft demenssjukdom påverkade 
deras förmåga att äta och i synnerhet på egen hand. De boende som hade kost i puré eller 
flytande form åt också sämre än övriga.   

Svårigheterna för personer med demenssjukdom att inta föda kan bero på både fysiska, 
psykologiska, miljömässiga och sociala faktorer. Trötthet kan också vara ett vanligt fenomen 
vilket gör det svårt att hålla sig vakna under måltider. Nedsatt syn kan bidra till att det blir 
svårt att urskilja bestick och tallrik särskilt när kontrasten är liten. Att känna igen maten på 
tallriken kan vara svårt för en demenssjuk person vilket kan leda till att exempelvis servetten 
stoppas in i munnen istället för maten. Det kan även vara svårt att känna igen texturer och 
därmed svårt att veta vad som finns i munnen samt om det ska tuggas eller sväljas (Skog, 
2012). Ungefär 45 procent av personerna med demenssjukdom anses vara deprimerade vilket 
kan visa sig genom att patienten vägrar att äta eller att öppna munnen vid matning (Chang & 
Roberts, 2011). I en annan studie visade det sig att viktminskning hos personer med 
demenssjukdom är förenat med stor mortalitet. I studien ingick 792 personer som avlidit på 
ett särskilt boende och det visade sig att 72% hade reducerat intag av mat och dryck de sista 
månaderna i livet. De anhöriga till personerna med demenssjukdom upplevde att de fick för 
lite assistans av personalen vid måltiderna (Hanson, Ersek, Lin & Carey, 2013). Ytterligare 
orsaker till lågt födointag kan enligt Lin et al. (2010) vara att de som har måttliga svårigheter 
att äta själva nedprioriteras till förmån för patienter med större svårigheter vilka i studien 
också var de som hade det största födointaget. Få besök av anhöriga samt att vara äldre 
kvinna var enligt studien också orsaker som ökade risken för lågt födointag. Skog (2012) 
beskriver även att det är vanligt att personer med demenssjukdom som har en liten kognitiv 
nedsättning antas kunna äta helt självständigt. Därmed får de inte alltid den hjälp de behöver 
vid måltiderna vilket är en stor risk för undernäring (Skog, 2012).  

Enligt Socialstyrelsen (2011) är det viktigt att sprida ut måltiderna så jämnt under dygnet 
som möjligt för att öka näringsupptaget och därmed minska risken för undernäring. Annars 
finns risk för att den boende får lågt blodsocker och nedbrytning av muskler sker till följd av 
det. Nattfasta bör inte överskrida 10 till 11 timmar och patienten bör ha tillgång till mat under 
natten. Vidare skriver Socialstyrelsen (2011) att nedsatt nutritionsstatus kan leda till 
immunbristsyndrom, depression, apati och att den boende kan bli utåtagerande. 
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2.3 Måltidssituationens betydelse för personer med demenssjukdom  

Begreppet måltidsmiljö avser i detta examensarbete den miljö där de boende med 
demenssjukdom äter. Måltidsmiljön innefattar rummet, mötet, produkten, styrsystemet och 
atmosfären (Livsmedelsverket, 2011). För många äldre är måltiden dagens höjdpunkt, en 
social aktivitet i gemenskap med andra individer. Personalen inom äldrevården har en stor 
betydelse för måltidens utfall (Sidenvall, 2007). Måltidsmiljön har en betydande roll vid 
ätandet. Matsalar på äldreboenden är ofta fulla med människor och distraktioner så som 
höga bakgrundsljud och konversationer mellan vårdpersonal vilket gör att personer med 
demenssjukdom ofta blir otåliga, utåtagerande och får problem med att inta föda (Chang & 
Roberts, 2011).  Förmågan att inta födan påverkas mycket av stimulans i måltidsmiljön så 
som rätt tillbehör att äta med, ljus och ljud samt hur stimulansen levereras och tolereras av 
den boende med demenssjukdom (Liu, Jao & Williams, 2016). Vid demenssjukdom påverkas 
förmågan att uppträda enligt socialt inlärda mönster och att hantera bestick, serveringsskålar 
med mera kan vara en utmaning. Personer med demenssjukdom kan glömma att äta eller 
glömma att de precis ätit. En tidig förändring vid sjukdomen är förändringar i 
smakupplevelsen. Ofta blir söt mat och dryck mer attraktiv. Under senare delen av 
sjukdomsförloppet är viktnedgång vanligt till följd av att personen inte känner hunger- och 
törstförnimmelser (Sidenvall, 2007). 

 I en studie framkom att när vårdare och patient har olika kulturell bakgrund kan det påverka 
måltiden och näringsstatusen negativt. I vissa kulturer är det till exempel en naturlig del av 
åldrandet att bli matad medan det i andra kulturer anses vara kränkande. Kulturen påverkar 
också en persons matpreferenser och måltidsvanor (Chang & Roberts, 2011). I en studie gjord 
av Milte, Shulver, Killington, Bradley, Miller och Crotty (2017) beskrev personerna med 
demenssjukdom på särskilt boende att det var viktigt att deras individuella preferenser 
tillgodosågs gällande valmöjligheter av mat, tidpunkt, portionsstorlek samt involvering i 
måltidsrutiner exempelvis att hjälpa till med dukning och avplockning. De boendes anhöriga 
önskade en bättre kommunikation gällande vilken typ av mat deras närstående föredrog. De 
anhöriga upplevde också att de boende kategoriserades beroende på om de behövde hjälp 
med matning eller ej enligt en allt eller inget princip. Vilket de anhöriga inte tyckte var så bra 
då de upplevde att sin närstående ibland var i behov av hjälp med matning och ibland endast 
assistans eller övervakning vid måltiden.  

För att skapa en trivsam måltid är det många faktorer som spelar in. Five aspect meal model 
är en modell framtagen för att förbättra måltidsmiljön på restauranger. De viktiga elementen 
är här rummet, produkten, stämningen och styrsystem. Dessa bildar sedan sammantaget 
atmosfären. Rummet är platsen där måltiden serveras och miljön runt omkring.  

Belysning, ljud, färger och utformningen av textilier kan ha stor inverkan på måltiderna, 
vilket kan vara en av de viktigaste faktorerna bakom människors olika upplevelser av samma 
måltid.  Mötet innefattar mötet mellan gäst och personal samt interaktion mellan gäster. 
Produktaspekten består av mat och dryck, hur de serveras och deras kombination. 
Styrsystemet omfattar flera olika system av administrativ karaktär så som ekonomiska och 
juridiska aspekter samt ledarskap. Atmosfären skapas av alla de andra aspekterna 
tillsammans, alla sinnen används, lukt, smak, textur, syn, känsel och ljud. Interaktion och 
socialt sammanhang är också viktiga aspekter för helhetsupplevelsen. Alla sinnen måste vara 
i harmoni för att skapa en god måltidserfarenhet. Atmosfären påverkar vår motivation, vårt 
tänkande och beteende (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006).  
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I en studie av Wikby och Fägerskiöld (2014) intervjuades äldre personer om vad som 
motiverade dem att äta och vad som ökade aptiten. De visade sig att viljan att äta påverkas av 
faktorer såsom dagsform, hälsa, personliga värdering, maten, sällskap vid måltiden samt 
måltidsmiljön. Att ha sällskap vid maten ansågs vara av stor vikt för alla deltagare i studien. 
Det ansågs öka aptiten och ge tillfälle för social kontakt och en trevlig stund. Fysisk aktivitet 
visade sig också vara viktigt för att stimulera aptiten. Det framkom att de boende ville att 
miljön skulle vara ren och trevlig med vackra färger, möbler och textilier, gärna en stressfri 
miljö och möjlighet att sitta i små grupper. Några av de faktorer som ansågs minska aptiten 
var sjukdomar eller andra obehagliga symptom såsom dåliga tänder, nedsatt syn, ensamhet 
samt andra boende som störde vid middagen, exempelvis hällde ut mat eller förde oljud.  Att 
maten inte stämde överens med deras preferenser och förväntningar var också negativt 
(Wikby & Fägerskiöld, 2014). I en studie som gjordes av Suma et al. (2018) bland personer 
med demenssjukdom framkom också att orsaker till nedsatt aptit var bland annat sjukdomar 
och distraktioner i måltidsmiljön. Även faktorer som depression, låg vitalitet och användning 
av demensläkemedel visade sig ha betydelse för aptiten.  

2.4 Sjuksköterskans ansvar 
Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (SSF, 2017) har sjuksköterskan ett ansvar 
att utföra sitt arbete i enlighet med gällande lagar, författningar och styrdokument för hälso- 
och sjukvård. Patientarbetet ska grundas på en helhetssyn på människan och sjuksköterskan 
arbetar för att främja hälsa, förebygga sjukdom och öka välbefinnande. Sjuksköterskan är 
själv ansvarig för hur yrket utövas och ska hålla sig uppdaterad gällande ny forskning, 
reflektera över styrkor och svagheter i sin utövning samt utveckla sin kompetens genom ett 
livslångt lärande. I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS 2017:30) 1 § beskrivs målet med 
hälso- och sjukvård vara en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vidare 
beskrivs att vården ska ges med respekt för människors lika värde och för den enskilda 
människans värdighet. Enligt Bloomfield och Pegram (2012) är det ofta 
omvårdnadspersonalen som har hand om måltiderna men sjuksköterskan har det 
övergripande ansvaret för att patienterna får tillräckligt med näring och vätska samt att 
kosten anpassas till deras behov exempelvis puré till en person med sväljsvårigheter. Att 
kontinuerligt bedöma, planera och utvärdera är viktigt. Genom grundliga bedömningar av 
patienter kan risker och problem kopplat till födointag upptäckas och lämpliga insatser kan 
sättas in. Sjuksköterskan ska kunna identifiera eventuella problem som kan leda till 
ätsvårigheter och undernäring exempelvis dysfagi, försämrad kognitiv förmåga, smärta, 
allergier och aptitförlust. Sjuksköterskan bör dokumentera eventuella risker eller problem 
och kommunicera detta till övrig vårdpersonal samt delegera arbetsuppgifter till exempelvis 
undersköterskor på ett säkert sätt (Bloomfield & Pegram, 2012).   
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2.5 Teoretiskt perspektiv 
Nedan presenteras det valda teoretiska perspektivet för detta examensarbete. Eftersom 
demensvård bör ske personcentrerat passar personcentrerad omvårdnad bra för detta 
examensarbete.  

2.5.1 Personcentrerad omvårdnad 

Begreppet personcentrering grundades på 1950-talet av en man vid namn Carl Rogers. 
Begreppet infördes sedan i demensvården i England av Tom Kitwood och har sedan dess 
spridit sig världen över (Edvardsson, 2010). Carl Rogers betonar personcentrering som att ha 
förståelse för en persons eget perspektiv och upplevelse av sin situation. Kitwood ansåg att 
personer med demenssjukdom sågs som levande döda och därför upplevde han att 
personcentrering var nödvändigt för en god vård med en humanistisk människosyn där hela 
personen synliggjordes.  Han ansåg att personcentrering var nödvändigt för att ge en god 
omvårdnad. Han menade att även om en person drabbas av en sjukdom som gör det svårt att 
uttrycka sina behov och känslor och att kommunicera så finns fortfarande personen bakom 
sjukdomen kvar. Kitwood var den som först använde begreppet inom demensvården och 
sedan dess har forskare, vårdpersonal med flera bidragit till att förverkliga det som begreppet 
personcentrerad vård står för (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Demensvård bör ske 
personcentrarat vilket innebär att människan ställs i fokus och ej diagnosen. Detta innebär 
att både omvårdnad och miljö görs mer personlig och personalen bör ha kunskap och 
förståelse för eventuella problem som kan uppkomma. Att arbeta personcentrerat i 
demensvård innebär således att bemöta en person med demenssjukdom som en person med 
egen självkänsla, egna upplevelser och rättigheter trots sin sjukdom. Det innebär också att 
sträva efter att förstå vad som anses bäst för personen utifrån dennes perspektiv 
(Socialstyrelsen, 2017). Enligt Pelzang (2010) kan personcentrerad vård ses som ett 
omvårdnadssystem som ser patienten som en hel person med biologiska, fysiska och sociala 
behov. Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver personcentrerad vård som att 
synliggöra hela människan och dess fysiska och psykiska behov. Den som vårdar bör ha god 
kunskap om patienten denne vårdar såsom dennes värderingar, intressen, levnadsvanor och 
sociala faktorer för att kunna ge en personcentrerad vård.  Vidare beskrivs att det är viktigt 
att anta ett patientperspektiv. Det vill säga patientens egen upplevelse och tolkning av hälsa 
och ohälsa. Patienten har rätt att vara delaktig i sin vård och det är viktigt att respektera 
patientens självbestämmande. Detta innebär att patienten har rätt att ta sina egna beslut 
utan moraliska pekpinnar (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

2.5.2 Personcentreringens tre nyckelbegrepp  

Enligt centrum för personcentrerad vård (2017) finns tre nyckelbegrepp inom 
personcentrerad omvårdnad. Dessa innefattar partnerskap, patientberättelsen samt 
dokumentation. Partnerskap innebär att såväl vårdare som patient respekterar varandras 
kunskap. Vårdpersonalen har sin forsknings- och erfarenhetsbaserade kunskap om hälsa och 
ohälsa. Patienten har och andra sidan kunskap om sitt eget liv, hur det är att leva med 
sjukdom och ohälsa. Patienten ses som en aktiv partner i vården där det finns ett gemensamt 
ansvar och att den vård som ges ska anpassas efter såväl vårdtagare som vårdares resurser, 
mål och kunskap.  Det är viktigt att vårdaren skapar ett förtroende hos vårdtagaren och 
anhöriga då det skapar en tillit till den kunskap som vårdaren besitter. Att visa omtanke är 
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också centralt samt att skapa en samsyn kring vad som ska ske och hur (Centrum för 
personcentrerad vård, 2017). Patientberättelsen innebär att låta patienten själv berätta 
om sitt tillstånd och liv och att fokus ligger på patientens upplevelse och tolkning av sin 
situation och hur ohälsan och sjukdomen påverkar livet, vilka hälsohinder och resurser som 
finns och så vidare. Att verkligen sätta sig in i patientens situation och lyssna till det som 
förmedlas är av stor vikt. Utifrån det planeras vården gemensamt. Detta skrivs sedan ned i 
form av en vårdplan. Att få dela sin historia och få hjälp att se sina resurser kan i sig vara 
läkande medan motsatsen kan leda till att patienten känner sig förminskad eller ignorerad. 
Dokumentation innebär att dokumentera utefter patientens berättelse och skapa en 
vårdplan som förs in i patientens journal. Ett av syftena med dokumentation är att patient 
eller närstående inte ska behöva upprepa vad som sagts vid varje möte med vårdpersonalen 
och att informationen finns samlad. Journalen ska innehålla mål som satts upp samt 
uppföljning av dessa. Vårdplanen kan sägas vara en överenskommelse mellan vårdare och 
patient. Den ska hållas levande, uppföljas och kontrolleras kontinuerligt. Denna ska även 
finnas tillgänglig för patienten (Centrum för personcentrerad vård, 2017).  

2.6  Problemformulering 
Lågt näringsintag är ett vanligt förekommande problem bland personer med demenssjukdom 
som vårdas på särskilt boende. Undernäringen kan leda till följdsjukdomar, viktnedgång, 
minskad livskvalitet, frakturer vid fall och i värsta fall ha en dödlig utgång. Tidigare forskning 
visar att personer med demenssjukdom på särskilt boende oftare är undernärda än personer 
utan demenssjukdom. De är också mer beroende av hjälp från personal vid måltider för att få 
i sig tillräckligt med näring och det är i regel svårare att förbättra nutritionsstatusen hos 
dessa personer. Att äta kan för en person med demenssjukdom vara en utmanande uppgift. 
Svårigheterna kan bero på både fysiska, psykologiska, miljömässiga och sociala faktorer. Den 
tidigare forskningen visar att det är flera olika faktorer i både den inre och yttre miljön som 
bidrar till svårigheter att inta föda för personer med demenssjukdom. Sjuksköterskan har ett 
omvårdnadsansvar för sina patienter och arbetet bör ske personcentrerat. Detta innebär en 
humanistisk människosyn där människan bakom sjukdomen synliggörs oavsett om personen 
förlorat förmågan att själv kommunicera sina behov, önskemål och känslor. Sjuksköterskan 
ansvarar för att patienten får tillräckligt med näring, vätska samt stöd vid måltider. Därmed 
är det viktigt att skapa en samlad bild av faktorer i måltidsmiljön som har betydelse för att 
främja näringsintaget hos personer med demenssjukdom. Detta arbete kan ge sjuksköterskan 
ökad kunskap och förståelse för vilken roll måltidsmiljön spelar för näringsintaget och vilka 
förändringar som kan göras i miljön för att öka nutritionsstatusen och livskvaliteten hos 
personer med demenssjukdom.  
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3 SYFTE 

Syftet är att översiktligt beskriva måltidsmiljöns betydelse för näringsintaget hos personer 
med demenssjukdom utifrån vårdpersonalens perspektiv   

4 METOD 

Nedan följer en beskrivning av val av metod, datainsamling och urval, analys och 
genomförande samt etiska överväganden.  

4.1 Val av metod 
I arbetet används en litteraturöversikt enligt Friberg (2017) för att beskriva måltidsmiljöns 
betydelse för näringsintaget hos personer med demenssjukdom utifrån vårdpersonalens 
perspektiv. I en litteraturöversikt granskas både kvalitativa och kvantitativa artiklar för att få 
en översikt av det som redan är studerat inom området. En kvalitativ studie har ofta färre 
deltagare men går in på ett djupare perspektiv som i exempelvis observationer och intervjuer. 
En kvantitativ studie riktar sig ofta till ett större antal deltagare för att få ett bredare 
perspektiv. Då det redan finns mycket forskning inom just demenssjukdom kopplat till 
måltidsmiljön samt att det i detta examensarbete ansågs vara lämpligt att använda sig av 
både kvalitativ och kvantitativ forskning valdes en litteraturöversikt. En litteraturöversikt 
ansågs även vara mest lämplig för att sammanställa den forskning som redan finns i ämnet. 
Första steget i en litteraturöversikt är att göra en inledande litteratursökning för att se vad 
som finns publicerat inom området vilket enligt Friberg (2017) beskrivs som att anta ett 
helikopterperspektiv. Steg två är att avgränsa till ett urval av studier som är relevanta för det 
valda ämnet och relevans för sjuksköterskans profession.   

4.2 Datainsamling och urval  
Artiklarna söktes fram i två databaser Cinahl plus samt Pubmed. Friberg (2017) beskriver att 
artiklarna i dessa databaser är noga granskade och innehåller vetenskapliga artiklar. I Cinahl 
återfinns artiklar inom omvårdnadsvetenskap och Pubmed innehåller artiklar inom medicin 
och omvårdnad. De avgränsningar som gjordes var att artiklarna skulle vara publicerade 
mellan år 2005 - 2019. Anledningen till att så många år inkluderades i sökningen var för att 
få många träffar samt för att forskning även långt tillbaka kunde vara relevant för arbetet. 
Sökningarna begränsades till ”Peer reviewed” för att få fram vetenskapliga artiklar. I Pubmed 
fanns inte funktionen Peer reviewed men denna databas publicerar endast artiklar som är 
granskade. Enligt Friberg (2017) kan olika sökstrategier användas exempelvis Booleska 
söklogik samt trunkering. Detta användes ej vid sökningen då tillräckligt många relevanta 
artiklar hittades ändå. Enbart artiklar på engelska valdes då det enligt Friberg (2017) anses 
vara det vetenskapliga språket. Artiklarna skulle ha ett vårdarperspektiv och studierna skulle 
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vara utförda på särskilt boende och handla om måltidsmiljöns betydelse för personer med 
demenssjukdom på särskilt boende. Litteraturöversikter exkluderades då Friberg (2017) 
säger att originalartiklar ska användas som berättar något nytt och inte kopierar tidigare 
forskning.  

De sökord som användes var: nurse, dementia, eating. Dining room, physical environment, 
dementia. Eating performance, dementia, environmental. Caregivers experience, mealtime, 
dementia. Food, dementia, care, nurse, cultural. Dementia, eating environment. Physical 
environment, mealtime, dementia. Caregivers, dementia, mealtimes, dementia, eating 
environment, residental care. Sökningarna presenteras i en matris i bilaga 1.   

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar hittades. Sökningen i Cinahl plus resulterade i totalt 
95 artiklar respektive 59 artiklar i Pubmed. Först lästes titlarna på artiklarna, var titlarna av 
relevans så lästes sedan abstract. Totalt lästes 37 abstracts och ett helikopterperspektiv enligt 
Friberg (2017) användes för att få en översikt av artiklarnas innehåll. De artiklarnas abstract 
som var av relevans och kunde svara på syftet valdes sedan ut och artiklarna lästes i sin 
helhet och totalt lästes 21 artiklar och 12 valdes ut. De artiklarna som valdes bort ansågs inte 
svara på syftet. I de artiklarna som valts ut finns några med blandade perspektiv, i dessa har 
endast vårdarperspektivet använts och övrigt resultat sållats bort. Fribergs frågor för 
kvalitetsgranskning användes vid granskning av artiklarna. Friberg hade 14 
granskningsfrågor för kvalitativa artiklar och nio av dessa valdes ut som ansågs relevanta och 
passade för både kvalitativa och mixade studier (se bilaga 2) där ett poäng innebar ja på 
frågan och noll poäng nej. Sökningarna resulterade i 12 artiklar som presenteras i bilaga 3. 
Kvalitetsgranskningen ledde inte till någon förändring av urvalet av artiklar då alla ansågs ha 
en tillräckligt hög kvalitet för att ingå i examensarbetet.  

Begreppet vårdpersonal innefattar i detta examensarbete alla personalkategorier som arbetar 
inom äldreomsorgen. Det vill säga vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, dietister, 
vårdstudenter samt kökspersonal som är involverade i de dagliga måltiderna.  

 

4.3 Analys och genomförande  
Enligt Friberg (2017) så görs en analys för allmän litteraturöversikt i flera steg. Först läses 
studierna igenom flera gånger för att förstå helheten, sedan dokumenteras studierna i en 
tabell för att få en överskådlig bild och struktur på materialet. Därefter söks likheter och 
skillnader inom olika områden och slutligen görs en sammanställning av det som analyserats 
fram. De områden som valdes ut för analys var likheter och skillnader i studiernas syfte, 
metod och resultat.  

Artiklarna lästes först flertalet gånger för att till en början få en helhetsuppfattning och sedan 
en djupare förståelse. Först lästes artiklarna tillsammans en gång i digital form. Artiklarna 
skrevs därefter ut i pappersform och lästes var för sig två gånger sedan sammanfattades 
artiklarnas övergripande innehåll och skrevs ned på papper. En artikelmatris skapades också 
där författare, titel, tidskrift, årtal, land, syfte, metod och resultat presenterades i stora drag, 
se bilaga 3. Sedan användes märkpenna för att stryka under alla resultat direkt i artiklarna 
och då sållades resultat bort som saknade ett personalperspektiv eller inte var av relevans för 
arbetets syfte. I nästa steg dokumenterades alla artiklars syften, metoder och resultat i en 
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översiktstabell som sedan skrevs ut. Där identifierades sedan likheter och skillnader i metod, 
syfte och resultat.  

Likheter kodades med olika färger och sammanställdes sedan i ett word-dokument. 
Likheterna i studiernas resultat delades in i olika teman med data som var återkommande. 
Dessa teman var social samvaro, doft och aptit, fysiska miljöns påverkan och individuella 
preferenser. Översiktstabellen kommer inte att publiceras i detta arbete utan de teman som 
identifierades utifrån tabellen kommer att presenteras under resultatdelen.  

4.4 Etiska överväganden 
Enligt vetenskapsrådet är det viktigt att forskaren granskar och redovisar utgångspunkterna 
för sina studier samt öppet visar metod och resultat för sina studier. Forskningen ska 
bedrivas utan att skada människor, djur och miljö. Forskningsresultat får inte heller stjälas 
från någon annan. I all forskning som berör människor krävs etikprövning (Vetenskapsrådet, 
2017). Då detta är en litteraturstudie och inte kommer publiceras offentligt krävs inget 
godkännande från lokal etisk kommitté. De artiklar som valdes ut till litteraturöversikten var 
redan granskade av etisk kommitté vilket var ett krav i kvalitetsgranskningen av materialet 
till arbetet. Enligt vetenskapsrådet (2017) ligger det etiska ansvaret alltid på 
forskningsledaren, det gäller även om studien granskats av etisk kommitté. Forskaren 
ansvarar för att alla som arbetar med studien är förtrogna med forskningsetiska principer 
och för att insamling och lagring av personuppgifter sker på ett betryggande sätt. Enligt 
Friberg (2017) är det viktigt att forskarna antar ett kritiskt förhållningssätt för att inte 
påverka resultatet med det egna tycket.   

5 RESULTAT 

I resultatet presenteras likheter och skillnader i syfte, metod och resultat i de valda 
artiklarna.  

 

5.1 Artiklarnas syften  

Av de 12 valda artiklarna var sju kvalitativa och fem artiklar av mixad metod. Tre av de 12 
artiklarna hade likheter i sitt syfte med fokus på vårdpersonalens kunskap vad gäller vätske- 
och näringsintag hos personer med demenssjukdom (Nell, Neville, Bellew, O´leary & Beck., 
2016; Lea, Goldberg, Price, Tierney & McInerney., 2017; Chaudhurry, Hung, Rust & Wu., 
2017). Nell et al. (2016) hade som syfte att utforska vårdpersonalens uppfattningar om 
faktorer som påverkar näringsintaget hos personer med demenssjukdom medan Murphy, 
Holmes och Brooks (2017) ville utveckla en modell för att förstå den komplexa 
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måltidssituationen för personer med demenssjukdom för att kunna informera och ge 
vårdpersonal ökad kunskap och förstå sitt ansvar i att hantera nutrition och vätskeintag hos 
de boende med demenssjukdom.  

Lea, Goldberg, Price, Tierney och McInerney (2017) fokuserade på att undersöka 
medvetenheten hos vårdpersonalen gällande dagligt behov av mat och vätska. Syftet i två av 
artiklarna hade stora likheter (Chaudhurry, Hung, Rust & Wu., 2017; Hung, Chaudhurry & 
Rust., 2016). I dessa handlade syftet om att undersöka effekten av hur förändringar i 
måltidsmiljön kunde påverka de boendes upplevelse. Inga större skillnader i syftena hittades 
då Chaudhurry et al. (2017) hade som syfte att undersöka förändringar i renovering av miljön 
kopplat till de boendes upplevelse av måltiden och personalens utövning. I studien av Hung 
et al. (2016) var syftet att studera effekten av förändringar i miljön och de boendes upplevelse 
samt personalens arbetssätt. Tre av artiklarna hade någon form av viktmätningsaspekt i sitt 
syfte (Marmstål- Hammar, Swall, Summer & Meranius., 2016; Mamhidir, Karlsson, Norberg 
& Kilhlgren., 2007; Charras & Frémontier., 2010). I artikeln av Marmstål- Hammar et al. 
(2016) var syftet att illustrera vårdares erfarenheter av att vårda patienter under måltider. 
Här mättes både vikt och födointag för att få en bättre bild av fenomenet. I studien av 
Mamhidir et al. (2007) följdes viktförändringar efter att personalen fått utbildning i 
integritetsfrämjande vård. Ett annat syfte var att beskriva de boende med demenssjukdoms 
måltidsmiljö relaterat till interventionen. I den tredje artikeln av Charras och Frémontier 
(2010) var syftet att testa hypotesen att delade måltider mellan vårdpersonal och personer 
med demenssjukdom ledde till viktökning. Fyra av artiklarna hade ingen direkt likhet med 
övriga artiklars syften (Chang & Roberts., 2008; Bergland, Johanesen & Sellevold., 2015; 
Palese, Bressan, Kasa, Meri, Havter & Watson., 2018; Hanssen & Kuven., 2016). I studien av 
Chang och Roberts (2008) var syftet att undersöka försvårande omständigheter relaterat till 
måltidssituationer och problem som kunde uppstå mellan vårdare och patient. Bergland et al. 
(2015) ville beskriva vårdares uppfattningar om faktorer som bidrar till måltidsagitation och 
strategier för att behålla en lugn måltidsmiljö. Palese et al. (2018) ville belysa interventioner 
som härrör från tyst kunskap och erbjuds i den dagliga vården vid måltidssituationer och 
Hanssen och Kuven (2016) hade som syfte att lära om den traditionella matens betydelse för 
personer med demenssjukdom.  

5.2 Artiklarnas datainsamlingsmetod och antal deltagare  

Tre av de fem artiklarna med mixad metod hade använt sig av observationer (Chang & 
Roberts., 2008; Charras & Frémontier., 2010; Chaudhurry et al., 2017). Chang och Roberts 
(2008) använde sig även av intervjuer med 31 vårdpersonal på ett boende i Taiwan. Data om 
patienternas nutritionsstatus samlades in via journaler. Det som observerades under 
måltiderna var ätförmåga, måltidsmiljön, interaktion mellan vårdpersonal och 
matningsstrategier. Intervjuerna gav information om svårigheter som kan uppstå vid 
matning och strategier för att överkomma dessa. Under observationerna mättes graden av 
ätsvårigheter och kategoriserades enligt The Edinburgh Feeding Evaluation In Dementia 
(EdFED) som är ett bedömningsinstrument bestående av sex punkter. Charras och 
Frémontier (2010) använde sig av en experimentgrupp och en jämförelsegrupp där delade 
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måltider implementerades på två olika demensboenden i Frankrike och viktförändringar 
följdes upp. I studien ingick 18 personer med demenssjukdom. Personalen fick gå ett 
träningsprogram och förändringar gjordes i miljön på boendet. Personalen observerade 
sedan de boende under måltiden, det som studerades var bland annat självständighet, 
interaktioner och kvaliteten på maten. Den insamlade datan delades sedan in i åtta 
kategorier och en fokusgrupp med vårdpersonal gjordes i slutet av studien (Charras & 
Frémontier, 2010). I studien av Chaudhurry et al. (2017) observerades tio patienter under 
måltider före och efter renoveringen på två olika boenden i Kanada. Observationerna 
guidades av några nyckelaspekter i den fysiska miljön så som sensoriska signaler, 
distraktioner, sensorisk stimulering och olika typer av social interaktion. I studien användes 
Dining environment audit protocol (DEAP) för att utveckla en god måltidsmiljö. En 
enkätundersökning gjordes också med 17 personer ur vårdpersonalen där syftet var att ta 
reda på personalens upplevelse av hur renoveringen påverkade såväl vårdpersonal som 
boende. I studien av Chang och Roberts (2008) gjordes inga förändringar i miljön vilket 
gjordes av Charras och Frémontier (2010) samt av Chaudhurry et al. (2017). I samtliga tre 
studier skedde observationerna under måltider. Chang och Roberts (2008) observerade varje 
vårdare och varje boende under en lunch och en middag. Charras och Frémontier (2010) 
utförde observationer under luncher och Chaudhurry et al. (2016) utförde sina observationer 
under frukost, lunch och middag.  

Tre av de fem artiklarna med mixad metod hade gemensamt att viktförändringar följdes upp 
(Marmstål- Hammar et al., 2016; Mamhidir et al., 2007; Charras & Frémontier., 2010). 
Förutom vägning av patienter hade Marmstål- Hammar et al. (2016) använt sig av 
fokusgruppsintervjuer med vårdpersonal. 12 vårdare och nio personer med demenssjukdom 
ingick i studien. Mamhidir et al. (2007) hade använt sig av en interventionsgrupp med 18 
deltagare och en kontrollgrupp med 15 deltagare på två olika boenden. Personalen fick 
träning i integritetsfrämjande vård och skrev dagbok om förändringar i miljön och deras 
arbete. Båda dessa studier utfördes i Sverige. Både Charras och Fremontiér (2010) och 
Mamhidir et al. (2007) använde sig av ett träningsprogram för personalen för att sedan följa 
upp förändringar efter att personalen erhållit utbildning. I båda studierna utformades miljön 
mer hemlik. Mamhidir et al. (2007) fokuserade på träningsprogram i integritetsfrämjande 
vård baserat på Erikssons teori eight stage of a man. Träningsprogrammet bestod av 
lektioner och diskussionsgrupper med fokus på mänskliga relationer, åldrade, miljö, 
integritet, konfusion och olika typer av demenssjukdomar. Charras och Fremontiérs (2010) 
utbildningsprogram hade fokus på delade måltider tillsammans med de boende.  

Fyra av de sju kvalitativa artiklarna (Palese et al., 2018; Bergland et al., 2015; Hung et al., 
2016; Murphy et al., 2017) använde sig av fokusgrupper.  I Studien av Palese et al. (2018) 
ingick 54 vårdare samt 13 boenden med demenssjukdom som observerades under måltider. 
Studien utfördes i Italien. I studien deltog nio offentliga äldreboenden och fyra privata och 
vårdpersonalen intervjuades i 13 olika fokusgrupper där författarna ville ta reda på åtgärder 
som personalen utför i den dagliga vården som kan bibehålla eller öka självständigheten vid 
måltiden. Bergland et al. (2015) hade i sin studie kompletterat fokusgruppsintervjuerna med 
fältanteckningar från sex reflektionsgrupper för att få en ökad förståelse för faktorer som 
bidrar till agitation samt åtgärder för att bibehålla en lugn måltidsmiljö. Studien utfördes på 
ett boende i Norge under ett års tid och 24 personer deltog.  



13 

Hung et al. (2016) hade kompletterat med intervjuer av 14 vårdpersonal ur olika kategorier 
och Murphy et al. (2017) hade förutom att hålla fokusgrupper med 50 personer involverade i 
de boendes dagliga mat och vätskeintag använt sig av 5 stycken semistrukturerade intervjuer.  

 Tre av de sju kvalitativa artiklarna Hanssen och Kuven., 2016; Lea et al.,2017; Nell et al., 
2016) hade endast använt sig av intervjuer för att svara på syftet. Hanssen och Kuven (2016) 
intervjuade 31 personer ur vårdpersonalen samt 26 anhöriga på sex olika boenden i Norge 
och Sydafrika där etniska norskar bodde för att undersöka hur stor betydelsen av traditionell 
mat för personer med demenssjukdom på särskilt boende är. Lea et al. (2017) samt Nell et al. 
(2016) hade använt sig av semistrukturerade intervjuer med vårdpersonal. Lea et al. (2017) 
utförde sin studie på ett boende i Australien och Nell et al. (2016) på ett boende i Nya 
Zeeland. Båda studierna hade 11 deltagare.  

 

Tabell 1. Likheter och skillnader i metod  

Författare  Kvalitativ Mixad Fokus-
grupper 

Observa-
tioner 

Intervju-
er  

Fältanteck-
ningar 

Enkät 

Bergland et 
al.  

Ja   Ja    Ja   

Chang & 
Roberts  

 Ja   Ja  Ja    

Charras & 
Frémontier 

 Ja  Ja  Ja     

Chaudhury et 
al.  

 Ja  Ja    Ja 

Hanssen & 
Kuven  

Ja     Ja    

Hung et al.  Ja   Ja   Ja    

Lea et al.  Ja     Ja   

Mamhidir et 
al.  

 Ja     Ja   

Marmstål et 
al.  

 Ja Ja      

Murphy et al.  Ja   Ja   Ja    

Nell et al.  Ja     Ja    

Palese et al.  Ja   Ja Ja     

Totalt  7 5 6 4 6 2 1 
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5.3 Artiklarnas resultat 

I analysen av samtliga artiklars resultat identifierades följande fyra teman: Social samvaro, 
Doft och aptit, Fysiska miljöns påverkan samt Individuella preferenser.  

5.3.1 Social samvaro  

 I tre av artiklarna beskriver vårdpersonalen att social samvaro med vårdpersonal under 
måltiden anses öka de boendes autonomi och att det har en positiv inverkan på 
näringsintaget (Charras & Frémontier., 2010; Marmstål- Hammar et al., 2016; Bergland et 
al., 2015). Likheter finns i dessa artiklar gällande social samvaro från vårdpersonal. I artikeln 
av Charras och Frémontier (2010) beskrev vårdpersonalen att måltider tillsammans med 
personal bidrog till att många som tidigare inte kunnat äta själva fick en ökad autonomi, det 
vill säga att de kunde äta själva. De ökade också i vikt. Marmstål- Hammar et al. (2016) 
beskriver också att det är en viktig faktor att vårdpersonalen sitter med vid måltiden och 
socialiserar för att det enligt personalen ökar självständigheten hos de boende.  
Vårdpersonalen påtalade dock att detta var personalkrävande och att tiden inte alltid fanns.   
I artikeln av Bergland et al. (2015) beskriver vårdpersonalen att närvaro av personal vid 
måltiden är viktig för att skapa säkerhet och en lugn måltidsmiljö. Genom personalnärvaro 
ökade näringsintaget och längden på måltiderna. Detta kunde skapas genom att involvera 
alla boenden i konversationer, hålla ögonkontakt, hjälpa de boende att fokusera på maten 
och finnas tillgängliga för de som behövde hjälp.  Palese et al. (2018) skriver att det är viktigt 
att personal finns tillgänglig i matsalen under middagen och kan vara behjälpliga i 
förhållande till personens ätförmåga. Skillnaden från Charras och Fremontiér (2010), 
Marmstål- Hammar et al. (2016) samt Bergland et al. (2015) är att Palese et al. (2018) inte 
belyser vikten av att personalen sitter med och socialiserar under måltiden utan bara finns 
närvarande.  

I flera av artiklarna återfanns ett liknande tema gällande placering av de boende vid 
måltiderna. Detta kunde ha en positiv inverkan på dels social samverkan samt näringsintaget 
(Palese et al., 2018; Nell et al., 2016; Murphy et al., 2017; Lea et al., 2017). Palese et al. (2018) 
beskriver att det är viktigt att placera de boenden efter vilken relation de har till varandra. 
Detta skapar positiva relationer kring måltiden. De belyser att det är viktigt att de boende 
som har ett beteende som kan inverka störande för de andra boende under måltiden sitter 
tillsammans med vårdpersonalen. Enligt Nell et al. (2016) ansågs positiva interaktioner 
under måltiden vara en nyckel till ett adekvat närings och vätskeintag. Detta kan göras 
genom att minska distraktioner exempelvis genom att leda bort förvirrade eller 
distraherande personer vid måltiden. Minskade konversationer mellan personal samt att inte 
ha besök av anhöriga vid måltider visade sig också vara viktigt för att de boende skulle få i sig 
ordentligt med näring.  Murphy et al. (2017) beskriver också att det är viktigt att placera de 
boende efter vilken relation de har samt grad av sjukdom. Det vill säga hur långt framskriden 
den boende är i sin demenssjukdom. Lea et al. (2017) skriver också att det är viktigt att 
planera placering för att optimera den sociala interaktionen. I tre av dessa artiklar 
återkommer ett tema som inte återfinns i en av artiklarna (Palese et al., 2018; Nell et al., 
2016; Murphy et al., 2017). Palese et al. (2018) beskriver att genom att använda ett så kallat 
speglingsbeteende så förbättrar det måltidssituationen. Det innebär att boende som har olika 
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grad av nivå på sin förmåga att äta själv sitter mitt emot varandra. Det gör att den som har 
svårare att äta ser hur den boende mitt emot gör och det kan bidra till ett bättre ätande hos 
den personen (Palese et al., 2018). Nell et al. (2016) beskriver också effekten av att använda 
sig av spegling. Det kan hjälpa förvirrade boende att se hur någon annan äter och på så vis får 
ett ökat näringsintag. Murphy et al. (2017) beskriver att imitering kan vara positivt för de 
som har mer problematik kopplat till ätandet.  

 

5.3.2 Doft och aptit 

I fyra av artiklarna beskriver vårdpersonalen dofter och aromer av mat att vara en viktig 
aspekt för en ökad aptit hos de boende (Murphy et al., 2017; Palese et al., 2018; Berglund et 
al., 2015; Chaudhurry et al., 2017). Palese et al. (2018) beskriver att lukt av mat kan stimulera 
aptiten. Att exempelvis ställa fram vagnen med mat istället för att servera på bricka kan vara 
ett bra sätt för att öka doften av mat. I artikeln av Chaudhurry et al. (2017) 
uppmärksammade vårdpersonalen att doften av nybakat bröd samt att ställa maten i 
vattenbad gjorde att aptiten stimulerades och att de boende bad om mer mat. Även Murphy 
et al. (2017) såg i sin studie att doften av mat stimulerade aptiten samt att det framkallade 
minnen hos de boende av exempelvis dofter så som kaffe och nybakat bröd.  

Nell et al. (2016) beskriver att aptiten påverkas av mättnad sedan tidigare måltid, 
aktivitetsnivå, desorientering och distraktioner.  

Hanssen och Kuven (2016) skriver också om dofter. Det som skiljer den studien från de 
andra är att de beskriver att familjära dofter och smaker framkallade minnen hos de boende 
vilket triggade konversationer. I studien såg vårdpersonalen såg att även de som inte brukade 
prata normalt sett började tala några ord. Samtalsämnen som minnen och recept kom upp. 
Vårdpersonalen uppmärksammade också att traditionella rätter som de boende med 
demenssjukdom var vana vid ökade aptiten och förbättrade således nutritionsintaget.  

5.3.3 Fysiska miljöns påverkan  

Liknande resultat gällande bakgrundsljud vid måltid kunde ses i artiklarna av Murphy et al. 
(2017) och Marmstål- Hammar et al. (2016). I Båda artiklarna beskrev vårdpersonalen att ett 
lågt bakgrundsljud i form av musik kunde skapa en trevlig och avslappnad atmosfär vid 
måltiden. I artikeln av Bergland et al. (2015) konstaterade vårdpersonalen däremot att 
distraktioner från Tv och musik resulterade i störda konversationer vilket upplevdes kunna 
skapa ilska. Nell et al. (2016) skriver också om musik vid måltiden. I deras artikel framkom 
att några av de boende blev distraherade medan andra upplevde musiken som avslappnande.  

I två av artiklarna återkommer temat dukning och dess betydelse för måltidens utfall 
(Marmstål- Hammar et al., 2016; Murphy et al., 2017). Marmstål- Hammar et al. (2016) 
beskriver att ett fint dukat bord skapar en god atmosfär och ett gott humör vilket ger den 
boende med demenssjukdom en uppmuntran att äta.  Vårdpersonalen uttryckte också att det 
är bra att låta de boende vara med och exempelvis duka bordet.  



16 

 I artikeln av Murphy et al. (2016) beskriver vårdpersonalen att det är viktigt att duka bordet 
olika för olika måltider genom att exempelvis använda sig av blommor, dukar och servetter 
samt att använda olika ljussättningar och färger för att skapa olika atmosfärer.   

Både Palese et al. (2018), Murphy et al. (2017) och Lea et al. (2017) skriver om bestickens 
betydelse. Murphy et al. (2017) belyser vikten av att bestick och även glas ska se så vanliga ut 
som möjligt för att inte kränka värdigheten. Lea et al. (2017) skriver att det är viktigt att 
anpassa besticken till den boende för att öka dess självständighet vid måltiden. Palese et al. 
(2018) skriver också att det är viktigt att anpassa besticken. Att exempelvis ge en sked istället 
för kniv och gaffel kan vara ett sätt att förenkla för den boende.  

I två av artiklarna är studien kopplad till att den fysiska måltidsmiljön blivit renoverade och 
vilka effekter detta givit (Chaudhurry et al., 2017; Hung et al., 2016). I artikeln av Hung et al. 
(2016) upplevde vårdpersonalen att den nya matsalen gav de boende en känsla av välbehag, 
komfort och en familjär stämning. Ny bra belysning, färger samt nya möbler gav en ny 
atmosfär. Matsalen blev en plats för socialt umgänge där de olika aktiviteterna som utfördes 
fick dem att känna sig trygga, avslappnade och inkluderade. Renovering och anställning av 
kökspersonal bidrog till ökade interaktioner mellan boende och vårdare. Detta i sig 
resulterade i att vårdpersonalen lärde känna patienterna och deras unika preferenser bättre 
samt att något ätbart kunde lättare erbjudas utanför vanliga tider för måltider. I den andra 
artikeln av Chaudhurry et al. (2017) gjordes matsalen också om med ny inredning, färg, 
dekorationer samt bättre ljus vilket gjorde att matsalen blev varmare och mer välkomnande. 
vårdpersonalen upplevde att den fysiska miljön var viktig för måltidsupplevelsen och att den 
hjälpte personalen att stödja patienter samt att den möjliggjorde ett effektivare teamarbete. 
Den hemlika miljön reducerade oro och stödde ett positivt beteende. Atmosfären blev bättre 
efter renoveringen och det hade en god effekt på de boendes humör samt för den sociala 
samhörigheten. Efter renoveringen följdes de boendes vikt under sex månader. 72% gick upp 
i vikt under den tiden (Chaudhurry et al., 2017).  

Två av studierna fokuserade också på utbildning av personal (Charras & Fremontiér., 2010; 
Mamhidir et al., 2007). Charras och Fremontiér (2010) fokuserade på utbildning i 
måltidssituationer och delade måltider med de boende. Mamhidir et al. (2007) fokuserade på 
integritetsfrämjande vård i utbildningen. I båda fallen ökade experimentgruppen i större 
utsträckning i vikt jämfört med kontrollgruppen.  

 

 

5.3.4 Individuella preferenser   

I tre av artiklarna beskriver vårdpersonalen kulturella aspekter som viktigt att ta hänsyn till 
(Hanssen & Kuven., 2016; Nell et al., 2016; Murphy et al., 2017). Hanssen och Kuven (2016) 
skriver att det var tydligt att den kulturella bakgrunden påverkade de boendes preferenser 
vad gäller mat trots att de har demenssjukdom. Nell et al. (2016) uppmärksammade att det 
var viktigt att vårdpersonalen beaktade de kulturella preferenserna för att inspirera de 
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boende till att äta (Nell et al., 2016). Murphy et al. (2017) beskrev också att vårdpersonalen 
uppmärksammat att den kulturella bakgrunden påverkade preferenser av mat.   

Tre av artiklarna har liknande resultat vad gäller turordning av servering (Palese et al., 2018; 
Bergland et al., 2015; Marmstål- Hammar et al., 2016). Palese et al. (2018) skriver att det är 
viktigt att de som tar lång tid på sig att äta får mat först och de som äter snabbt får vänta.  
Bergland et al. (2015) skriver också om turordningen men belyser att det är av vikt att beakta 
preferenser vad gäller turordningen för att undvika agitation. De som har förmågan att bli 
agiterade om de inte får mat fort serverades först. I den tredje artikeln beskrev 
vårdpersonalen att de som är oroliga och stressade bör få sin mat först för att undvika att de 
lämnade bordet (Bergland et al., 2015).  

Hanssen och Kuven (2016) beskriver att traditionell mat ökade de boendes känsla av 
identitet och att bli serverad mat som de boende var vana vid och hade växt upp med skapade 
trygghet och igenkänning. I studien av Murphy et al. (2017) uttryckte vårdpersonalen istället 
att det var viktigt att de anställda hade kunskap om den boendes hälsostatus och individuella 
preferenser. Det vill säga eventuella infektioner, rörelsehinder och tandstatus. Detta eftersom 
personer med demenssjukdom inte alltid har möjlighet att kommunicera smärta eller oro vid 
mat och vätskeintag. Vad gäller valet av maten beskriver Murpy et al. (2017) och Palese et al. 
(2018) att det är viktigt att den boende med demenssjukdom får möjlighet att välja mat för 
att öka aptiten. Skillnaden som återfanns var att Palese et al. (2018) belyste att det var viktigt 
att valet sker precis innan måltiden då den boende med demenssjukdom kan glömma bort 
valet och avundsjuka kan då uppstå som bidrar till att den boende äter sämre. I två artiklar 
beskrivs fingermat vara ett bra sätt att anpassa maten till olika ätförmågor och i synnerhet till 
de som har svårt att hantera bestick (Palese et al., 2018; Murphy et al., 2017). Murphy et al. 
(2017) skriver att det är ett bra sätt att öka självständigheten hos den boende med 
demenssjukdom.  

I tre av artiklarna finns likheter vad gäller att beakta individuella preferenser (Palese et al., 
2018; Bergland et al., 2015; Marmstål- Hammar et al., 2016). Palese et al. (2018) beskriver 
att det är viktigt att vårdpersonalen lär känna patienten och dess preferenser, personliga 
historia, vanor samt förmåga att äta. Vidare beskriver Palese et al. (2018) att information kan 
inhämtas genom intervjuer med anhöriga. Bergland et al. (2015) skriver också om vikten av 
att ha kunskap om den boende med demenssjukdoms preferenser och individuella förmågor 
samt kommunikationsförmåga och att dela detta med övrig personal. Marmstål- Hammar et 
al. (2016) beskriver också att det är viktigt att ta hänsyn till de boendes individuella tillstånd 
och behov av assistans samt respektera den boendes värdighet. 
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6 DISKUSSION 

Nedan redovisas metoddiskussion, resultatdiskussion och etikdiskussion. I 
metoddiskussionen diskuteras valet av metod, tillvägagångssätt samt styrkor och svagheter i 
den valda metoden. Resultatet diskuteras utifrån tidigare forskning och teoretisk 
utgångspunkt. Avslutningsvis förs en diskussion kring etik.  

6.1 Resultatdiskussion  

Resultatet presenterades i form av fyra teman där det mest väsentliga gällande likheter och 
skillnader i de ingående artiklarnas resultat tas upp. Detta är det enda som kommer beröras i 
resultatdiskussionen då detta anses det mest relevanta. I det första temat social samvaro 
beskrev vårdpersonalen de positiva fördelar med att dela måltiderna tillsammans med de 
boende. Detta gav dels en ökad trevnad vid måltiden och ledde i sin tur till ett ökat 
näringsintag. Resultatet påvisade vikten av att social samvaro med vårdpersonal under 
måltiderna bidrog till ökad autonomi och ett bättre näringsintag. När vårdpersonalen satt 
med under måltiderna upplevde de att de boende med demenssjukdom som normalt sett har 
svårigheter att äta fick en ökad autonomi. Detta går att jämföra med tidigare forskning av 
Lin, Watson och Wu (2010) som fann att det var en stor risk för lågt näringsintag hos 
personer med demenssjukdom med mindre svårigheter på grund av att de nedprioriterades 
till förmån för personer med större kognitiva svårigheter (Lin, Watson & Wu, 2010). Därav 
kan det vara viktigt att vårdpersonalen sitter med för att öka de boendes autonomi och 
således öka nutritionsintaget även för de som har mindre kognitiva svårigheter. Vikten av 
vårdpersonalens närvaro kan också ses i tidigare forskning av Hanson, Ersek, Lin och Carey 
(2013) som utfördes på ett särskilt boende. Där framkom att 72% av de personer med 
demenssjukdom som avled hade haft ett reducerat vätske- och näringsintag de sista 
månaderna i livet. Deras anhöriga ansåg att de hade haft för lite assistans av personal vid 
måltiden vilket lett till att de inte fått i sig adekvat mängd näring. Tidigare forskning beskrev 
att de anhöriga upplevde att de boende kategoriserades efter om de hade behov av hjälp vid 
måltider eller ej. Detta ansåg de anhöriga vara ett problem då de upplevde att sin närstående 
ibland behövde hjälp och ibland bara behov av assistans eller övervakning (Milte et al.,2017). 
Då det i detta examensarbete framkom att social samvaro med personal ledde till ett ökat 
näringsintag och bättre autonomi visar det på hur viktigt det är för nutritionsintaget. Att 
beakta dessa delar kan skapa bättre förutsättningar under måltiden och därmed optimera 
näringsintaget. Det framkom också att social samvaro vid måltiden var ett bra sätt för 
vårdpersonalen att lära känna de boende och deras unika förmågor, styrkor och svagheter. 
Genom att lära känna personen bakom demenssjukdomen och beakta den boende som en 
person med egen självkänsla, upplevelser och rättigheter anammas ett personcentrerat 
synsätt (Socialstyrelsen, 2017). En mer närvarande vårdpersonal gör att de får bättre 
förutsättningar att ta del av patientberättelsen som ligger till grund för dokumentationen. Att 
tänka på att dokumentera och hålla vårdplanen levande och ständigt utvärdera är ytterst 
viktigt för att kunna ge den bästa vården till personen i fråga (Centrum för personcentrerad 
vård, 2017). Detta är också i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (2017:30) 1 § där 
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det beskrivs att vården ska sträva efter att främja god kontakt mellan vårdgivaren och 
patienten.  

I resultatet visade det sig att en relativt enkel åtgärd kan spela en betydande roll vid 
måltiden. Genom att noga tänka igenom placering av de boende med demenssjukdom vid 
matbordet visade sig ha en god inverkan på måltidsupplevelsen och näringsintaget. Flertalet 
studier påvisade att ett speglingsbeteende var effektivt det vill säga att placera en boende 
med demenssjukdom som har mer problematik kopplat till sitt ätande mittemot en boende 
som har mindre svårigheter visade sig förbättra ätandet hos den som hade mer svårigheter. 
Detta genom att den med mer svårigheter ser hur den andra gör och härmar således 
beteendet. Det visade sig också vara positivt för ett gott vätske- och näringsintag att placera 
de boende efter hur de trivs ihop för att öka social interaktion. Tidigare forskning visar att 
demenssjukdomen påverkar personens förmåga att uppträda enligt socialt inlärda mönster 
och att något så vanligt som att hantera bestick och serveringsskålar kan vara en utmanande 
uppgift (Sidenvall, 2007). Resultatet visar således att de boende kan ha positiv inverkan på 
varandras ätande. I resultatet framkom också vikten av att placera de boende som upplevdes 
ha ett störande beteende kring måltiderna tillsammans med personal för att inte ha en 
negativ inverkan på övriga boenden. Detta stämmer överens med tidigare forskning av Suma 
et al. (2018) där personerna med demenssjukdom beskrev att distraktioner i måltidsmiljön 
hade en negativ inverkan på aptiten. Att arbeta personcentrerat kring måltiden visas ha en 
betydande effekt. Att ha kunskap om de olika individernas förmåga att äta och hur 
placeringarna av personerna med demenssjukdom kan inverka positivt på näringsintaget och 
även trevnad kring måltiden. Att exempelvis de boende som uppvisar ett störande beteende 
placeras bredvid personal gör att de andra boende får en bättre måltidsmiljö och kan även 
göra så att boende slipper gå in på sina rum under måltiderna för att äta ostört.  

Det andra temat som identifierades var doft och aptit. Detta har en stor påverkan på att 
faktiskt vilja äta då det i tidigare forskning framkommer att demenssjukdomen ofta 
resulterar i avsaknad av förnimmelser av törst och hunger (Sidenvall, 2007). Dofter visade 
sig vara ett viktigt fenomen för en ökad aptit hos de boende med demenssjukdom. 
Vårdpersonalen kan exempelvis ställa fram matvagnen med mat istället för att servera på 
bricka för att doften av mat ska spridas ytterligare. Resultatet visade också att det var positivt 
att ställa maten i vattenbad vilket bidrog till att aptiten stimulerades och de boende bad om 
mer mat. Vårdpersonalen upplevde att bekanta dofter så som nybakat bröd och kaffe inte 
bara stimulerade aptiten utan framkallade också minnen för de boende. Minnena skapade i 
sin tur konversationer hos de boende.  

Det tredje temat som identifierades var fysiska miljöns påverkan för näringsintaget. Detta 
omfattar olika faktorer som exempelvis ljud, ljus, färgsättning, dukning och personal. I 
resultatet framkom delade meningar gällande bakgrundsljud vid måltid. I några av artiklarna 
beskrev vårdpersonalen att det kunde skapa en trevlig och avslappnad atmosfär vilket ökar 
matintaget medan andra uttryckte att det kunde leda till störda konversationer och skapa 
agitation. I resultatet kunde också ses att faktorer som ett trevligt dukat bord skapar en god 
atmosfär och ett gott humör som ger den boende en uppmuntran att äta. Det påvisades att 
det var bra att låta de boende vara delaktiga i dukning. Detta går att jämföra med tidigare 
forskning av Milte et al. (2017) där det framkom att de boende med demenssjukdom tyckte 
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att det var viktigt att de fick vara involverade i måltidsrutinerna som exempelvis att hjälpa till 
med dukning, avplockning och så vidare. Att duka bordet olika för olika måltider genom att 
använda sig av exempelvis blommor, dukar med mera skapar en trevlig atmosfär vilket 
gynnar måltidsmiljön. Att anpassa exempelvis val av bestick vid måltiden upplevdes också 
viktigt då det påverkar den boendes autonomi och förmåga att kunna få i sig näring på ett bra 
sätt. Det framkom också att det var viktigt att bestick och glas ska se så vanliga ut som möjligt 
då det annars finns risk att den boendes värdighet kränkts.  

Den fysiska måltidsmiljön visade sig ha en stor betydelse för matintaget. Detta framkom även 
i tidigare forskning (Liu, Jao & Williams, 2016) där det visade sig att förmågan att inta födan 
påverkades av olika stimulanser i måltidsmiljön som exempelvis rätt tillbehör att äta med, 
ljus, ljud samt hur stimulansen levereras och tolereras av den boende med demenssjukdom. 
Att förändra den fysiska måltidsmiljön med exempelvis, färg, möbler, dekorationer och ljus 
visade sig ha en positiv effekt på näringsintaget. Vårdpersonalen upplevde att de boende blev 
mer avslappnade, inkluderade och tryggare. Personalen upplevde att den förändrade miljön 
också reducerade oro och skapade ett positivt beteende hos de boende.  

Genom att anställa personal som arbetade i köket skapades möjligheter för vårdpersonalen 
att istället socialisera med de boende vilket gjorde att de lärde känna dom och deras unika 
preferenser bättre. Detta stödjer personalen att kunna arbeta mer personcentrerat då mer tid 
ges till att kunna lära känna personerna med demenssjukdom. Detta i sin tur kan göra att 
vårdpersonalen kan ta del av patientberättelsen vilket är en viktig del i att kunna planera 
optimal vård. Kökspersonalen bidrog också till att tillgången på mat ökade utöver de vanliga 
tiderna för måltider vilket var positivt för näring och vätskeintaget. Hos 72% av de boende 
kunde en viktökning ses efter att förändringar i måltidsmiljön och personal gjorts. 
Förändringarna i miljön stöds av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (2017:30) 1 § där de 
beskrivs att hälso- och sjukvårdande verksamhet ska bedrivas så det tillgodoser patienternas 
behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Vidare beskrivs att det ska främja goda 
kontakter mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonalen.  

Det sista temat som identifierades var individuella preferenser. Det följer detta 
examensarbetes teoretiska perspektiv som tidigare nämnt är personcentrerad omvårdnad. 
Individuell anpassning ses som en stor fördel för näringsintaget inom demensvård. 
Resultatet tyder på att det är av vikt att servera mat anpassad efter kulturella preferenser och 
mat som den boende är van med och kan förnimma vilket skapar trygghet. Det framkom även 
i tidigare forskning av Chang och Roberts (2011) att kulturen påverkar en persons 
matpreferenser och måltidsvanor. I tidigare forskning framkom också att personer med 
demenssjukdom upplevde att det var viktigt att deras individuella preferenser tillgodosågs 
gällande typ av mat, tidpunkt, portionsstorlek samt involvering i måltidsrutiner. Även de 
anhöriga uttryckte att de önskade en bättre kommunikation gällande vad deras anhöriga 
föredrog för mat (Milte et al., 2017). Att som vårdpersonal ha kunskap om den unika 
individen och dennes hälsostatus och förmåga beskrivs som viktigt. Inte minst för att 
personer med demenssjukdom kan ha svårt att kommunicera smärta och obehag. Det är 
också förenligt med patientsäkerhetslagen (2010:659) där det står skrivet att vårdgivare ska 
vidta åtgärder för att förebygga så att vårdskador inte uppstår. Det kan exempelvis vara 
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kunskap om sväljsvårigheter som kan innebära risk för kvävning vid måltid. Att låta de 
boende vara med och välja mat ses också som gynnsamt för aptiten och i sin tur 
näringsintaget. Att servera fingermat ansågs vara fördelaktigt till de boende som hade 
svårigheter att handskas med bestick. På så sätt kan den boendes autonomi och tillika 
värdighet bevaras. Detta stöds av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (2017:30) 1 § där det står 
skrivet att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 
människans värdighet. Socialstyrelsen (2017) beskriver att demenssjukvård bör ske 
personcentrerat då personen sätts i fokus och inte dennes diagnos. Att göra omvårdnaden 
och miljön mer personlig och att personalen har kunskap och förståelse för problem som kan 
uppkomma är viktiga element för att arbeta personcentrerat (Socialstyrelsen, 2017). 

6.2 Metoddiskussion  

En allmän litteraturstudie med inspiration av Friberg (2017) valdes till detta examensarbete. 
Syftet var att beskriva måltidsmiljöns betydelse för näringsintaget hos personer med 
demenssjukdom utifrån vårdpersonalens perspektiv. En litteraturöversikt ansågs lämplig då 
den används för att undersöka kunskapsläget inom valt område. Vid sökningarna återfanns 
både kvalitativa artiklar samt artiklar med mixad metod som användes för att svara på syftet. 
Styrkan med en litteraturöversikt är enligt Friberg (2017) att artiklar med olika metoder kan 
ingå för att få en översikt och bredd inom aktuellt område. I artiklar med mixad metod har 
författaren använt sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder för att svara på syftet. 
Mixad metod kan vara lämplig när författaren vill få fram olika typer av information kring ett 
ämne och gör också så att ett fenomen kan belysas ur olika perspektiv. Kvalitativa artiklar 
innehåller generellt sätt ett mindre antal deltagare men går mer på djupet. Här söks 
förståelse för innebörder, upplevelser och mening. I kvantitativa studier önskar författaren 
att generalisera utifrån ett urval. Här vill författaren jämföra, se mönster, samband osv. I 
några av de utvalda artiklarna finns flera perspektiv och flera olika metoder används 
exempelvis observationer av boende kompletterat med intervjuer, fokusgrupper eller enkät 
med vårdpersonal. I dessa studier har endast vårdarperspektivet används vilket innebär att 
allt resultat i artiklarna ej användes. I vissa artiklar med flera perspektiv kunde det dock vara 
svårt att urskilja vem som tyckte vad i resultatdelen. Det fanns många studier gjorda på 
måltidsmiljö och personer med demenssjukdom. Då måltidsmiljö innefattar ett väldigt stort 
område med många olika aspekter kan relevanta artiklar förbisetts vilket kan ses som en 
brist. Därmed hade det varit mer lämpligt att avgränsa till vissa delar i måltidsmiljön för att 
få ett starkare resultat.   

Enligt Polit och Beck (2016) finns tre begrepp för att bedöma ett arbetes kvalitét som är 
trovärdighet, giltighet och överförbarhet. Trovärdighet beskrivs av Polit och Beck (2016) som 
graden av sanning i datan och hur den tolkats. Artiklarna i detta examensarbete 
kvalitetsgranskades med inspiration av Friberg (2017) där författarna till detta arbete valde 
att ta med nio av de 14 frågorna för kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar. Syfte, metod 
och problemformulering framkommer ofta i löpande text men det kunde i vissa artiklar vara 
något otydligare formulerat. I två av de valda artiklar med flera perspektiv fanns ingen tydlig 
beskrivning av exakt hur många ur vårdpersonalen som deltagit i studien utan endast antalet 
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personer med demenssjukdom som deltagit. Endast ett kortare etiskt resonemang fanns i en 
av artiklarna som skulle önskats vara lite tydligare.  Dessa artiklar inkluderades ändå då de 
svarade på syftet och uppfyllde övriga kriterier. Artiklarna granskades med omsorg av båda 
skribenterna till detta arbete. Det som söktes i de valda artiklarnas resultat var likheter och 
skillnader och ingen omtolkning gjordes av datan vilket sammantaget påverkar arbetets 
trovärdighet i positiv riktning.  

Polit och Beck (2016) beskriver giltigheten som stabiliteten i datan över tid samt om samma 
resultat skulle kunna uppnås om studien utfördes igen under liknande förhållanden.  I 
artikelsökningen gjordes en avgränsning mellan år 2005 till 2019 för att få många träffar på 
relevanta studier och en stor bredd på den publicerade forskningen. Dock var den äldsta 
artikeln från 2007, en var från 2008 och en från 2010. Övriga artiklar var max fyra år gamla 
varav de flesta från 2016 till 2017. En sökning med avgränsning på fem år hade kunnat 
utföras inledningsvis för att få nyare forskning för att sedan utöka sökningen vid behov. Om 
detta examensarbete skulle upprepas med samma typ av tillvägagångssätt i datainsamling 
med likande sökord bör samma eller likande artiklar hittas då de flesta som användes i detta 
arbete var relativt nya. Med liknande tillvägagångsätt som ovan beskrivits gällande analys av 
data bör även liknande resultat uppnås som beskrivits i detta arbete vilket gör giltigheten 
hög.  

Artiklarnas studier är utförda i olika delar av världen (se bilaga 4). Att artiklarna är utförda i 
olika länder med olika kulturer upplevdes i början som en eventuell brist då miljön på 
boenden och kulturer kan skilja sig mycket från olika länder. Resultatet tydde dock på att 
teman återkommer vilket kan ses som att mycket av informationen är överförbar bland 
personer med demenssjukdom och ej bundet till land eller kultur. En av studierna gjordes i 
Taiwan där sannolikt kulturen skiljer sig en del från länder i Europa men då artikeln 
handlade om ätsvårigheter och problem kopplade till matning vilket är något 
mellanmänskligt och ej beroende av land så inkluderades artikeln ändå. Författarna till 
studien påtalade också att många av fynden i resultatet var liknande de som påträffats i 
studier i västvärlden. En av artiklarnas studier gjordes i Syd Afrika men det var endast 
etniska norskar som deltog i studien. Polit och Beck (2016) beskriver överförbarhet som att 
resultatet ska kunna överföras på en större grupp människor och liknande sammanhang. 
Arbetet baseras på ett vårdarperspektiv och liknande teman återfanns trots olikheter i 
tillvägagångssätt och land vilket gör resultatet överförbart till en större grupp människor.  

 

6.3 Etikdiskussion  

Detta arbete utfördes i enlighet med Codex (2019) för att minska risken för oredlighet, det 
vill säga inte förfalska, plagiera, vilseleda eller stjäla någon annans material. Artiklarna som 
valdes till detta examensarbete var alla ”Peer Reviewed” vilket innebär att de är granskade av 
oberoende forskare och uppfyller särskilda vetenskapliga kriterier och ökar således 
artiklarnas kvalitét (Codex, 2019). Arbetet skrevs enligt APA-style för att läsaren ska kunna 
se vart informationen är hämtad och för att lätt kunna hitta källorna. Detta minskar också 
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risken för plagiat. Codex (2018) beskriver att vid forskning som involverar människor som 
innefattar fysiskt ingrepp eller behandling av känsliga personuppgifter krävs en etisk 
prövning och får bara godkännas om den kan utföras med respekt för mänskliga rättigheter. 
Alla valda artiklar hade ett etiskt resonemang dock hade en av artiklarna bara ett kortare 
resonemang vilket kan ses som en brist. Då en viss förförståelse fanns hos skribenterna sedan 
tidigare har en reflektion kring detta funnits med under arbetets gång.  

7 SLUTSATSER  

Det är många faktorer som ingår i måltidsmiljön som spelar in för att skapa en så gynnsam 
måltidsmiljö som möjligt för personer med demenssjukdom. För att skapa en god 
måltidsmiljö utifrån vårdpersonalens perspektiv är det viktigt att arbeta personcentrerat det 
vill säga att lära känna sina patienter, deras förmågor, preferenser och livshistoria samt 
behov av stöd vid måltider.  

Enligt vårdpersonalen visade sig social samvaro ha betydelse för näringsintaget och 
måltidsupplevelsen. Genom närvaro av personal samt genom att skapa goda relationer vid 
bordet ökade näringsintaget och främjade sociala interaktioner. Dofter visade sig ha 
betydelse för att öka de boendes aptit, det framkallade också minnen som främjade positiva 
konversationer. I den fysiska miljön kunde olika typer av distraktioner ha en negativ 
inverkan och enligt vårdpersonalen skapa agitation och leda till att de boende inte fullföljde 
sin måltid. Genom att involvera de boende i den dagliga verksamheten med att exempelvis 
hjälpa till med dukning, lägga på dukar, blommor och så vidare upplevde vårdpersonalen en 
positiv inverkan på både aptit och humör. Att anpassa miljön utifrån personliga förmågor 
visade sig stödja ett självständigt beteende, exempelvis anpassade bestick, god belysning och 
öppna ytor med fin inredning. Att anställa kökspersonal upplevde vårdpersonalen skapade 
mer självständighet hos de boende och de blev mindre beroende av att passa mattider då 
någon alltid fanns på plats och kunde ordna något ätbart samt frigav vårdpersonal som 
istället kunde hjälpa de boende vid måltiderna. Vad gäller maten så ansågs traditionell mat 
öka näringsintaget och skapa en känsla av igenkänning och identitet. Fingermat visade sig 
öka näringsintaget hos de boende som hade svårigheter att hantera bestick.  

Resultatet visar att en gynnsam måltidsmiljö kan stödja de boendes självständighet, öka 
näringsintaget samt bidra till ökad livskvalitet hos personer med demenssjukdom på särskilt 
boende. Detta arbete kan ge vårdpersonal ökad kunskap gällande faktorer i måltidsmiljön 
som påverkar näringsintaget samt vikten av att arbeta personcentrerat.  
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7.1 Förslag till vidare forskning  

Näringsintaget förändras vid demenssjukdom och i olika stadier av sjukdomsförloppet. 
Därmed skulle mer forskning behövas kring måltidsmiljö samt lämpliga åtgärder som kan 
vidtas vid olika typer av demenssjukdomar. Dessa bör också anpassas beroende på vart 
patienterna befinner sig i sjukdomsförloppet då det kan skilja sig hur mycket stöd och hjälp 
en person med demenssjukdom behöver vid måltiden. Det skulle också behövas mer 
forskning kring hur mycket personalens kompetens, engagemang och förmåga att arbeta 
personcentrerat påverkar näringsintaget och livskvaliteten hos personer med 
demenssjukdom.  
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artiklar  
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Environmental  
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13  5 2 Do physical environmental change makes a difference? 
Supporting person-centered care at mealtimes at nursing 
homes  

190418 Caregivers 
dementia 
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38  6 4 

 

A qualitativ study of professional caregivers perceptions of 
process contributing to mealtime agitation in persons with 
dementia in nursing home ward and strategies to maintain 
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Factors affecting optimal nutrition and hydration for 
people living in specialized dementia care units. A: 
qualitativ study of staff caregivers perceptions.  
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8  3 2 Staff awareness of food and fluid care needs for people 
with dementia in residental care: A qualitativ study 
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BILAGA 3 ARTIKELMATRIS  

Författare, årtal, tidskrift, land. Titel  Syfte  Metod  Resultat  

Författare: Bergland, Å., 
Johanesen, H., Sellevold, G-S. 

Årtal:  2015  

Tidsskrift: Nursing open  

Land: Norge 

A qualitative study of 
professional caregivers 
perception of process 
contributing to mealtime 
agitation in persons with 
dementia in nursing home 
wards and strategies to 
attain calmness. 

Att beskriva vårdares 
uppfattningar om faktorer 
och processer som bidrar 
till måltids agitation och 
strategier för att behålla en 
lugn måltidsmiljö. 

Datainsamling: 2 
fokusgrupper med 
vårdpersonal och 
fältanteckningar från 6 
reflektionsgrupper 
Medverkande: 11 
sjuksköterskor, 4 
undersköterskor, 8 
sjuksköterskestudenter, 1 övrig. 
Ansats: kvalitativ deskriptiv 
ansats                                
Dataanalys: Innehållsanalys 

Personalen upplevde agitation 
under måltiderna. Lugnare 
måltider kunde uppnås genom 
grundlig planering i förväg 
och genom att skapa en 
positiv gemenskap kring 
bordet. 

Författare: Chang, C-C., Roberts, 
B.  

Årtal: 2008 

Tidskrift: Journal of nursing 
scholarship 

Land: Taiwan 

 

Cultural perspectives in 
feeding difficulty in 
Taiwanese elderly with 
dementia. 

 

Undersöka försvårande 
faktorer relaterat till 
matning mellan 
vårdpersonal och boende 
patienter med 
demenssjukdom 

 

Datainsamling: 
Observationsstudie samt 
intervjuer med vårdpersonal. 
Medverkande: 48 personer 
med demenssjukdom och 31 
vårdare.                            
Ansats: mixad         
Dataanalys: Innehållsanalys 
av kvalitativ data. EDFED Scale 
och BMI mätning av kvalitativ 
data.  

 

Resultatet visade att 
vårdpersonalen upplevde att 
de behövde mer träning i att 
mata för att kunna bemöta 
ätsvårigheter hos patienter 
med demenssjukdom 
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Författare, årtal, tidskrift, land. Titel  Syfte  Metod  Resultat  

Författare: Charras, K., 
Frémontier, M. 

Årtal: 2010 

Tidsskrift: Journal of 
gerontological social work 

Land: Frankrike 

 

Sharing meals with 
institutionalized people 
with dementia: A natural 
experiment. 

 

Testa hypotesen att delade 
måltider mellan personal 
och boende skulle leda till 
viktökning hos personer 
med demenssjukdom 

 

Datainsamling: 
träningsprogram för personal, 
en fokusgrupp i slutet av 
studien. Delade måltider med 
en experimentgrupp och 
jämförelse med en 
jämförelsegrupp. 
Observationer av de boende 
gjordes samt vägning. 
Medverkande: 18 personer 
med demenssjukdom    
Ansats: mixad         
Dataanalys:  Fischer´s, 
ANOVA, Manuell tematisk 
analys av kvalitativ data 

De patienter som hade delade 
måltider ökade i vikt. 
Personalen rapporterade 
också ökad självständighet 
kring måltiden samt ökad 
interaktion mellan vårdare 
och patient samt mellan de 
boende. Kunskapen om de 
boendes preferenser ökade 
också.  

Författare: Chaudhury, H., Hung, 
L., Rust, T., & Wu, S. 

Årtal: 2017 

Tidskrift: Dementia  

Land: Kanada 

Do physical environmental 
changes make a difference? 
Supporting person-
centered care at mealtimes 
in nursing homes 

 

Undersöka vikten av 
miljöförändringar i 
matsalen på ett 
äldreboende. 

 

Datainsamling: 
observationer av boende med 
demenssjukdom och 
enkätundersökning med 
vårdpersonal.   
Medverkande: 10 boende 
med demenssjukdom och 17 
vårdare.                            
Ansats: mixad metod  
Dataanalys: Tematisk analys 

Renoveringen gjorde att det 
blev en mer hemlik miljö som 
kan öka kvalitén kring 
måltidssituationen för de 
boende och även bättre 
arbetsmiljö för vårdarna. 
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Författare, årtal, tidskrift, land Titel  Syfte  Metod  Resultat  

Författare: Hanssen, I., & Kuven, 
B. M. 

Årtal: 2016.  

Tidskrift: Journal of clinical 
nursing  

Land: Norge och Syd Afrika  

 

Moments of joy and 
delight: the meaning of 
traditional food in 
dementia care Journal of 
Clinical Nursing. 

 

Att lära om traditionell mat 
för personer med 
demenssjukdom 

 

Datainsamling:  intervjuer 
Medverkande:  26 anhöriga 
till personer med 
demenssjukdom samt 31 
vårdare på 6 olika boenden i 
Norge och Sydafrika.     
Ansats: kvalitativ         
Dataanalys: Innehållsanalys 

Den traditionella maten som 
personer med 
demenssjukdom var bekanta 
med skapade glädje och 
tillhörighet. Lukt och smak 
som personerna var bekanta 
med bidrog till en känsla av 
välbefinnande, tillhörighet.  
Även minnena återkom till 
personerna som inte annars 
brukar tala. 

 

Författare: Hung, L., Chaudhurry, 
H., Rust, T.  

Årtal: 2016 

Tidskrift: Southern gerontological 
society 

Land: Kanada   

The effect of dining room 
physical environment 
renovations on person-
centered care practice and 
residents` dining 
experience in long term 
care facilities 

Studera effekten av 
förändringar i den fysiska 
måltidsmiljön och de 
boendes måltidsupplevelse 

 

Datainsamling: 
fokusgrupper och intervjuer 
Medverkande: 12 vårdare ur 
olika kategorier samt 2 chefer 
på ett demensboende.   
Ansats: Kvalitativ        
Dataanalys: Tematisk analys 

 

 

 

Positiva resultat upplevdes på 
alla områden av den 
förändrade miljön kring 
måltiden. 
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Författare, årtal, tidskrift, 
land 

Titel  Syfte  Metod  Resultat  

Författare Lea, J-L., 
Goldberg, L., Price, A-D., 
Tierney, L-T., & Mclnerney, F.  

Årtal: 2017 

Tidskrift: journal of clinical 
nursing 

Land: Australien 

Staff awareness of food and 
fluid care needs for older 
people with dementia in 
residental care: A qualitative 
study  

Att undersöka 
medvetenheten hos personal 
inom äldreomsorgen om 
dagliga behov av mat och 
vätska hos äldre med 
demenssjukdom 

Datainsamling: 
semistrukturerade intervjuer 
med vårdpersonal. 
Medverkande: 11          
Ansats: kvalitativ.    
Dataanalys: Konventionell 
innehållsanalys. 

 

Personalen identifierade 
åtgärder som skulle kunna vara 
effektiva för att underlätta mat 
och vätskeintag. Som innefattar 
förbättring av fysisk och social 
måltidsmiljö. Timingen på 
måltiderna och att oftare 
erbjuda dryck.  

Författare: Mamhidir, A-G., 
Karlsson, I., Norberg, A., 
Kihlgren M. 

 Årtal: 2007 

Tidskrift: Journal of clinical 
nursing 

Land: Sverige 

 

 

 

 

Weight increase in patients 
with dementia, and 
alteration in meal routines 
and meal environment after 
integrity promoting care. 

Att följa upp 
viktförändringar hos 
patienter med måttlig till 
svår demens och analysera 
hur dessa förändringar är 
relaterade till biologiska och 
psykologiska parametrar 
efter personalutbildning och 
stöd i integritets-främjande 
vård. 

Datainsamling:  
utbildningsprogram med 
personal på ett demensboende. 
Vägning utfördes i början och i 
slutet av studien. 
Interventionsstudie.  
Medverkande: 18 patienter 
med demenssjukdom från en 
interventionsavdelning och 15 
från en kontrollavdelning 
Personalen skrev dagbok. 
Ansats: mixad                
Dataanalys: Innehållsanalys 
av kvalitativ data, Statistisk 
analys avseende 
viktförändringar. 

Viktökning hos 13 av de 18 
patienterna jämfört med 2 av 15 
i kontrollgruppen. 
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Författare, årtal, tidskrift, 
land.  

Titel  Syfte  Metod Resultat 

Författare: Marmstål 
Hammar, L., Swall, A., 
Summer Meranis, M. 

Årtal: 2016  

Tidskrift: nursing ethics  

Land: Sverige  

 

Ethical aspects of caregivers 
experience with persons with 
dementia at mealtimes 

 

Att illustrera betydelsen av 
att ta hand om personer med 
demens under 
måltidssituationer. 

 

Datainsamling: 
fokusgruppsintervjuer med 
vårdare. Mätning av vikt och 
födointag personer med 
demenssjukdom. 
Medverkade: 12 vårdare, 9 
personer med demenssjukdom. 
Ansats: Mixad metod. 
Dataanalys: Fenomenologisk 
hermeneutisk tolkningsmetod 
av kvalitativ data. Kvantitativ- 
beskrivande statistik.  

 

Vårdare behöver få mer tid för 
de boende för att kunna ge en 
god vård vid måltiderna samt 
skapa en relation med patienten 

Författare: Murphy, J-L., 
Holmes, J., Brooks, C.  

Årtal: 2017 

Tidskrift: BMC geriatrics  

Land: Storbritannien 

 

 

Nutrition and dementia care: 
developing an evidence-
based model for nutritional 
care in nursing homes. 

 

Att utveckla en 
evidensbaserad modell för 
att förstå vikten av gott 
vätske- och näringsintag hos 
personer med 
demenssjukdom på särskilt 
boende  

Datainsamling: fokusgrupper 
och semistrukturerade 
intervjuer personal 
Medverkande: 30 
vårdpersonal, 8 
familjemedlemmar, 3 dietister 
och 9 logopeder.               
Ansats: kvalitativ     
Dataanalys: Innehållsanalys 

Studien ledde fram till 
implementering av en ny 
utbildning och verktyg för 
träning för vårdpersonal för att 
öka deras kunskap, förståelse 
och framförande av näring till 
personer med demenssjukdom. 
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Författare, Årtal, tidskrift, 
Land  

Titel  Syfte  Metod Resultat 

Författare: Nell, D., Neville, 
S., Bellew, R., O´leary, C., 
Beck, K-C.  

Årtal: 2016 

Tidskrift: Australian 
Journal of ageing  

Land: Nya Zeeland 

 

 

Factors affecting optimal 
nutrition and hydration for 
people living in specialized 
dementia care units: A 
qualitativ study of staff 
caregivers´perceptions 

 

Utforska vårdpersonalens 
uppfattning om faktorer som 
påverkar ett optimalt 
näringsintag för personer 
med demenssjukdom på 
boende.  

 

Datainsamling: 
semistrukturerade intervjuer med 
vårdpersonal.         
Medverkande: 11 vårdare på två 
olika demensboenden.      
Ansats: Kvalitativ       
Dataanalys: Innehållsanalys 

Två huvudfynd. Dels påverkade 
aptit, matens presentation, 
kognitiva samt patienten 
funktionsnivå näringsintaget. 
Måltidsmiljön visade sig också 
ha en betydande roll. 

 

Författare: Palese, A., 
Bressan, V., Kasa, T., Meri, 
M., Hayter, M., Watson, R.  

Årtal: 2018.  

Tidskrift: BMC Geriatrics  

Land: Italien 

 

Interventions maintaining 
eating independence in 
nursing home residents: a 
multicentre qualitative 
study. 

 

 

Att belysa interventioner 
som härrör från tyst 
kunskap och erbjuds i den 
dagliga vården vid 
måltidssituationer. 

 

 

Datainsamling: fokusgrupper, 
och observationer av boende. 
Medverkande: 54 
vårdpersonal, 13 personer med 
demenssjukdom.              
Ansats: kvalitativ.             
Dataanalys: Innehållsanalys 

3 huvudfynd identifierades för 
att öka självständighet vid 
måltiden: miljö, social samvaro, 
individanpassa. 

 



 

 

 

 


