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Sammanfattning 

Bakgrund: Demens drabbar främst äldre och är en sjukdom där delar av hjärnan avvecklas. Personer 

med demenssjukdom får en nedsatt kognitiv förmåga och har svårt att minnas saker och utföra 

vardagliga aktiviteter. Många lider av ätsvårigheter vilket ökar risken för undernäring. 

Syfte: Att beskriva omvårdnadsåtgärder för att främja näringsintag hos personer med 

demenssjukdom.  

Metod: Studien är en litteraturstudie där sökningar i databaserna CINAHL,  PubMed och 

SweMed+  gjordes för att besvara syftet . Omvårdnadsåtgärder i artiklarna identifierades och 

kunde sorteras under olika kategorier och subkategorier. 

Resultat: För att främja näringsintaget hos personer med demenssjukdom identifierades fyra 

huvudsakliga åtgärder. De som lyftes fram var måltidssituation och matning, näringstillskott, 

miljöåtgärder och pedagogiska åtgärder. 

Slutsatser: Resultatet visar att vårdpersonalen har en viktig roll för att främja patienternas 

näringsstatus och kan tillgodose en gemytlig måltidsmiljö samt näringsrik och allsidig kost. 

Att möta individens näringskrav är en utmaning och kräver tid och tålamod. Ju längre tid som 

patienten tillbringar vid matbordet, desto större blir näringsintaget. 

Nyckelord: Demens, nutrition, omvårdnadsåtgärder. 
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1 Bakgrund 

1.1 Allmänt om demens  

Demens uppkommer då delar av hjärnans strukturer försämras och det leder långsamt till 

kognitiv nedsättning. Det är främst minnet som drabbas och en person med demens har svårt 

att komma ihåg saker, vilket leder till svårigheter att klara av vardagliga sysslor. Demens 

drabbar främst äldre personer. Den vanligaste typen av demens är Alzheimers sjukdom 

(Amella, Grant & Mulloy, 2007). År 2005 levde 142 200 människor i Sverige med en 

demenssjukdom. Befolkningen blir allt äldre och år 2050 beräknas att ungefär 250 000 

personer kommer leva med en demensdiagnos i Sverige (Socialstyrelsen, 2007). 

1.2  Måltidssituation för personer med demenssjukdom  

För många äldre är måltiderna en viktig händelse för att kunna uppleva livskvalitet. Den 

sociala händelsen att få dela en måltid med andra i en familjelik miljö som personen känner 

igen upplevs positivt även sent i demensutvecklingen. Personer som har demens har nedsatt 

förmåga att uppträda enligt socialt vedertagna mönster vid en måltid. Det kan innebära 

svårigheter med att lägga upp en portion på sin tallrik och att hantera besticken (Sidenvall, 

2007). De kognitiva nedsättningarna gör att personerna kan ha svårt att hantera föremål vid 

måltid och avgöra vad som är ätbart. De kan även ha en oförmåga att känna av när de är 

hungriga och när de är mätta (Weitzel, et al., 2011). 

1.3 Risker för undernäring  

Det är vanligt att personer med demenssjukdom har undervikt, många har ett BMI på mindre 

än 20 (Baratt, 2004). Ett BMI mellan 20-25 är värden för en normalviktig person, värden 

under 20 innebär undervikt (Xu, Atti, Gatz, Pedersen, Johansson, & Fratiglioni, 2011).  

Orsakerna till att personer med demenssjukdom har risk för undernäring är kognitiva, fysiska 

och funktionella nedsättningar som orsakas av sjukdomen. Funktionsnedsättningarna innebär 

bristfällig koordinationsförmåga (apraxi) vilket försvårar rörelser som till exempel att äta med 

bestick. Patienterna kan även ha svårt att tolka sensoriska intryck och lida av agnosi, vilket 

kan innebära svårigheter att känna igen maten och veta vad de ska göra med den. Patienterna 

förlorar finmotoriken som krävs för att få mat från tallriken till munnen. Dessutom kan 

ändrad lukt och smak minska aptiten och födointaget. Nedsatt syn kan göra det svårt att se 

tallriken och besticken, framför allt när kontrasten är liten mellan bordet, tallriken och maten 

(Chia-Chi & Roberts, 2011).  

När patienten tappar förmågan att äta på egen hand ökar risken för undernäring. Förvirring 

och nedsatt orienteringsförmåga leder till att patienten kan uppleva svårigheter vid 

måltidssituation. Det leder till sämre förutsättningar för näringsintag. Den försämrade 

orienteringsförmågan i en miljö på vårdboendet som patienten inte känner igen är orsaker till 

att en del patienter vandrar mycket om dagarna. De gör då av med mycket energi, vilket 

innebär en risk för undernäring (Watson, 2002). Trötthet är vanligt bland personer med 

demenssjukdom, för vissa kan det vara svårt att hålla sig vaken under måltiderna (Chia-Chi & 

Roberts, 2011). 

Ungefär 45 % av patienter med demenssjukdom uppskattas vara deprimerade. Det kan visa 

sig genom att patienten vägrar ta emot mat vid matning (Chia-Chi & Roberts, 2011).  
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En annan risk är patienternas nedsatta förmåga att kommunicera, att tala om vilken typ av mat 

de tycker om och även under måltid berätta om de är hungriga och vill ha mer mat. Det blir 

en utmaning för vårdpersonalen att tillfredställa patientens matbehov (Hallpike, 2008). 

1.4 Oral status 

Förlust av tänder, försämrat tandkött, minskad salivproduktion och minskad muskeltonus i 

käken är vanligt förekommande inom geriatriken, det leder till att personerna kan ha 

svårigheter att tugga maten (Baratt, 2004). Det finns även en ökad risk att få infektioner i 

munnen. Tänderna blir skörare och det är många som använder proteser. Mat kan fastna i 

tänder och tandproteser och det kan leda till smärta (Watson, Manthorpe & Stimpson, 2003). 

Problem som kan uppstå är att munnen överfylls med mat, att maten sväljs utan att tugga, 

långvarig tuggning och dreglande vid måltid. Dessa problem kan relateras till dysfagi som 

innebär sväljsvårigheter (Baratt, 2004). 

1.5 Bedömningsinstrument för diagnostik  

Det finns värdefulla instrument för vårdpersonal för att identifiera patienter som har risk för 

undernäring. Mini Nutritional Assesment (MNA) är ett av de mest användbara instrumenten 

för att identifiera specifika problem. Det innehåller först sex frågor och beroende på vilket 

resultat som erhålls kan ytterligare 12 frågor besvaras för att bedöma om patienten har risk för 

undernäring (Amella, et al. 2007).   

Det finns två instrument som är användbara för att identifiera specifika ätande- och 

matningsproblem (Amella, et al., 2007). Den ena är ”the Edinburgh Feeding in Dementia 

Scale” (EdFED) som är ett instrument som omfattar vanliga ätbeteenden och ätsvårigheter 

inom demensvården. Till exempel hur väl patienten klarar att äta själv eller om det finns 

behov av assistans vid måltid (Sidenvall, 2007). Den andra är ”the McGill Ingestive Skills 

Assesment” (MISA) som kan användas för att utvärdera eventuella matningsproblem. 

Instrumentet bedömer patientens vakenhetsgrad, förmåga att se och höra och följa 

instruktioner (Amella, et al., 2007). 

Ett enkelt instrument för att följa och utvärdera patienters näringsbehov och nutrition är att 

regelbundet följa kroppsvikten och mäta kroppslängden. Det går då att räkna ut patientens 

Body Mass Index (BMI) genom att dividera kroppsvikten med kroppslängden i kvadrat 

(Watson, 2002). 

1.6 Vårdpersonalens roll i patientens vardag 

Vårdpersonal inom demensvård bör ha kunskap om åtgärder gällande patienternas nutrition, 

hygien och smärta för att ge den vård som patienterna är i behov av. Att kunna kommunicera 

med personer med demenssjukdom är grunden för att kunna utföra omvårdnadsåtgärderna i 

vardagen. De kognitiva nedsättningarna hos patienterna är ett hinder för kommunikationen. 

Det kan vara svårt för personerna att få fram rätt ord och de kan hitta på nya ord för väl kända 

objekt. Personalen ska kunna kommunicera med patienterna genom att påkalla full 

uppmärksamhet, vidtala patienten vid namn, ställa en fråga i taget och ge patienten den tid 

den behöver för att svara på frågan. Genom att befinna sig på samma nivå och ha ögonkontakt 

med patienten sker kommunikationen på patientens nivå. Om vårdaren ställer för många 

frågor kan patienten uppleva förvirring och sakna förståelse för situationen (Weitzel, et al., 

2011). Om vårdpersonalen agerar oroligt och stressigt kan det spegla sig på patienten som 

själv blir orolig och stressad. Beteendeförändringar är vanligt inom demensvården, speciellt i 
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ett mellanstadium av sjukdomsförloppet. Det förekommer att patienterna blir arga och kan till 

och med börja slåss. Agitation kan uppstå då patienten har svårt att begripa och hantera en 

situation. Sådana situationer får vårdpersonalen hantera och lära sig bemästra i patientens 

vardag. (Weitzel, et al., 2011). 

Vårdpersonal har en viktig roll för att främja en god nutrition hos patienter med 

demenssjukdom. Det finns ett ansvar att se patienternas näringsbehov. Det är viktigt att vara 

uppdaterad med den senaste policyn vad gäller åtgärder för att främja nutritionen hos 

patienterna. Sjuksköterskan ska även vara en ledare som ser helheten kring patientens 

nutrition och ser till att övrig vårdpersonal följer de ordinerade åtgärderna (Hallpike, 2008). 

1.7 Etiska dilemman vid måltidssituationer 

 Ett problem bland personer med demenssjukdom är att de kan vägra att ta emot mat. Det kan 

tolkas som att personen inte känner hunger eller som att personen inte förstår vad som sker 

vid måltiden eller till och med som att personen vägrar äta för att den vill dö. Det blir ett 

etiskt dilemma om patienten ska fortsätta matas när den vägrar ta emot mat. Speciellt 

eftersom patienterna har nedsatt förmåga att uttrycka sina egna viljor. Konsekvenserna av att 

sluta med maten kan bli att patienten svälter ihjäl. Följderna av att fortsätta matningen kan bli 

att patienten blir arg och det blir en plågsam måltidssituation. Då matning görs mot patientens 

vilja blir självbestämmandet nedsatt (Watson, 2002). I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 

1982:763 2§) står det att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet. 

1.8 Problemformulering  

Då människan blir allt äldre och befolkningsstrukturen ändras till att bli äldre kommer antalet 

personer med demens att bli fler (Weitzel, et al., 2011). Det gör att det kommer behövas 

mycket resurser för att bedriva vård för patienter med demenssjukdom och det krävs kunskap 

om hur patienterna ska vårdas. Patienterna kan ha ätsvårigheter och själva ha svårt att få i sig 

tillräckligt med näring. Vårdpersonalen ska kunna vidta omvårdnadsåtgärder som främjar 

nutritionen och minskar risken för undernäring hos personer med demenssjukdom.  

2 Syfte  

Syftet var att beskriva omvårdnadsåtgärder för att främja näringsintag hos personer med 

demenssjukdom.  

3 Metod 

Metoden för studien var en litteraturstudie med beskrivande design. 

3.1 Datainsamling 

En systematisk litteratursökning genomfördes för att få material till litteraturstudien. 

Sökguiden på Örebro universitets hemsida användes (http://www.oru.se) . Under rubriken 

”omvårdnad” hittades lämpliga databaser att söka artiklar i för det valda ämnet. Databaserna 

som valdes var CINAHL, PubMed och SweMed+. 

3.2 Sökstrategi 

De meningsbärande orden som identifierades utifrån syftet var: åtgärder, nutrition och 

demens. Även ordet Alzheimers sjukdom ansågs vara meningsbärande, då det utgör den 

http://www.oru.se/
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största delen av demenssjukdomarna (Amella, Grant & Mulloy, 2007). Ett annat sökord som 

identifierades för att besvara syftet var ätande. Ordet användes för att ätandet har en central 

roll för näringsintaget. Ätandet är nödvändigt för att få i sig näring utan enteral och parenetral 

nutrition, som inte tas upp i den här studien. Sökorden översattes via Svenska MeSH 

(Karolinska Institutet). I databaserna kontrollerades vilka ämnesord som motsvarade 

sökorden genom att söka i ”CINAHL Headings” och ”MeSH ämnesord”. Det ledde till att 

ordet nutritional status togs med för att det var ett eget ”CINAHL Headings” och gav artiklar 

om åtgärder i patienternas nuvarande situation. Ordet åtgärder valdes bort då det inte fanns 

någon lämplig översättning, som ”CINAHL Headings” fanns ordet nursing intervention, men 

det smalnade av sökningen och artiklar med omvårdnadsåtgärder identifierades ändå i denna 

sökning. Följande sökord användes i den slutgiltiga sökningen i CINAHL: dementia, 

Alzheimer’s disease, nutrition, nutritional status och eating. Både dementia och Alzhemier’s 

disease användes i sökningen för att Alzheimer’s disease var ett eget ”CINAHL Headings” 

och ingick inte under sökordet dementia. 

 För att göra en systematisk sökning och för att undvika fritextsökning användes orden i 

”Subject Heading”.  

I databasen PubMed användes likande sökord som i CINAHL för att få en liknande 

systematisk litteratursökning, men sökorden togs från databasens ”Mesh-termer”. Det ledde 

till att följande sökord användes i PubMed: dementia, Alzheimer disease, nutritional status 

och eating.  

I databasen SweMed+ användes ”Mesh-termerna” dementia , Alzheimer disease, nutritional 

status och  eating.  

För att sortera bort artiklar om enteral nutrition och för att minska antalet träffar på artiklar 

användes sökordet enteral nutrition med NOT framför vid sökningen i alla tre databaserna. 

Sökorden testades i olika kombinationer enligt boolesk logik (Polit & Beck, 2008). Översikt 

av sökningen finns i sökmatrisen i bilaga 1.  

Begränsningar som användes i samtliga databaser var att artiklarna skulle vara publicerade 

mellan år 2002 till 2012, det gjordes för att det hela tiden sker en utveckling inom området 

och därför söktes aktuella artiklar. Andra begränsningar var att artiklarna skulle vara 

engelskspråkiga, samt att söka enbart peer-reviewed-artiklar. 

3.3 Urval 

3.3.1  Inklusionskriterier 

De artiklar som inkluderades var studier där deltagarna hade en demenssjukdom. Primärkällor 

där forskaren själv utförde studien inkluderades. Enligt Polit och Beck (2008) är det viktigt att 

primärkällor utgör grunden för resultatet i en litteraturstudie. Studier som beskrev 

omvårdnadsåtgärder för personal inom sjukvården som är riktade direkt mot patienten för att 

främja nutrition och näringsintag togs med. 

3.3.2   Exklusionskriterier 

Artiklar som innefattade sondmatning och enteral nutrition exkluderades då det var mer en 

medicinteknisk åtgärd. Artiklar som innefattade utbildning bland vårdpersonal exkluderades 

då det inte är en åtgärd som är riktad direkt mot patienten. Litteraturstudier exkluderades då 
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de är sekundärkällor som inte var relevanta till studien. De artiklar som saknade abstract 

valdes bort då det var svårt att förstå studiens innehåll utan en sammanfattning.  

3.3.3 Tillvägagångssätt vid urval 

 

För att finna artiklar till studien gjordes urvalet i fyra steg (Forsberg & Wengström, 2008). 

Samtliga rubriker på artiklarna lästes och de som kunde vara intressanta för syftet utgjorde 

urval ett. Urval två innebar att artiklarnas sammanfattningar lästes igenom. Artiklar som föll 

bort under urval två var sekundärkällor. Det tredje urvalet gjordes efter att ha läst artikeln i 

fulltext, de som valdes bort beskrev enbart olika problem för patienterna inom demensvården 

och innehöll inte åtgärder. I urval fyra gjordes en kvalitetsgranskning. För att granska den 

vetenskapliga kvaliteten hos artiklarna granskades artiklarna kritiskt utifrån studiens syfte, 

frågeställningar, design, urval, studiegrupp, mätinstrument, analys och tolkning (Forsberg & 

Wengström, 2008). Artiklar som valdes bort efter granskning var artiklar som innehöll för få 

deltagare. Det var två kvantitativa artiklar som endast hade tre deltagare och studiens resultat 

var inte generaliserbart eftersom de få deltagarnas resultat hade för stor inverkan på 

studieresultatet. Det ansågs inte vara en tillräcklig statistisk styrka. Sju artiklar föll bort för att 

resultatet inte besvarade syftet i den här studien.   

 I CINAHL gav sökningen 354 träffar och 17 lästes i helhet. I PubMed gav sökningen 151 

träffar och två stycken lästes i helhet. Av de sex artiklarna var fyra stycken dubbletter från de 

som funnits i CINAHL. I SweMed+ gav sökningen 21 träffar, ingen artikel lästes i helhet då 

det inte ansågs vara relevant för syftet. Totalt lästes 19 artiklar i helhet. Efter det fjärde 

urvalet återstod tio artiklar som var primärkällor och underlag för litteraturstudien.  

Resultat som var relevant noterades i en artikelmatris i bilaga 2.  

3.3.4 Värdering 

I de kvantitativa studierna värderades om syftet var tydligt och om designen var lämplig för 

att besvara syftet. För att få en representativ studiegrupp ska den spegla populationen. Genom 

att stickprovet är representativt för populationen ökar den externa validiteten, vilket innebär 

graden av generaliserbarhet. Kontrollgruppen ska likna interventionsgruppen för att undvika 

ett systematiskt fel - bias. Till exempel om en grupp har personer med allvarliga besvär kan 

det påverka studiens resultat. En slumpmässig fördelning av deltagarna i de olika grupperna, 

minskar risken för systematiska fel. Genom att undvika bias ökar den interna validiteten, 

vilket innebär tillförlitligheten hos resultaten i en undersökning. För att få ett generaliserbart 

resultat bör bortfallet vara så litet som möjligt. Forskaren ska diskutera hur bortfallet påverkat 

studien. Mätinstrumenten ska ge samma värde vid upprepad mätning för att uppnå reliabilitet. 

Instrumenten ska också mäta det de är avsedda att mäta, det ger validitet. (Forsberg & 

Wengström, 2008). 

I de kvalitativa studierna värderades hur väl syftet besvarades och om designen var relevant 

för att besvara syftet. Datainsamlingsmetoden som använts för att få en djupare förståelse för 

forskningsfrågan granskades. Resultatet granskades vad gäller rikligt innehåll, tolkning och 

struktur. Det ska vara en röd tråd i studien så att läsaren övertygas om de slutsatser och 

tolkningar som gjorts av forskaren. För att förstå studiens sammanhang granskades om miljön 

i studien var noggrant beskriven (Forsberg & Wengström, 2008).    
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3.4 Analys 

Analysen utgår från Polit och Beck (2008). Artiklarna lästes gemensamt med objektivitet för 

att egna värderingar inte skulle påverka resultatet. De lästes flera gånger för att få en klar 

uppfattning om artiklarnas helhet. Innehållet i studierna översattes från svenska till engelska 

genom olika lexikon på internet (http://www.translate.google.se; http://folkets-

lexikon.csc.kth.se). Från de funna artiklarna identifierades delar som besvarade studiens syfte. 

Vid läsningen användes färgpennor för att stryka under det viktigaste resultatet samt 

kategorisera de olika interventionerna. Genom att använda olika färgpennor till olika 

kategorier utgjorde det en kodning av innehållet. Artiklarna jämfördes med varandra och 

återkommande åtgärder kunde identifieras med hjälp av kodningen. Det gjorde att kategorier 

och subkategorier av olika omvårdnadsåtgärder kunde identifieras, vilka antecknades på ett 

separat papper. I de kvantitativa artiklarna analyserades tabeller i resultatdelen och övrig 

statistisk redovisning.  

3.5 Forskningsetiska överväganden  

Av de valda artiklarna hade samtliga tio artiklar granskats och godkänts av en etisk kommitté. 

Goda etiska förhållanden är viktigt vid forskning. Fusk och ohederlighet får inte förekomma i 

etiskt granskade artiklar. Forskarens egna åsikter får inte påverka resultatet (Forsberg & 

Wengström, 2008). Enligt Polit & Beck (2008) måste de mänskliga rättigheterna skyddas 

under forskningen. Deltagarna får inte utsättas för någon risk som kan leda till skada.  

4 Resultat 

För att främja näringsintaget hos personer med demenssjukdom identifierades fyra 

huvudsakliga kategorier. De som lyftes fram var måltidssituation och matning, 

näringstillskott, miljöåtgärder och pedagogiska åtgärder för att involvera patienterna. Under 

miljöåtgärder identifierades subkategorierna boendemiljön och musik. 

4.1 Måltidssituation och matning 

Studier visade att matning var en vanlig åtgärd för att förbättra matintaget hos patienter inom 

demensvården (Pasman, The, Onwuteaka-Philipsen, van der Wal & Ribbe, 2003; Wong, 

Burford, Wyles, Mundy & Sainsbur, 2008). Anledningarna till att patienterna inte åt tolkades 

på olika sätt bland personalen. Vissa tolkade det som att patienten inte förstod att den fick 

mat, andra tolkade det som att den vägrade äta för att personen inte var hungrig (Pasman, et 

al., 2003). 

Relationen mellan vårdaren och patienten ansågs viktig vid matningen. Vårdaren kunde fånga 

patientens uppmärksamhet genom bemötande och kommunikation. Det kunde vara att hålla 

patienten i handen och tydligt visa när skeden fördes mot munnen. Om patienten inte gapade 

kunde skeden vidröras mot läpparna för att ge patienten förståelse av att äta (Pasman, et al., 

2003). 

Wong et al. (2008) undersökte effekten av att ha frivilliga volontärer som hjälp för att mata 

patienterna på ett äldreboende. Med hjälp av volontärerna gavs det möjlighet för 

vårdpersonalen att ge mer tid och stöd till patienterna som var i behov av matning. 

Interventionerna genomfördes under tolv veckor för att maximera mat- och vätskeintag vid 

måltiderna. BMI ökade hos patienterna med i snitt 0,37 kg/m
2
 (p<0,04). Kaloriintaget ökade 

http://www.translate.google.se/
http://folkets-lexikon.csc.kth.se/
http://folkets-lexikon.csc.kth.se/
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med 44,1 kcal per patient och middagsmåltid (p<0,001). Personalen var också mer flexibel 

vad gäller tiderna för måltiderna, patienter som behövde extra hjälp vid måltid kunde påbörja 

ätandet tidigare än de andra för att få möjlighet att få i sig tillräckligt med näring (Wong, et 

al., 2008). Att patienten fick mer tid var direkt kopplat till hur stort näringsintaget var under 

måltiden (Thomas & Smith, 2009). 

Under matningen kunde vårdpersonal använda olika tekniker för att födointaget skulle bli så 

bra som möjligt hos patienterna. Det kunde vara att flytta patienten till en lugnare miljö under 

måltiden, exempelvis patientens eget rum. En annan teknik var att mjukt röra patientens 

läppar med en servett för att stimulera sväljreflexen (Pasman, et al., 2003).  

4.2 Näringstillskott 

Flera studier visade att näringstillskott var en användbar åtgärd för att förbättra näringsintaget 

hos personer med demenssjukdom. Patienternas vikt och BMI ökade genom interventionen 

(Lauque et al., 2004; Pivi et al., 2011). 

Lauque et al. (2004) visade att det fanns ett samband mellan viktuppgång och orala 

näringslösningar under tre månaders intag. De användes sig av Clinutren (Nestlé Clinical 

Nutrition) som finns i tre olika storlekar (150 kcal, 200 kcal och 300 kcal) och var rika på 

proteiner, vitaminer och mineraler. De serverades både varma och kalla mellan måltiderna. 

Det var ett sätt att ge patienterna ett högt näringsintag genom att inta en liten volym med 

vätska. Viktökning förekom oftare i interventionsgruppen (71,4% mot 41,8%), viktminskning 

inträffade mer sällan i interventionsgruppen (17,1% mot 32,6%). Det totala energiintaget 

ökade med 291 kcal per patient och dag (Lauque et al., 2004). 

Pivi et al. (2011) gav näringstillskott till interventionsgruppen två gånger dagligen i sex 

månader. Vikt, BMI, omfång runt armar ökade hos patienterna som fick oralt näringstillskott. 

BMI ökade med i snitt 6,55 kg/m
2
 hos de patienterna. I kontrollgruppen minskade BMI med i 

snitt 2,21 kg/m
2
.  

Salas-Salvadó et al. (2005) använde sig av Formula diet, som är en näringsdryck som ersätter 

allt näringsintag, för att utvärdera effekten av att bevara näringsstatus hos patienter med 

Alzheimers sjukdom. Näringsersättningen lämpade sig för patienter som hade svårt att svälja 

och tugga maten. Formula diet fanns i många olika smaker: skinka, kikärtor, fisk, nötkött, 

kyckling, grönsaker, äpple, honung, apelsin och choklad. Interventionsgruppen 

administrerades oralt tre paket á 450 kcal om dagen som ersatte frukost, lunch och 

kvällsmåltid under tre månader. De fick även äta mellanmål som erbjöds utöver 

näringstillskottet. Det var äppelkaka, fruktjuice, yoghurt, mjölk och kakor. Patienterna som 

administrerades näringstillskott ökade i vikt med i snitt 2,06 kg jämfört med kontrollgruppen 

som ökade i snitt 0,32 kg.  

4.3 Miljöåtgärder   

Flera studier visade att miljön vid måltid har betydelse för hur mycket mat patienter med 

demenssjukdom äter (Mamhidir, Karlsson, Norberg & Kihlgren, 2007; Edwards & Beck, 

2002; Wong, Burford, Wyles, Mundy och Sainsbur, 2008; Thomas & Smith, 2009).  
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4.3.1   Boendemiljön 

Omgivningen på boendet visade sig vara viktig för att öka trivseln på boendet. Att förbättra 

miljön i matsalen gjorde att patientens sinnen stimulerades och det utgjorde grunden för en 

social miljö som innebar att patienternas näringsintag ökade (Mamhidir, Karlsson, Norberg & 

Kihlgren, 2007; Edwards & Beck, 2002). 

I en studie av Mamhidir, Karlsson, Norberg och Kihlgren (2007) omarbetades miljön på ett 

demensboende för att undersöka hur det inverkade på patienternas näringsintag. Tanken var 

att miljön på boendet skulle bli hemtrevlig och att det skulle öka trivseln hos patienterna, som 

i sin tur skulle kunna öka matintaget. Personalen tillsammans med patienterna på boendet 

ordnade med nya mönster och tryck på dukar och gardiner. Nya bilder sattes upp på väggarna. 

Det ordnades en hemtrevlig miljö med patienternas privata föremål, namnskyltar sattes upp 

på dörrar, stora speglar i rummen och stora tydliga symboler på väggarna. Personalen bar 

färgglada kläder. Alla dessa förändringar sågs som positivt, i dagböckerna skrev personalen 

att den ökade kontakten mellan patienter och atmosfären var till belåtenhet. Resultatet av de 

miljömässiga åtgärderna visade en viktuppgång hos patienterna på i snitt 0,5 kg under fyra 

månaders tid. Av 18 patienter på boendet ökade 13 i vikt (Mamhidir, Karlsson, Norberg och 

Kihlgren, 2007). 

Edwards och Beck (2002) undersökte om akvarium i matsalen påverkade näringsintaget hos 

patienter med demenssjukdom. Nutritionsintaget ökade signifikant (21,1%, p <0,001) på alla 

tre avdelningar som var med i studien när akvariet infördes. Patienterna uppmärksammade 

miljön med ett akvarium och det gav ett synintryck som var naturligt och lugnande. Personer 

som vanligtvis vandrade mycket satt kvar längre vid matbordet. Personer som normalt var 

slöa kunde hålla sig vakna och uppnå högre uppmärksamhet under måltiden. Av patienterna 

hade 87% ökat sitt näringsintag efter interventionen när akvariet hade tillkommit. Under en 

16 veckors period ökades patienterna i genomsnitt 0,75 kg per person (p <0.001). 

4.3.2   Musik 

Studier visade att lugn musik vid måltid hade en god effekt för att öka näringsinatget (Wong, 

Burford, Wyles, Mundy och Sainsbur, 2008; Thomas & Smith, 2009). En skillnad mellan 

studierna var att näringsintaget minskade under frukosten från 407 kcal/dag till 340,4 

kcal/dag när musik spelades. Att spela musik under frukosten kunde medföra att patienterna 

blev tröttare och det kunde göra att de åt mindre (Wong, Burford, Wyles, Mundy & Sainsbur, 

2008).  

Att spela lugnande musik under måltiden resulterade i en total ökning av kaloriintag hos 

patienterna med demenssjukdom. När forskarna spelade musik under lunchen sågs en 

signifikant ökning och patienterna fick i sig i genomsnitt 579 kcal/dag jämfört med 397 

kcal/dag utan musik. Det skedde även en ökning när musik spelades under middagen då 

patienterna åt i genomsnitt 520,3 kcal/dag jämfört med 505 kcal/dag utan musik. Totalt 

dagligt kaloriintag ökade. BMI ökade hos patienterna med i snitt 0,39 kg/m
2 

och 

interventionen med musik utfördes under tre veckor (p<0.007) (Wong, Burford, Wyles, 

Mundy & Sainsbur, 2008). 

Thomas och Smith (2009) gjorde en studie där musik spelades vid måltiden i fyra veckor på 

ett boende för personer med demenssjukdom. Det medförde ett ökat kaloriintag hos 

patienterna. Totalt sett ökade det genomsnittliga kaloriintaget för alla personer över hela 
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studieperioden med 20% när musik spelades. Musiken resulterade även i att vissa patienter 

sjöng, stampade med fötterna, rörde sig till musiken, mimade och dansade. Patienterna var 

mer socialt engagerade när musiken spelades. Det fanns patienter som visade ett tydligt 

samband mellan kaloriintag och musik, som slutade äta när musiken stängdes av (Thomas & 

Smith, 2009).  

Musik i matsalen ledde till att patienterna satt kvar längre tid vid matbordet vilket ansågs vara 

den främsta anledningen till ökat kaloriintag. En harmonisk miljö med lugn musik gjorde att 

många även tog del av efterrätten vid måltiden och på så sätt ökade kaloriintaget (Thomas & 

Smith, 2009; Wong, Burford, Wyles, Mundy & Sainsbur, 2008).  

4.4 Pedagogiska åtgärder för att involvera patienterna 

I en artikel av Lin, Huang, Watson, Wu och Lee (2011) undersöktes effekten av Montessori-

åtgärder för att förbättra ätandeförmåga och näringsstatus hos personer som bodde på 

demensboende. Montessorimetoder innebär konstruktivt engagemang där minne och 

kognition stimuleras. Åtgärderna, som utfördes av vårdepersonalen, bestod av att spela musik 

under måltiden samt träna förmågan av hand-öga koordination vid måltid genom att träna på 

att ösa, hälla och klämma. Forskarna tillämpade Montessori-konceptet och jämförde det 

mellan två olika grupper. Det var en signifikant förbättring av ätandet hos personerna som 

fick Montessori-åtgärderna. Förmågan att äta på egen hand ökade signifikant, både tids- och 

frekvensmässigt. Tecken på förbättrat ätande var att patienten inte spillde maten och att 

patienten inte lämnade mat kvar på tallriken. Montessori-åtgärder förbättrade inte 

näringsintag för patienter som inte kan äta själva, utan det måste ha funnits en förmåga hos 

patienten att äta maten utan vårdpersonalens hjälp (Lin, Huang, Watson, Wu & Lee, 2011).  

En åtgärd som ansågs viktig var att göra patienterna mer delaktiga under måltiden, i den mån 

de klarade av det. För att möjliggöra det kunde skålar med mat ställas fram så att patienterna 

får ta mat själva. De kunde på så sätt påverka portionen mer istället för att få färdiga brickor 

med mat (Mamhidir, Karlsson, Norberg & Kihlgren, 2007).  
 

Charras och Fremontier (2010) visade att pedagogisk måltid kunde förbättra näringsstatusen 

hos personer med demenssjukdom. Under måltiden medverkade personalen och åt 

tillsammans med patienterna. Miljön vid en pedagogisk måltid skulle vara kontrollerad och 

rofylld. Vårdaren kunde se till att det fanns tillräckligt med tid för måltiden samt att 

patienterna satt bra och fick tillgång till mat och matredskap. Maten kunde läggas upp 

inbjudande på tallriken och även smaksättas med egna kryddor om det behövdes för att öka 

aptiten och smakupplevelsen hos patienten. Personalen bidrog till en social miljö där 

patienterna kunde samtala och dela tankar med varandra och personalen. Med pedagogisk 

måltid gick patienterna upp i genomsnitt 3,37 kg på ett halvår i vikt. De som inte haft 

pedagogisk måltid tappade 2,22 kg i genomsnitt under ett halvår. Vissa patienter som 

vanligtvis inte brukade äta själva var mer benägna att ta upp sina bestick och vissa började äta 

igen vilket de inte hade gjort innan. Patienter som vanligtvis brukade vandra omkring under 

måltiderna var mer lugna och satt i större grad kvar på sin plats. Vissa patienter åt inte för att 

de trodde att de skulle betala för maten och hade inga pengar. Det var då viktigt att vårdaren 

var tydlig och berättade att maten inte kostade någonting eller att maten redan var betald. När 

personalen åt samma mat som patienterna gjordes det möjligt för personalen att kontrollera 

kvaliteten på maten. Detta rapporterades till kockarna och kvaliteten på maten höjdes, enligt 

personalen (Charras, & Fremontier, 2010). 
 



Erik Boqvist & Johan Gustafsson 

 

       10 

Wong, Burford, Wyles, Mundy och Sainsbur (2008) använde sig under tre veckor av ett skåp 

med glasdörr som var lagom kylt för snacks och drycker, skåpet var placerat i korridoren och 

var tillgängligt för patienterna hela dygnet och gjorde att de hade möjlighet att äta extra 

mellan de vanliga måltiderna. Genom att erbjuda extra snacks kunde patienterna avgöra själva 

om de ville äta mer mellan måltiderna. BMI ökade efter interventionen med i snitt 0,3 kg/m
2 

per person (p<0,04). 

4.5 Syntes 

För att främja näringsintaget har vårdpersonalen en viktig roll. De ser till att patienterna som 

är i behov av matning får hjälp med det. Om inte näringen från maten är tillräcklig kan 

näringstillskott komplettera maten. Genom att tillfredsställa sinnesstämningen med en hemlik 

miljö blir patienterna mer uppmärksamma vid måltidssituation och de sitter även längre tid 

vid matbordet. Även musik vid måltid och akvarium i matsalen gör att patienter sitter längre 

tid och därmed ökar matintaget. För att bibehålla patientens eget ätande kan pedagogiska 

åtgärder vidtas, som bygger på relationen och samarbetet mellan vårdgivare och patient. 

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

En litteraturstudie är en litteraturöversikt av forskning som finns inom ett valt område. I en 

allmän litteraturstudie är syftet att beskriva det aktuella kunskapsläget. Metoden var lämplig 

för att beskriva aktuella omvårdnadsåtgärder som främjade näringsintaget hos personer med 

demenssjukdom. En allmän litteraturstudie gav en övergripande bild av kunskapsläget och det 

gick även att identifiera vilka områden som det behövdes mer forskning inom (Forsberg & 

Wengström, 2008).  

Databaserna som användes var CINAHL, PubMed och SweMed+. I databasen CINAHL finns 

artiklar inom ämnena arbetsterapi, hälso- och sjukvårdsadministration, omvårdnad och social 

omsorg. I PubMed finns artiklar inom biomedicin, hälso- och sjukvårdsadministration, 

omvårdnad, hörselvetenskap/audiologi, idrott och medicin. SweMed+ är en databas som 

innehåller artiklar inom hälso- och sjukvårdsadministration, medicin och omvårdnad. 

Samtliga databaser innehåller alltså artiklar om omvårdnad som är huvudområdet för studien 

(http://www.oru.se). Databasen Medline valdes att inte användas eftersom den innehåller 

samma artiklar som i PubMed och den senare databasen har dessutom nyare och fler artiklar 

(http://www.ub.uu.se). 

 Sökningen ansågs vara bred och inga förutfattade meningar om förväntat resultat gjordes 

genom sökstrategin. För att utföra en systematisk sökning användes liknande sökord och 

kombinationer i alla tre databaserna (Polit & Beck, 2008).  

Analysmetoden var relevant för att finna de gemensamma omvårdnadsåtgärderna i artiklarna. 

Innehåll i artiklarna som besvarade den här studiens syfte söktes och kategorierna och 

subkategorierna som identifierades var direkt besvarande på syftet. Språket i artiklarna var på 

engelska, som inte är författarnas modersmål. Det kan ses som en svaghet att innehållet i 

artiklarna översattes från engelska till svenska.  

http://www.ub.uu.se/
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Att artiklar utan abstract valdes bort kan ha gjort att relevanta artiklar inte har identifierats, 

vilket kan ses som en svaghet. I vissa av studierna fanns det ett bortfall bland 

studiedeltagarna. Orsakerna till det var att patienter dog under studien eller att anhöriga inte 

tillät deltagande. Det var vanligt med bekvämlighetsurval för att få deltagare till studierna. 

Det ledde till minskad slumpmässighet vid urvalet och resultatet blev mindre generaliserbart. 

Instrumenten i samtliga studier är relevanta och validerade, vilket ger en ökad vetenskaplig 

kvalitet. Återkommande instrument i studierna var EdFED, MNA, BMI och vikt.  

Av de slutligen valda artiklarna var 8 stycken kvantitativa och 2 stycken kvalitativa. En 

kombination av kvalitativa och kvantitativa artiklar kan styrka resultatet i studien genom att 

syftet besvaras utifrån olika synvinklar (Forsberg & Wengström, 2008).  

Forskning inom området demens är känsligt vad gäller etiska förhållanden, då patienterna kan 

ha en begränsad förmåga att uttrycka sin vilja på egen hand. Det etiska förhållningssättet i 

artiklarna har granskats utifrån att de har godkänts av en etisk kommitté. De flesta artiklar tar 

upp att anhöriga till patienterna har godkänt deltagande i studien, det är viktigt eftersom 

patienterna med demenssjukdom inte alltid själva kan ge informerat samtycke. Det är viktigt 

att deltagarna inte på något sätt utsätts för någon risk i studien (Forsberg & Wengström, 2008; 

Polit & Beck, 2008). För att författarna i den här studien inte skulle förvränga innehållet i 

artiklarna lästes de flera gånger av båda författarna, samt att innehållet diskuterades mellan 

dem.   

Artiklarna som användes kom från Frankrike, USA, Taiwan, Sverige, Nederländerna, 

Brasilien, Spanien och Nya Zeeland. En fördel med forskning från många olika länder var att 

resultatet blev brett med mångkulturellt perspektiv. Vårdkulturen skiljer sig i olika delar av 

världen vilket kan påverka omvårdnadsåtgärderna för att främja nutritionsstatus hos personer 

med demenssjukdom. Till exempel kan musiken vara mer viktig i vissa kulturer än i andra. 

Sverige är ett mångkulturellt land, därför kan det vara en fördel att studien inkluderar artiklar 

från olika länder och kulturer. Det kan också vara en nackdel eftersom resultatet inte kan 

generaliseras till ett specifikt lands kultur. 

Vissa omvårdnadsåtgärder i resultatet kunde styrkas av flera källor, vilket ger en ökad 

trovärdighet för åtgärden. Resultatet jämfördes med övrig forskning i diskussionsdelen och 

kunde stärkas, vilket ansågs öka tillförlitligheten på de funna omvårdnadsåtgärderna.    

5.2 Resultatdiskussion 

Personer med demenssjukdom har olika grad av kognitiv nedsättning, vilket leder till att de 

kan få problem med sysslor i vardagen. Det är vanligt att patienter inom demensvården inte 

kan äta helt själva och behöver hjälp att matas av vårdpersonalen. Personalen bör känna igen 

när patienten behöver mer tid och assistans vid måltiden (Weitzel et al., 2011). På 

demensboenden i Sverige är det oftast upplagt så att undersköterskan utför den närmaste 

omvårdnaden i patientens vardag och är med vid måltiden. Omvårdnadsåtgärderna som 

framkommit i föreliggande resultat kan användas av undersköterskan och sjuksköterskan i 

mötet med patienten. Sjuksköterskan har det yttersta ansvaret vad gäller omvårdnadsåtgärder 

för patienterna. Som hjälpmedel för att utvärdera och mäta patientens tillstånd finns olika 

bedömningsinstrument. Sjuksköterskan ska ha koll på patienternas vikt, för att se eventuella 

förändringar, som kan innebära att omvårdnadsåtgärder för att främja näringsintag behöver 

ordineras. Ett enkelt instrument är Body Mass Index (BMI) där undervikt och risk för 

undernäring kan upptäckas. För att upptäcka undernäringen mer ingående kan Mini 
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Nutritional Status (MNA) användas, det ger en poängbedömning angående patientens 

matvanor och nutritionsstatus (Amella, et al., 2007). 

Sjuksköterskan kan då se mer specifikt vad som är anledningen till undernäringen. För att 

mäta förmågan hos patienten att äta på egen hand kan EdFED användas som 

bedömningsinstrument. Det ger underlag för hur mycket matningsassistans patienten behöver 

(Amella, et al., 2007). 

I föreliggande studies resultat är tidsaspekten en viktig del för näringsintaget. Det är tydligt 

att ju mer tid som tillbringas under måltiden för både patienter och vårdpersonal, desto mer 

mat äter patienterna. Det kan vara ett problem på demensboenden att personalen är 

underbemannad och det blir då en utmaning att tillgodose patienternas behov av tid. Att 

använda volontärer som frivilligt hjälper till med matningen gör att det blir mer tid avsatt 

under måltiden. Att volontärer matar patienterna kan utgöra en risk för patienterna.  

Volontärerna har inte samma relation till patienterna som vårdpersonalen har och de behöver 

heller inte ha någon utbildning för matning, vilket kan göra att de matar på ett sätt så att 

patienterna får för mycket mat i munnen och att de kan sätta i halsen. 

Nutritionsstatusen kan förbättras hos personer med demenssjukdom genom tillförsel av olika 

typer av orala näringstillskott. Flera europeiska studier tyder på att näringstillskotten är 

effektiva för att förhindra viktminskning (Lauque, et al., 2000; Faxén-Irving, Andrén-Olsson, 

af Geijerstam, Basun & Cederholm, 2002; Wouters-Wesseling, 2002). Då näringsdrycken 

administreras från burkar eller tetra-pack kan patienten uppleva det som svårt att få i sig 

drycken. Den bör därför serveras i lämpliga muggar och koppar som underlättar för patienten 

att få i sig näringen på egen hand. För att undvika att patienten tappar aptiten under 

måltiderna kan näringstillskottet serveras i små mängder med regelbundet intervall (Hines, S., 

Wilson, McCrow, Abbey & Sacre, 2010). Att helt leva på näringsdryck som ersättning mot 

den vanliga maten gör att patienterna inte får möjlighet att njuta av matens aromer.  

Boendemiljön är viktig för att få patienterna att sitta kvar vid matbordet och därmed ha 

möjlighet till att äta. Miljön har också en inverkan för att öka näringsintaget hos patienter 

med demenssjukdom. Färg, ljus, ljud, doft och intryck är miljöfaktorer som påverkar det 

fysiska och emotionella välbefinnandet. Olämpliga ljud som buller och andra störande 

moment i matsalsmiljön kan göra patienterna oroliga. Miljön vid en måltidsituation kan vara 

rörig på ett demensboende, det är mycket personal i rörelse och mycket konversationer som 

leder till att det blir mycket ljudintryck för patienterna. Det leder till beteendestörningar som 

påverkar födointaget (McDaniel, Hunt, Hackes, & Pope, 2001; Chia-Chi & Roberts, 2011; 

Barratt, 2004). Målsättningarna med att förbättra måltidsmiljön är att försäkra sig att 

patienterna får adekvat nutrition på ett värdigt sätt, vilket är en förutsättning för att 

patienterna skall kunna uppnå livskvalitet (Cleary, 2009). 

En miljöåtgärd är att spela musik under måltiden. Genom att utföra interventionen blir 

omgivningen mer behaglig för patienten och det främjar näringsintaget. Omvårdnaden är att 

se till att patienten trivs i omgivningen. Musiken leder till att måltidssituationen blir lugnare 

och att patienterna sitter kvar längre tid vid matbordet (Hicks-Moore, 2005; Watson & Green, 

2006). Musiken ska vara rofylld och får inte upplevas som störande ljud, då det blir svårare 

för patienter med demenssjukdom att fokusera på måltiden (Weitzel et al., 2011). Musik vid 

måltid kan leda till att vårdpersonalen stannar längre tid hos patienterna vid matningen, vilket 

eventuellt leder till ett ökat matintag (Watson & Green, 2006). I föreliggande resultat 

framkommer att musik under frukost leder till minskat näringsintag, men att det ökar under 
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lunch och middag. På morgonen kan patienterna vara trötta och musikens lugn kan göra att 

patienterna somnar vid matbordet.  

En annan miljöåtgärd i den föreliggande studien är att skaffa ett akvarium till matsalen. Det 

ökar trivseln och patienterna blir mer motiverade att stanna kvar i matsalen. Det blir ett lugn 

vid måltiden och det ökar förutsättningarna för att också patienterna ska vara lugna och 

därmed njuta av måltiden och äta mer av maten. 

Att använda sig av olika typer av pedagogik inom demensvården har en god effekt på 

näringsintaget hos patienterna. Åtgärder som kan användas och utföras av vårdpersonal är 

Montessori-åtgärder och pedagogiska måltider, allt för att patienterna ska bli mer aktiva och 

delaktiga under måltiden. Montessori-åtgärder inom demensvården minskar ätsvårigheter och 

gör att patienterna kan äta bättre på egen hand (Lin, Huang, Su, Watson, Tsai & Wu, 2010).  

Pedagogiska måltider inverkar på måltidsmiljön för patienterna, de behöver inte äta ensamma. 

Det leder till att de sociala relationerna ökar under måltid vilket är viktigt för att öka 

näringsintaget och på så sätt motverka viktminskning (Smith, & Greenwood, 2008). 

För att främja patienternas förmåga att äta på egen hand kan plockmat serveras som kan ätas 

med händerna (Brush, Meehan & Calkins, 2002). Exempel på plockmat är kakor, snacks och 

smörgåsar.  

Att ha ett tillgängligt skåp med mat visade sig ge en viktökning hos patienterna. Åtgärden kan 

vara olämplig att utföra inom demensvården. Patienterna kanske inte förstår innebörden av 

skåpet i korridoren och vissa personer med demenssjukdom kan äta för stora mängder när 

maten finns tillgänglig.   

5.3 Kliniska implikationer  

Resultatet visar att tiden har en avgörande betydelse för näringsintaget hos patienterna. Det 

innebär att vårdpersonalen ska ägna den tid som behövs för varje patient vid måltidssituation. 

Måltiden bör kunna anpassas efter individens behov vad gäller tidsaspekten, vissa patienter 

kanske vill äta lite tidigare än andra. Näringsdrycken som är ett extra näringstillskott ska 

administreras på ett sätt att patienten lätt kan få i sig den. En trivsam miljö i matsalen med 

färgglada föremål och gärna personliga föremål som patienten känner igen är något som 

vårdpersonalen ska sträva efter. Att spela musik och ha akvarium i matsalen ökar trivseln och 

patienterna blir lugna. Det resulterar i att de sitter kvar under längre tid vid matbordet och det 

gör i sin tur att de äter mer av maten. Att använda pedagogiska måltider ökar matintaget. 

Personal äter då med patienterna under en måltidssituation.  

5.4 Fortsatt forskning 

Det skulle behövas mer forskning om vilken tidpunkt, frekvens och mängd som näringsdryck 

ska administreras (Sloane, Ivey, Helton, Barrick & Cerna, 2008). Interventionen att spela 

musik har överlag varit bra för att öka näringsintag, det behövs dock mer forskning om vilken 

typ av musikgenre som har den bästa effekten (Chia-Chi & Roberts, 2011). Det behövs även 

mer forskning om musikens inverkan under frukosten, skulle kanske en annan typ av musik 

göra att patienterna är mer vaksamma under frukosten. Miljön har visat sig vara avgörande 

för patientens näringsintag, det går att forska mer om olika faktorer i miljön som kan spela in 
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för patientens näringsintag. Det kan handla om olika luktintryck i matsalen, exempelvis om 

de aromatiska dofterna av maten har någon inverkan på matintaget.   

5.5 Konklusion 

Litteraturstudien ger en beskrivning av hur vårdpersonal kan främja näringsintag hos personer 

med demenssjukdom. Resultatet visar att vårdpersonalen har en viktig roll för att främja 

patienternas näringsstatus och kan tillgodose en gemytlig måltidsmiljö samt näringsrik och 

allsidig kost. Att möta individens näringskrav är en utmaning och kräver tid och tålamod. 

Åtgärder som visar sig förlänga tiden vid matbordet ger ökat matintag. Ju längre patienterna 

sitter vid matbordet, desto mer mat äter de också. Även personal som stannar längre tid hos 

patienter som behöver matningsassistans leder till ett ökat näringsintag hos personerna med 

demenssjukdom. De åtgärder som är viktiga och kan sättas in är: 

 Matning. 

 Näringstillskott. 

 Miljöåtgärder (där bland annat musiken visade sig ha en positiv effekt). 

 Pedagogik för patienterna (där patienterna får öva på att vara mer delaktiga vid 
måltiden). 
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Bilaga 2. Artikelmatris 

 

Artikel (författare, titel, 

tidsskrift, land) 

Syfte Design Värdering Resultat 

Charras, K., & Fremontier, M. 

(2010). 

 

Sharing meals with institutionalized 

people with dementia: a natural 

experiment.  

 

Journal Of Gerontological Social 

Work, 53(5), 436-448. 

doi:10.1080/01634372.2010.489936 

 

Land: Frankrike. 

 
 

Att undersöka 

effekterna av 

förändrade 

måltidssituationer hos 

patienter med 

Alzheimers sjukdom. 

Design/metod:  

- Experimentell design. 

- Interventionen bestod av pedagogiska måltider 

mellan personalen och de boende. 

- Personal rapporterade observationer vid måltiden 

under studien. 

 

Inklussionskriterier:  

- Patienter med Alzheimers sjukdom. 

 

Urvalsförfarande: 

- Valde ut två specialenheter som fanns på två olika 

vårdhem i Frankrike. 

 

Studiegrupp:  

- 18 stycken patienter på boendet med Alzheimers 

sjukdom. 

- Medelåldern var 85,19 år. 

- Den experimentella gruppen bestod utav åtta 

deltagare och kontrollgruppen bestod utav tio 

personer. 

 

Datainsamling:  

- Mini Mental Status Examination (MMSE) 

användes för att utvärdera deltagarnas kognitiva 

svikt. 

- Deltagarna vägdes i början och sex månader efter 

interventionen .  

- MMSE och vikten togs under måltiden med 

personalen. 

 

Instrument:  

- Mini-Nutritional Assessment (MNA). 

- Mini-Mental Status Examination (MMSE). 

Styrkor:  

- Noggrant beskrivet 

hur forskarna gick 

tillväga för att beskriva 

interventionen. 

- Validerade  

instrument. 

- Resultatet svarar på 

studiens syfte. 

 

Svagheter:  

- Icke slumpmässigt 

urval. 

. 

Med pedagogisk måltid gick 

patienterna upp i genomsnitt 

3,37 kg i vikt på ett halvår. 

Medan de utan pedagogisk 

måltid tappade 2,22 kg i vikt 

i genomsnitt under ett 

halvår. 

 

Personalen rapporterade att 

vissa patienter som 

vanligtvis inte brukar äta 

själva var mer benägna att ta 

upp sina bestick och att 

vissa började äta igen, vilket 

de inte hade gjort innan.  

 

Kvaliteten på maten ökade 

efter personalen åt maten 

och de kunde bedöma 

smaken på maten.  
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- Vikt. 

 

Analys: 

- För att analysera variationen mellan grupperna 

användes ANOVA (Analys of Varians). 

- Kvalitativ forskning analyserades manuellt.  

     

Artikel (författare, titel, 

tidsskrift, land) 

Syfte Design Värdering Resultat 

Edwards, N., & Beck, A. (2002).  

Animal-assisted therapy and 

nutrition in Alzheimer's disease. 

Western Journal Of Nursing 

Research, 24(6), 697-712.  

Land: USA.  

 

Syftet med studien var 

att undersöka om 

akvarier påverkar 

näringsintaget hos 

personer med 

Alzheimers sjukdom.  

 

Design/metod: 

- Experimentell design. 

- De boende studerades tre månader innan studien 

började och fyra månader efter studien slutade och 

var sin egna kontrollgrupp. Då studerades 

näringsintag och vikt.  

- Maten vägdes före och efter måltid för att beräkna 

näringsintaget i gram. 

- Interventionen bestod utav att det fanns  ett 

akvarium i matsalen under två veckor.   

- För att kontrollera om interventionen hade någon 

varaktig ökad mataktivitet hos personerna med 

demenssjukdom studerades näringsintaget 

ytterligare sex veckor.  

 

Inklussionskriterier: 

- Alla patienter på tre specifika demensavdelningar 

i Indiana i USA tillfrågades. Patienterna skulle 

dock ha ett godkännande av personal och anhöriga. 

 

Urvalsförfarande: 

- Icke slumpmässigt urval. 

- Valde tre demensenheter i ett speciellt område 

och frågade om alla patienter där ville vara med i 

studien. 

 

Studiegrupp: 

- 62 patienter demensavdelning. 

- 38 kvinnor och 24 män. 

Styrkor: 

- Många deltagare. 

- Interventionsgruppen 

och kontrollgruppen 

var lika vad gäller hur 

länge de varit på 

boendet, utbildning 

och tidigare 

djurägande.  

- Olika avdelningar 

testade samma 

intervention för att 

undersöka om det var  

någon skillnad mellan 

avdelningarna. 

- Tydligt beskrivet hur 

de gick tillväga för att 

få fram resultatet. 

- Beskrivet P-värde. 

 

Svagheter: 

- Icke slumpmässigt 

urval. 

Nutritionsintaget ökade 

signifikant med 21,1% (p 

<0,001) på alla tre 

avdelningar som var med i 

studien när akvarium 

infördes.  

87 % av patienterna hade 

ökat sitt näringsintag efter 

att interventionen med 

akvariet hade tillkommit.  

Under en 16 veckors period 

ökade deltagarna i 

genomsnitt 0,75kg (p 

<0.001)..  

Hos åtta av deltagarna 

förändrades inte 

nutritionsintaget eller 

minskades under 

interventionsperioden. 
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- Medelåldern på de boende var  80,1 år. 

- De boende bodde i genomsnitt 47,8 månader på 

hemmet. 

 

Datainsamling: 

- Under måltiden samlades data in och patienternas 

mat vägdes före och efter måltiden.  

- Patienterna vägdes en gång i veckan. 

 

Instrument: 

- Vikt på mat. 

- Vikt på patient. 

 

Analys: 

- Deskriptiv statistik. 

     

Artikel (författare, titel, 

tidsskrift, land) 

Syfte Design Värdering Resultat 

Lauque, S., Arnaud-Battandier, F., 

Gillette, S., Plaze, J., Andrieu, S., 

Cantet, C., & Vellas, B. (2004).  

 

Improvement of weight and fat-free 

mass with oral nutritional 

supplementation in patients with 

Alzheimer's disease at risk of 

malnutrition: a prospective 

randomized study. 

 

Journal Of The American 

Geriatrics Society, 52(10), 1702-

1707. 

 

Land: Frankrike. 

 
 

 

Att undersöka 

effekterna av orala 

näringstillskott genom 

kroppsvikt, 

kroppssammansättning, 

nutritionsstatus och 

kognition hos äldre 

patienter med 

Alzheimers sjukdom. 

Design/metod:  

- Experimentell design. 

- Prospektiv. 

- Randomiserad. 

- Kontrollerad. 

- Deltagarna randomiserades till två olika grupper: 

en interventionsgrupp som använde sig utav orala 

näringsdrycker (Clinutren: 150 kcal, 200 kcal och 

300kcal) under tre månader och en grupp som inte 

testade det. 

 

Inklussionskriterier: 

- Alzheimers sjukdom. 

- Över 65 år. 

- Patienter som bedöms ha risk för undernäring 

enligt MNA (Mini Nutritional Assessment), ≤ 23,5.  

 

Urvalsförfarande: 

- Valde slumpmässigt ut 91 deltagare på 

äldreboenden i Toulouse-området i Frankrike.  

Styrkor: 

- Randomiserad studie. 

- Stor 

undersökningsgrupp. 

- Tydliga 

inklussionskriterier. 

 

Svagheter: 

 

Spearmans 

korrelationskoffecient 

visade en signifikant 

skillnad i sambandet mellan 

viktuppgång och orala 

näringslösningar under tre 

månaders intag. 

Viktökning skedde i högre 

utsträckning  i 

interventionsgruppen 

(71,4% mot 41,8%), 

viktminskning inträffade 

mer sällan i 

interventionsgruppen 

(17,1% mot 32,6%).  

Forskarna kom fram till att 

det dagliga energiintaget 

och proteinintaget hade 
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Studiegrupp: 

- 46 stycken i interventionsgruppen 

- 45 stycken i kontrollgruppen. 

- Medelålder 79 år. 

 

Instrument:  

- Vikt. 

- Kroppssammansättning. 

- Mini-Nutritional Assessement (MNA).  

- Biologiska markörer (serum albumin, C-reaktivt 

protein) mättes vid, tre månader och sex månader. 

 

Analys:  

- Statistisk analys. 

minskats i både 

interventionsgruppen och 

kontrollgruppen när 

näringsdryckerna hade satts 

ut. 

Under de sex månader som 

interventionen pågick var 

det en signifikant skillnad 

att interventionsgruppen 

hade ökat mer i vikt och 

BMI. 

Det totala energiintaget 

ökade med 291 kcal per 

patient och dag i 

interventionsgruppen. 

     

Artikel (författare, titel, 

tidsskrift, land) 

Syfte Design Värdering Resultat 

Lin, L., Huang, Y., Watson, R., Wu, 

S., & Lee, Y. (2011).  

Using a Montessori method to 

increase eating ability for 

institutionalised residents with 

dementia: a crossover design.  

Journal Of Clinical Nursing, 

20(21/22), 3092-3101. 

doi:10.1111/j.1365-

2702.2011.03858.x  

Land: Taiwan. 

 

Att undersöka effekten 

av Montessori-åtgärder 

för att förbättra 

ätandeförmåga och 

nutritionsstatus hos 

boende inom 

demensvården. 

Design/metod: 

- Crossover-design. 

- Två olika interventioner: Montessori-åtgärder och 

rutinaktiviteter. 

- 15 boende tilldelades Montessori-åtgärder 

sekvens ett och 14 boende tilldelades Montessori-

åtgärder sekvens två. Studien var alltså uppdelad i 

två sekvenser där deltagarna både fick testa att vara 

kontrollgrupp och interventionsgrupp.  

- Tilldelningen av de olika sekvenserna skedde 

enligt randomisering.   

- Montessori-åtgärderna utfördes i 30 minuter tre 

dagar i veckan i åtta veckor.  

- Åtgärderna bestod av att spela musik under 

måltiden samt träna förmågan av hand-öga 

koordination vid måltid (ösa, hälla, klämma).    

 

Inklussionskriterier:  

Styrkor: 

- Deltagarna utsattes 

inte för någon fara 

eller risk i 

interventionen. 

- Tydlig beskrivning 

av studiegruppen (kön, 

ålder osv.). 

- Randomisering för 

att tilldela Montessori-

åtgärder. 

- Välgjorda tabeller 

som presenteras i 

resultatdelen.   

 

Svagheter: 

- Otydlig beskrivning 

av hur de fann de två 

Effekten av Montessori-

åtgärderna var att det blev 

en förbättring av ätandet hos 

studiedeltagarna då man 

mätte poäng enligt EdFED 

och att de åt under en längre 

tid.  

 

Förmågan att äta på egen 

hand hos patienter med 

demens-sjukdom ökade 

signifikant, både tids- och 

frekvensmässigt. 

Montessori-åtgärder 

förbättrar inte näringsintag 

för patienter som inte kan 

äta själva, utan det måste 

finnas en förmåga hos 
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 - Demensdiagnos.  

-  ≥2 på EdFED.  

- MMSE-poäng 10-23. 

 

Urvalsförförande: 

- 29 boende valdes på två speciella demensboenden 

i Taiwan.  

- Icke slumpmässigt urval.. 

 

Studiegrupp:  

- 29 st från två valda demensboenden.  

- 17 manliga och 12 kvinnliga.  

- 68-95 år. 

 

Instrument:  

- Edinburgh feeding evaluation in dementia 

(EdFED).  

- Eating behavior scale (EBS).  

- Mini Nutritional Assessment (MNA). 

- Längd.  

- Vikt. 

- Tidtagarur.  

- Montessori-åtgärder: sensorisk stimulering där 

musik spelades och koordinationsrörelser utfördes. 

 

Analysmetod: 

- Deskriptiv statistik. 

- Ett parat t-test användes för att jämföra skillnaden 

i ätandebeteende och näringsstatus mellan 

Montessori-åtgärderna och rutinaktiviteterna. 

demensboendena (icke 

slumpmässigt urval). 

 

patienten att äta maten utan 

vårdpersonalens hjälp. 

 

 

     

Artikel (författare, titel, 

tidsskrift, land) 

Syfte Design Värdering Resultat 

Mamhidir, A., Karlsson, I., 

Norberg, A., & Kihlgren, M. 

(2007).  

 

Weight increase in patients with 

Att följa 

viktförändringar hos 

patienter med måttlig 

till svår demens och 

analysera hur dessa 

Design/metod: 

- Kvalitativ ansats med beskrivande design.. 

- En veckas kurs till hela personalen gavs av en 

psykolog och en professor i omvårdnad. Där bland 

annat miljön för dementa belystes.  

Styrkor: 

- Bortfallet har 

diskuterats i 

diskussion. 

- Relevanta 

Miljön spelar stor roll vid en 

måltidssituation för att öka 

näringsintaget, både den 

fysiska och den psykiska 

miljön.  
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dementia, and alteration in meal 

routines and meal environment after 

integrity promoting care. 

 

Journal Of Clinical Nursing, 16(5), 

987-996.  

 

Land: Sverige. 

 

 

förändringar är 

relaterade till 

biologiska och 

psykologiska 

parametrar efter den 

utbildade personalens 

stöd till patienterna.  

 

Ett ytterligare syfte var 

att beskriva måltidens 

miljö och dess 

betydelse i relation till 

interventionen. 

- En åtgärd som genomfördes var att omarbeta 

miljön på två demensboenden och undersöka hur 

det påverkade patienternas vikt och ätande. 

 

Inklussionskriterier: 

- Patienter inom demensvården. 

- Hjälp med ADL. 

- Nedsatt kognitiv och fysisk funktion. 

- Demensdiagnos. 

 

Urvalsförfarande:  

- Två vårdboenden valdes genom strategiskt urval.  

 

Studiegrupp: 

- 28 patienter från det ena boendet och 30 patienter 

från det andra boendet tillfrågades om studien.  

- Deltagarantalet blev 18 (16 kvinnor och två män) 

patienter och 15 (sju kvinnor och åtta män) 

patienter från boendena.  

- Vissa ville inte delta, anhöriga sa ifrån samt några 

dog under studien. 

- Medelåldern var likartad mellan boendena. 

 

 

Datainsamling:  

- Vårdpersonalen antecknade i dagböcker vid 

måltidssituationer för att undersöka upplevelserna 

vid måltiden.  

- Patienterna vägdes vid början av studien och i 

slutet av studien. 

- Diskussionsseminarier under 

personalutbildningen.  

- Videoinspelningar från tidigare vårdsituationer 

innan interventionen. 

 

Instrument:  

- Mini-Mental State Examination (MMSE). 

- Gottfries–Brane–Steen scale (GBS).  

- Vikt.  

inklussionskriterier. 

 

Svagheter: 

 

 

Personalen tillsammans med 

patienterna på boendet 

ordnade med nya mönster 

och tryck på dukar och 

gardiner. Nya bilder sattes 

upp på väggarna. Det 

ordnades en hemtrevlig 

miljö med patienternas 

privata föremål, 

namnskyltar sattes upp på 

dörrar, stora speglar i 

rummen och stora tydliga 

symboler på väggarna. 

Personalen bar färgglada 

kläder.  

 

Även patienternas 

personliga saker kunde 

finnas med och det var 

positivt. Skålar med mat 

ställdes fram så patienterna 

fick ta mat själva och kunde 

påverka portionen mer 

istället för att få färdiga 

brickor med mat.  

 

Resultatet av de 

miljömässiga åtgärderna 

visades genom viktuppgång 

hos patienterna på i snitt 0,5 

kg under fyra månaders tid. 

13 av 18 patienter ökade i 

vikt. 
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Analys:  

- Analys av dagböcker.  

- Statistisk analys av viktförändringar. Spearmans 

korrelationskoffecient för att analysera individuella 

viktförändringar relaterade till biologiska och 

psykologiska parametrar. 

     

Artikel (författare, titel, 

tidsskrift, land) 

Syfte Design Värdering Resultat 

Pasman, H., The, B., Onwuteaka-

Philipsen, B., G, & Ribbe, M. 

(2003).  

 

Feeding nursing home patients with 

severe dementia: a qualitative study.  

 

Journal Of Advanced Nursing, 

42(3), 304-311.  

 

Land: Nederländerna. 

 

 

Att beskriva vilka 

problem sjuksköterskor 

stöter på när patienter 

på sjukhem med svår 

demens matas, och hur 

de handskas med dessa 

problem. 

Design/metod: 

- En kvalitativ studie. 

- Hermeneutisk design. 

 

Inklussionskriterier: 

- Patienter med demenssjukdom som behövde hjälp 

vid måltid. 

 

Urvalsförfarande:  

- Två vårdhem. Bekvämlighetsurval. 

 

Studiegrupp: 

- 60 patienter och dess anhöriga/familj.  

- Elva sjuksköterskor. 

 

Datainsamling:  

- Först gjorde forskarna detaljerade 

fältanteckningar av sina iakttagelser och samtal.  

- Sedan gjordes formella intervjuer som 

bandinspelades. 

- Därefter fick forskarna tillgång till journaler med 

medicinlistor och omvårdnadsanteckningar. 

- Som fjärde instrument användes dagböcker där de 

redovisade sina egna beteenden och känslor. 

 

 Analys:  

- Det insamlade materialet lästes noggrant av 

forskarna och sjuksköterskorna för att identifiera 

Styrkor: 

- Bred datainsamling 

ger mycket underlag 

för att få fram fakta. 

- Resultatet svarar väl 

på studiens syfte. 

- Resultatet stärks med 

citat från deltagarna. 

 

Svagheter: 

- Miljön under studien 

är inte beskriven. 

 

Tricks vid matning togs upp: 

exempelvis börja med, hålla 

handen, skeden vidrör 

läppar, samt vidröra 

patientens läppar för att 

stimulera sväljreflexen. 

 

Relationen mellan vårdare 

och patient ansågs vara 

viktigt vid matning.  

 

Personalen  gav patienterna 

möjlighet att öka 

näringsintaget genom att ta 

sig tid för dem vid 

matningen.  

 

Att vara i en miljö utan 

störande intryck var något 

som rekommenderades. 
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mönster. 

     

Artikel (författare, titel, 

tidsskrift, land) 

Syfte Design Värdering Resultat 

Pivi, G-AK., Da Silva, R-V., 

Juliano, Y., Novo, N-F., Okamoto, 

I-H., Brant, C-Q., & Bertolucci, P-

HF. (2011). 

 

A prospective study of nutrition 

education and oral nutritional 

supplementation in patients with 

Alzheimer's disease. 

 

Pivi et al. Nutrition Journal, 98(10). 

 

Land: Brasilien. 

 

 

Att jämföra effekten 

mellan utbildning i 

näringslära och att ge 

näringstillskott.  

Design/metod:  

- Prospektiv studie. 

- Randomisering.  

- 90 studiedeltagare indelades i tre grupper: 

kontrollgrupp, utbildningsgrupp (fick gå ett 

utbildningsprogram) och näringstillskottsgrupp 

(fick varje dag oralt näringstillskott). 

 

Inklussionskriterier:  

- Deltagarna skulle vara minst 65 år. 

- Diagnos av Alzheimers sjukdom.  

 

Exklussionskriterier: 

- Diabetes, typ 1 och typ 2. 

- Njursjukdom. 

- Alternativt näringstillförsel – sondmatning. 

 

Urvalsförfarande: 

- Ett äldreboende valdes genom 

bekvämlighetsurval. 

 

Studiegrupp: 

- Kontrollgrupp: 27 personer. 

- Utbildningsgrupp: 25 personer. 

- Näringstillskottsgrupp: 26 personer. 

- Totalt 53 kvinnor och 25 män. 

- Medelådern var 75,2 år. 

 

Bortfall: 

- Åtta deltagare uppfyllde inte 

inklussionskriterierna och det var fyra dödsfall 

under studietiden. 

 

Datainsamling: 

Styrkor: 

- Bortfallet är 

beskrivet. 

- Studiegruppen är väl 

beskriven.  

- Väldigt bra 

metodbeskrivning hur 

de gick tillväga i 

samtliga tre grupper. 

- Randomisering. 

- Resultatet redovisas i 

en tabell som var lätt 

att förstå och utläsa. 

 

Svagheter: 

- Icke slumpmässigt 

urval. 

 

Vikt, BMI, omfång runt 

armar ökade hos patienterna 

som fick oralt 

näringstillskott. Det visar att 

nutritionsstatusen kan 

förbättras hos personer med 

demenssjukdom genom 

tillförsel av näringstillskott. 

BMI ökade med i snitt 6,55 

hos de patienterna.  

 

I kontrollgruppen minskade 

BMI med i snitt 2,21. 
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- Näringslistor på kontrollgruppen varje månad. 

- Under utbildningen diskuterades nutrition vid 

sjukdom, beteendeförändringar under måltid, 

sväljande, attraktiv kost, kosttillskott, nedsatt aptit 

m.m. 

- Deltagarna som fick näringstillskott fick det två 

gånger dagligen under sex månader. På dem mättes 

olika blodprover. 

  

Instrument: 

- Vikt. 

- Längd. 

- Body Mass Index (BMI). 

- Kroppsmått: omkrets runt överarm.  

- Biomedicinsk data: protein, albumin och 

lymfocyter i blodet. 

- Clinical Dementia Rating (CDR). 

- Mini-Mental State Examination (MMSE). 

 
Analys:   

- Statistisk analys. 

     

Artikel (författare, titel, 

tidsskrift, land) 

Syfte Design Värdering Resultat 

Salas-Salvadó, J., Torres, M., 

Planas, M., Altimir, S., Pagan, C., 

Gonzalez, M., & García-Lorda, P. 

(2005).  

 

Effect of oral administration of a 

whole formula diet on nutritional 

and cognitive status in patients with 

Alzheimer's disease.  

 

Clinical Nutrition, 24(3), 390-397. 

 
Land: Spanien. 

 

Att utvärdera effekten 

av formula-kost 

(näringsdryck) på 

näringsstatus hos 

patienter med demens. 

Design/metod: 

- Prospektiv studie. 

- Patienter togs från sex olika geriatriska 

instutitioner. 

- Deltagarna randomiserades till två olika grupper: 

en komplett formula-diet-kost (interventionsgrupp) 

och en med standardiserade dietiska råd 

(kontrollgrupp).  

- Interventionsgruppen administrerades oralt tre 

paket á 450 kcal som ersatte frukost, lunch och 

kvällsmåltid under tre månader. De fick dock äta 

mellanmål som erbjöds utöver näringstillskottet. 

 

Inklussionskriterier: 

Styrkor: 

- Randomisering. 

- Tydlig 

metodbeskrivning och 

beskrivning av 

interventionen. 

- Tar upp anledning till 

bortfall. 

- Bred deltagargrupp. 

 

Svagheter: 

- Vissa tveksamma 

exklussionskriterier: 

Nedsatt lever- 

Interventionsgruppen 

administrerades oralt tre 

paket á 450 kcal om dagen 

som ersatte frukost, lunch 

och kvällsmåltid. De fick 

även äta mellanmål som 

erbjöds utöver 

näringstillskottet. Det var 

äppelkaka, fruktjuice, 

yoghurt, mjölk och kakor.  

 

Patienterna som 

administrerades 

näringstillskott ökade i vikt 
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 - Alzheimers sjukdom. 

- Äldre än 65 år. 

- Tre poäng eller mer på Pfeiffer’s kognitiva 

frågeformulär (0-10 poäng kan erhållas under 

testet, där 0 poäng innebär kraftig förvirring). 

- Behöver en halvfast – flytande kost. 

- En viktminskning av mer än fem procent senaste 

året. 

 

Exklussionskriterier: 

- Vård i livets slutskede. 

- Akut sjukdom. 

- Cancer. 

- Gastrointestial sjukdom. 

- Luftvägssjukdom. 

- UVI. 

- Nedsatt lever- och/eller njurfunktion. 

- Enteral nutrition. 

- Kronisk behandling med kortikoider. 

- Diabetes. 

- Användning av näringstillskott under de senaste 

15 dagarna. 

 

Urvalsförfarande: 

- Valde sex olika geriatriska institutioner, sedan 

randomisering av deltagarna vilken grupp de skulle 

hamna i. 

 

Studiegrupp: 

- 56 patienter. 

- De bedömdes enligt GDS-skalan där de fick 

poäng mellan 5-7 vilket visar at de hade kognitiv 

nedsättning. 

 

Bortfall: 

- 14 stycken (tre hoppade av då de inte gillar 

produkten näringstillskott, åtta dödsfall, tre akut 

sjukdom). 

 

och/eller njurfunktion 

tillhör ändå det 

normala åldrandet. 

- Bortfall. 

med i snitt 2,06 kg jämfört 

med kontrollgruppen som 

ökade i snitt 0,32 kg..  
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Instrument: 

- Mini Nutritional Assessment (MNA). 

- Body Mass Index (BMI). 

- Vikt. 

- Blodprover. 

 

Analys: 

- Statistisk analys. 

     

Artikel (författare, titel, 

tidsskrift, land) 

Syfte Design Värdering Resultat 

Thomas, D., & Smith, M. (2009).  

 

The effect of music on caloric 

consumption among nursing home 

residents with dementia of the 

Alzheimer's type.  

 

Activities, Adaptation & Aging, 

33(1), 1-16. 

 

Land: USA. 

 
 

Att undersöka om 

musik som spelas i 

samband med måltid 

minskar oro, som 

skulle leda till ökad 

kalorikonsumtion hos 

patienter med demens. 

 

Design/metod:  

- Crossover-design. 

- Tolv patienter med Alzheimers sjukdom testades 

om musik i matsalen kunde förbättra deras 

näringsintag. Studien höll på i åtta veckor och i 

fyra av dessa spelades musik under måltiden och de 

andra fyra veckorna spelades ingen musik. 

 

Inklussionskriterier:  

- Alzheimers sjukdom. 

- Bedömd att vara i ett medelstadie i sin sjukdom 

enligt: Global Deterioration Scale for Assessment 

of Primary Degenerative Dementia. 

- Adekvat hörselförmåga. 

- Kunna äta själv. 

- Risk för undernäring enligt dietist. 

 

Urvalsförfarande: 

- Valde ut tolv personer från en specialenhet. 

- Bekvämlighetsurval. 

 

Studiegrupp: 

- Tolv patienter från en demensavdelning. 

- Elva kvinnor och en man. 

- De boende varierade i ålder från 76 år till 92 år 

och medelåldern var 83,5 år. 

 

Styrkor: 

- Tydliga 

inklussionskriterier. 

- Tydligt beskriven 

miljö för 

datainsamlingen. 

 

Svagheter: 

-Icke slimpmässigt 

urval. 

Totalt sett ökade det 

genomsnittliga kaloriintaget 

för alla personer över hela 

studieperioden med 20 % 

när musik spelades. 

Det genomsnittliga 

kaloriintaget ökade från 667 

till 797 kalorier under 

interventionen med musik. 

 

Första veckan när musik 

spelades ökade kaloriintaget 

med i snitt 152 kalorier per 

måltid. Andra veckan med 

musik ökade det med 130 

kalorier, tredje veckan med 

132 kalorier och fjärde 

veckan med 105 kalorier. 

Musiken resulterade även i 

att vissa patienter sjöng, 

stampade med fötterna, 

rörde sig till musiken, 

mimade och dansade. 

Patienterna var mer socialt 

engagerade när musiken 

spelades än vanligt. Det 

fanns patienter som 
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Datainsamling: 

- Datainsamling skedde under lunchen 

från 12:00 p.m. till 1:30 p.m.  

- Matsalen bestod av tre bord, vid varje bord kunde 

sex boende sitta. 

 - Ett skåp stod mot väggen som innehöll en 

stereoanläggning som gav musiken. 

 

Instrument: 

- En dietist hade utvecklat en modell för att 

uppskatta livsmedelskonsumtionen. De registrerade 

hur mycket patienten hade ätit upp i proportion 

(25%, 50%, 75% och 100%). 

- Musikanläggning med lugn musik. 

 
Analys:   

- Deskriptiv statistik. 

forskarna såg ett tydligt 

samband mellan kaloriintag 

och musik, som slutade äta 

när musiken stängdes av. 

     

Artikel (författare, titel, 

tidsskrift, land) 

Syfte Design Värdering Resultat 

Wong, A., Burford, S., Wyles, C., 

Mundy, H., & Sainsbury, R. (2008).  

 

Evaluation of strategies to improve 

nutrition in people with dementia in 

an assessment unit.  

 

The Journal Of Nutrition, Health & 

Aging, 12(5), 309-312.  

 

Land: Nya Zeeland. 

 

 

 

Att utvärdera strategier 

för att förbättra 

nutritionen hos äldre 

patienter med demens 

på sjukhus. 

Design/metod:  

- Experimentell design.  

- Prospektiv studie. 

- Studien inkluderade fyra olika interventionsfaser 

som pågick i tolv veckor vardera och hade fem 

veckors mellan rum mellan varje intervention. 

- Fas 1: Var en kontrollfas utan någon intervention, 

där deltagarnas BMI kontrollerades. 

- Fas 2: Patienterna hade tillgänglighet till ett 

glasskåp med snacks i tolv veckor som var öppet 

dygnet runt. 

- Fas 3: Ha volontärer som assisterar patienterna 

under måltiderna med mat och dryck. 

- Fas 4: Spela lugn musik i matsalen för att 

förbättra matsalsmiljön. 

 

Inklussionskriterier:  

- Studien inkluderar patienter som hamnar på den 

Styrkor: 

- Noggrant beskrivet 

förfarande i metod.  

- Använder sig utav 

beprövade instrument. 

 

Svagheter: 

- Icke slumpmässigt 

urval. 

- Att ha volontärer som 

matar kan vara en risk 

för patienterna om de 

inte har någon 

utbildning, vilket inte 

är beskrivet. 

BMI minskade under 

observationsfasen med 0,6 

kg/m
2
 under fas 1 

(observationsstudie).  

 

BMI ökade med 0,3 kg/m
2
 i 

fas 2 (p<0,04)(tillgängligt 

kylskåp).  

 

BMI ökade med 0,37 kg/m
2
 

i fas 3 (p<0,04) (frivilliga 

volontärer hjälper till vid 

måltiden). Kaloriintaget 

ökade med 44,1 kcal per 

patient och middagsmåltid 

(p<0,001).  

 

BMI ökade med 0,39 kg/m
2  
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bestämda avdelningen under en tidsperiod som är 

äldre med kognitiv nedsättning. 

 

 Urvalsförfarande:  

- Alla patienter som besökte demensavdelningen, 

konsekutivt urval.  

 

Studiegrupp:  

- Pendlade studiegrupp p.g.a. att det var olika 

personer på avdelningen vid fyra olika tillfällen. 

 

Instrument:  

- Kroppsvikt.  

- Body Mass Index (BMI).  

- Mini Nutritional Assesment (MNA).  

- The Eating Behavioural Scale (EBS).  

 

Analys:  

- Kontinuerliga variabler analyserades. 

- Statistik. 

i fas 4(p<0,007) (musik vid 

måltid). 

 

Matintaget vid lunch (397-

>579 kcal) och middag 

(505->520 kcal) ökade när 

musik spelades under 

måltiden. Dock minskade 

matintaget under frukosten 

från 407->340 kcal. Totalt 

dagligt kaloriintag ökade 

med i snitt 129,2 kcal per 

dag. 
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