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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Måltidsmiljön har en viktig betydelse för personer med demenssjukdom. 

Sjukdomen demens medför att bland annat till svårigheter med intag av mat och dryck. 

Måltidsmiljön är bland annat sjuksköterskans omvårdnadsansvar. Måltidsmiljön har en 

viktig betydelse för personer med demenssjukdom, bland annat hur sjukdomen demens 

medför svårigheter med intag av mat och dryck. Problem: Malnutrition är ett problem hos 

personer med demenssjukdom på grund av deras nedsatta kognitiva förmåga samt av en icke 

optimal måltidsmiljö. En dålig måltidsmiljö kan orsaka näringsbrist, viktnedgång, 

dehydrering, trötthet, depression, trycksår och infektioner hos personer med 

demenssjukdom. Syfte: är att belysa måltidsmiljöns betydelse hos personer med 

demenssjukdom. Metod: Litteraturöversikt med 13 artiklar; sex artiklar med kvalitativ-, och 

sex artiklar kvantitativ ansats samt en artikel med mixad metod har analyserats. Resultat: 

Två huvudteman identifierades som var av betydelse för måltidsmiljön för personer med 

demenssjukdom. Dessa var sensoriskt intryck och personcentrerad måltidsmiljö. Slutsats: 

måltidsmiljö för att förbättra mat- och dryckintaget och för att förebygga malnutrition hos 

personer med demenssjukdom är åtgärder som miljön på matsalen, personcentrerad vård 

samt interaktion mellan sjuksköterskan och personer med demenssjukdom är viktiga delar 

vid måltiderna. Dessutom togs det upp vilka problemen malnutrition och viktnedgång 

orsakar när mat- och dryck intaget minskar, samt sjuksköterskans ansvar i 

omvårdnadsåtgärder. 

Nyckelord: Demenssjukdom, interaktion, malnutrition, måltidsmiljö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: The meal environment has an important significance for people with 
dementia. The background describes, among other things, how the disease dementia causes 

difficulties with intake of food and drink, how the meal situation is an important part of 
everyday life, the importance of the meal environment and the nurse's nursing responsibility. 

It then follows a presentation of the steering document and guidelines, person-centered care 
for people with dementia disease and theoretical and medical sciences as well as nursing 

responsibilities. Problem: Malnutrition is a problem in people with dementia, due to their 

reduced cognitive ability and a non-optimal meal environment. A poor meal environment can 
cause nutritional deficiencies, weight loss, dehydration, fatigue, depression, pressure ulcers 

and infections in people with dementia. Aim: The purpose is to elucidate the importance of 
the meal environment for people with dementia. Method: Literature review with thirteen 

articles; six articles with qualitative- and six articles with quantitative approach and one 
article with mixed method have been analysed. Result: Two main themes were identified 

that were important for the meal environment for people with dementia. These were sensory 
impressions and person-centered meal environment. Conclusions: To improve food and 

beverage intake and to prevent malnutrition in people with dementia, some important factors 
were highlighted in the results section. The factors are: the environment in the dining room, 

Person-centered care and interaction between the nurse and people with dementia are 
important parts of the meals. In addition, the problems malnutrition and weight loss cause 

when food and drink intake decrease, as well as the nurse's responsibility in nursing 
measures, were addressed. 

 

Keyword: Dementia, interaction, malnutrition, meal environment. 
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1 INLEDNING 

Risken att drabbats av demenssjukdom ökar med stigande ålder och allt fler människor i 

världen kommer sannolikt att drabbats i och med befolkningen blir äldre. Många 

demenssjuka lider dessutom av undernäring. Det kan bero på olämplig och opassande miljö 

vid måltiderna, bristande vårdrelation mellan personer med demenssjukdom och 

vårdpersonal, störande bakgrundsljud samt opassande belysning i matsalen. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning på sjuksköterskeutbildningen och på våra tidigare 

arbetsplatser inom vården, har vi ofta upplevt att måltidsmiljön varit olika anpassade för 

personer som drabbats av demenssjukdom. Detta av anledningar som daglig omsättning av 

vårdpersonal, tidsbrist, opassande och stimmig miljö samt brist på tålamod hos 

vårdpersonalen. Framförallt såg vi varierande kunskaper och erfarenheter hos 

vårdpersonalen kring vad som är av betydelse för att minimera risken för malnutrition hos 

personer som drabbats av demenssjukdom. Detta väckte vårt intresse kring måltidsmiljöns 

betydelse för att förhindra och skapa goda förutsättningar för god måltidsmiljö, minimera 

malnutrition för personer som drabbats av demenssjukdom och som bor på demensboenden. 

Detta är för att minska stress, oro, agitation och risk för malnutrition hos personer med 

demenssjukdom. Utifrån de alternativa ämnesområden som föreslogs i Mälardalens 

Högskolas kurs ”Vetenskaplig teori och metod 2” i Sjuksköterskeprogrammet, valdes ämnet 

“Att belysa måltidsmiljöns betydelse för personer med demenssjukdom” vilken föreslagits av 

forskargruppen Mälardalens Högskolas/Akademin för hälsa, vård och välfärd: Långvarigt 

självständigt liv (PriLiv). Som framtida legitimerade sjuksköterskor kommer vi att komma i 

kontakt med personer som drabbats demenssjukdom. Valet av detta intresseområde gjordes 

för att öka vår kunskap och förståelse för de möjliga brister som finns inom våra framtida 

arbetsplatser, när det gäller måltidsmiljön för personer som drabbats av demenssjukdom och 

bor på demensboenden. 
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2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras centrala begrepp, styrdokument och riktlinjer, personcentrerad 

vård, tidigare forskning, vårdvetenskapligt perspektiv slutligen redovisas 

problemformuleringen. 

2.1 Centrala begrepp 

Nedan presenteras centrala begreppet demenssjukdomar. 

2.1.1 Demenssjukdomar 

Demens är ett samlingsnamn för mentala sjukdomar med intellektuell funktionsnedsättning. 

Demenssjukdomar orsakar nedsatt social funktion och minnesförmåga som leder till 

störningar i beteende, kommunikation, personlighet och förändrad medvetenhet hos 

personer med demenssjukdom. Demenssjukdomen kan även leda till kognitiv svikt, afasi, 

bristande tids- och rumsuppfattning samt att individen förlorar förmåga att utföra vardagliga 

sysslor (Götell, 2014). Den vanligaste demenssjukdomarna är Lewy-body, vaskulärdemens, 

pannlobsdemens samt Alzheimer. Demenssjukdomar ökar i världen men drabbar inte endast 

den insjuknade individen utan påverkar även familjerna, samhället och dess hälso-och 

sjukvårdssystem.  Sjukdomen demens är ett stort och ökande globalt hälsoproblem. I världen 

lever för närvarande 40–50 miljoner människor med demens. Demens har omfattande 

följder som även drabbar familjen, hälsovårdssystemet och samhället. Personer som drabbats 

av demenssjukdom får en förändrad livsstil. Förebyggande insatser kan, om de genomförs på 

ett effektivt sätt, bidra till att försena starten och minska antalet insjuknade av personer som 

kan drabba av demenssjukdom. För att möta dessa utmaningar som demenssjukdom 

innebär, behövs en god och en riktig förståelse av demenssjukdomen (Global Burden of 

Diseases GBD, 2018). Sjukdomen demens är irreversibel (Götell, 2014). 

Alzheimer sjukdom står för majoriteten av demenssjukdomarna. Alzheimer 

sjukdomen karakteriseras av att hjärnan krymper i storlek, det vill säga hjärnatrofi. 

Krympning av hjärnan orsakas av att nervcellerna dör samt i hjärnvävnaderna bildas plack 

som hindrar signalöverföringen mellan nervcellerna. Först drabbad är hjässa- och 

tinningloben, för att senare sprida sig över hela storhjärnan. Den drabbade får svårigheter att 

planera sin vardag och hamnar i en accelererande glömska. Det är svårt att fastställa en exakt 

tidpunkt när en person drabbats, i och med att sjukdomen kommer smygandes och är ett 

utdraget förlopp på fyra till tio år. Långsamt blir även kommunikationen och försämrad 

uppfattningen av tiden och andra kognitiva svikt (Edberg & Ericsson, 2017). 
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Lewy-bodydemens sker mikroskopiska förändringar (Lewy-bodies) i hjärnbarken. Detta 

uppstår i flera delar av hjärnan (inkl substatia nigra, hippocampus, hjärnbarken). Det bildas 

ansamling av beta-amyloid i stora delar av hjärnan, som leder till försvagad nervfunktion.  

Lewybody-demens har många gemensamma drag med Alzheimers. Dock går 

sjukdomsförloppet fortare för Lewy-bodydemens jämfört med Alzheimers. Det är inte 

ovanligt att patienten är fel- eller underdiagnostiserade när det kommer till Lewybody 

demens. Det är inte ovanligt att personer med Lewy-bodydemens har svårt att uppfatta saker 

tredimensionellt. Personer med Lewy-bodydemens har svårt att se och bedöma avstånd. 

Typiskt för sjukdomen är att personen får störd sömn, mycket vanligt att personen pratar och 

fäktas med armar och ben i sömnen. Mycket vanligt att symptomen kan variera från stark 

påtaglighet till mild under en dag. Amnesi uppträder ofta senare i sjukdomsförloppet, men är 

inte lika tydligt som vid Alzheimers sjukdom. Ett viktigt symptom för Lewy-bodydemens är 

rigiditet och hypokinesi, som personen drabbats av (Edberg & Ericsson, 2017). 

Vaskulärdemens kalla även för blodkärlsdemens. Patofysiologin är blodproppar eller 

blödningar som stryper syretillförseln till hjärnan. Detta tillstånd kan orsaka skador i olika 

delar av hjärnan. Beroende på var skadan sker, ges det olika symptom. Skador i frontalloben 

ger ofta personlighetsförändringar. Skador i hjässloberna ger nedsatt förmåga att tolka, 

förstå och analysera. Skador i tinningloberna resulterar i försämrat minne. Vid 

vaskulärdemens kan en exakt tidpunkt när en person drabbats anges. Detta i och med att 

sjukdomen kommer ofta plötsligt, men märkbart (Edberg & Ericsson, 2017). 

Frontallobsdemens uppkommer i pannloben och temporalloberna framdel. Det är nervceller 

som förtvinar i dessa hjärndelar. Frontallobsdemens har ett smygande sjukdomsförlopp. 

Personer som drabbar av frontallobsdemens har normal orienteringsförmåga, detta gör att 

sjukdomen blir ofta osynlig för den som drabbats samt för andra människor runt om kring 

den som drabbats. Eftersom frontallobsdemens uppkommer smygandes, är sjukdomen svår 

att förklara när anhöriga drabbats. Detta leder till lidande för den drabbade i och med att 

sjukdomen är svår att upptäcka i början av sjukdomsförloppet. Detta skapar minskad 

livskvalitet för den drabbade, samt för dennas omgivning som inte förstår 

personlighetsförändringen som uppstår i samband med sjukdomen (Edberg & Ericsson, 

2017). 
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2.2 Styrdokument och riktlinjer 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] SFS, 1982:763 är målet med vården en god hälsa på 

lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt, där alla invånare är lika 

mycket värda inför vården samt med respekt och med hänsyn till den enskilda människans 

autonomi. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till 

vården. Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver sjuksköterskans etiska kod i ICN´s 

fyra huvudområden. Det första området omfattar sjuksköterskan och allmänheten och 

handlar om att sjuksköterskan har ansvar att ge rätt information till patient och närstående. 

Det andra området omfattar sjuksköterskan och yrkesutövningen och handlar om att 

sjuksköterskans behållning av sin yrkeskompetens. Det tredje området omfattar 

sjuksköterskan och professionen och handlar om att följa riktlinjer inom omvårdnad samt 

forskning. Det fjärde området omfattar sjuksköterskan och medarbetarna och innefattar 

sjuksköterskans ansvarsområde som ledare för gott samarbete med andra medarbetare för 

att skydda patienten när vården hotas. 

Enligt patientlagen (SFS, 2014:821) är målet inom hälso-och sjukvårdverksamhete att 

förtydliga och förhålla sig till patientens status och tillgodose patientens delaktighet, 

integritet samt självbestämmande. Dessutom bör informationen och förklarningar som ges i 

vården, anpassas till patientens bakgrund, erfarenhet samt mognad. I patientlagen står även 

att hälso-och sjukvården bör ges med god samt säkervård för alla patienter på lika villkor 

oavsett ålder, hudfärg och kön. Hälso-och sjukvården bör utföras utifrån patientens behov, 

problem samt resurs, det vill säga patienten med störst behov av vård ska prioriteras. 

Patientlagen betonas även att hälso-och sjukvården ska erbjudas med vetenskap och med 

beprövad erfarenhet, för att främja betydelsefull omsorg med god kvalité och säker vård för 

patienten. 

Enligt Socialstyrelsen (2017) bör avsikten med hälso- och sjukvården samt Socialtjänstens 

insatser för personer med demenssjukdom bibehålla en sådan god livskvalité som möjligt i 

sjukdomens alla olika stadier. Generellt för personer med demenssjukdom bör vården och 

omsorgen utföras utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Det handlar om att sätta 

personer med demenssjukdom i centrum samt ha en personlig omvårdnad och vårdmiljö 

samt att vårdpersonalen ska ha en förståelse för de svårigheter och problem som kan uppstå 

för den personen med demenssjukdomen. Enligt de nationella riktlinjerna för vård och 

omsorg vid demenssjukdom bör särskilda krav på måltidsmiljön finnas när personer med 

demenssjukdom ska äta. Ätandet stimuleras om matsalsmiljön utgörs av ett litet och lugnt 

rum, samt om dukningen är igenkännande från de äldres tidigare familjeliv. Personer med 

demenssjukdom är oftast oroliga och reser sig vid måltiderna, därför behöver de extra 

hänsyn, god uppmuntran, gott bemötande och fysisk kontakt för att individen ska kunna sitta 

vid bordet och äta (Socialstyrelsen, 2007). 
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Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterskan (2017) bör sjuksköterskan 

skapa en förtroendefull relation till både patienten och anhöriga genom att utföra 

omvårdnaden på en professionell tillgångavägsätt. För att främja värdighet och integritet bör 

omvårdnaden utföras i delaktighet med både patienten och närstående, där både patienten 

och anhöriga blir sedda som unika individer. Sjuksköterskan bör möta patient och anhöriga i 

deras behov, resurser, värdighet samt förväntningar. Sjuksköterskan och patientens 

vårdmöte bör byggas på en ömsesidig respekt samt att sjuksköterskan bör möta patientens 

med empati, respekt, förståelse. Inte minst möta patientens berättelse och kunskaper. Det är 

även av betydelse att sjuksköterskan kan kommunicera med vårdteamet och ha en förmåga 

att bedöma patients hälsotillstånd genom vad patienten subjektivt och objektivt upplever. 

Sjuksköterskan ska även reflektera över de rutiner och tillgångavägsätt som används i vården 

och arbeta utifrån ett vetenskapligt grund för säkert samt god vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan, tillsammans med övrig omvårdnadspersonal, 

är den som har den yttersta och professionella ansvaret för att identifiera patienter med 

demenssjukdom som ligger i risk för undernäring. Det är sjuksköterskans ansvar att 

identifiera risker för undernäring, bristande matintag och att utvärdera patienter med 

demenssjukdom som lider av försämrad aptit, för att kunna vidta åtgärder kring ätandet och 

drickandet på bästa möjliga sätt (Socialstyrelsen, 2014). 

2.3 Personcentrerad vård 

Ekman, Norberg och Swedberg (2014) skriver att personcentrerad vård har som 

utgångspunkt från individens uppfattningar, tankar, känslor samt upplevelser om hälsa och 

sjukdom. Det utgår från personens unika uppfattningar som vården ska utformas utifrån. 

Med grund i evidensbaserad kunskap ska val göras som gynnar personer med 

demenssjukdoms hälsa, dock måste personer med demenssjukdom val respekteras om det 

saknas evidens. Vidare skriver Ekman m.fl. (2014) att det måste finnas en respekt mellan 

patienter med demenssjukdom och sjuksköterskan. Det betonas att personcentrerad vård bör 

utgå från patientens berättelser och bygger på en ömsesidig öppenhet för varandras kunskap. 

Sjuksköterskan ska kunna utföra personcentrerad vård, där sjuksköterskan ska bedöma, 

planera, genomföra och sedan utvärdera omvårdnaden tillsammans med patienten och dess 

närstående. Sjuksköterskan ska identifiera hälsans betydelse för patienten och detta görs 

utifrån patientens egen berättelse. När patientberättelsen klargörs och vad hälsa menas för 

patienten ska teamet erbjuda de förutsättningar som går för att främja hälsan hos patienten. 

Omvårdnads mål, delmål samt uppföljning beslutas utifrån patientens och närståendes 

önskan och behov, där patienten, närstående och vårdgivaren tillsammans bestämmer 

vården för patienten. Vid personcentrerad vård ses patienten och närstående som expertis 

kring patients hälsotillstånd och patienten bör bekräftas som unik person med personligt 

behov, resurser, värderingar och önskemål. Personcentrerad vård har positiva effekter för 

patienter och dess anhöriga, vilket leder till en ökad tillit till sjukvården samt stärker den 

patients egen initiativförmåga. Ökad initiativförmåga i sin tur leder till en ökad känsla av 

egen självständighet. Det har även visat sig att personcentrerad vård kan ha en lugnande 

effekt på patienten (Ekman m.fl., 2014). 



 

 6  

2.4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om malnutrition, måltidsmiljö, svårigheter 
kring intag av mat och dryck för personer med demenssjukdom samt måltidssituationen och 

dess betydelse. 

2.4.1 Malnutrition 

Malnutrition är ett tillstånd där oftast personer med demenssjukdom drabbas. Ofta hos 

personer med demenssjukdom försvinner sinnessmak och lukt, detta leder till ofrivillig 

viktminskning och undernäring. Måltiderna glöms bort att ätas, orsaken till det är 

demenssjukdomen detta då maten inte uppfattas längre som mat. Personer med 

demenssjukdom har ätbeteenden som försvårar matintaget. Mat som tidigare tycks om, kan 

ogillas. Även är det vanligt att visuella förändringar påverkar matintaget. Maten ses inte på 

en mönstrad tallrik. På grund av nedsatt koncentration förmåga vid måltiderna kan personer 

med demenssjukdom inte längre fokusera på att äta eller känna hunger (Meyer m.fl., 2015). 

Undernäring hos personer med demenssjukdom orsakas av dysfagi vilket är den viktigaste 

faktorerna till att personer med demenssjukdom inte når upp till ett tillräckligt energi- och 

näringsintag. Undernäringen i sin tur kan leda till att personer med demenssjukdom får en 

ökad risk för infektioner (Kaur Dhillo, 2016). 

Låg aptit, viktnedgång och näringsbrist är vanligt på boende där patienter som drabbats av 

demens bor, såsom demensboende. Detta skulle kunna bero på att måltiderna serveras på 

olika platser på boendet, exempelvis äter vissa patienter som drabbats av demenssjukdom i 

sitt eget rum, medan andra äter i matsalen och sitter tillsammans med andra patienter med 

demenssjukdom (Douglas & Lawrense, 2015). 

2.4.2 Måltidsmiljö 

I måltidsmiljöer inkluderas den fysiska miljön som belysning i matsalen, köksredskap i rätt 

färgkontraster som tallrikar, skålar, muggar, ljud, sittbekvämligheten på vanliga stolar och 

rullstolar som personer med demenssjukdom sitter runt minde matbord. Måltidsmiljöns 

faktorer inkluderar även den kulturella miljön. Med den kulturella miljön menas hur eller på 

vilket sätt måltider presenteras och serveras för patienter med demenssjukdom (Liu, Galik, 

Boltz, Nahm & Resnick, 2015). “The Five Aspect Meal Model” är en grov modell med möjliga 

punkter som kan bidra till en gynnsam måltidsupplevelse. Här nämns rummet, mötet, 

matens roll, stämningen och styrsystemet. Rummet innefattar hur personer upplever platsen 

eller matsalen där måltiderna serveras (Gustafsson m.fl., 2006). 

Begreppet Mötet innebär det första intrycket mellan personalen och de som äter vid måltider 

och Matens roll omfattar matens temperatur, matens doft, konsistens och smak. Även det 

sociala sällskapet påverkar måltidsmiljön och ätandet genom att flera personer närvarar vid 

måltiderna. Stämningen omfattar de yttre miljöfaktorer som har inverkan på aptiten och 

smaken, till exempel matens färg, belysning, val av mat. Styrsystemet handlar om lagar 

såsom livsmedelsverkets lagar samt de rutiner som råder på boendet (Gustafsson m.fl., 

2006). 
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2.4.3 Svårigheter kring intag av mat och dryck för personer med 

demenssjukdom 

Demenssjukdom medför negativa konsekvenser som är relaterade till nedsatt 

koncentrationsförmåga såsom att få i sig tillräckligt med mat vid måltider (Johansson m.fl., 

2017). Kognitiva nedsättningar gör det svårt för personen att hantera föremål vid måltid samt 

avgöra vad som är ätbart eller inte. Personer med demenssjukdom kan även ha en oförmåga 

att känna av när de är hungriga och/eller när de är mätta (Weitzel m.fl., 2011).  Människor 

som lever med demenssjukdom har oftast svårigheter med intag av mat och dryck vilket leder 

till undernäring och dehydrering. Patienter som drabbats av demens behöver oftast en del, 

eller komplett, hjälp och stöd med det som krävs för att äta. Mycket av tidigare förmågan går 

förlorade med demenssjukdomen, som att föra mat till munnen. Känslan av törst och 

förmågan att tugga blir ofta försämrad, men personer med demens kan även uppleva ökad 

aptit, äta snabbt och upprepade gånger fråga efter mat. Dysfagi kan utvecklas och 

rapporteras hos 13 - 57% av personer med demens. Beteende som påverkar intaget vid 

måltider kan vara att patienten vandrar runt, inte vill äta, få apati eller bli likgiltig. Utöver 

demensrelaterade problem kan personer med demens också påverkas av åldersrelaterad 

komorbiditet i sjukdomar, utöver en redan ställd primär diagnos, och detta tillsammans kan 

ytterligare förvärra situationen med minskat matintag och ge ökad risk för undernäring 

(Murphy, Holmes & Brook, 2017). 

Personer som drabbats kan börja äta skadliga saker, spotta ut maten, skjuta bort den eller till 

och med kasta mat runt sig. Vid långt gången demens kan patienter vägra att äta helt. Den 

fysiska nedgången kan dessutom leda till förlust av förmågan att använda matbestick, 

oförmåga att få mat från matbesticken till munnen utan att släppa/tappa det, svårighet att 

svälja samt att känna smak och lukt. Alla dessa faktorer kan leda till otillräckligt näringsintag 

som leder till viktminskning samt undernäring och i slutändan kan det resultera i ökad 

morbiditet och mortalitet (Douglas & Lawrense, 2015). Diet speciellt rik på mättade fettsyror, 

alkohol, brist på antioxidanter och vitaminer verkar främja sjukdomens uppkomst, medan en 

diet rik på omättade fettsyror, vitaminer, antioxidanter och vin undertrycker uppkomsten av 

demenssjukdomens utbrott. Forskning visar även på att diet rik på polyfenoler och vissa 

kryddor undertrycker början av demenssjukdomen (Ramesh, Rao, Prakasam, Sambamurit & 

Rao, 2010). 

2.4.4 Måltidssituationen och dess betydelse 

Måltiderna för de äldre är en viktig del i deras vardag eftersom måltidsupplevelsen påverkar 

deras välbefinnande. Den sociala samvaro som måltider innebär är en positiv upplevelse, 

även för personer med demenssjukdomen i senare delen av demensutvecklingen. Att äta vid 

måltiderna kan vara en komplex procedur för personer med demenssjukdom då det ställer 

flera krav på förståelse av situationen, till exempel att det serveras måltider, vara motiverad 

till att äta och utföra handlingar som att ta tag i besticken, dricka ur glaset med mera. Den 

verbala kommunikationen före, under och efter samt måltidsmiljön kan vara avgörande för 

kostintaget på demensboenden (Sandman m.fl., 1988). 
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Personer med demenssjukdom kan bli agiterade under måltid vilket bidrar till störningar i 

ätandet på demensboendet. De kognitiva-, funktionella- och beteendemässiga hindren för att 

uppnå positiva måltidsupplevelser för personer med demenssjukdom vid måltiderna beskrivs 

ofta som ett störningsmoment för omgivningen. Personer med demenssjukdom som ofta 

upplever dessa miljöproblem har en stor risk för otillräckligt näringsintag, ofrivillig 

viktminskning, undernäring och/eller uttorkning, vilket i slutändan bidrar till minskad fysisk 

hälsa och livskvalitet (Gilmore-Bykovskyi, 2015). 

2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Lämpligt stöd för detta examensarbete är Erikssons (2014) vårdvetenskapliga teoretiska 

perspektivet om miljö och hälsa. Miljön presenteras i tre former av Eriksson, de fysiska 

livsrummen, psykosociala livsrummet och andliga livsrummet. Hälsa beskrivs som en helhet 

av sundhet, friskhet och välbefinnande. Det vårdvetenskapliga perspektivet om miljö och 

hälsa av Eriksson, valdes för att få en bred helhetssyn av hur personer med demenssjukdom 

påverkas av måltidsmiljö som är relaterad till hälsa. Miljö vid måltiden har en stor påverkan 

på hälsan hos personer md demenssjukdom. Med den vårdvetenskapliga kunskapen kan 

sjuksköterskan få kunskap om miljöns betydelse vid måltiderna som kan främja god hälsa 

hos personer med demenssjukdom. 

2.5.1 Miljö 

Enligt Eriksson (2014) så påverkar och påverkas vi människor ofrånkomligt av den miljö som 

vi lever i. Miljöns olika aspekter kallar Eriksson för livsrum och om livsrummen och 

människan samspelar på ett positivt sätt så ökar människan sin kapacitet. Eriksson (2014) 

skriver vidare om tre olika livsrum, det biologiska, det sociala och det andliga. Det biologiska 

livsrummet består av det fysiska livsrummet det vill säga omvärlden, naturen som växt, djur 

och rummet som individen befinner sig i. Det sociala livsrummet är samhällen och 

organisationer som människan själv skapat. Människa anpassar sig efter olika organisationer 

som den själv har skapat och har en påverkan på människans kapacitet. Även det sociala 

livsrummet räknas som mellan världen, där livsrummet möter människor och skapar 

relationer med varandra. I det andliga livsrummet rymmer människans estetiska, etiska och 

religiösa upplevelser. Det andliga livsrummet beskrives individens inre värld. Det vill säga 

människans egen värld, så som individens tankar, känslor och reflektioner. Här ger 

människan utrymme för att finna sig själv, sina värden och sitt livs mening. Dessa tre världar 

existerar samtidigt och påverkar varandra. Det människan känner inom sig har betydelse för 

hur omgivningen upplevs och för hur människan interagerar med andra i det sociala 

livsrummet och det biologiska livsrummet, det har betydelse för det andliga och sociala 

livsrummet för människan (Erikss0n, 2014). 
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2.5.2 Hälsa 

Enligt Eriksson (2014) hälsa är en dynamisk process. Att uppleva sig som en hel människa 

ses som hälsa och varje upplevelse är unik för varje individ. Det vårdvetenskapliga 

perspektivet av människan som en helhet av kropp, själ och ande kan i en hälsoprocess pågå 

samtidigt. Eriksson beskriver hälsa som ett tillstånd av sundhet, friskhet och en känsla av 

välbefinnande. Sundhet definieras som psykisk hälsa eller ohälsa det vill säga människans 

kognitiva tänkande, förmåga, känslor med mera. Friskhet definieras som människokroppens 

fysiska funktion. Välbefinnande definieras som individens subjektiva upplevelse av sin hälsa 

och ohälsa, exempelvis att vissa upplever hälsa trots att de är sjuka, eller att de är friska men 

känner sig sjuka. Detta kan erfaras trots människans sjukdom. Hälsan är individuell i och 

med att varje individ har egen kännedom om sitt eget hälsotillstånd. Ingen människa kan ge 

en annan människa hälsa, men andra människor kan stödja en annan människa i att vara i 

hälsa. Det betonas att varje människa har sin egen upplevelse av hälsa. Det betyder att hälsan 

är individuell och personlig. När människan upplever välbefinnande uppstår optimal hälsa. 

Hälsa innebär en balans mellan kropp, själ och ande och är därmed inte endast frånvaro av 

sjukdom. Det som orsakar människan ohälsa är olika hälsohinder som kan finnas både inom 

människan själv omvärlden eller inom relationen till andra människor (Eriksson, 2014). 

2.6 Problemformulering 

Malnutrition är ett problem som ofta kan drabba personer med demenssjukdom på grund av 

nedsatt kognitiva förmåga som orsakas av demenssjukdom samt av en icke optimal 

måltidsmiljö. En dålig måltidsmiljö leder bland annat till brist på mat- och dryck intaget. Det 

kan orsaka näringsbrist, viktnedgång, dehydrering, trötthet, utmattning, depression, trycksår 

och infektioner hos personer med demenssjukdom. Personer med demenssjukdom är ofta i 

riskzon för dessa problem. Det är därför av vikt att måltidsmiljön på demensboenden är 

anpassade för patienter med demenssjukdom. När sjuksköterskan inte har relevanta 

kunskaper om måltidsmiljöns betydelse för personer som drabbats av demenssjukdom, kan 

sjuksköterskan inte arbeta preventivt för att motverka det negativa konsekvenserna, som kan 

uppstå vid måltiderna på demensboende. En ökad kunskap av måltidsmiljöns betydelse är av 

stor relevans för att kunna förbättra mat-och dryck intaget för personer med 

demenssjukdom. När sjuksköterskan har kunskap och förståelse för den inre och yttre miljön 

som uppstår vid måltiderna, kan det leda till att måltidssituationerna anpassas för personer 

med demenssjukdom. Även god kunskap om vikten av interaktion kan sjuksköterskan 

erbjuda en personcentrad vård och se individens behov vid måltiderna. Detta skulle kunna 

förhindra malnutrition, samt kan gynna hälsan och välbefinnande för patienter med 

demenssjukdom. 
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3 SYFTE 

Syftet är att belysa måltidsmiljöns betydelse för personer med demenssjukdom. 

4 METOD 

Examensarbetet utfördes genom en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2017) görs en 

litteraturöversikt genom ett sökande av kunskap och förståelse för att uppfylla ett specifikt 

omvårdnadsrelaterat område, eller om ett problem som finns inom sjuksköterskans 

kompetens- eller verksamhetsområde. Syftet med detta arbete är att belysa måltidsmiljöns 

betydelse för personer med demenssjukdom på demensboende. Friberg (2017) beskriver att 

en litteraturöversikt är en sammanfattning av kunskap och/eller en problemöversikt av ett 

område med stöd av tidigare forskning utifrån kvalitativ-, kvantitativ samt mixad metod. 

Detta betyder att redan bearbetat material, som till exempel vetenskapliga artiklar, 

analyseras. Därefter sammanställs och bearbetas materialet för att skapa en helhetsbild av 

det valda avgränsade området. Detta görs genom att använda ett helikopterperspektiv för att 

granska artiklarna och för att för att skapa en översiktsbild och sammanställa relevanta fakta 

och fynd utifrån artiklarnas resultat. I examensarbetet valdes en litteraturöversikt för att få 

en överblick av vilken kunskap som finns i dagsläget över området, som är av betydelse för 

måltidsmiljö för personer med demenssjukdom. 

4.1 Urval och datainsamling 

Databaserna PubMed och CINAHL har använts för att hitta vårdvetenskapliga artiklar till 

examensarbetet. I PubMed hittades enbart en passande artikel inom valt intresseområde, 

men i databasen CINAHL fick författarna träff på fler sökningar. Sökorden som användes vid 

sökning i databaserna var ord som var relevanta för att besvara syftet i examensarbetet. 

Dessa sökord har kombinerats med booleska söklogiken. Boolesk söklogik är enligt Östlundh 

(2017) ett effektivt verktyg som sätter ihop sökorden för att sortera och få fram väsentliga 

artiklar. Boolesk söklogik kallas kombinationsoperatorer. Med hjälp av 

kombinationsoperatorerna AND, OR och NOT kombinerades flera sökord för att avgränsa 

träffarna, ”environment”, “dementia AND eating”,” dementia AND nutrition”, “dementia 

AND mealtime”, “dementia AND dining room OR environment”, “dementia AND eating”. 

Den absolut vanligaste var AND. AND användes för att sätta ihop två termer för att bilda en 

söksträng (Östlundh, 2017). Även artiklar som var litteraturöversikter och inte var i 

originalstudie valdes bort. I det sista steget valdes artiklar ut som svarade på syftet. Ur dessa 

13 artiklar var sex kvalitativa, sex kvantitativa och en mixad metod. Avgränsningar i tid 

gjordes till sökningar mellan årtalen, 2001 - 2015, 2014 - 2017 och 2015 - 2018. En artikel, 

som är skriven 2001, bedömdes vara lämplig för syftet eftersom den än idag ligger som grund 

för fortsatt forskning för måltidsmiljö för personer med demenssjukdom. 
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För att få med flera böjningsformer av valda sökord användes trunkering. Trunkering betyder 

att ordet som söks, gör det tillsammans med en med symbolerna asterisk, dollartecken eller 

frågetecken. Symbolerna sätts i början eller slutet av ordet och då används endast ordets 

stam Östlundh (2017). För att inkludera flera möjliga böjningsformer användes trunkering 

med asterisk, “*”.  Beslut togs om ett antal relevanta sökord, vilket Friberg (2017) belyste som 

viktigt (Friberg, 2017). De sökord som kom att användas med trunkering var; dementia*, 

eating*, mealtime*, nutrition*, environment* och dining-room*. Inklusionskriterier som var 

relevanta för arbetets syfte, var artiklar som handlade om måltidsmiljö för personer med 

demenssjukdom som bor på demensboende. Kriterierna för artiklarnas språk var att de 

skulle vara skrivna på svenska och engelska. Andra kriterier för detta examensarbete var att 

artiklarna skulle vara Peer Reviewed, det vill säga att artiklarna hade granskats innan dem 

publicerats. Artiklarna belyste miljön som hade betydelse vid måltiderna för personer med 

demenssjukdom. Vid första sökningen av vårdvetenskapliga artiklar valdes artiklar som hade 

samband med gynnsam måltidsmiljö, utifrån sjuksköterskans perspektiv. Artiklar som hade 

sjuksköterskans perspektiv var svåra att hitta, därmed ändrades sökningen till artiklar som 

har belyst miljön i samband med måltider. Dock valdes enstaka artiklar som hade syftet 

utifrån sjuksköterskans perspektiv i detta examensarbete, för att dessa artiklar belyste ämnet 

miljön vid måltiderna. Antal träffar av vetenskapliga artiklar var 118 stycken. 

Urvalsprocessen gjordes genom att först läsa artiklarnas rubriker. De rubriker som var 

intressanta och verkade relevant för examensarbetet lästes abstrakt. Om texten var 

intressant, öppnades hela artikeln och lästes mer översiktligt. Antalet intressanta och 

relevanta lästa artiklar var 42 stycken. Detta presenteras i sökmatristabell (Bilaga A).  I 

exklusionskriterierna utelämnades artiklar som inte svarade på examensarbetets syfte. Även 

artiklar som inte hade sin grund i måltidssituationen för personer med demenssjukdom, 

exkluderades. Ytterligare artiklar som valdes bort var måltidsmiljöns betydelse utifrån 

anhöriga och personer med demenssjukdoms perspektiv. 

Utifrån Fribergs (2017) förslag till granskningsfrågor har en kvalitetsgranskning gjorts av de 

valda 13 artiklarna. De kvalitativa- och kvantitativa kvalitetsfrågorna var totalt 28 stycken 

som sedan sammanfattades till totalt tio kvalitativa- och kvantitativa granskningsfrågor/-

kriterier, vilka syftar till att säkerställa kvaliteten på de valda 13 artiklarna. De tio frågorna 

som sammanställdes och valdes för att de passade både kvalitativ, kvantitativa samt en 

mixmetod kriterierna. Dessa granskningsfrågor sammanställdes i en 

kvalitetgranskningstabell (Bilaga B). Artiklar av hög kvalité uppfyllde åtta till tio kriterier, 

artiklar av medelkvalité uppfyllde fem till sex kriterier och artiklar av låg kvalité uppfyllde 

färre än fem 13 kriterier. Artiklar som uppfyllde examensarbetets syfte och som användes i 

detta examensarbete var varav sex kvalitativa och sex kvantitativa artiklar samt en 

mixmetodartikel. Fem av 13 artiklar bedömdes uppfylla kriterier för hög kvalitet och åtta av 

13 artiklar bedömdes uppfylla kriterier för medelkvalitet. Det valdes 13 artiklar, som lästes 

mer noggrant och ingående. Dessa vetenskapliga artiklar, åskådliggjorde måltidsmiljöns 

betydelse för personer med demenssjukdom. Detta har analyserat i examensarbetets resultat. 

Slutligen representerades de 13 valda vårdvetenskapliga artiklarna som svarade på syfte i en 

artikelmatrisen (Bilaga C). 
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4.2 Dataanalys 

En litteraturöversikt beskrivs enligt Friberg (2017) i tre steg. För att få en översikt över valda 

material blir första steget att läsa de artiklar som valts för arbetet. Artiklarna lästes både 

individuellt och tillsammans för att slutligen diskutera och uppnå största möjliga förståelse 

för texterna. Detta gjordes för att säkerställa att artiklarna har uppfattats korrekt. Under 

inläsningen lades mycket tid på att läsa de valda artiklarnas syfte, metoder samt resultat. 

Detta i och med att dessa delar var grunden till examensarbetets resultat. I andra steget 

enligt Friberg (2017) kategoriseras områden som exempelvis syfte, metod, resultat med mera 

i en tabell. Författarna valde att kategorisera och fokusera på syfte, metod, resultatet och 

artiklarnas titel. Tabellen blir en hjälp för att få en överskådlighet och struktur för den 

fortsatta analysen. Att andra steget gjordes grundligt, underlättades arbete i tredje steget, 

med att hitta likheter och skillnader och för att kunna göra en beskrivande sammanställning. 

I tredje steget enligt Friberg (2017) beskrivs artiklarnas likheter och skillnader vad gäller 

artiklarnas syfte, metod och resultatet. Artiklarnas resultat studerades och analyserades för 

att urskilja likheter och skillnader. Artiklarnas resultat och ord som ansågs av vikt för syftet 

markerades med färg och underströks. Därefter identifierades två huvudteman. 

4.3 Etiska överväganden 

Detta examensarbete följer vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer som CODEX (2018) 

kräver. Författarna har under hela examensarbetet varit medveten om sin egen förförståelse 

om hantering i datamaterialet, samt undvikit att korrigera genom att ta bort eller lägga till 

något som framkommit i artiklarna för att det ska svara på syftet i examensarbetet. 

Artiklarnas tolkning från engelska till svenska har gjorts med noggrannhet för att minska 

risken för feltolkning samt undvika plagiering. Detta genom att dubbelkolla engelska textens 

innehåll innan det översätts till svenska. Författarna har diskuterat artiklarna med varandra 

för att minska risken för feltolkningar. En diskussion fördes även för att få en ökad förståelse 

för måltidsmiljöns betydelse för personer med demenssjukdom, samt för att minimera risken 

för att feltolka artiklarna vid översättning från engelska till svenska under arbetsgången. 
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5 RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras resultatet från analysen. Likheter och skillnader mellan artiklarnas 

syften, metod och resultat redovisas. De är sex kvantitativa artiklar, sex kvalitativa artiklar 

och en artikel var av mixad metod, där både kvalitativa och kvantitativa metoder användes. 

5.1 Artiklarnas syften 

I examensarbetet analyserades likheter och skillnader mellan de sex valda kvantitativa, sex 

kvalitativa artiklarna syfte. En av artiklarna bestod av en mixad metod av Lin m.fl. (2011). I 

tre av de kvantitativa artiklarnas syfte, var att undersöka olika miljöfaktorer som påverkar 

ökat intag av mat och dryck för personer med demenssjukdom. Dessa faktorer som nämns är 

likheter som färgkontraster som stimulerar ökade intaget av mat- och dryckintag vid 

måltiderna samt matsalsmiljö, som buller och ljusförhållanden eller belysning som påverkar 

vid måltiderna. Även sambandet mellan miljöstimulering och måltidsmiljö som påverkar 

ökat intag av mat och dryck för personer med demenssjukdom tas upp (Tracy m.fl., 2004; 

McDaniel m.fl., 2001; Liu m.fl., 2017).  Skillnaden är dock att Lee och Song (2015) och 

Tanaka och Hoshiyamas (2014) syfte var att undersöka vilka miljöfaktorer som påverkar 

personer med demenssjukdoms ökade intag av mat och dryck. Syftets inriktning på att 

utforska personer med demenssjukdoms förmåga till självständigt ätande och klargör vilka 

miljöfaktorer som påverkar deras förtärings förmåga. Det fanns däremot likheter med dessa 

två artiklar, i och med att båda undersökte effekten av olika miljöstimuleringar i samband 

med måltiderna för patienter med demenssjukdom på demensboenden. Den sjätte 

kvantitativa artikelns syfte skiljde sig från de andra fem ovannämnda artiklarnas syfte. Den 

sjätte kvantitativa artikeln syfte var att undersöka viktförändringana hos personer med 

demenssjukdom. Syftet var även inriktad på att beskriva måltidsmiljön och rutiner i 

förhållande till interaktionsfrämjande insatser och där interaktionen bidrar till en trevligare 

och positivare atmosfär vid måltiderna och har inverkan på viktökning hos personer med 

demenssjukdom (Mamhidir m.fl., 2007). 

I examensarbetet analyseras även likheterna och skillnaderna mellan sex kvalitativa artiklar 

och en mixad metodstudie. I tre av de sex kvalitativa artiklarnas syfte beskrivs matsalsmiljön 

för att kunna ge personer med demenssjukdom en optimal måltidsupplevelse. Likheterna i de 

tre studierna var att syftet beskrev den sociala utformningen i matsalen, fysiska 

miljöförändringen och måltidmiljön vid måltiderna på demensboenden (Hung m.fl., 2015; 

Barnes m.fl., 2013; Roberts, 2011). Skillnaden var att studien av Barnes m.fl. (2013) även 

belyser och beskriver måltidsupplevelsen för personer med demenssjukdom. Palese m.fl. 

(2018) skriver att syftet var att belysa den stimulerade miljön där tyst kunskap råder, vid 

måltiderna på demensboende. Medan syftet i två kvalitativa artiklar av Nell m.fl. (2016) och 

Chang och Roberts (2008) var likheterna, att belysa de miljöfaktorer som är relaterad till 

näringsintag hos personer med demenssjukdom på demensboenden. Skillnaden med en 

mixad metodstudie av Lin m.fl. (2011) var syftet att undersöka effektiviteten av Montessori-

ingripandet för att förbättra förmågan av förtäringen och näringsstatus hos personer med 

demenssjukdom på demensboende. 
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5.2 Artiklarnas metod 

I examensarbetet analyserades likheter och skillnader mellan de sex valda kvantitativa och 

sex kvalitativa artiklarna metod. En av studierna bestod av en mixad metod, där både 

kvalitativa och kvantitativa metoder användes (Lin m.fl., 2011). 

I de kvantitativa artiklarna var det två av sex som använde tvärsnittsstudie som en del av 

metoden. I den första artikeln av Mamhidir m.fl. (2007) deltog 18 personer med 

demenssjukdom från en interventionsavdelning och i den andra tvärsnittsstudien av Lee och 

Song (2015) deltog 149 personer med demenssjukdom från en kontrollavdelning för att 

utvärdera möjliga effekter. Studien av Lee och Song (2015) hade kvantitativ ansats med en 

beskrivande tvärsnittsstudie. I tvärsnittsstudien granskades 149 patienter med 

demenssjukdom i Korea. Detta gjordes med stöd av tre skalor; Korean Mini-Mental State 

Examination, Korean Activities of Daily Living Scale samt Eating Behaviour Scale. Med stöd 

av skalorna granskades patienter med demenssjukdoms förmåga att äta, påverkande faktorer 

för studien var beskriva statistik, envägs analys av variationer, Pearsons 

korrelationskoefficient samt ett flertal regressionsanalyser (Lee & Song, 2015). En av 

studierna hade en mixad metod, där en tvärsnittsstudie användes. Det valdes 29 personer 

med demenssjukdom från två olika demensboenden i staden Taipei i Taiwan. För att undvika 

att fel skulle uppstå mellan dessa valda avdelningar vid Montessori och 

kontrollinterventioner, valdes två demensboende slumpmässigt ut. Vid varje tvärsnittsstudie 

fick personer med demenssjukdom sina experimentella uppgifter. Montessorigruppen fick 

tre dagar per vecka, på 30 minuters sessioner. Detta pågick i åtta veckor. Det var en två 

veckors tvättningsperiod mellan varje intervention (Lin m.fl., 2011). 

Studien som var en observation som datasamlingsmetod hade sitt stöd i design, där vikt 

ändringar observerades hos personer med demenssjukdom efter att vårdpersonal fått 

utbildning (Mamhidir m.fl., 2015). Utbildningen grundade i hur miljön kan påverka personer 

med demenssjukdomens ätande och vikt. Personalens datasamlingar bestod av noteringar i 

dagböcker, mättning av vikt samt videoinspelningar. Analysmetoden var grundad på 

innehållsanalys för kvantitativ ansats (Mamhidir m.fl., 2015). Likheten var i två av de sex 

kvantitativa artiklarna, var att dem utförde studien via experimentell observationsteknik i 

USA. I båda metoderna användes kartläggningsverktygen MMSE (Mini-Mental State 

Eximination) (Tanaka & Hoshiyama, 2014; Tracy m.fl., 2004). Skillnaden var att i den ena 

metoden utfördes den experimentella observationstekniken på 20 personer med 

demenssjukdom. Observationen genomfördes på hur miljöns och omgivningseffekt kunde 

påverkade personer med demenssjukdom dess igenkännande av maträtterna som 

observerades i USA. Fokusen låg på visuella och auditiva stimuleringar. Första veckan 

gjordes en observation utan stimulering. De resterande fyra veckorna gjordes det i form av 

auditiva och visuella stimuleringar (Tanaka & Hoshiyama, 2014).  I den andra metoden 

deltog nio personer med demenssjukdom och data insamlades även ett år senare och 

genomfördes med fem av originaldeltagarna och fyra nya deltagare som matchade med den 

ursprungliga gruppen. Data samlades in i 30 dagar under en 30 dagars period. 
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Insamling av data utfördes för att föra ihop förändringarna med menyn. Lunch och kvällsmat 

var oberoende variabler. Beroende variabel var mat och dryck intaget. I baslinjen används 

färgkontraster för att se förändring i mat och vätskeintaget.  Under de första tio dagarna 

används vita kontraster, i nästa tio dagar användes röda kontraster, och sista 10 dagarna 

användes plattorna, kopparna och bestick från utgångsläget (Tracy m.fl., 2004). 

I ett arkiv samlades videodata under åren 2011 - 2014 i en randomiserad kontrollerade tester.  

I en kvantitativ undersökning valdes från arkivet 36 stycken baselinevideor med kraven att 

videorna ska ha god ljudupptagning, vårdpersonal och personer med demenssjukdom bör 

synas tydlig på filmerna, samt att materialet skall vara inspelat under måltiderna. 

Videoinspelningarna var från åtta olika demensboenden. I studien deltog 15 personer med 

demenssjukdom och 19 sjuksköterskor (Liu, Jao & Williams, 2017). En sekundär analys av 

kvantitativ studie gjordes i UK och i Ireland, som hade videor utsedda från en studie om 

kommunikation och demens. På 13 boenden under fyra år observerade patienter med 

demenssjukdom. En randomisering användes, på ett urval av deltagarna. PEAR- 

Environment skalan användes för att mäta den fysiska och den sociala påfrestningen från 

omgivningen som sätter fart på personer med demenssjukdoms motivation och målinriktade 

beteende. Skalan bygger på sex områden: specifikation på stimulering, klarhet, styrka, 

engagemang i interaktion, fysisk tillgänglighet och miljöåterkopplingen (Liu, Jao & Williams, 

2017). 

I en annan kvantitativ fallstudie deltog 16 personer med demenssjukdom vid måltiderna, två 

gånger i fem dagars cykel. Fallstudien skulle ligga som grund för en utvärdering av 

måltidsmiljön vid måltiderna samt ökade intaget av mat och dryck hos personer med 

demenssjukdom. Fallstudien utfördes i USA på tio dagar det vill säga i två fem dagar långa 

faser. Det var måndag till fredag och det gjordes under frukost och lunch, men kvällsmat 

utförde inte på grund av opassande arbetsschema. Första fasen EG-matsalen gjordes och 

invånarna kom till att äta i AU-matsalen. Fallstudien i andra fasen ägde rum i AU-matsalen. 

Deltagarna åt mat vid runda bord och per bord satt fyra personer med demenssjukdom med 

sina tidigare bordskompisar vid måltiden (McDaniel m.fl., 2001). 

Likheterna i de kvalitativa artiklarna var det tre använde observationer som en del i metoden. 

I studierna observerades vårdpersonal och personer med demenssjukdom (Palese m.fl., 
2018; Chang & Roberts, 2008; Barnes m.fl., 2013; Lin m.fl., 2011). Till skillnaderna var att 

Palese m.fl. (2018) datasamlingen gjordes i Italien, med hjälp 104 timmar observation av 
vårdpersonalen i matsalen och i kombinaten av 13 fokusgrupper i Italien. Detta gjordes för 

att identifiera deltagarens kunskaper och erfarenheter med hjälp av fokusgruppsintervjuer 

(Palese m.fl., 2018). Studien observerade personer med demenssjukdom på två vårdhem i 
UK med en hermeneutisk design. Det som granskades var dåligt näringsintag och aggressivt 

beteende hos patienter, tolkningar och bemötanden av just aggressivt beteende. Även 
interaktioner mellan personer med demenssjukdom och vårdpersonal undersöktes. Valet av 

analysmetod var grundad teori (Barnes m.fl., 2013). Likheten med mixad metod av Lin m.fl. 
(2011) var att data insamlades via observationen. Observationen utfördes med hjälp av 

vårdpersonals verbala hjälp samt hjälp med matintaget under måltiderna. Det gjordes först 
ett förprov. Detta observerades i en vecka innan interventionsperioden. Förproven gick ut på 

att varje invånare observerade under tre måltider. Detta för att utreda tiden vid 
självständighet vid mat intaget. Sedan observerade och samlade data i åtta veckor för att klar 

göra interventionen (Lin m.fl., 2011). 
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Likheterna i tre kvalitativa artiklar är baserade på fokusgruppsintervjuer sjuksköterskor. 

Intervjuerna handlade om måltidsmiljön samt måltidssituationen för personer med 

demenssjukdom. Dessutom studerades matsalen före och efter renovering (Roberts, 2011; 

Hung m.fl., 2015; Nell m.fl., 2016). Skillnaden var att datainsamlingen av Roberts (2011) 

även gjordes på observationer vid måltiderna. Observationerna utfördes i matsalsmiljön och 

på offentliga platser på demensensboenden. Observationerna var totalt 20 stycken måltider 

och sex stycken observationer på verksamhetschefens kontor. Forskarna observerade varje 

måltid från början till slut. Under observationerna vid måltiderna samlades data på hur 

interaktionen mellan vårdpersonal och personer med demenssjukdom var vid måltiderna. 

Det utfördes i USA (Roberts, 2011). På två vårdhem i Kanada gjordes utfördes 

fokusgruppsintervjuer (Hung & Chaudhury, 2015). I en kvalitativ studie i New Zealand 

gjordes semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna baserades på elva sjuksköterskor på två 

olika demensboenden. Detta med ett generellt induktivt tillvägagångssätt, analyserades data. 

Samtliga 13 sjuksköterskor, som tillfrågades om de ville delta i de semistrukturerade 

intervjuerna, tackade ja. Dock blev det ett bortfall på två stycken intervjuer på grund av att 

dessa två sjuksköterskor inte längre kunde delta. Data analyserades med ett generellt 

induktivt tillvägagångssätt (Nell m.fl., 2016). 

5.3 Artiklarnas resultat 

I examensarbetet analyserades likheter och skillnader mellan de sex valda kvantitativa och 

sex kvalitativa artiklarna resultat samt en med mixad metod. I analysen framkom två 

huvudteman som belyste måltidsmiljön för personer med demenssjukdom; Sensoriskt 

intryck och personcentrerad måltidsmiljö. Nedan redovisas det kvantitativa och kvalitativa 

artiklarnas resultat tillsammans. Dock redovisas resultaten från kvantitativa artiklarna med 

siffror. 

5.3.1 Sensoriska intryck 

Resultaten i de tre följande studierna visade att miljön kunde ha viktig betydelse för mat- och 

dryckesintaget för personer med en demenssjukdom. Miljön kunde ha en avgörande roll för 

att förhindra malnutrition och tillgodose ett bra intag av mat och dryck vid måltiderna (Nell 

m.fl., 2016; Chang & Roberts, 2008; Tracy m.fl., 2004). Miljöns inverkan på 

måltidsupplevelsen kan vara allt från stora till små saker som exempelvis dukning, 

uppläggning, litet eller stort matsalsbord, belysning, ljud, personerna runt matbordet (Nell 

m.fl., 2016). Färg och kontraster vid matsalsmiljön hade stor betydelse för att förhindra 

malnutrition. Färger och framförallt kontraster på besticken, tallrikarna och dukningen 

manipulerades för att ge ökat intag av mat- och dryck hos patienter med demenssjukdom. 

För varje måltid beräknades en grupps procentuella intag av mat och flytande intag. Denna 

procentsats användes för att se om det visade en generell ökning av ökade intaget av mat och 

dryck hos personer med demenssjukdom, när tallrikarnas och kopparnas färg ändrades från 

färgen vit till hög eller låg kontrast, röd samt blå färg (Nell m.fl., 2016; Chang & Roberts, 

2008; Tracy m.fl., 2004). 
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I en av studie Tracy m.fl. (2004) framkom att ett ökat matintag på 25 % och framförallt ett 

ökat vätskeintag på 84 % hos patienter med demenssjukdom när besticken, tallrikarna och 

dukningens färger och kontraster manipulerades i samband med måltiderna. Vätskeintaget 

var markant tydligare jämfört med måltiderna, vätskeintaget var  

P = 0,001. I en kvantitativ studie av Lee och Song (2015) redovisades även hur måltidsmiljön 

var utformad, eller vart måltiden ägde rum, på rummet eller matsalen, som hade en påverkan 

på matintaget med (p <0,001). 

I en annan studie placerades nya bilder på matsalsväggarna. Nya mönster skrevs ut av 

vårdpersonalen tillsammans med personer med demenssjukdom och mönstret trycktes på 

dukar och gardiner. Vid måltidssituationen ställdes mat fram i serveringsskålar vilket gjorde 

det möjligt för personer med demenssjukdom att servera sig själva istället för att få maten 

färdig på brickor. Detta resulterade att av 18 patienter med demenssjukdom ökade 13 av dem 

i vikt med ca 2,3 kilo på fyra månader (p <0,01). I interventionen där 20 personer med 

demenssjukdom deltog, ökade vikten med ca 2,1 kilo på fyra månader hos två av 15 patienter. 

En patient behöll sin vikt och tolv patienter gick ner i vik (Mamhidir m.fl., 2007). 

I två studier redovisas att rätt belysning och begränsade olämpliga stimuli var av vikt för 

personer med demenssjukdom vid måltiderna, eftersom belysningen var en del i 

måltidsmiljön. Det var viktigt att identifiera områden för förbättring i atmosfären, såsom 

ökad belysning samt behovet av reflexreduktion för den olämpliga belysningen på 

demensboenden i samband med måltiderna. Om extra ljuskälla var nödvändigt, 

införskaffades det. Matsalsmiljön vid måltiderna påverkar beteendet hos personer med 

demenssjukdom. En matsalsmiljö med högt ljud och annan överstimulans orsakar ångest och 

sänker koncentration hos en person med demenssjukdom. Nedsatt koncentrationsförmåga 

hos personer med demenssjukdom påverkar förmågan att förbli fokuserad vid måltiderna. 

En stödjande matsalsmiljö med bra atmosfär bör ha rätt belysning och lugn ljudatmosfär i 

matsalen, vilket minskar utmanande agitationsbeteende samtidigt som det ökar 

självständigheten i måltiderna hos personer med demenssjukdom (Nell m.fl., 2016; 

McDaniel m.fl., 2001). 

Vanliga sociala distraktioner var även något slags "buller" eller "friktion" i matsalen. Exempel 

på friktionsljud angav en modell på en person med demenssjukdom som inte kunde sitta still. 

Personen med demenssjukdom reste sig upp, för att sedan sätta sig ner och sedan åter resa 

sig upp igen. Vårdpersonal reste även sig flertalet gånger under måltiderna och plockade bort 

disk från matbordet och lade på köksdisken. Detta ledde till distraktioner och höga ljudnivåer 

under måltiderna vilket störde måltidsmiljön och bidrog till låg matkonsumtion för personer 

med demenssjukdom (Roberts, 2011; Nell m.fl., 2016). 

 

 

 

 



 

 18  

I två andra studier betonades betydelsen av närheten mellan köket och matsalsmiljön på 

demensboenden. Närheten var viktig i och med att doften från matlagningen var en viktig 

stimulerandemiljö för aptiten och ökad intaget av mat och dryck. Vid matlagning där 

matsalsmiljön och köket var separerade var det stor risk att doften av maten inte upplevdes 

av personen med demenssjukdom. Detta resulterade i att personer med demenssjukdom inte 

hade möjligheten att dra nytta av den stimulans som matdoften innebar för en ökad aptit. 

Dock fanns en mindre positiv effekt med kökets närhet till matsalsmiljön då det även kunde 

höra störande ljud vid måltiderna (Roberts, 2011; Nell m.fl., 2016). Studierna visar att en viss 

kunskap behövs av hur en matsal ska se ut, för att en måltidsmiljö ska vara tilltalande och för 

att måltiderna ska avnjutas. En trevlig fysisk miljö kan vara avgörande för ätandet. Det är 

stor fördel att föredra en hemlik miljö, lagom storlek på matsalen, moderna möbler, duk på 

bordet, bra ljussättning och god doft av mat, för att bevara mat och drickförmågan hos 

personer med demenssjukdom (Barnes m.fl., 2013; Hung m.fl., 2015; Nell m.fl., 2016; 

Roberts, 2011; Tanaka & Hoshiyama, 2014). 

Det visade sig i två studier att musik under måltiderna framkallade ett minne som var bekant 

för personer med demenssjukdom. Den utvalda musiken återkallade ett slags långtidsminne 

för personerna med demenssjukdom relaterat till måltiderna. Effekterna var tydliga. Effekten 

var större för den audiovisuella stimuleringen än enbart visuell stimulering vid måltiderna. 

Lugnande musik reducerade agiterat beteende hos patienter med demenssjukdom under 

måltiderna (Tanaka & Hoshiyama, 2014; Nell m.fl., 2016). Dock visar det sig att musik vid 

måltiderna kunde ha en störande effekt medan andra upplevade det rogivande vid 

måltiderna. I studiens resultat framkom att bakgrundsmusiken kan ha både positiv och 

negativ effekt vid måltiderna hos personer med demenssjukdom. Det framkom att en del av 

vårdpersonalen ansåg att musik vid måltiderna hade en negativ distraherande effekt för 

patienter med demenssjukdom (Nell m.fl., 2016). Resultat i studien av Tanaka och 

Hoshiyama (2014) beskrivs att stimuleringen av bägge visuellt och audio tillsammans hade 

en bättre positiv påverkan än bara visuell stimulering för sig.  Under kontroll sessionen var 

11,7 % av maträtterna igenkännbara. Under kontroll sessionen för visuell och auditiv 

stimulering var igenkännandet 40,0 %, resterande icke igenkännande var då 61,7 %. 

Miljöstimuleringen förbättrade boendenas kognitiva funktion under lunchen, dock 

försämrade minnet en timme efter lunchen. 

5.3.2 Personcentrerad måltidsmiljö 

I en studie framkom att personcentrerad vård var en form av en miljöstimulering. Detta 

beskrivs genom att måltidsmiljön kopplas till personcentrerad vård som ökar stimulansen vid 

måltiderna, vilket i sin tur leder till en bättre ätförmåga. Detta i och med att personcentrerad 

vård utgick från personen med demenssjukdoms behov och resurser under måltiderna. 

Personcentrerad vård i form av individuellanpassande stimulering i samband med 

måltidsmiljön visade sig kunna öka födointaget med 76 %. I studien framkom även att i 

framtiden behövs personcentread vård utvecklas samt miljöstimulering utföras för att öka 

givande måltidsmiljö på demensboenden (Liu, Jao & Williams, 2017). 
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I två studier framkom att när personcentrerad vård gavs och sociala interaktionen var i fokus 

så förbättrades intaget av mat och dryck för personer med demenssjukdom. Vid 

matsalsbordet satt personer med demenssjukdom längre kvar vid matsalsbordet, när 

vårdpersonal satt med och integrerade socialt. Även att vårdpersonal hade en positiv attityd, 

påverkade mat- och dryckesintaget positivt för personer med demenssjukdom, vid 

måltiderna. Det var viktigt att se till att personer med demenssjukdom inte distraherades av 

andra personer med demenssjukdom som var mer beroende av matassistans vid måltiderna. 

Ofta blev personer med demenssjukdom distraherade av de andra boenden med 

demenssjukdom som hade mer försämrad koncentrationsförmåga vid måltidsmiljön. Detta 

resulterade i att personer med demenssjukdom med försämrad koncentrationsförmåga 

glömde att äta och dricka. Därför var denna grupp med mer försämrad 

koncentrationsförmåga mer beroende av sjuksköterskan och behövde hjälp med mat- och 

dryckesintaget och därmed ökade miljöstimuleringen för personer med demenssjukdom 

(Nell m.fl., 2016; Chang & Roberts, 2008). 

I en studie framkom att sjuksköterskans uppgift även var att skapa en lugn måltidsmiljö 

genom att försöka minimera distraktioner från personer med demenssjukdom som agerar 

mer agiterat och förvirrat vid måltiderna. Det var även sjuksköterskans uppgift att prioritera, 

föra samtal där personer med demenssjukdom deltar efter sin förmåga, samt gav sin tid till 

personer med demenssjukdom. Om sjuksköterskan förbisåg detta fanns det risk för att 

personer med demenssjukdom upplevde respektlöshet och utanförskap. Även 

familjemedlemmar som var på besök vid måltiderna kunde få dem att äta och dricka mer 

(Chang & Roberts, 2008). En positiv inverkan på mat inget var anhörigbesöken som gjordes 

på andra tidpunkter än vid måltidssituationerna. Anhörigbesöken ledde till positiva minnen 

och ledde till att bidra till ett bättre liv för patienterna med demenssjukdom (Nell m.fl., 2016) 

I en studie framkom att förbättring i sociala interaktioner, var en viktig del i den 

personcentrerade vården. Det var även av stor vikt att bibehålla ät-och drickförmåga så länge 

som möjligt för personen med demenssjukdom och skapa strukturerad och givande social 

interaktion vid måltiderna. Insatserna som tidigare utförts skulle förbättra förmågan att äta 

(Palese m.fl., 2018). I en studie framkom att interaktion var betydande för miljöstimulering. 

Även skapade en trevligare atmosfär kring måltidsmiljön och att rutinerna var tydliga på 

boendet, var av stor betydelse för en vikt förändring. Att främja individuellt anpassade 

måltidsmiljö och säkerställa goda måltidssituationer för personer med demenssjukdom 

måste ges hög prioritet (Mamhidir m.fl., 2007). I två studier framgick att vårdpersonalens 

attityder och interaktioner kan förbättra eller försämra matintaget och måltidssituationen för 

personer med demenssjukdom. Brist på vårdpersonal på demensboenden, ledde till 

situationer där det krävdes mycket tid för att hjälpa personer med demenssjukdom i 

samband med måltiderna. Att tidsbegränsningar lades till personliga arbetsbelastningar och 

vårdpersonalen fick negativa attityder och en känsla av "hopplöshet" över hur 

vårdpersonalen skall kunna hinna hjälpa personer med demenssjukdom vid måltiderna (Lin 

m.fl., 2011; Roberts, 2011). 
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I en annan studie beskrivs matsalsmiljön som en stressad atmosfär vid måltiderna för 

personer med demenssjukdom. Det framkom att den personcentrerade vården försämrades 

när personer med demenssjukdom stressades av vårdpersonalen. Det var inte störda under 

måltiderna av varandra utan det var vårdpersonalen som var stressade och hade bråttom att 

avsluta måltiderna för att servera efterrätten och/eller för att starta dagens aktiviteter som 

utfördes dagligen på demensboendet. Stressen uppkom under måltiderna när personer med 

demenssjukdom åt sina måltider genom att vårdpersonalen frågade personer med 

demenssjukdom, om de ville ha mer mat, trots att personer med demenssjukdom inte var 

klara med sina första matportioner (Barnes m.fl., 2013). 

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt presenteras examensarbetet metoddiskussion, resultatdiskussionen samt 

etikdiskussion. I resultatdiskussionen diskuteras mot tidigare forskning, lagar och 

föreskrifter samt det vårdteoretiska perspektivet som presenterats i bakgrunden. I 

etikdiskussion tas de etiska aspekterna upp för arbetsgången. 

6.1 Metoddiskussion 

Henricsson (2017) skriver att syftet med metoddiskussionen är att leda bevis och säkerställa 

kvaliteten i ett examensarbete. Vidare betonar Henricsson, att kontinuerligt diskutera det 

som har utförts i examensarbetet. Även att det diskuteras svagheter och styrkor under 

examensarbetets arbetsgång är av stor vikt.  

Metoden som valdes var en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017). Detta eftersom 

syftet var att göra en översikt med utgångspunkten, måltidsmiljöns betydelse för personer 

med demenssjukdom. Fördelen med denna metod är att det är lätt att hitta passande artiklar 

på det som ska tas reda på. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar kunde inkluderas i 

arbetet. Jämfört med en systematisk litteraturöversikt gav det en bredare sökning, för både 

kvantitativa och kvalitativa artiklar kunde tas med. Det som även underlättade för arbetet var 

att det finns mycket forskning om demenssjukdom. Svaghet i författarens arbetsprocess i 

examensarbetet var svårt att hitta tydlig forskning endast utifrån måltidsmiljön faktorer för 

personer med demenssjukdom. Där av kompletterades sjuksköterskas perspektiv med 

måltidmiljöns faktorer till arbetet. Litteratursökningar begränsades till artiklar som 

publicerats mellan årtalen 2001 till 2018. Syftet med begränsningen var, att hitta de mest 

aktuella artiklar som möjligt. Det hade varit till fördel att söka artiklar längre bak i tiden än 

årtalen 2001 till 2018. Dock hade artiklarnas årtal ifrågasatts. För att undvika frågesättningar 

om dessa artiklars i rimlighet för hur långt tillbaka i tidensökningarna kan gå, tog dessa 

artiklar inte med. Trots att riktlinjerna för vården och sjuksköterskan är att använda sig av 

uppdaterad och relevant vårdvetenskaplig evidens, valdes en artikel från 2001 med, mot 
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bakgrunden att innehållet fortfarande var av relevans för dagens syn och förhållningsätt på 

måltidsmiljö för personer med demenssjukdom. 

Vid sökning av för att hitta examensarbetes artiklar används exempelord som “dementia” 

“mealtime”, “envirment”, “nursing care”. Sökorden “mealtime” och “environment” valdes för 

att hitta artiklar som grundade sin forskning om miljö vid måltiderna. Nursing care används 

för att specificera området som var intresse för examensarbetet, som var demensboende. 

Dessa val av sökord gjordes för att hitta relevant forskning som grund för examensarbete och 

som besvarar på syftet. 

Vid artikelsökningarna användes sökorden *dementia* och någon form av ordet måltid eller 

att äta, som till exempel ”mealtime” eller *eating*, i alla sökningar för att få fram relevanta 

artiklar som skulle svara på syftet. Även orden *environment* och ”nursing” och 

”experiences” eller ”perceptions” användes. ”Environment” användes för att få fram 

måltidsmiljön och ”nursing” eller ”caring” för att få fram det vårdvetenskapliga, omvårdnad 

eller omvårdnadspersonal. Söktermen ”experiences” eller ”perceptions” användes som 

sökterm för erfarenheter. 

Enligt Friberg (2017) kan en helhetsbild över kunskapsläget skapas genom en 

litteraturöversikt av artiklar med kvantitativ samt kvalitativ ansats vilka undersökts och 

analyseras. Granskningen har utförts utifrån ett helikopterperspektiv för att skapa en 

översiktsbild och sammanställa relevanta fakta och fynd utifrån artiklarnas resultat. För att 

få en större och bredare material på analysen kan kvalitativ och kvantitativ forskning 

inkluderas i analysen. Artiklarna som har valts har innefattats i litteraturöversikten. Samtliga 

valda vetenskapliga artiklar granskades då utifrån Fribergs (2017) tio valda kvalitégranskning 

frågor. Dessa 10 valda Kvalitégransknings frågor samlades ihop för både valda kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. Detta gjordes för att kvalitégransknings frågorna innehåller samma typ 

av frågor. Risk finns dock att en eller flera frågor inte besvaras. Däremot är dem viktigaste 

kvalitégransknings frågorna valda enligt författarna och kvalitégransknings frågorna mallen 

är bifogad som bilaga B. Medan majoriteten av resterande artiklar var tydliga och besvarade 

Fribergs (2017) kvalitégranskningsfrågor. Resultatet i dessa vetenskapliga artiklar har 

analyserats och dess likheter samt skillnader har lyfts fram och genomförts. Likheterna lyftes 

fram för att åstadkomma en översikt i den nuvarande kunskap som existerar inom vad som 

är av relevans för att belysa måltidsmiljöns betydelse. 

Begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet är enligt Mårtesson 

och Fridlund (2017) kriterier för att garantera och säkerställa den vetenskapliga kvaliteten. I 

kriteriets trovärdighet diskuterades resultatets rimlighet och om det som framkom är giltigt 

samt att det data som presenteras är relevant och sanningsenligt. Trovärdighet innebär att ju 

fler forskare som är insatta och deltar i granskningen av arbetet, desto högre blir 

trovärdigheten av studien. Det är endast till fördel om fler läser och tar del av 

examensarbetet. Under examensarbetet har handledaren kritiskt granskat examensarbetet 

samt att den har lästs av andra studenter, för att bidra till ökad trovärdighet i arbetet. 

Kriteriets pålitlighet påvisas genom att se över påverkat datasamling och dataanalys. I 

arbetet har 13 artiklar granskas, med villkoren att alla har genomgått peer-review, detta ger 

en hög pålitlighet. Även Fribergs (2017) granskningsmall har använts för att säkerställa 
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kvalité och tillförlitlighet hos artiklarna. I kriteriet bekräftelsebarhet beskrivs 

datainsamlingens olika steg, det intygar studiens bekräftelsebarhet. Det kan även intygas 

genom att andra kritiserar samt ger sin förförståelse. Kriteriet överförbarhet avser om 

resultat går att överföra till andra grupper eller situationer (Mårtensson & Fridlund, 2017). I 

examensarbeteresultat har överförbarheten varit hög. Detta eftersom studierna kan 

applicerats för personer med demenssjukdom på olika kulturer samt i olika miljöer. Även i de 

valda artiklarna har studierna utförts i andra länder än Sverige. 

6.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt presenteras resultatdiskussion i tre avsnitt om likheter och skillnader, i 

artiklarnas syften, metod och resultat. I resultatdiskussionen diskuteras mot tidigare 

forskning, lagar och föreskrifter samt det vårdteoretiska perspektivet som presenterats i 

bakgrunden. 

6.2.1 Diskussion om artiklarnas syften 

Samtliga artiklar som valdes ut ansågs svara på examensarbetets syfte, vilket var att belysa 

måltidsmiljöns betydelse för personer med demenssjukdom. Artiklarna hade i syfte att 

undersökta vikten och påverkan av måltidsmiljön för personer med olika demenssjukdomar 

på demensboenden. Examenarbetet är en allmän litteraturöversiktmed artiklar som 

använder både kvalitativa och kvantitativa metoder. Detta för att få en överskådligare bild 

och ett starkare resultat, vilket Friberg (2017) betonar är syftet med en litteraturöversikt. I tre 

av de sex artiklarna där kvantitativa analyser genomfördes var syftet att undersöka 

miljöfaktorerna som hade påverkan under måltiderna. Miljöfaktorerna gjorde att förmågan 

av intaget av mat och dryck ökade hos personer med demenssjukdom, under måltiderna. 

Miljöfaktorerna som nämndes var belysning, ljudet under måltiderna samt färgkontraster vid 

dukning. Syftet skilde sig från två av de resterande kvantitativa artiklarna då dessa specifikt 

inriktades på att undersöka förmågan att äta självständigt hos personer med 

demenssjukdom.  Vidare ville man klargöra vilka faktorer som påverkade mat- och dryck 

intaget. Likheterna var att artiklarna undersökte effekten av flera miljöstimuleringar under 

måltiderna för personer med demenssjukdom på demensboenden. Den sjätte kvantitativa 

artikelns syfte var att undersöka visuella och auditiva simuleringars påverkan under 

måltiderna hos personer med demenssjukdom. Fiberg (2017) betonar att kvalitativa studier 

ger möjligheter till ökad kunskap och förståelse. Vårdomsorg inom demensboende kräver 

bredare kunskap och förståelse i vårdandet av personer med demenssjukdom. I tre av de sex 

artiklarna med kvalitativa metoder var syftet att undersökta matsalsmiljön för att kunna ge 

personer med demenssjukdom en optimal måltidsupplevelse. Artiklarnas identifierade vilka 

färgkontraster på inredning och miljön vid måltiderna som har inverkan på patienter med 

demenssjukdom på ett positivt sätt gällande mat- och dryck intaget. Artiklarnas betonar även 

fördelarna med att efterlikna den hemmamiljö som finns i matsalen, som personer med 

demenssjukdom är vana vid från sina tidigare privata hem. 
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I två av de resterande studierna var syftet att undersöka miljön, rutiner, interaktioner och 

faktorerna som påverkade viktökning hos personer med demenssjukdom. Studiernas syfte 

var även att undersöka uppfattningen hos vårdpersonal angående dem miljöfaktorer som 

påverkade optimalt näringsintag och vätskeintag för personer med demenssjukdom. I en 

kvalitativ artikels syfte undersöktes faktorer som påverkade den ökade intaget av mat och 

dryck för personer med demenssjukdom. Interaktionen mellan vårdpersonalen och personer 

med demenssjukdom är en av faktorerna som är relaterad till optimal ökat intag av mat och 

dryck för personer med demenssjukdom.  Slutligen, en artikel med mixad metod hade som 

syfte att identifiera, hur montessoriaktiviteter kan förbättra förmågan att självständigt inta 

mat- och vätskeintaget för personer med demenssjukdom vid måltiderna. 

6.2.2 Diskussion om artiklarnas metod 

I examensarbetet inkluderades totalt tretton studier varav sex använde kvantitativa metoder, 

sex studier med kvalitativa metoder samt en studie där både kvalitativa och kvantitativa 

metoder har använts. Datainsamling utfördes genom enskilda intervjuer, 

fokusgruppintervjuer, observationer, fallstudie och tvärsnittsstudie. Friberg (2017) betonar 

fördelen med en litteraturöversikt. Fördelen är att resultatet ger en vidare översikt genom att 

bägge kvalitativ- och kvantitetforskning kan tas med. Detta ger att omvårdnadspersonal får 

mer kunskap och ökad förståelse om hur god omvårdnad kan ges till personer med 

demenssjukdom.  Billhult (2017) beskriver den kvantitativa studiedesignen som en form av 

strukturerade mättningar för att kunna få svar på studiens frågor. Den kvantitativa studiens 

insamlade data presenteras i form av siffror i olika metoder. Syftet med kvantitativa studier 

är att mäta, kartlägga samband, visa siffror och/eller jämföra olika saker i en studie. 

I två av de sex kvantitativa artiklarna utfördes studien via experimentell 

observationsteknik.  I metoden utfördes den experimentella observationstekniken på 20 

personer med demenssjukdom och observationen utfördes i matsalar vid måltiderna. 

Observationen genomfördes i olika perioder genom att observera miljöns betydelse samt 

omgivningseffekt som kunde påverka personen med demenssjukdom. Under den första 

veckan gjordes observationer utan stimulering. De resterande fyra veckorna observerades 

effekterna av auditiva och visuella stimuleringar hos demenssjuka personer. Carlson (2017) 

menar att feltolkningar och processer som har verkan på forskningen kan synliggöras av 

observationsstudier. I en kvantitativ undersökning valdes från arkivet 36 stycken samlade 

videodata med kraven att videorna skulle ha god ljudupptagning för att kunna fånga upp 

interaktionen mellan vårdpersonal och personer med demenssjukdom undermåltiderna. 

Videoinspelningarna var från åtta olika demensboenden. Billhult (2017) beskriver metod 

med befintligt datamaterial som retrospektiv. I studien med videos studeras interaktionen 

mellan vårdpersonal och personer med demenssjukdom under måltiderna. Datainsamling 

med retrospektiv utfördes för att kunna belysa miljöfaktorerna kring måltidsmiljön för 

personer med demenssjukdom (Billhult, 2017). 
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Borglin (2017) förklarar att syftet med mixad metod är att använda både kvalitativa och 

kvantitativa metoder för att få ett optimalt resultat. Vidare beskrivs metoden som praktisk 

eftersom den förstärker resultat genom att sammanställa både kvalitativa och kvantitativa 

data, vilket anses stärka trovärdigheten (Borglin, 2017). Studien med båda kvantitativa och 

kvalitativa metoder baserades på en experimentell och tvärsnittsstudie: data insamlades med 

montessoriinslag. Det valdes 29 personer med demenssjukdom från två olika 

demensboenden i staden Taipei i Taiwan. Enligt Billhult (2017) används experimentell studie 

för att forskarna ska fånga/påvisa sanningen, exempelvis genom att jämföra olika 

behandlingar för att kartlägga vilken behandling som har bra effekt. 

I de kvantitativa artiklarna var det två av sex tvärsnittsstudier som en del av metoden. I den 

första artikeln deltog 18 personer med demenssjukdom från en interventionsavdelning och i 

den andra tvärsnittsstudien deltog 15 personer med demenssjukdom från en 

kontrollavdelning för att utvärdera möjliga effekter. Totalt bodde 149 personer på dessa 

demensboenden. Billhult (2017) beskriver, att med tvärsnittsstudie vill forskarna mäta ett 

fenomen. Fördelen med tvärsnittsstudier är att forskaren kan samla data som analyseras och 

nackdelen är att forskaren har svårt att följa eventuella förändringar efter studien avslutats 

(Billhult, 2017). I en annan kvantitativ fallstudie observerades 16 personer med 

demenssjukdom vid deras måltider under fem dagar. Enligt Billhult (2017) utföras fallstudie 

för att forskaren vill se hur en grupp personer som utsätts för en viss stimulus reagerar 

jämfört med andra människor utan stimuli. I denna fallstudie undersökte man hur personer 

med demenssjukdom påverkas av miljön vid måltiderna, och undersökte sambandet mellan 

exponering för en ogynnsam måltidsmiljö och lågt intag av mat- och dryck. 

Analyserna som användes i de sex artiklarna med kvalitativa metoder var observationer, 

intervjuer och fokusgrupp intervjuer. Det var även vanligt att det kunde förekomma två eller 

tre ovan nämnda metoder i en och samma artikel.  I två av artiklarna gjordes data av 

observationer på måltiderna i matsalsmiljön. Observationerna utfördes i matsalsmiljön och 

på offentliga platser på demensensboenden. Totalt samlades 20 observationerna vid måltider 

och sex observationer på verksamhetschefens kontor. I den andra artikeln samlades data på 

varje demensboende. Forskarna observerade varje måltid från början till slut. Under 

observationerna vid måltiderna samlades data på hur interaktion mellan vårdpersonal och 

personer med demenssjukdom gick till under måltiderna. Carlson (2017) betonar att 

observera är ett sätt att rikligt samla information från deltagarna. Nackdelen kan vara att 

observatören kan påverka deltagarna på så sätt att deltagarna kan känna sig obekväma att bli 

observerade. De valda kvantitativa artiklarna bestod förutom av observationer även av 

kombination av mätskalor medan en använde sig av observationer och intervjuer. Det har 

inkluderats både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod då examensarbete var en allmän 

litteraturöversikt. 
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I två kvalitativa studier gjordes intervjuer. Intervjuerna utfördes på elva sjuksköterskor på 

två olika demensboenden. Med ett generellt induktivt tillvägagångssätt, analyserades data. 

Tretton sjuksköterskor tillfrågades om de ville delta i de semistrukturerade intervjuerna och 

alla tackade ja. Dock blev det ett bortfall på två stycken intervjuer på grund av att alla 

sjuksköterskor inte längre kunde delta. Friberg och Öhlén (2017) betonar att 

intervjudeltagarna i en intervju får tillfället att framställa egna erfarenheter om aktuellt 

fenomen. För att förståelse för deltagnas svar vid en intervju måste intervjuaren ha en klar 

bild av fenomenet. Det finns fördelar och nackdelar med intervjuer som forskningsmetod. 

Fördelen är att deltagarna kan med egna ord beskriva erfarenheter och upplevelser av 

fenomen. Nackdelen kan vara att intervjuaren leder intervjun och påverkas av egna 

förutfattade meningar, på så vis kan viktiga delar av intervjun gå förlorade. Även Danielsson 

(2017) förklarar att en intervju i en ostörd och lugn miljö, ger en bättre och djupare intervju 

då deltagarna inte blir störda eller distraherade.    

    

 I tre artiklar utfördes fokusgruppsintervjuer av fyra sjuksköterskor. Även två enhetschefer 

fick delta i individuella intervjuer. Intervjuerna handlade om måltidsmiljön samt 

måltidssituationen för personer med demenssjukdom. Dessutom studerades matsalen före 

och efter renovering. Wibeck (2017) betonar att i forskningsarbete ökar användandet av 

fokusgruppsintervjuer som metod. Fördelarna är att fokusgrupper ger bra observationer av 

interaktioner som sker mellan individer i en grupp. I gruppsamtal så får deltagarna chans till 

att tillsammans dela på erfarenheter, i samtalen kan information dyka upp som forskaren 

inte tänkt på. Jämfört med enskilda intervjuer kan fokusgrupper ge en bredare och djupare 

bild över ett fenomen.  

 

6.2.3 Diskussion om artiklarnas resultat 

Resultatet på litteraturöversikten belyste måltidsmiljön för personer med demenssjukdom. I 

artiklarnas resultat togs det även upp vikten av interaktion samt färgkontraster vid dukning 

under måltiderna. 

Resultatet visade att miljöstimulering såsom belysning, färg, färgkontraster, renovering och 

möbler vilket medverkar till miljöns estetik. Matsalsmiljön efter renoveringen skapade 

trygghet för personer med demenssjukdom. I resultaten framgick det att färg, belysning och 

möbler bidrog till behaglig estetik och trevlig hemmiljökänsla. Det framgick även i resultaten 

att vid förbättringar av miljöns estetik och trevlig hemmiljökänsla skapades det fler positiva 

sociala interaktioner mellan vårdpersonal och personer med demenssjukdom, som gav ett 

förbättrat mat- och dryckesintag. Detta stämmer överens med tidigare forskning där ändring 

i matsalsmiljöinredningen till hemtrevligare miljö, genom att ändra ljus- och ljudnivåerna, 

dukning i olika färger, skapade en lugnare matsalsmiljö för att öka intaget av mat och dryck. 

Även att ha kontinuitet på bestämda, tilldelade, sittplatser runt matbordet, gav en positiv 

effekt på personerna med demenssjukdom (Douglas m.fl., 2015). Detta stämmer överens 

med Erikssons (2014) vårdvetenskapliga perspektiv miljö/världen. Att stimulera sinnena 

genom inbjudna till en gynnsam måltidsmiljö kan bidra till positiv och en meningsfull 

måltidsupplevelse, samt välbefinnande hos personer med demenssjukdom. 
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Resultaten visade att musik hade dubbel påverkan, antigen skapade den harmoni eller 

uppfattades distraherade hos personer med demenssjukdom. När musiken bidrog till en 

positiv effekt, väcktes långtidsminnet och glädje hos personer med demenssjukdom. Det 

bidrog också till en lugn atmosfär i matsalsmiljön. När musiken spelade som 

bakgrundsmusik minskade det agiterade beteendet under måltiderna hos personer med 

demenssjukdom. Lugn bakgrundsmusik visade även en ökad mat- och dryckesintag vid 

måltiderna. Detta stämmer överens med Erikssons (2014) yttre miljöbeskrivning. Med den 

yttre miljön menar Eriksson, den miljön som finns i omgivningen som kan förbättra 

personens hälsa och välbefinnande. Välbefinnandet är betydelsefullt för en god livskvalité 

och hälsa. Den inre miljön innefattar exempelvis tankar och värderingar och den yttre miljön 

innefattar omgivningen, som exempelvis matsalsmiljön och ljud (Eriksons, 2014). 

Resultaten visade att interaktionen mellan sjuksköterskan och personer med 

demenssjukdom under måltiderna var av stor betydelse för att skapa en lugn och trevlig 

matmiljö, samt för att minska distraktioner hos personerna med demenssjukdom. Om 

sjuksköterskan hade en negativ attityd samt att miljön var högljudd vid måltiderna 

påverkades intaget av mat och dryck hos personer med demenssjukdom negativt. Även 

matsalsmiljön som social knutpunkt har åskådliggjorts. Det belystes även hur den positiva 

interaktionen vid måltidsassistens var viktig. Detta gjordes genom att inkludera personer 

med demenssjukdom i samtalen, där personer med demenssjukdom kände sig sedda som 

individer, bekräftade i den sociala interaktionen som pågick vid måltiderna, som i sin tur gav 

en förhöjd livskvalité och god mat- och dryckesintag. Detta stämmer överens med 

Socialstyrelsens (2007) riktlinjer att det är viktigt att personer med demenssjukdom visas 

extra god hänsyn, betydelsefull interaktion, fysisk kontakt, bra bemötande och mycket 

tålamod. Att visa bra bemötande till personer med demenssjukdomar har alltid visat god 

effekt under måltiderna (Socialstyrelsen, 2007). I resultatet framkom även att personer med 

demenssjukdom som hade mest god interaktion med vårdpersonal också var i störst behov av 

matassistent. Interaktionen byggdes på empati och respekt. Under måltiderna visade sig 

interaktionen tydligt i någon form av kommunikation. Detta stämmer överens Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) riktlinjer, där det står att sjuksköterskan och patientvårdmöte 

ska byggas på en ömsesidig respekt, att sjuksköterskan ska möta patientens med empati, 

respekt, förståelse samt möta patientens berättelse och kunskaper. 

Resultaten visade att strukturerad måltidsmiljö skapade möjligheter för sociala interaktion 

vid måltiderna. Detta gav att möjligheten till att personer med demenssjukdom kunde 

bibehålla sin egen förmåga för att äta och dricka sådan lång utsträckning som möjligt. Detta 

stämmer överens med Kaur Dhillo (2016) vårdvetenskapliga artikel, som betonar att 

måltidsassistans har en stor och viktig roll vid måltiderna. Forskning kring strukturerade 

matstrategier bör vara till stor hjälp för matassistens vid måltiderna för personer med 

demenssjukdom på demensboende. Enligt Socialstyrelsen (2014) är det sjuksköterskan som 

ska lägga fram rutiner när en granskning av ett patiensnäringstillstånd ska utföras. Det är 

även sjuksköterskans ansvarsområde att ta fram rutiner för hur undernäring kan förebyggas 

och förhindra malnutrition. Även Svensk sjuksköterskeförening (2017) skriver att det ibland 

behövs måltidsassistans för personer som inte kan äta på egen hand, men för att erbjuda en 

bra måltidsassistans behövs kunskap, kompetens och en förtroendefull relation mellan den 

som erbjuder måltidsassistens och den som får assistans. 
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För att kunna erbjuda bra måltidsassistens behövs att all vårdpersonal har kännedom om 

vilka rutiner och riktlinjer som gäller för måltider. Även reflektion över rutiner och 

tillgångavägsätt bör tillämpas av sjuksköterskan i vården. Sjuksköterskan ska och arbeta 

utifrån vetenskaplig, beprövade erfarenhet för att främja god vård samt säker vård. Dessutom 

står det skrivet i Patientlagen (SFS 2014:821) att vårdpersonalen ska genomföra 

omvårdnadsarbete med vetenskaplig kunskap och med god erfarenhet, för att främja god 

livskvalité och välbefinnandet genom att erbjuda säker vård för patienten. 

Resultaten påvisade att med hjälp av vårdpersonalens assistent av påputtning av mat kunde 

en större matmängd intas av personer med demens. På det sättet åts maten självständigt. 

Rätt förförståelse och kunskap kan leda till vad som är av vikt för måltidsmiljön. Vad som 

kan vara avgörande för ät- och dryckesintaget för personer med demenssjukdom. är 

individanpassad matsalsmiljö. Detta överenskommer med Socialstyrelsen (2017) riktlinjer 

som beskriver måltiderna på äldreboenden och vikten av interaktion mellan vårdpersonalens 

och personer med demenssjukdom vid måltiderna. Risken finns att vårdpersonalens kontroll 

över måltidsarbetet kan hindra personer med demenssjukdoms självständiga ätande. Istället 

för uppmuntran till självständighet skapas ett matningsberoende. Ofta formas måltiderna 

efter en rutin skapad av vårdpersonal där personer med demenssjukdoms önskemål och 

behov inte framkommer. Det kan också i vissa fall vara lättare för vårdpersonal att mata en 

person med demenssjukdom, än att hjälpa personen med demenssjukdom att äta på det sätt 

som individen önskar och kan. Det är mycket viktigt att bemöta personer med 

demenssjukdom med vänlighet och uppmuntrande beteende vid måltiderna. Gärna ett 

bemötande med fysisk kontakt i form av beröring i och med att detta är värdefullt för 

personer med demenssjukdom och särskilt vid måltiderna eftersom det kan stimulera till 

ätandet. Det kan även få personen med demenssjukdom att sitta kvar vid matbordet och äta 

upp. Förmågan att agera enligt sociala koder, mönster och att hantera bestick och 

serveringsskålar är svårt för personer med demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2017). 

I resultaten har födointaget visat sig kunna öka med 76 % när personcentrerad vård i form av 

individuellanpassande stimulering erbjöds i samband med måltidsmiljön. Detta var positiv 

för personer med demenssjukdoms hälsa. Detta stämmer överens med Erikssons (2014) 

vårdvetenskapliga teoretiska perspektiv om hälsa. Relationen mellan hälsa, välbefinnande 

och ohälsa förklaras i ett synsätt som kallas hälsokorset där hälsoperspektivet ses i ett 

objektivt och subjektivt perspektiv. Det objektiva perspektivet tillhör kroppen och det 

subjektiva perspektivet förklaras som den självupplevda hälsan. Hälsa är att vara hel och är 

inte ett statiskt tillstånd utan hälsan är i en ständig hälsoprocess inom människan. 

Hälsokorset försöker i teorin på ett förenklat sätt förklara skillnaden på kroppslig och 

upplevd hälsa. Även om skillnaden är reell finns ett samband mellan kroppslig och upplevd 

hälsa. Trots sjukdom, kan man uppleva att man har god hälsa (Eriksson, 2014). 

 

 

 



 

 28  

I resultaten framgick att personer med demenssjukdom ofta blev irriterade och stressade av 

andra boenden med svår demenssjukdom. Orsaken var att personen med svår 

demenssjukdom lider av försämrade koncentrationsförmåga betedde sig störande vid 

måltidsmiljön. Nedsatt koncentrationsförmågan orsakade glömska av mat-och dryckintag vid 

måltiderna. Detta stämmer överens Svensk sjuksköterskeförening (2017) riktlinjer, där det 

står att undernäring ofta kopplas ihop med sämre hälsa och nedsatt förmåga. Undernäring 

kan ligga till grund till sämre återhämtning från sjukdom, försämrat immunförsvar, risk för 

infektioner och apati kan utvecklas vilket kan öka risken för dödlighet. Om risken för 

undernäring upptäcks görs bedömningar och åtgärder ska vidtas för att underlätta ätandet. 

I studien framkom att personcentrerad vård var en viktig del i miljöstimuleringen eftersom 

det ökade intaget av mat och dryck under måltiderna och minskade risken för malnutrition 

hos personer med demenssjukdom på demensboenden. Det framkom även att bra 

interaktion mellan vårdpersonal och personer med demenssjukdom kunde stimulera 

gynnsam måltidsmiljö vid måltiderna. Detta genom att vårdpersonalen gav av sin tid och 

inkluderade personer med demenssjukdom i samtalet, resulterade detta i att personer med 

demenssjukdom åt och drack bra vid måltiderna. Även i resultatet beskrivs att sjuksköterskor 

bör utföra personcentrerad arbeta vid måltiderna samt skulle vara medveten om hur 

personer med demenssjukdom vill bli serverad vid måltider. Detta stämmer överens med 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskan, där det framgår att patienten och dess anhöriga 

ses som experten kring patients hälsotillstånd. Det är viktigt att patienten bekräftas som unik 

person med personligt behov, resurser och med sina egna önskemål. Detta ger positiv effekt 

för patienten och dennas vård eftersom det stärker patientens egen initiativförmåga samt att 

den leder till ökad känsla av självständighet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

6.3   Etikdiskussion 

Under examensarbetes gång har inga etiska problem uppstått. För att inte riskera plagiat och 

för att kunna hänvisa direkt till de källor som använts, har Mälardalens Högskola APA-style 

använts. De 13 kvalitativa och kvantitativa artiklarna som använts har varit på engelska. Det 

har förekommit en viss svårighet att tolka och översätta dessa 13 artiklar från engelska till 

svenska. För översättning har översättningsverktyg använts. Det har inte undgåtts att det 

blivit feltolkningar av dem engelska artiklarna som översätts till svenska i 

översättningsverktygen. I de fallen har artiklarna lästs och bearbetas flera gånger för en 

korrekt översättning och innebörd. Även lexikon har använts för att förhindra feltolkningar 

och felöversättning av de engelska texterna och orden till svenska. För att undvika ofrivilligt 

plagiat/forskningsfusk har CODEX (2018) riktlinjer använts i examensarbetet. Referenslistan 

skrivs utifrån APA styles riktlinjer för att kontrollera och säkerställa kvalitén på 

examensarbetet. APA styles riktlinjer främjar minskning av fusk och plagiat i tidigare och 

följande forskning (American Psychological Assosiation, 2018). 
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7 SLUTSATS 

Detta examensarbete belyser måltidsmiljöns betydelse för personer med demenssjukdom. 

Tydliga fynd som upprepas i majoriteten av artiklarna var sensoriska intryck och 

personcentrerad måltidsmiljö. I examensarbetens resultat beskrivs om dukning med 

färgkontraster, en lugn atmosfär, bra belysning, musik viktiga delar vid måltiderna. Porslin 

med olika färger hade en positiv inverkan på måltidsmiljön. Detta då färgkontrasterna 

mellan bord och porslin blev tydligare gjorde att patienten kunde urskilja tallrikens 

placering. Det behövs även en professionell utformad matsalsmiljö på demensboenden. 

Oplanerade och felkonstruerade matsalsmiljöer kan bidra till negativa konsekvenser, både 

psykiskt och fysiskt. Det framkommer tydligt även under examensarbetet att det bör skapas 

personcentrerad måltidsmiljö och social interaktion för att stödja optimala måltidsupplevelse 

för personer med demenssjukdom på demensboende. Sjuksköterskor behöver prioritera och 

involvera personer med demenssjukdom i samtal för att skapa en positiv måltid där personer 

med demenssjukdom känner delaktighet. Resultat har gett upphov till en djupare insikt för 

vilken utsatthet denna målgrupp befinner sig i, samt djupare insikt i hur viktig stödet i mat 

och dryckintaget är för denna målgrupp. Därför är det av stor vikt och grundläggande att 

sjuksköterskan i sitt arbete använder miljön som en del av omvårdnaden. 

8 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 

Mer forskning om miljöstimulerande åtgärder under måltiderna på demensboenden behövs 

för att belysa måltidsmiljös betydelse för personer med demenssjukdom. Dessa 

miljöstimulerande faktorer är yttre miljö i matsalen, bakgrundsmusik, ljud/buller, belysning 

samt verbal och ickeverbal interaktion. Framförallt behövs mer forskning i hur man bör 

förebygga malnutrition hos personer med demenssjukdom. En framtida studie skulle kunna 

identifiera vad/vilka individuella omvårdnadsåtgärder som är relevanta för att tydliggöra 

risker för malnutrition hos personer med demenssjukdom som ligger i riskzon för exempelvis 

näringsbrist, undervikt och dödlighet. För att hitta förebyggande åtgärder behövs kunskap 

om personcentrerad vård, förståelse för vårdrelationer och insikt om interaktion under 

måltiderna fördjupas, för att sjuksköterskan ska kunna erbjuda ökad livskvalitet och 

förebygga malnutrition hos personer med demenssjukdom. 
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BILAGA A: SÖKMATRIS 

Sök-

datum 

Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 

Abstrakt 

Antal valda 

artiklar 

8/4–19 CINAHL Plus Dementia and dining room environment 

+ eating +   nursing* 

6 2 1 

8/4–19 CINAHL Plus Dementia and eating and Environment 13 3 1 

8/4–19 CINAHL Plus *Dementia and dining room 
Environment* 

10 6 1 

5/4–19 CINAHL Plus Dementia and nursing care and nutrition 2 2 1 

8/4–19 CINAHL Plus Dementia and Eating OR nutrition OR 

“Food intake” 

6 3 1 

5/4–19 CINAHL Plus Environment AND dementia AND dinner 18 3 1 

8/4–19 CINAHL Plus *Eating AND dementia AND Nursing* 7 7 1 

8/4–19 CINAHL Plus Dementia AND Nutrition AND Nursing 

home 

14 3 1 

8/4–19 CINAHL Plus “Dementia AND Dining environment” Or 

“mealtime” OR “Environment “ 

15 4 1 

8/4–19 CINAHL Plus “Dementia AND Meal environment” OR 

Dinner 

7 1 1 

9/4–19 PUPM Med Mealtimes OR “Meal community AND 

dementia or Alzheimers   AND Eating OR 

nutrition OR “Food intake” 

9 2 1 

9/4–19 CINAHL Plus Dementia AND Mealtimes OR “Meal 

community” 

4 4 1 

9/4–19 CINAHL Plus Dementia and nursing care and nutrition 7 2 1 



 

 

Bilaga B: KVALITETSGRANSKNINGSTABELL  

Tio frågor har tagits fram utifrån Fribergs (2017) kvalitetsgranskningsfrågor. 

Artiklar Finns ett 
tydligt 
problem? 
 

Finns ett 
tydligt 
syfte? 
 

Är 
metoden 
tydligt 
beskriven? 
 

Är urvalet av 
undersöknings
personerna 
tydligt 
beskrivna? 
 

Är data 
relevant 
analyserat? 
 

Är 
resultatet 
tydligt? 
 

Har 
författarna 
tydliga 
tolkningar av 
resultatet? 

Är 
argumenten 
tydliga? 
 

Förs det 
ett etiskt 
resonem
ang? 
 

Finns en 
metod 
diskussion
? 
 

Poäng? 

Barnes, 

m.fl., 

2013 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8/10 

Chang, 

m.fl., 

2008 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9/10 

Hung, 

m.fl., 

2015 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 9/10 

Lee & 

Song, 

2015 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10/10 

Lin 

m.fl., 

2011 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10/10 

Liu 

m.fl., 

2017 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10/10 



 

 

Mamhi

dir, 

m.fl., 

2007 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9/10 

McDani

el m.fl., 

2001 

1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 6/10 

Nell 

m.fl., 

2016 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10/10 

Palese 

m.fl., 

2018 

0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 6/10 

Robert, 

2011 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 o 8/10 

Tanaka, 

M., & 

Hoshiya

ma, M., 

2014 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9/10 

Tracy 

m.fl., 

2004 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8/10 

 

 
 
 
 
 



 

 

BILAGA C: ARTIKELMATRIS 
 

Författare Artiklarnas Titel Tidskrift 
År 
Land 

Syfte Metod Resultat 

Barnes, S., 

Wasie lewska, 

A., Raiswe 

ll,C., & 

Drummon, B. 

 

Exploring the 
mealtime 
experience in 
residential care 
settings for older 
people: an 
observational 
study 

Health and 
Social Care in 
the 
community 

2013 

UK 

Syftet med studien är att fånga 
och beskriva personer med 
demenssjukdoms 
måltidsupplevelse. 

Kvalitativ metod. 

Strukturerad intervjuer 22 
vårdpersonal. observerade 68 
personer med demenssjukdom 
samt systematisk analys 

För att ge en hemlik matsalsmiljö, 
var det till fördel att servera 
måltiderna i serveringsfat på 
borden. Detta ökade interaktionen 
mellan personerna med 
demenssjukdom när de hjälpte 
varandra kring matbordet. 

Chang, C-C., 
& Roberts, L 

Cultural 
Perspectives in 
Feeding 
Difficulty in 
Taiwanese 
Elderly With 
Dementia 

Journal on 
Nursing 
Scholarishi 
 
2008 
 
Taiwan 
 

Syftet med studien är att 
undersöka problemet som är 
relaterade till måltidssituation 
mellan vårdpersonalen och 
personer med 
demenssjukdom. 

Kvalitativ studie. 

Tvärsnittsstudie Observationer 
48 personer med demens och 32 
sjuksköterskor observerades 
under måltidenstiden i en matsal. 
Observationen uppmärksammade 
på matsalsmiljö, personer med 
demens ät beteende, och 
interaktionen mellan boenden och 
vårdpersonalen. 

I kommande forskning har det 
visat sig att en lugn, avslappnad 
matsals atmosfär ökar matintaget 
och minskar agitation hos patienter 
med demens. 

Hung, L., 

Chaudhury, 

H., & Tiana 

Rust, H. 

The Effect of 
Dining Room 
Physical 
Environmental 
Renovations on 
Person-Centered 
Care Practice 
and Residents’ 
Dining 

Journal of 
Applied 
Gerontology 

2015 

Canada 

 

Syftet med studien är att 
utvärdera effekten av den 
fysiska miljöförändringen i 
matsalen hos patienter med 
demens samt deras 
måltidsupplevelser. 

Kvalitativ studie. 

Individuella intervjuer 
genomfördes med hjälp av 
fokusgrupper med 12 
vårdpersonal personal och 2 
enhetschefer. 

Personer med demenssjukdom ville 
vistas mer och åt mer i de 
nyrenoverade matsalarna som hade 
stödjande miljöegenskaper. 

Öppen köksmiljö bidrog att 
personer med demenssjukdom kan 
känna doften av mat och höra när 
vårdpersonalen serverar 

https://sigmapubs-onlinelibrary-wiley-com.ep.bib.mdh.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Chang%2C+Chia-Chi
https://sigmapubs-onlinelibrary-wiley-com.ep.bib.mdh.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Roberts%2C+Beverly+L
https://sigmapubs-onlinelibrary-wiley-com.ep.bib.mdh.se/action/doSearch?ContribAuthorStored=Roberts%2C+Beverly+L


 

 

Experiences in 
Long-Term Care 
Facilities 

måltiderna, vilket gynnade deras 
aptit. 

Lee, K. M., & 
Song, J-A. 

 

Factors 
influencing the 
degree 
of eating ability 
among people 
with dementia 

Journal of 
clinical 
nursing 

2015 

South Korea 

Syftet med studien är att 
identifierad vilka faktorer som 
påverkar personer med 
demenssjukdom i samband 
med måltiderna och graden av 
ät förmågan hos dem. 

Kvantitativ studie. 
 
En tvärsnittsstudie gjord av stöd 
av analys och statistik, grundad på 
dagliga levnads-skalor samt ät 
analys av beteendeskalor. 

För att behålla och/eller förbättra 
kvarstående ätförmågan hos 
personer med demenssjukdom, är 
det av stor vikt att bedöma ät 
förmågan och erbjuda lämpligt 
träningsprogram med trevlig fysisk 
och social miljö. 

Lin, L-C., 
Huang, Y-J., 
Watson, R., 
Wu, S-C., & 
Lee, Y-C. 

Using a 
Montessori 
method to 
increase eating 
ability for 
institutionalised 
residents with 
dementia 

Journal of 
Clinical 
Nursing 

 
2011 

 

Taiwan 
 

Syftet med studien är att 
granska effekten av 
Montessori-pedagogiken, för 
att bättra matintaget och 
näringsstatusen hos personer 
med demens. 

Mixad metod studie. 

En tvärsnittsstudie med 29 
deltagande personer med demens, 
uppdelade i två grupper. 
Intervention med 
montessorimetod gjordes tre 
gånger i veckan i åtta veckor. 

Studien visar att Montessori-
baserade aktiviteter förbättrar 
matintaget och förminskar svält hos 
patienter med demens. Montessori-
baserade aktiviteter resulterade i en 
mer positiv omsorgsfull inställning 
hos vårdpersonalens till personer 
med demens. 

Liu, W., Jao, 
Y.L., & 
Williams, K. 
 

The association 
of eating 
performance 
and 
environment 
stimulation 
among older 
adults with 
dementia in 
nursing homes: 
A secondary 
analysis 

Elsevier 
International 
Journal of 
Nursing 
Studies 
 
2017 
 
USA 
 

Syftet med studien är att 
granska relationen mellan 
måltidsmiljö och miljö-
stimulering hos personer med 
demenssjukdom. 
 

Kvantitativ studie. 
 
Beskrivande statistik. 15 patienter 
19 sjuksköterskor. 36 
videoinspelningar Sekundär 
analys. 

Vid måltidsmiljön har musik god 
effekt hos personer med 
demenssjukdom vid måltiderna. 
 
 

Mamhidir, A-
M., Karlsson, 
I., Norberg, 

Weight increase 
in patients with 
dementia, and 

The Authors. 
Journal 
compilation 

Syftet med studien är att följa 
viktförändringar hos patienter 

Kvantitativ metod. 
 
Tvärsnittsstudie 

Större andel patienter resulterade i 
viktuppgång i 
interventionsgruppen. 



 

 

A., & 
Kihlgren, M. 

 

alteration in 
meal routines 
and meal 
environment 
after integrity 
promoting care 

 

2007 

Sweden 

med demens på ett 
demensboende och analysera 
hur deras vikt förändrades i 
samband med biologiska och 
psykologiska parametrar efter 
vårdpersonalens utbildning 
och stödjande Intervention vid 
måltiderna. 

Tre månaders period där två 
avdelningar på äldreboende 
deltog. Det ingick att skriva 
dagbok över förändringar som 
skett i exempelvis miljön och 
arbetssätt. Vägning av patienter 
genomfördes före och efter 
intervention. 

Enligt personalen resulterade den 
ökade kontakten med patienterna 
till en trevligare atmosfär kring 
måltidsmiljön och rutiner 
förändras till det positiva. 

 

McDaniel, J. 
H., Hunt, A., 
Hackes, B., & 
Pope, J. F. 

 

 

Impact of dining 
room 
environment on 
nutrition intake 
of Alzheimer`s 
resident: A case 
study 

American 
Journal of 
Alzheimer’s 
Disease and 
Other 
Dementias 
 
2001 
 
USA 
 

Syftet med studien är att 
utvärdera buller och 
ljusförhållanden vid måltider 
på demensboenden för att 
bedöma matintaget för 
personer med demens. 

 

Kvantitativ studie. 

Fallstudien utfördes i 2 gånger i 5 
dagars faser. 16 patienter deltog 
varav 15 män och 1 kvinna 
Demensboendet. 

Förbättring av belysningen och 
brusreducering kan specifikt 
förbättra intaget av mat, som kan 
främja ökad näringsstatus hos 
personer med demenssjukdom. 

Nell, D., 
Neville, S., 
Bellew, R., 
Catherine 
O’Leary, C., & 
Beck, K. L. 

 

 

Factors 
affecting 
optimal 
nutrition and 
hydration for 
people living in 
specialised 
dementia care 
units: A 
qualitative 
study of staff 
caregivers’ 
perceptions 

Australasian 
Journal on 
Ageing 
 
2016 
 
New Zealand 
 

Syftet med studien är att 
undersöka uppfattningen hos 
vårdpersonal angående dem 
faktorer som påverkar 
optimalt näringsintag och 
vätskeintag för personer med 
demenssjukdom. 

Kvalitativ studie. 

Utfördes med hjälp av en 
semistrukturerad intervju. 
Intervjun gjordes med 11 styckena 
vårdpersonal på 2 specialiserade 
demensboenden. 

Två huvudområden identifierades. 
Det första området handlar om 
individens egna problem som 
omfattade enskilda faktorer såsom 
aptit, mat-klagande och nedsatt 
kognitiva och funktionella 
förmågor. Det andra området 
handlar om måltidsmiljön i 
matsalen samt de sociala 
aspekterna i samband med 
måltiderna. 



 

 

Palese, A., 

Bressan, V., 

Kasa, T., Meri, 

M., Hayter, 

M., & Watson, 

R. 

Interventions 
maintaining 
eating 
Independence in 
nursing home 
residents 

Biomedical; 
Europe. 
 
2018 
 
Italy 
 

Syftet med studien är att 
upplyfta de insatser som tyst 
kunskap resulterade till, 
genom att dagligen erbjuda det 
vid måltiderna av vårdpersonal 
för personer med 
demenssjukdom. 

Kvalitativ metod. 
 
I studien utfördes observation 
samt intervju med fokusgrupp. 

Trots 32 års forskning och 13 
recensioner som publicerats på 
fältet, kan ingen åtgärd betraktas 
som en standard för att 
upprätthålla ät prestandan bland 
demens med demens. 

Roberts, E. 

 

Six for Lunch: A 
Dining Option 
for Residents 
with Dementia 
in a Special Care 
Unit 

Journal of 
Housing For 
the Elderly 
 
2011 
 
USA 

Syftet med studien är att lägga 
fokus på sociala utformningen 
på demensboendets matsal för 
att efterlikna de fördelarna 
som finns i privata hemmets 
kök. 

Kvalitativ studie. 
 
Vårdpersonal intervjuades vilket 
gav förståelse om personer med 
demens och vårdpersonalens 
dagliga aktiviteter och 
socialisering vid måltider. 
Till studien valdes 2 annorlunda 
matsal. 

Matintag hos personer med demens 
är inte endast beroende av 
matsalsmiljö eller av 
vårdpersonalens uppfattning 
relaterad till deras jobb eller rums-
inställningen, eller ointressanta 
menyer. 

Tanaka, M., & 
Hoshiyama, 
M. 

 
 

Effects of 
Environmental 
Stimulation on 
Recognition of 
Mealtimes in 
Patients with 
Dementia 

Physical & 
Occupational 
Therapy In 
Geriatrics 
 
2014 
 
USA 
 

Syftet med studien är att 
undersöka inställningen och 
effekterna av matintaget hos 
personer med demens med 
hjälp visuell och auditiv 
stimulering. 

Kvantitativ metod. 
 
Utfördes med observation med 
hjälp av visuell och auditiv 
stimulering vid måltiderna, vid 
demensboendet. 
 

Studien visade att visuella och 
auditiva stimuli underlättade något 
vid lunch deltagandet. Då något 
outsagd väcktes hos patienter med 
demens och deras minne som är 
relevant för lunch deltagandet. 

Tracy E. D., 
Sandy, A. N., 
Cipolloni, 
P.B., & 
Cronin-
Golomb, A. 

Visual contrast 
enhances food 
& liquid intake 
in advanced 
Alzheimer`s 
disease 

Clinical 
nutrition. 
 
2004 
 
USA 

Syftet med studien är att 
undersöka om hur färgkontrast 
inverkar och manipulerar mat 
samt vätskeintag för personer 
med Alzheimers sjukdom. 

Kvantitativ studie. 
 
Data samlades i 30 dagar 2gg/dag 
lunch samt middag. Deltog 9 män 
med avancerad demenssjukdom. 

Den höga kontrastinterventonen av 
färgerna rött, blått och vit ökade 
matintaget med 25 % och ökade 
vätskeintaget med 84 %. I 
uppföljningsstudien var färgen blå 
den färg som var av betydande, för 
ökning av mat och flytande intag. 

 


