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Zada Pajalic, legitimerad sjuksköterska och 
barnmorska, med erfarenhet som personalledare 
vid Högskolan Kristianstad. Sedan 2003 är hon 
anställd som universitetsadjunkt i omvårdnad och 
undervisar vid olika program. Sedan 2007 har hon 
som doktorand tillhört Forskningsplattformen för 
Hälsa och Samverkan, vars uppdrag är att stödja 
utveckling och att starta, leda samt utvärdera olika 
forskningsprojet med fokus på förändringsarbete 
inom vård och omsorg i nordöstra Skåne. Intention 
är att idéer för projekt ska komma från vård och 

omsorg vilket innebär att olika intressenter och forskare tillsammans genererer 
kunskap genom samarbetsprocesser.

Det övergripande syftet med denna avhandling har varit att utifrån äldre 
hemmaboende personers, olika professioners samt beslutsfattares erfarenhet 
få insikt om och beskriva matdistribution inom den kommunala omsorgen. 
Avhandlingen visar att matdistribution behöver organiseras så att de äldre 
personernas engagemang och möjligheter att påverka stärks. Systematiskt 
arbete och involvering av intressenter på alla nivåer i denna organisation har 
visat sig vara en gynnsam startpunkt för utvecklingen av den kommunala 
matdistributionen.
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Doktorsavhandling

Matdistribution till hemmaboende äldre personer 
ur flera perspektiv  

Zada Pajalic
Medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap
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