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Sammanfattning: 
Bakgrund: Demenssjukdom är en hjärnsjukdom som är vanligast förkommande hos äldre 
människor. Sjukdomen leder till nedsatt mental förmåga och påverkar bl.a. minnet, 
kommunikationsförmågan och uppmärksamheten. Undernäring uppkommer när kroppens 
näringsbehov är större än personens intag. Det kan antingen bero på att näringsbehovet ökat 
eller att intaget av näring minskat. Demenssjuka personer kan utveckla ätsvårigheter som kan 
medföra att personen får svårt att upprätthålla en god nutrition. Sjuksköterskans har ett stort 
ansvar i nutritionsarbetet och ansvaret innefattar bl.a. utvärdering av patientens näringsstatus. 
Syfte: Syftet var att beskriva omvårdnadspersonalens arbete med undernäring hos personer 
med demenssjukdom, på särskilt boende. 
Metod: En litteraturstudie med systematisk sökning med deskriptiv design. Studien 
innefattade nio vetenskapliga artiklar.  
Resultat: Några av de vanligaste nutritionsbedömningarna var viktkontroller, bedömning av 
svälj- och tuggsvårigheter samt registrering av födointag. Gemensamma måltider mellan 
boende och personal hade flera goda effekter. En lugn måltidsatmosfär ansågs centralt för att 
uppmuntra ätande. Personalen upplevde att måltidsituationer med demenssjuka personer var 
svåra att hantera. Näringsdrycker ökade intaget av energi hos de boende men påverkade inte 
deras intag av mat eller upptag av näring. Utbildning förbättrade personalens attityder 
angående matning av demenssjuka personer och ökade deras kunskapsnivå betydligt. 
Slutsats: Nutritionsbedömning anses som viktigt i arbetet med undernäring hos personer med 
demenssjukdom. En rad olika metoder för optimering av födointaget hos demenssjuka 
personer kan användas. Det är centralt att all omvårdnadspersonal ges möjlighet att inhämta 
adekvata kunskaper via utbildning. Omvårdnadspersonalen kan ge sjuksköterskan viktig 
information som kan tillämpas i planeringen av omvårdnadsåtgärderna. 
 
Nyckelord: demenssjukdom, undernäring, nutrition, omvårdnadspersonal, 
omvårdnadsåtgärder 
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1. Bakgrund 
1.1 Inledning 
I Sverige idag finns det cirka 180 000 människor med en demensdiagnos och cirka 25 000 
personer insjuknar varje år (Alzheimerföreningen, 2015). Inom vård- och omsorgen idag är 
undernäring vanligt och förekomsten hos personer på särskilt boende uppskattas vara cirka 
10-35%. De som lider störst risk att utveckla undernäring i Sverige är personer över 70 år 
(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2014). Diagnoserna demenssjukdom 
och undernäring är vanligt förekommande, ofta i kombination med varandra. Författarna 
valde därför att vidare beskriva hur omvårdnadsarbetet med sådana patienter bör utformas. 
Även beskriva sjuksköterskans och annan omvårdnadspersonals roll och ansvar i 
nutritionsarbetet med personer med demenssjukdom. I litteraturstudien syftar benämningen 
omvårdnadspersonal till yrkeskategorierna vårdbiträden, undersköterskor eller 
sjuksköterskor.  
 
1.2 Demenssjukdom 
Demenssjukdom är enligt Drivdal Berentsen (2010) en hjärnsjukdom som är vanligast 
förkommande hos äldre människor. Sjukdomen leder till nedsatt mental förmåga och 
påverkar bl.a. minnet, kommunikationsförmågan och uppmärksamheten. Försämringen 
medför att personen upplever svårigheter att klara av det dagliga livet. Sjukdomen är kronisk 
och den sjuke blir oftast successivt försämrad med tiden (Drivdal Berentsen, 2010). En 
demenssjukdom hör inte till naturligt åldrande men det är oftast de äldre som insjuknar, då 
flera av sjukdomarnas utveckling vanligtvis sker långsamt. I och med att människor idag 
lever längre ökar därför också antalet demenssjuka personer i samhället 
(Alzheimerföreningen, 2015). 
 
1.2.1 Former av demenssjukdom 
Begreppet demenssjukdomar innefattar över 100 olika sjukdomar och Alzheimers sjukdom, 
vaskulär-, frontotemporal- och Lewykroppsdemens är de vanligaste formerna (Ragdale, 
2014). Enligt Dening och Sandilyan (2015) är Alzheimers sjukdom den allra vanligaste typen 
av demenssjukdom och beror på så kallade olösliga plack, vilket är en ansamling av proteinet 
amyloid och neurofibriller som uppkommer i hjärnan. Placken och neurofibrillerna stör 
hjärncellernas normala funktion. Det uppstår även en brist på signalsubstansen acetylkolin i 
hjärnan, som påverkar minnes- och inlärningsfunktioner. Symptomen vid Alzheimers 
sjukdom är minnesförlust och talsvårigheter, vilka medför svårigheter med att klara av 
vardagliga uppgifter som t.ex. att handla. Ångest och avsaknad av motivation är andra 
symptom som kan förekomma och alla symptomen blir progressivt värre i takt med 
sjukdomen. 
 
Den näst vanligaste demenssjukdomen är Vaskulär demens som uppkommer när hjärnans 
blodtillförsel påverkas av arteriella sjukdomar. Det leder till att neuronernas funktion 
försämras och till en förlust av hjärnceller. Beroende på var i hjärnan skadan sitter kan 
symptomen se olika ut. Utöver minnes- och språksvårigheter kan symptomen även vara 
försämrad kognitiv funktion, ångest, apati och depression (Dening & Sandilyan, 2015). 
 
Lewykroppsdemens är den tredje vanligaste demenssjukdomen som orsakas av proteinet 
alfasynuklein som ansamlas i hjärnceller i olika delar av hjärnan. Symptomen vid 
Lewykroppsdemens är liknande Alzheimers sjukdom, men innefattar även svårigheter med 
orientering, planering och att fokusera. Parkinsonliknande symptom förekommer också som 
t.ex. tremor, släpande gång och minskad ansiktsmimik. De symptomen som karaktäriserar 
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Lewykroppsdemens är hallucinationer, ökad falltendens, svängande närvarograd och 
försämrad sömnkvalité, med eller utan mardrömmar (Dening & Sandilyan, 2015). 
 
En av de mindre vanliga formerna av demenssjukdom är Frontotemporal demens som är ett 
samlingsnamn för olika sjukdomar som drabbar hjärnans främre del. Funktionerna som 
påverkas är planering, motivation, språk och känslor. Symptomen varierar beroende på 
sjukdomens lokalisation och kan vara t.ex. svårigheter att tala normalt och 
personlighetsförändringar. Det är möjligt att en person insjuknar i mer än en typ av 
demenssjukdom, det kallas för blanddemens. Kombinationen Vaskulär demens och 
Alzheimers sjukdom är vanligast, då skador och symptom från båda sjukdomarna 
förekommer (Dening & Sandilyan, 2015).                 
 
1.2.2 Diagnostisering av demenssjukdom 
Kriterierna för en demensdiagnos är att personen ska ha minst en kognitiv störning som t.ex. 
svårt att prata eller utföra praktiska moment, samt att personen lider av en någon form av 
minnesstörning (Hjärnfonden, 2015). Basun, Skog, Whalund och Wijk (2013) menar att 
syftet med att genomföra en demensutredning är att utesluta andra sjukdomar med likartade 
symptom som är behandlingsbara. Även fastställa vilken av de olika demenssjukdomarna 
personen insjuknat i, dess svårighetsgrad och vilken typ av hjälp personen behöver. 
Utredningen genomförs i flera steg och innefattar en fysisk och psykisk undersökning, 
röntgen av hjärnan samt ett kognitionstest. En stor del av utredningen är även en detaljerad 
anamnes som återges av patienten och eventuellt dennes anhöriga. Vid bedömning av 
personens kognitiva förmåga kan t.ex. ett Mini Mental Test (MMT) användas. Testet består 
av tio frågor som kontrollerar patientens minne, språk, uppfattning av rumsliga sammanhang 
och orienteringsförmåga. Till sist bedöms personens förmåga att själv klara sin ADL 
(Aktiviteter i dagligt liv). Veselinova (2013) skriver att ätsvårigheter är ett vanligt 
förekommande problem för personer med demenssjukdom och de har därmed svårt att 
uppfylla sitt näringsbehov.  
 
1.3 Undernäring 
Undernäring uppkommer när kroppens näringsbehov är större än personens intag och kan 
antingen bero på att näringsbehovet ökat eller att intaget av näring minskat (Brodtkorb, 
2010). Enligt Rasheed och Woods (2013) leder den otillräckliga näringstillförseln till att 
kroppen istället tar protein från musklerna och inre organ, vilket medför progressiv förlust av 
muskelmassa. Viktnedgång, förlust av underhudsfett, försämrat immunförsvar och fördröjd 
sårläkning är andra följder av undernäring. Undernäring medför även ökad risk för 
sjukdomar, försämrad livskvalitet och ökad dödlighet. Brodtkorb (2010) menar att 
undernäring oftast beror på en kombination av flera problem och omvårdnadsåtgärderna 
måste därför inriktas på problemens orsaker, för att undernäringen ska kunna behandlas 
(Brodtkorb, 2010). I en svensk studie från år 2005 uppskattades ca 135 000 kroniskt sjuka 
och ömtåliga äldre vara boende på service-, äldre- och demensboenden. Vid dessa särskilda 
boenden beräknades ungefär en tredjedel lida av undernäring (Faxén-Irving, Andrén-Olsson, 
Geijerstam, Basun & Cederholm, 2005). Antalet undernärda kommer mest sannolikt öka de 
kommande åren i takt med att Sveriges befolkning blir äldre (Statens beredning för medicinsk 
och social utvärdering, 2014). Enligt Brodtkorb (2010) är demenssjukdom en av de stora 
riskfaktorerna för att en person ska utveckla undernäring.  
 
1.3.1 Åldersrelaterad viktminskning 
När människor åldras minskar deras aptit och därmed även intaget av mat. Hungern minskar, 
de blir fortare mätta, äter långsammare och får därför i sig mindre mängd mat. Från 20 års 
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ålder och fram till 80 års ålder minskar det dagliga födointaget med cirka 30%. Kroppens 
energiförbrukning minskar med åldern och i och med det även energibehovet. Hos många 
äldre är dock energibehovet större än deras intag av energi, vilket leder till viktnedgång 
(Ahmed & Haboubi, 2010). Ett normalt energibehov är enligt Stubberud, Almås och Kondrup 
(2011) mellan 25-30 kcal per kilo kroppsvikt per dygn och vid beräkning av patienter över 70 
år ska 10% räknas bort. Ahmed och Haboubi (2010) skriver att mängden kroppsfett ökar med 
åldern medan det sker en förlust av fettfri massa till följd av förlust av skelettmuskulatur. 
Efter 50 års ålder kan förlusten av muskelmassa uppgå till tre kilo per decennium. Orsaken 
till ökad mängd kroppsfett är bland annat minskad fysisk aktivitet och förändrad 
ämnesomsättning. 
 
1.3.2 Bedömningsinstrument 
Ett bedömningsinstrument som kan användas är enligt Unosson och Rothenberg (2000) Body 
Mass Index (BMI), som är ett sätt att skilja på normal-, under- och övervikt. BMI räknas ut 
genom att personens vikt i kilo delas med personens längd i meter upphöjt till två. Ahmed 
och Haboubi (2010) menar att ett normalt BMI bedöms vara ett värde mellan 18,5 och 24,9, 
vilket innebär att ett BMI under 18,5 klassas som undernäring. Enligt Brodtkorb (2010) bör 
äldre ha ett högre BMI då de har högre procentandel fett i kroppen än yngre och därför är ett 
BMI värde mellan 24 och 27 att föredra. Ahmed och Haboubi (2010) menar att ju längre ifrån 
referensvärdena en person kommer ju större är sannolikheten att individen utvecklar sjukdom 
eller avlider. Då åldrande bl.a. medför att ryggkotor komprimeras och hållningen förändras, 
kan mätningen av personens längd försvåras. Enligt Unosson och Rothenberg (2000) är BMI 
måttets svaghet att det är ett statistiskt mått som har svårt att upptäcka små viktförändringar. 
Det kan t.ex. inte skilja på ifall ett högt BMI värde beror på hög andel kroppsfett, vätska eller 
muskelmassa. Okänsligheten för de faktorerna och förändringarna kan medföra att en person 
klassas som normalviktig trotts att den gått ned mycket i vikt. BMI har påvisats minska 
kraftigt efter 70 års ålder. Brodtkorb (2010) skriver att BMI bör beräknas när en person flyttar 
till ett särskilt boende samt upprepas cirka en till två gånger per år. 
 
Ett annat bedömningsinstrument som kan användas och är anpassat för bedömning av äldre är 
The mini nutritional assessment (MNA) (Ahmed & Haboubi, 2010). Enligt Stubberud et al. 
(2011) består MNA-testet av kroppsliga mätningar och frågor gällande personens nutrition, 
t.ex. minskat födointag, mobilitet, mediciner och viktförlust. Visvanathan, Newbury och 
Chapman (2004) skriver att testet kan delas in i två delar, den första delen innefattar sex 
stycken frågor vars svarsalternativ ger olika många poäng med en maxpoäng på 14. Ett 
resultat på elva poäng eller mindre tyder på att en risk för undernäring föreligger och att den 
andra delens frågor också bör besvaras (Visvanathan et al., 2004). Undernäring enligt MNA 
är ett totalt resultat på mindre än 17 poäng av 30 möjliga (Brodtkorb, 2010). En fördel med 
MNA-testet är att det kan vägleda vårdpersonal till att hitta lämpliga omvårdnadsåtgärder 
beroende på orsaken till nutritionsproblemen (Visvanathan et al., 2004).  
 
1.4 Ätande vid demenssjukdom 
En person med demenssjukdom kan t.ex. uppleva svårigheter med att föra maten från 
tallriken till munnen, svälja ned den eller att hantera den på tallriken. Problemen med att äta 
och motoriska svårigheter med att få in maten i munnen är en del av nutrition. Svårigheterna 
leder till att personens förmåga att äta självständigt försämras och får därmed svårt att inta en 
tillräcklig mängd näring. Nutritionsproblemen kan på sikt innebära att personen går ned i vikt 
och utvecklar undernäring. Det är därför viktigt att omvårdnadspersonalen hjälper personerna 
med nutritionsproblemen. Personalen kan uppleva svårigheter med att assistera en 
demenssjuk person vid måltider. En person med demenssjukdom kan t.ex. ha svårt att påbörja 
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en måltid och att fortsätta äta pga. att de lätt kan tappa fokus på vad de gör. Hjälpen bör vara 
individuellt anpassad då hjälpbehovet kan se olika ut, vissa behöver matas medan andra 
enbart behöver stöttas och påminnas att äta (Chang & Roberts, 2008). 
 
1.4.1 Bedömningsinstrument 
Edinburg feeding evalutation in dementia scale (EdFED) är enligt Stockdell och Amella 
(2008) en skala anpassad för personer med demenssjukdom. Den kan användas för att 
fastställa hur en persons ätsvårigheter ser ut och vilken hjälp den behöver. Skalan kan även 
användas för att förutse en persons omvårdnadsbehov och för att skapa en omvårdnadsplan. 
EdFED består av totalt elva punkter, varav de första tio är frågor kring personens beteende 
vid måltider och svaren poängsätts utifrån hur ofta beteendet förekommer. Några av de 
beteenden som bedöms är om personen kräver övervakning vid måltider, kräver fysisk hjälp, 
spottar ut maten eller vägrar att äta. Den elfte och sista frågan sammanfattar vilken 
måltidshjälp personen är i behov av, t.ex. matning eller uppmuntran till ätande. Bedömning 
med hjälp av EdFED skalan rekommenderas att utföras på personer som gått ned mycket i 
vikt eller vars förmåga att äta har förändrats. 
 
1.5 Sjuksköterskans kompetens och ansvar 
Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor skall sjuksköterskan ha 
förmåga att:  

Självständigt tillämpa omvårdnadsprocessen genom observation, bedömning 
(omvårdnadsanamnes, status, mål), omvårdnadsdiagnostik, omvårdnadsordination, planering, 
genomförande och utvärdering av patientens omvårdnad. Observera, värdera, prioritera, 
dokumentera och vid behov åtgärda och hantera förändringar i patientens fysiska och psykiska 
tillstånd. Organisera och/eller delta i teamarbete kring patienten (Socialstyrelsen, 2005). 

 
Brodtkorb (2010) säger att det behövs rutiner för kartläggning av nutritionsproblem, deras 
orsaker och anpassade åtgärder. Sjuksköterskan bör samarbeta med andra aktörer i det 
tvärprofessionella teamet, som läkare och näringsfysiologer. Beroende på vad som är orsaken 
till nutritionsproblemet kan olika professioner involveras. Sjuksköterskan har ett centralt 
ansvar i att vägleda övrig vårdpersonal och samordna arbetet kring matsituationer. Rutiner 
skall utvecklas för att tillgodose patienternas särskilda näringsbehov. Ett samarbete mellan 
sjuksköterskan, patienten, dennes närstående och övrig personal är av vikt. Sjuksköterskans 
ansvar i arbetet med patienternas nutrition är enligt Bloomfield och Pegram (2012) stort och 
innefattar bl.a. utvärdering av patientens näringsstatus och eventuell remittering till en dietist. 
Ansvaret innefattar även att ge adekvata näringsråd samt vidta eller delegera nödvändiga 
omvårdnadsåtgärder vid nutritionsproblem, t.ex. att hjälpa patienten skära sin mat eller 
genom matning. Det är även sjuksköterskan som ska se till att patienterna får rätt sorts mat 
anpassat efter deras behov, t.ex. purékost eller högenergikost. Även optimera 
förutsättningarna för att patienten ska kunna äta. Registrering av mat- och vätskeintag är även 
en relevant åtgärd sjuksköterskan bör vidta vid nutritionsproblem. 
 
1.6 Teoretisk anknytning 
Virgina Henderssons omvårdnadsteori Omvårdnadens grundprinciper är enligt Kirkevold 
(2000) en beskrivning av sjusköterskans arbetsområde. Teorin består huvudsakligen av tre 
delar, hjälpa såväl sjuka som friska människor att utföra åtgärder som främjar hälsa, 
tillfrisknande eller en god död. Sjuksköterskan ska även hjälpa personen att utföra handlingar 
som individen vanligtvis själv skulle utföra om individen hade kraften, kunskapen eller viljan 
att göra det. Handlingarna ska genomföras på ett sätt som medför att personen så snart som 
möjligt återigen klarar dem självständigt. I definitionen av Omvårdnadens grundprinciper 
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ingår även grundläggande behov vilka alla människor behöver tillgodose. Mat, boende, 
känsla av samhörighet och gemenskap med andra människor är några av dem.  
 
De grundläggande faktorerna inom omvårdnad består av 14 punkter och en av de viktigaste är 
att sjuksköterskan måste hjälpa patienten att äta och dricka. Då sjuksköterskan har mycket 
kontakt med patienten är det lättare för den att skapa en förståelse för vad personen tycker om 
eller inte och stötta individen i sitt födo- och vätskeintag. Det är även centralt att kontrollera 
personens näringsintag och vidta åtgärder vid ett otillräckligt intag. Måltiderna bör vara 
prydligt framdukade, det ska vara bekvämt för patienten och patientens förberedelser inför 
måltiden bör vara anpassade efter dennes vanor, det anses leda till att patienten äter mer. De 
grundläggande behoven tillfredsställs olika utifrån varje individ och påverkas av individuella 
faktorer. Omvårdnaden ska utgå från vårdtagaren och dennes egen uppfattning om sina behov 
(Henderson, 1991).  
 
1.7 Problemformulering 
Personer med demenssjukdom kan utveckla svårigheter med att äta och därmed behöva hjälp. 
Orsaken till svårigheterna kan vara att de inte förstår hur de ska göra vid en måltidssituation, 
de vet inte hur de ska äta eller att de lider av fysiska problem. Svårigheterna kan medföra att 
personens näringsintag blir otillräckligt och personen utvecklar undernäring. Det är 
sjuksköterskans uppgift att bedöma vad problemen beror på, ifall personen lider risk att 
utveckla undernäring och därefter sätta in nödvändiga omvårdnadsåtgärder som är anpassade 
för individen (Socialstyrelsen, 2010). I det kliniska arbetet är det vanligt förekommande att 
omvårdnadspersonal inklusive sjuksköterskan stöter på demenssjuka personer med 
nutritionsproblematik. Det är därför centralt att sjuksköterskor har god kunskap om hur de 
kan hjälpa personer med sådana problem och även hur de kan stödja övrig 
omvårdnadspersonal i deras arbete. 
 
2. Syfte  
Syftet var att beskriva omvårdnadspersonalens arbete med undernäring hos personer med 
demenssjukdom, på särskilt boende. 
 
2.1 Frågeställningar 

●    Vilka metoder kan tillämpas för bedömning av nutritionsstatus? 
●    Vilka åtgärder kan omvårdnadspersonalen vidta för att främja en god nutrition hos 

personer med demenssjukdom? 
●    Vilken kunskap behöver omvårdnadspersonalen för att kunna främja en god nutrition 

hos personer med demenssjukdom? 
 
3. Metod  
Vald metod var en litteraturstudie med deskriptiv design med en systematisk sökning av 
befintliga forskningsartiklar inom området, samt granskning och sammanställning av de som 
ansågs svara till studiens syfte. 
 
3.1 Sökstrategi 
Först formulerades syftet och utifrån det identifierades de meningsbärande orden undernäring 
och demenssjukdom, de översattes sedan till databasernas respektive ämnesord. 
Artikelsökningarna genomfördes i de omvårdnadsvetenskapliga databaserna Medline, 
CINAHL och PubMed via ämnesord. Sökningen i Medline genomfördes med sökorden 
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dementia och malnutrition som kombinerades med varandra och avgränsningarna var 
engelskt språk och publiceringsår 2005-2015. Vid sökningen i CINAHL var sökorden 
dementia, malnutrition och eating behavior som sedan kombinerades. Sökningen 
avgränsades med peer reviewed, engelskt språk och publiceringsår 2005-2015. PubMed 
sökningen gjordes med sökorden dementia och malnutrition med avgränsningarna 
publiceringsår senast tio år och engelskt språk (Se Bilaga 1).  
 
3.2 Urval 
Urvalsförförandet av artiklar skedde i tre steg: först lästes artiklarnas titlar, sedan deras 
sammanfattningar och till sist lästes de i sin helhet. I varje steg valdes icke relevanta artiklar 
bort som ej ansågs svara till studiens syfte, i enlighet med Forsberg och Wengströms (2014) 
beskrivning av en urvalsprocess (Forsberg & Wengström, 2014). Inklusionskriterierna var att 
artiklarna handlade om följande: demenssjukdom, undernäring, särskilt boende och 
omvårdnadsarbete. Exklusionskriterierna var: artiklar med fokus på fler sjukdomar än 
demenssjukdom och de vars deltagare enbart var inneliggande på sjukhus eller hade eget 
boende. Endast originalartiklar inkluderades och andrahandskällor som redan analyserats och 
tolkats av andra forskare t.ex. litteraturöversikter uteslöts från studien. Artiklar som var äldre 
än elva år exkluderades för att få fram relativt ny och relevant forskning. De artiklar som var 
på annat språk än engelska eller svenska valdes bort pga. begränsade språkkunskaper. Totalt 
nio vetenskapliga artiklar identifierades uppfylla kriterierna och inkluderades i studien. Sex 
av artiklarna tillämpade en kvantitativ forskningsansats och tre tillämpade blandad metod.    
 
3.3 Dataanalys 
Texten bearbetades via innehållsanalys då artiklarna lästes igenom av båda författarna vid ett 
flertal tillfällen för att undvika feltolkning samt för att få en helhetsbild av innehållet. Vid 
genomläsningen markerades den text som ansågs relevant för studiens syfte. Den markerade 
texten bildade sedan koder som senare delades in i kategorier och subkategorier i resultatet 
(Forsberg & Wengström, 2014). Artiklarnas innehåll sammanfattades och fördes in i 
artikelmatriser (Se bilaga 2). Artiklarna granskades med stöd av Forsberg och Wengström 
(2014) och värderades sedan av författarna till låg, medel eller hög vetenskaplig kvalité.  
 
3.4 Etiska resonemang 
Artiklarna kontrollerades att de var etiskt godkända av en etisk kommitté eller innehöll 
noggranna etiska överväganden (Forsberg & Wengström, 2014). Två av artiklarna saknade 
etiskt godkännande och resonemang. Tidsskrifternas hemsidor undersöktes därför av 
författarna och en av dem saknade etiska överväganden. I enlighet med Forsberg och 
Wengström (2014) presenterades resultatet i sin helhet utan att påverkas av författarnas 
åsikter och värderingar. Ingen data förvrängdes eller fabricerades och författarna refererade 
till artiklarna i löpande text och i referenslista. 
 
4. Resultat 
Resultatet sammanfördes och presenterades under de tre kategorierna: Nutritionsbedömning, 
Omvårdnadsåtgärder för att främja en god nutrition med subkategorierna: Påverkan av en 
anpassad måltidsmiljö, Omvårdnadspersonalens upplevelser och erfarenheter av 
måltidssituationer, Administrering av näringsdrycker och dess inverkan och Utbildning för 
att främja omvårdnadspersonalen kompetens. 
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4.1 Nutritionsbedömning 
Omvårdnadspersonalens befintliga kunskaper om måltidssituationer och nutritionsbehoven 
hos äldre på ett vårdboende för demenssjuka personer undersöktes i en studie av Beattie, 
O'Reilly, Strange, Franklin och Isenring (2014). Viktkontroller, bedömning av svälj- och 
tuggsvårigheter, vätske- och urinmätning samt registrering av andelen uppätten portion var de 
vanligaste förekommande nutritionsbedömningarna. Det var mindre vanligt att personalen 
bl.a. bedömde typen eller konsistensen på maten som serverades eller bedömde kaloriintaget. 
Majoriteten av personalen (83%) ansåg att nutritionsbedömningar var viktiga att utföra. 
Bristande kunskap om nutritionsbedömning, brist på tid för måltidsobservation och oaptitlig 
mat angavs vara hinder för att kunna optimera de boendes nutritionsintag. Observering av de 
boende under måltiderna ansågs som centralt för att kunna bedöma deras svårigheter och 
fastställa deras hjälpbehov.  
 
Lou, Dai, Huang och Yu (2007) genomförde en studie som undersökte hur BMI och hälsan 
förändrades under en tremånaders period samt dess associerade faktorer, hos äldre personer 
med demenssjukdom. 18,2% av deltagarna hamnade under gränsen för normalt BMI då de 
hade ett värde lägre än 18,5. Medelvärdet för BMI var 21,8 vid studiens början vilket 
minskade till 21,5 vid studiens slut. Deltagarna med lågt BMI och de som utvecklade 
hälsoproblem t.ex. feber och fallolyckor tenderade att behöva mer assistans vid måltiderna.     
 
4.2 Omvårdnadsåtgärder för att främja en god nutrition   
4.2.1 Påverkan av en anpassad måltidsmiljö 
Charras och Frémontier (2010) genomförde en studie som undersökte hur gemensamma 
måltider mellan omvårdnadspersonal och de boende påverkade de boende med Alzhiemers 
sjukdom. Personalen åt lunch tillsammans med de boende och bestämda sittplatser 
tillämpades. För att de boende själva skulle kunna ta av maten, välja vad och hur mycket de 
ville ha så serverades maten i skålar som placerades på borden. Detta istället för att maten 
serverades färdigupplagd på tallrikar. Personalen valde att inte bära arbetskläder och bar 
istället sina privata kläder vid måltiderna, för att skapa en så hemlik miljö som möjligt. En 
tydlig viktökning observerades under en sexmånadersperiod hos deltagarna i 
interventionsgruppen, med en medel viktökning på 3,37 kilo. Deltagarna i kontrollgruppen 
gick däremot ned i vikt med ett genomsnitt på 2,22 kilo.  
 
Omvårdnadspersonalens observationer samlades in efter interventionens slut och visade att 
den hade haft stor effekt. En del av personerna som vanligtvis inte åt självständigt eller 
försökt att göra det började att äta själva. Serveringsmetoden medförde att de boende själva 
kunde ta så mycket mat de ville ha och att en del personer även tog en andra portion. 
Kontakten de boende emellan ökade och vid ett flertal tillfällen hjälpte de varandra vid 
måltiderna, med att t.ex. skicka skålarna till sin bordsgranne. Personer som vanligtvis hade 
svårt att ta emot maten som serverades pga. att de trodde att de var tvungna att betala 
personalen för den, upphörde att oroa sig för det vid de gemensamma måltiderna. De som 
ofta var motoriskt oroliga blev även de lugnare och gick inte lika ofta iväg från borden utan 
satt kvar längre. Svårigheterna med införandet av gemensamma måltider var att det tog längre 
tid än vanligt och krockade därför med andra inplanerade aktiviteter. Bordsplaceringen 
medförde att personalen ibland var tvungna att resa på sig för att hjälpa personerna runt 
bordet, då det var svårt att placera de boende utifrån deras hjälpbehov (Charras & Frémontier, 
2010). 
 
Omvårdnadspersonalen intervjuades angående måltider med personer med demenssjukdom i 
en studie av Marmstål Hammar, Swall och Summer Meranius (2015). De ansåg att en lugn 
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atmosfär och ett bra humör var centralt i att uppmuntra demenssjuka personer att äta. Ett sätt 
att uppmuntra ätande var att låta de boende hjälpa till med förberedelserna inför måltiderna 
t.ex. duka borden, vilket även ansågs kunna förbättra deras humör. Genom att dekorera 
matsalsborden och spela lugn musik kunde matsalen göras trevlig och inbjudande. Personalen 
uppgav att en god strategi för att återställa en lugn måltidsatmosfär var att ge den oroligaste 
personen sin mat först. Det för att undvika att de andra boendena skulle bli stressade och 
lämna matsalen. Aggressioner mellan de boende var ett vanligt problem vid måltider och 
ibland kunde det lösas genom att personalen t.ex. bytte samtalsämne. Det krävdes också 
ibland att de boende fick byta platser vilket påverkade måltidsmiljön.      
 
4.2.2 Omvårdnadspersonalens upplevelser och erfarenheter av måltidssituationer 
Marmstål Hammar et al. (2015) undersökte även omvårdnadspersonalens upplevelser av att 
vårda personer med demenssjukdom vid måltider. Den generella upplevelsen av att försöka 
hantera måltidssituationerna var att försöka göra det omöjliga. Dels pga. att de hade mycket 
att göra samtidigt, bl.a. assistera de som behövde hjälp att äta samt försöka hålla en lugn 
måltidsatmosfär då oro lätt spred sig. Många kände sig otillräckliga, maktlösa och upplevde 
att deras kunskaper inte räckte till. Måltiderna medförde att personalen fick dåligt samvete 
pga. att de inte kunde få de boende att äta tillräckligt och för att de pressade dem att äta. De 
ansåg även att det var viktigt att respektera de boendes värdighet och integritet samt hitta en 
balans i sin assistans. Personalen ville inte ta över måltiderna för mycket och inte heller 
skämma ut personen framför de andra boende. De ansåg dock att ett bra födointag var centralt 
och tvingades därför i vissa sammanhang ta över och mata personen.  
 
För att uppmuntra en demenssjuk person att äta självständigt ansåg omvårdnadspersonalen att 
en i personalen bör sitta bredvid och assistera vid behov, samt socialisera och engagera 
personen i måltiden. Omvårdnadspersonalen kände sig ofta ensamma vid måltiderna då de 
många gånger jobbade självständigt. De fick själva försöka hantera de boendes ätsvårigheter 
och samtidigt försöka upprätthålla en god måltidsatmosfär. Det medförde att de fick prioritera 
sin tid på de som behövde mest hjälp och kunde därmed inte assistera dem med mildare 
ätsvårigheter, vilket ledde till ett mindre födointag. De hade även i uppgift att bedöma om de 
demenssjuka personernas problem berodde på att de enbart vägrade att äta eller om de hade 
utvecklat ätsvårigheter. Personalen kände dock att de hade otillräckliga kunskaper för att 
kunna genomföra sådana bedömningar, vilket medförde att de kände sig övergivna. De 
oroade sig över de boendes hälsa relaterat till undernäring och om de hade förmågan att 
bedöma ifall de boendes födointag var tillräckligt. Det ansågs även svårt att bedöma vilken 
mat de klarade av att äta och det fanns en oro över konsekvenserna av en felaktig konsistens, 
t.ex. kvävning (Marmstål Hammar et al., 2015).     
  
I studien av Charras och Frémontier (2010) medförde de gemensamma måltiderna mellan 
omvårdnadspersonalen och de boende att personalen upplevde måltidssituationerna på ett 
positivare sätt. Personalen upplevde att kontakten mellan boende och personal ökade, i och 
med det kunde personalen lättare lära sig vad de boende tyckte om och inte samt lära känna 
dem bättre. De gemensamma måltiderna påverkade även personalens syn på sitt jobb och 
medförde att de kände en känsla av tillfredsställelse samt att de gjorde skillnad för de boende. 
Det visade sig även i deras arbete då de engagerade sig mer vid måltiderna, genom att t.ex. 
ställa ut blombuketter på matsalsborden och låta de boende sitta och äta längre. De kände 
även att de hjälpte de boende med mer än bara fysisk omvårdnad och att de fick uppleva 
trevliga stunder tillsammans med dem. Personalen kunde lättare förstå varför de boende inte 
åt vissa maträtter då även de åt av maten och fick testa dess kvalité.   
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4.2.3 Administrering av näringsdrycker och dess inverkan 
Studien gjord av Allen, Methven och Gosney (2013) undersökte om intag av näringsdrycker 
påverkade protein- och energiintaget från mat, hos äldre personer med kognitiv nedsättning. 
De undersökte även om näringsdrycker gynnade ett adekvat intag av protein och kalorier. 
Resultatet visade att näringsdryckerna oftast delades ut på kvällarna då 
omvårdnadspersonalen hade mycket att göra under resten av dagen. Utdelningstillfället 
påverkade dock inte intaget av näringsdrycken, som i genomsnitt låg på 69,5%. Studien 
visade på ett svagt samband mellan vikten på deltagarna och konsumtionen av näringsdryck, 
då de med en högre vikt tenderade att konsumera mer näringsdryck än de som vägde mindre. 
Det genomsnittliga energiintaget hos deltagarna ökade från 1238,9 till 1755,4 kcal under de 
dagar näringsdrycker serverades. Energi- och proteinintaget från maten förändrades inte 
under interventions dagarna i jämförelse med kontroll dagarna. Deltagarnas intag av mat 
påverkades inte heller av att de drack näringsdrycker. Med hjälp av näringsdryckerna 
uppnådde 55,8% sitt rekommenderade dagliga kaloriintag, till skillnad från 17,3% under 
kontroll dagarna. Intaget av protein ökade betydligt under interventions dagarna och andelen 
deltagare som uppnådde sitt rekommenderade intag ökade från 33,9% till 74,2%.  
 
Serveringsmetodens påverkan på intaget av näringsdrycker hos äldre personer med kognitiv 
nedsättning studerades av Allen, Methven och Gosney (2014). Deltagarna delades in i två 
grupper, den ena fick drycken serverad i ett glas och den andra med ett sugrör direkt ur 
förpackningen. Resultatet visade att de som intog näringsdryckerna via glas intog en större 
mängd än de som drack med sugrör, 64,6% jämfört med 57,3%. Genomsnittsintaget av 
näringsdryckerna i båda grupperna var 64,5%. Det framkom även att de som drack ur glas 
hade ett något större kalori- och proteinintag än de andra deltagarna. 
 
4.5 Utbildning för att främja omvårdnadspersonalens kompetens 
I studien av Beattie et al. (2014) fick omvårdnadspersonalen besvara ett frågeformulär med 
frågor angående måltidssituationer, nutritionsbedömning samt nutritionskunskap. Det 
genomsnittliga resultatet för deltagarna var 4,67 poäng av tio möjliga. Det framkom att 
personalen hade högst kunskaper om riskfaktorer för malnutrition, hur åldrande påverkar 
nutritionsbehovet och vätskestatus. Även lämpliga åtgärder vid förstoppning samt metoder 
för matning av demenssjuka personer. De kunde minst om macro- och mikronäringsämnenas 
funktion samt de äldres behov av dem och hur de kan intas. Resultatet visade att deltagarna 
med högre utbildningsnivå hade en tendens att få högre poäng. 
 
Chang och Lin (2005) genomförde en studie som undersökte vilken effekt ett 
utbildningsprogram hade på vårdbiträden vid måltidssituationer med personer med 
demenssjukdom. Utbildningsprogrammet innefattade en översikt av demenssjukdom, 
etiologi, studiens syfte samt demenssjuka personers beteenden vid matning. Hur de bör matas 
och hur matningssvårigheter kan hanteras. De kontrollerade sedan förändringar i beteende, 
kunskap och attityd hos vårdbiträdena. Även hur det påverkade de demenssjuka personernas 
födointag, matningssvårigheter och måltidernas längd. Efter genomförd utbildning sågs en 
tydlig förändring i personalens attityd gällande matning av demenssjuka personer. Deltagarna 
hade en mer positiv attityd än de som inte fått utbildningen. Kunskapsnivån var även 
betydligt högre, deras beteende under måltiderna hade förbättrats och de boende tilläts sitta 
och äta längre än tidigare. Det framkom ingen förändring i de demenssjuka personernas 
födointag efter interventionen. 
 
Effekten av ett webbaserat utbildningsprogram på omvårdnadspersonalens 
matningsfärdigheter testades i en studie av Batchelor-Murphy, Amella, Zapka, Mueller och 
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Beck (2015). Utbildningen gav personalen på boendet evidensbaserad information om 
svårigheter vid måltider. Den gav exempel på hur problemen kunde hanteras utifrån tre 
perspektiv: förändra ditt tillvägagångssätt, förändra vårdtagaren och förändra måltidsmiljön. 
Tre olika tekniker för matning togs upp, utan att nämna när de bäst tillämpades. Forskarna 
såg en förbättring i personalens kunskaper efter utbildningen, då deras resultat i ett 
kunskapstest ökade från 77,1 till 95,6 poäng. De som inte genomgått utbildningen behöll 
ungefär samma kunskapsnivå då deras resultat gick från 82,2 till 86,7 poäng i kunskapstestet. 
Personalen började tro mer på sin egen förmåga att klara av måltidssituationer. Utbildningen 
medförde även att personalen ägnade mer tid åt att hjälpa de boende vid måltiderna, 
vanligtvis via direkt handmatning. Konsekvensen av det blev att de boende också fick i sig 
mer mat och deras intag mer än fördubblades efter utbildningen. I kontrollgruppen som ej fått 
någon utbildning minskade tiden för matning och de boendes födointag minskade med mer 
än hälften.  
 
Suominen, Kivisto och Pitkala (2007) undersökte hur utbildning av sjuksköterskor och 
kökspersonal påverkade de boendes nutrition. Utbildningen bestod av föreläsningar, 
gruppdiskussioner, hemuppgifter och personlig feedback till deltagarna. Deltagarna fick 
information om nutrition hos äldre, vilket inkluderade nutritionsproblem samt bedömning. De 
lärde sig väga maten och registrera födointag via t.ex. matdagböcker. Efter utbildningen hade 
de boendes energiintag i genomsnitt ökat med 21%, från 1230 till 1487 kalorier per dag. 
Innan utbildningen fick 42,9% av de boende i sig mindre än 1200 kalorier per dag, men efter 
var det enbart 9,5%. Andelen som intog det rekommenderade dagliga intaget på 1570 kalorier 
var 29% till skillnad från innan då ingen av deltagarna uppnådde ett sådant intag. De boendes 
genomsnitts BMI gick från 21,7 till 21,4  efter utbildningen. 42 % gick upp i vikt och lika 
många gick också ned i vikt. Innan ansågs ingen av deltagarna ha en god nutrition enligt 
MNA, men efter uppnådde 16% en god nutrition. Antalet undernärda fördubblades från två 
till fyra personer.  
 
Deltagarna ur personalen uppgav att matdagböckerna och gruppdiskussionerna med andra 
yrkesgrupper var det bästa sätten att lära sig om äldres nutrition. Bedömningsinstrumentet 
MNA och vägning av maten ansågs även som användbart i arbetet. Det var föreläsningar och 
ensamstudier som ansågs vara minst lärorika. Efter utbildningen upplevde personalen att de 
fick en bättre förståelse för vikten av en god nutrition och dess relation till äldres 
välbefinnande. Personalen kände sig även mer motiverade att åtgärda de boendes problem 
genom att förändra deras dieter. De ansåg att utbildningen gett dem kunskapen att kunna 
tillämpa individuellt anpassad nutritionsbehandling (Suominen et al., 2007).   
 
4.6 Resultatsammanfattning 
Några av de vanligaste nutritionsbedömningarna var viktkontroller, bedömning av svälj- och 
tuggsvårigheter samt registrering av födointag. Måltidsobservation ansågs centralt i 
bedömningen av svårigheter och i att fastställa hjälpbehov. Gemensamma måltider mellan 
boende och omvårdnadspersonal hade flera goda effekter. De boende gick bl.a. upp i vikt, 
började äta mer självständigt och födointaget ökade. En lugn måltidsatmosfär ansågs centralt 
för att uppmuntra ätande. Personalen upplevde att måltidsituationer med demenssjuka 
personer var svåra att hantera, som att försöka göra det omöjliga. De var oförmögna att ge 
alla den hjälp de behövde samtidigt och kände att deras kunskaper var otillräckliga. 
Gemensamma måltider med de boende medförde en förbättring i personalens attityder och 
underlättade arbetet. Näringsdrycker ökade intaget av energi hos de boende och fler nådde 
också gränsen för rekommenderat närings- och energiintag. Servering av näringsdryck i ett 
glas medförde ett ökat intag.  
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Utbildning förbättrade personalens attityder till matning av personer med demenssjukdom 
och ökade kunskapsnivån betydligt. Det medförde även att de ägnade mer tid åt att hjälpa de 
boende vid måltiderna, vilket bidrog till ett ökat födointag. Energiintaget hos de boende 
ökade och fler uppnådde det dagliga rekommenderade intaget. Personalen ansåg att 
användning av bedömningsinstrumentet MNA och vägning av maten var användbart. Via 
utbildning fick de även en bättre förståelse för relationen mellan god nutrition och 
välbefinnande hos de äldre. 
 
5. Diskussion  
5.1 Metoddiskussion 
En litteraturstudie bör utgå från ett tydligt syfte som besvaras genom sökning, urval, 
värdering och analys av relevant forskning (Forsberg & Wengström, 2014). Författarna ansåg 
därför att vald metod med en deskriptiv design var relevant för att besvara studiens syfte.  
 
Artikelsökningen genomfördes i de tre omvårdnadsvetenskapliga databaserna Medline, 
CINAHL och PubMed för att få fram ett stort urval. PubMed och Medline innehåller ett 
likartat urval av artiklar, men för att bredda sökningen och finna all relevant forskning 
genomfördes sökningar i båda databaserna. Många av artiklarna återfanns i flera av 
databaserna vilket var en styrka med sökningarna. Detta pga. att flera databaser godkänt och 
publicerat artiklarna, vilket innebär att de är av god kvalité och relevans. Sökningen i 
CINAHL kompletterades med sökordet eating behavior för att få ett större sökresultat. 
PubMed sökningen gav ett stort sökresultat vilket medförde en mödosam genomgång av ett 
stort antal artiklar. Det stora antalet kan ha medfört att relevanta artiklar förbisågs av 
författarna. Sökningen kunde därför ha begränsats ytterligare för att få ett mindre urval. 
Författarna valde dock att inte göra fler begränsningar för att undvika exklusion av 
användbara artiklar. Kombinationerna av sökorden genomfördes med hjälp av de booleska 
operatorerna AND och OR för att få fram artiklar som berörde både undernäring och 
demenssjukdom, vilket kan ha medfört att relevanta artiklar exkluderades.  
 
För att hitta aktuell forskning om ämnet begränsades artikelsökningarna till artiklar 
publicerade senast år 2005. Årsbegränsningarna kan ses som en svaghet då de kan ha medfört 
att äldre artiklar med hög relevans valdes bort. Författarnas begränsade språkkunskaper 
medförde att sökningarna exkluderade artiklar på andra språk än svenska och engelska. Den 
begränsningen kan ha inneburit att relevant forskning på andra språk inte inkluderades. 
Språkkunskaperna hos författarna kan ha medfört eventuella feltolkningar av artiklarna och 
därmed påverkat studiens resultat.  
 
Inklusions- och exklusionskriterierna författarna valde att tillämpa ansågs relevanta för att 
finna artiklar som svarade till studiens syfte. Författarna anser att inget av kriterierna kunde 
ha uteslutits i urvalet av artiklar då det skulle ha medfört att artiklarna inte var lämpliga för 
att besvara studiens syfte. Användningen av primärkällor möjliggjorde att författarna själva 
kunde analysera och tolka artiklarnas resultat. Innehållsanalysen ansågs som en stark 
analysmetod då författarna gemensamt kunde granska och tolka artiklarnas innehåll samt 
diskutera dess relevans för studien. Artiklarnas kvalitet och relevans granskades genom att de 
sammanfattades och fördes in i artikelmatriser. De nio artiklarnas vetenskapliga kvalité 
värderades och sex stycken fick värderingen medel och tre värderingen hög kvalité.  
 
Artiklarna kontrollerades efter etiskt resonemang eller om de var etiskt godkända. Två av 
artiklarna identifierades sakna kriterierna och tidskrifternas hemsidor granskades därför av 
författarna. En av hemsidorna diskuterade etik men en av dem saknade detta. Författarna 
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valde ändå att inkludera artiklarna i studien då de ansåg att artiklarnas syften inte var etiskt 
kränkande för deltagarna eller bröt mot några etiska regler. En artikel som först inkluderas 
värderas vara av låg vetenskaplig kvalité samt saknade etiskt resonemang och författarna 
valde därför att utesluta den helt ifrån studien. Författarna tillämpade etiskt synsätt i 
sammanställningen av litteraturstudiens resultat. Artiklarnas resultat presenterades utan att 
någon data förvrängdes och utan att påverkas av författarnas hypotes. Dvs. även de resultat 
som visade att interventionerna inte hade någon påverkan på vissa aspekter t.ex. deltagarnas 
vikt, presenterades ändå i litteraturstudiens resultat. Författarna anser att litteraturstudiens 
resultat är av god etisk kvalité, pga. att studierna som inkluderades inte skadade deltagarna 
och de flesta forskarna beaktade etik i utformandet av studierna.     
 
Övergripande dominerades artiklarnas populationer av kvinnor, både när det gällde de boende 
och omvårdnadspersonalen. Det medför att litteraturstudiens resultat är mest generaliserbart 
till kvinnor. Anledningen till att majoriteten var kvinnor kan enligt författarna t.ex. bero på att 
kvinnor idag vanligtvis lever längre än män och är därför överrepresenterade inom 
äldrevården. Det är även allmänt känt att vården är ett kvinnodominerat yrke, vilket också 
framkommer i artiklarna. Några av de inkluderade artiklarna diskuterade inte deltagarnas kön 
och författarna antar därför att forskarna ansåg att det inte var en betydande faktor i det de 
undersökte. De artiklar som redovisade deltagarnas könstillhörighet delade inte upp resultat 
efter den faktorn vilket innebär att det inte går att särskilja olikheter mellan könen. 
Genusfaktorns relevans kan diskuteras och författarna anser genus som både relevant och 
irrelevant i sammanhanget undernäring hos personer med demenssjukdom. Det är en 
självklarhet att det finns skillnader i manliga och kvinnliga personlighetsdrag och beteenden 
som kan påverka arbetet med nutrition. Frågan är dock ifall skillnaderna är så markanta att de 
måste diskuteras i sammanhanget eller är det viktigare att fokusera på helheten, dvs. vilken 
intervention som har bäst effekt oavsett genus.  
 
Nio vetenskapliga artiklar inkluderades i studien vilket är ett relativt litet antal. Antalet 
artiklar kan därför ha påverkat litteraturstudiens resultat och dess tillförlitlighet. Hade fler 
artiklar inkluderats i studien kunde det ha medfört säkrare slutsatser. Författarna har dock 
ändå lyckats understödja studiens resultat med andra artiklar som fått fram liknande resultat, 
vilket författarna anser medför att litteraturstudien har en relativt god tillförlitlighet. En styrka 
med litteraturstudien är att den inkluderar både kvantitativa studier och studier med blandad 
metod, dvs. med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Det ger ett bredare studieresultat då 
de olika forskningsansatserna undersöker frågan ur olika perspektiv och genom olika 
metoder. Enligt Forsberg och Wengström (2014) har kvantitativ ansats för avsikt att se 
samband mellan olika fenomen samt att förklara och förutsäga, medan kvalitativ ansats vill 
forma en förståelse för människors upplevelser av ett fenomen i ett visst sammanhang. Vid 
användning av blandad metod får forskarna därför olika sorts information om det specifika 
fenomenet. 
 
Då författarna valt att avgränsa studien till att enbart handla om arbetet med undernäring hos 
personer med demenssjukdom på särskilt boende medför det att studiens resultat inte är lika 
överförbart till andra institutioner i vårt samhälle. Arbetet på boenden och arbetet på sjukhus 
skiljer sig på olika aspekter, t.ex. arbetsuppgifter, tid och arbetsmiljö. Det bidrar till att vissa 
delar som framkommer i litteraturstudiens resultat blir svåra att utföra på en 
sjukhusavdelning. På ett boende är det lättare att följa en persons nutrition över tid och se 
utvecklingen, medan det kan vara svårare på sjukhus relaterat till korta vårdtider. 
Överförbarheten till den svenska hälso- och sjukvården är hög i två av de inkluderade 
studierna, då en av dem kommer från Sverige och en från Finland. Utöver de kommer tre av 
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studierna från andra europeiska länder vilket författarna anser gör dem relativt 
generaliserbara med Sverige, då dessa länder bedriver en sjukvård enligt EU-standard. De 
övriga fyra studierna kommer från länder i andra delar av världen och det innebär att deras 
resultat inte är lika överförbara till Sverige pga. strukturskillnader inom vård och omsorgen. 
Studiernas varierande ursprung ger dock en bredd och ett djup i litteraturstudiens resultat, då 
det visar hur olika länder i världen arbetar. Omvårdnadsarbetet vid undernäring hos personer 
med demenssjukdom beskrivs alltså i litteraturstudien ur både ett nationellt och internationellt 
perspektiv, vilket författarna anser vara en styrka.    
 
5.2 Resultatdiskussion 
5.2.1 Nutritionsbedömning 
Nutritionsbedömning ansågs vara viktigt att utföra och måltidsobservationer ansågs centrala i 
bedömningen av de boendes svårigheter samt hjälpbehov vid måltider (Beattie et al., 2014). 
Henderson (1991) menar även hon i sin omvårdnadsteori att det är viktigt att bedöma 
personers näringsintag och vidta relevanta åtgärder vid bristande nutrition. Enligt Chang och 
Roberts (2011) behöver en korrekt mätning av födointag innehålla vägning av maten före och 
efter måltiden. Detta för att kunna dokumentera mängden intagen mat och dess 
näringsinnehåll. Ali (2007) menar också att nutritionsbedömning kan hjälpa sjuksköterskan 
att utveckla rutiner för observation, assistans och utbildning för att hjälpa patienten uppnå en 
god nutrition. Utöver de tidigare nämnda nutritionsbedömningarna ansågs mätning av längd 
och BMI samt bedömning av viktförlust, aptit och ätförmåga vara några av de mest relevanta.  
 
Enligt Lin, Watson och Wu (2010) bör omvårdnadspersonalen regelbundet bedöma de 
boendes förmåga att äta självständigt och observera dem under måltiderna. Detta för att 
kunna tillämpa relevant verbal och fysisk hjälp vid måltider. Bedömning av undernäring 
beskrivs av Chang och Roberts (2011) som en viktig åtgärd i nutritionsarbetet och bör utföras 
minst en gång i månaden. BMI, kaloriintag och vikt anses som viktiga i bedömningen. 
Genomförandet av nutritionsbedömningar kan medföra att förebyggande åtgärder kan sättas 
in innan personen blivit undernärd.  
 
5.2.2 Omvårdnadsåtgärder för att främja en god nutrition 
I två av de inkluderade studierna beskrevs vilka effekter en anpassad måltidsmiljö hade på 
demenssjuka personers ätande (Charras & Frémontier, 2010; Marmstål Hammar et al., 2015). 
Gemensamma måltider mellan omvårdnadspersonalen och de boende hade en positiv effekt 
på de boendes beteende vid måltiderna (Charras & Frémontier, 2010). Henderson (1991) 
skriver att alla människor behöver mat, känna en känsla av gemenskap och samhörighet med 
andra. Hon menar även att dessa är mänskliga grundläggande behov som bör uppfyllas. 
Chang och Roberts (2008) menar att skapandet av en social måltidsmiljö genom 
familjeliknande måltider uppmuntrar ätande hos personer med demenssjukdom. Hicks-Moore 
(2005) fann att lugn musik vid måltiderna minskade de boendes aggressivitet samt minskade 
deras samlingsbeteende, vilket bidrog till en förbättrad måltidsmiljö. Ragdale (2014) 
beskriver också vikten av en god måltidsmiljö och menar att omgivningen ej bör vara för 
stimulerande samt att traditionella måltidsvanor bör följas. Williams och Weatherhead (2013) 
beskriver att självständigt ätande kan uppmuntras och upprätthållas genom att negativa 
faktorer i omgivningen elimineras t.ex. störande ljud. Även genom att vårdpersonalen stöttar 
personen vid måltiden.   
 
En av de inkluderade studierna påvisade att matens presentation påverkade födointaget och 
måltidsmiljön positivt, då maten serverades i skålar (Charras & Frémontier, 2010). Den 
serveringsmetoden undersöktes även i en studie av Mamhidir, Karlsson, Norberg och Mona 
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(2007) där personalen också beskrev att måltidsatmosfären förbättrades och kontakten mellan 
patienterna ökade. Ragdale (2014) beskriver även att en god presentation av maten är viktig, 
dvs. aptitretande mängd, färg, lukt och smak. Enligt Henderson (1991) bör måltiderna vara 
prydligt framdukade, patienten ska tillåtas förbereda sig individuellt efter dennes vanor samt 
att patienten ska ha det bekvämt vid måltiden.  
 
Omvårdnadspersonalen upplevde att det var svårt att hantera måltidssituationer med 
demenssjuka personer och att personalen inte kunde ge alla den hjälp de behövde. Det ansågs 
centralt att delta vid måltiden, göra de boende mer delaktiga samt hjälpa dem vid behov 
(Marmstål Hammar et al., 2015). Chang och Roberts (2008) menar att matningssvårigheter 
uppstår i kontakten mellan vårdaren och vårdtagaren. Vårdarens förmåga att mata den 
demenssjuka personen avgör svårighetsgraden. Det innebär att matningssvårigheterna 
påverkas av interaktionen mellan vårdaren och vårdtagaren. Aselage, Amella och Watson 
(2011) ansåg även att skapandet av en social måltidsmiljö var en god strategi. De beskrev 
även att verbal uppmuntring till ätande hade en god effekt. Chang och Roberts (2008) menar 
också att den demenssjuka personens självständiga ätande bör främjas genom uppmuntran 
samtidigt som personen observeras och får assistans när behovet föreligger. 
 
Henderson (1991) menar att alla har individuella grundläggande behov som tillfredsställs 
olika utifrån varje person. Kirkevold (2000) beskriver Hendersons omvårdnadsteori och 
menar att sjuksköterskan ska hjälpa personen genomföra aktiviteter individen vanligtvis själv 
skulle kunna klara av, i detta fall att inta mat och dryck (Kirkevold, 2000). Personalen ansåg 
att respekt, värdighet och integritet var viktigt vid måltidssituationer (Marmstål Hammar et 
al., 2015). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) är integritet något som alla besitter 
oavsett tillstånd eller förståndsmässig förmåga. Det är viktigt att eftersträva att personens 
integritet och rätt till självbestämmande bevaras. De som inte kan eller har svårigheter att 
uttrycka självbestämmande har fortfarande en integritet som måste beaktas. Respekt för en 
persons integritet innebär beaktande av personens livshistoria, kultur och livssammanhang. 
 
Intaget av näringsdrycker medförde ett ökat energi- och näringsintag samt att fler uppnådde 
sitt rekommenderade dagliga intag av kalorier (Allen et al., 2013). Lauque, Arnaud-
Battandier, Gillette, Plaze, Andrieu, Cantet och Vellas (2004) fann även de i sin studie att 
näringsdrycker gav ett ökat intag av näring och energi. Deltagarna gick även upp i vikt och 
deras BMI ökade. De visade att behandling med näringsdrycker är effektivt och att effekten 
kan upprätthållas över tid. Henderson (1991) menar att sjuksköterskan lättare kan få en 
förståelse för vad personen tycker om och hjälpa individen inta tilltäcklig mängd föda och 
vätska. Ali (2007) menar att näringstillskott är en stor del i arbetet med undernärda patienter. 
De har visats påverka viktuppgång, minska dödligheten och förkorta sjukhusvistelser. 
Näringstillskotten bör vara ett komplement och inte utgöra hela näringsintaget, de kan ges 
som mellanmål eller som en del av måltiden. 
 
5.2.3 Utbildning för att främja omvårdnadspersonalens kompetens 
Det framkom ett starkt samband mellan utbildning av personalen och god nutrition hos 
personer med demenssjukdom. Tre av de inkluderade studierna visade att utbildning bl.a. 
förändrade personalens attityder samt ökade deras kunskapsnivå (Batchelor-Murphy et al., 
2015; Chang & Lin, 2005; Suominen et al., 2007). Det är enligt Brodtkorb (2010) 
sjuksköterskans uppgift att ge undervisning och vägledning åt övrig vårdpersonal i sitt 
måltidsarbete. Personer med svåra och komplexa ätsvårigheter kräver hjälp från personal med 
rätt kompetens. Brist på kompetens kan leda till att de boendes hjälpbehov inte tillgodoses. 
Tillåts outbildad personal arbeta utan vägledning kan arbetet utföras på ett felaktigt sätt och 
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medföra negativa konsekvenser. Williams och Weatherhead (2013) menar att demenssjuka 
personer bör uppmuntras till ett oralt intag av mat och dryck i så stor utsträckning som 
möjligt. Saknar omvårdnadspersonalen adekvata kunskaper och färdigheter kan arbetet 
försvåras. 
 
5.3 Slutsats 
Nutritionsbedömning anses som viktigt i arbetet med undernäring hos personer med 
demenssjukdom och kan hjälpa personalen definiera problem, personens näringsstatus samt 
identifiera relevanta åtgärder. En rad olika metoder för optimering av födointaget hos 
demenssjuka personer kan användas och en anpassad måltidsmiljö är en av de mest relevanta. 
Brist på kunskap och färdigheter ses som ett hinder för att kunna hjälpa demenssjuka 
personer uppnå en god nutrition. Det är därför centralt att all omvårdnadspersonal ges 
möjlighet att inhämta adekvata kunskaper via utbildning. Omvårdnadspersonalen som har 
närmast kontakt med de boende kan ge sjuksköterskan viktig information som kan tillämpas i 
planeringen av omvårdnadsåtgärderna. Det är av stor vikt att sjuksköterskan har en ledande 
roll i nutritionsarbetet och samarbetar med andra yrkesgrupper för att optimera omvårdnaden. 
 
5.4 Klinisk nytta 
Litteraturstudiens resultat kan hjälpa sjuksköterskor och övrig omvårdnadspersonal i deras 
nutritionsarbete. Det kan ge omvårdnadspersonalen en bild över hur omvårdnadsarbetet kring 
personer med demenssjukdom bör utformas, då det behandlar olika strategier och metoder. 
De innefattar nutritionsbedömning, omvårdnadsåtgärder och utbildning av 
omvårdnadspersonal. Litteraturstudien visar att några av de mest tillämpbara 
nutritionsbedömningarna är viktkontroller, bedömning av ätsvårigheter, registrering av 
födointag samt mätning av BMI. En åtgärd som är av vikt är en anpassad måltidsmiljö som 
kan bidra till att de demenssjuka personernas nutrition förbättras samt underlätta 
omvårdnadspersonalens arbete. Evidensbaserad kunskap och erfarenhet bör tillämpas av 
sjuksköterskan för att optimera omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskan har ett centralt ansvar i 
nutritionsarbetet och bör sträva efter god samverkan med övriga professioner samt se till att 
annan omvårdnadspersonal får det stöd och den utbildning de behöver. Litteraturstudiens 
resultat visar att utbildning om bl.a. demenssjukdom, nutrition och sambandet mellan dem är 
relevant. Arbetar sjuksköterskan utefter detta kommer det medföra positiva effekter för både 
patienter och övrig omvårdnadspersonal.   
 
5.5 Förslag till fortsatt forskning 
Ytterligare forskning angående omvårdnad vid undernäring hos personer med 
demenssjukdom krävs för att kunna formulera säkrare slutsatser. Det krävs mer forskning 
angående vilka omvårdnadsåtgärder och tekniker som är mest effektiva i optimeringen av 
demenssjuka personers nutrition. Författarna anser att metoder för matning bör undersökas 
ytterligare för att kunna formulera rekommendationer för när och hur de bäst tillämpas. Även 
utveckling av fler bedömningsinstrument är aktuellt då de är centrala i bedömningen och 
optimeringen av nutritionsstatus. Enligt författarna är det relevant att utveckla ett 
bedömningsinstrument som bedömer nutritionsstatus inklusive risk för undernäring specifikt 
hos personer med demenssjukdom, då de lider stor risk att utveckla undernäring. Nya 
tekniker och metoder utvecklas kontinuerligt, vilka behöver beprövas för utveckling av 
rekommendationer och riktlinjer för tillämpning av dessa. En studie som undersöker om och 
hur genus påverkar demenssjuka personers nutrition och vilka skillnader som förekommer 
bör också genomföras för att fastställa genusfaktorns relevans i ämnet.  
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Författare 
Artikelns titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 
 

Allen, V., 
Methven, L., & 
Gosney, M. 
(2013). The 
influence of 
nutritional 
supplement drinks 
on providing 
adequate calorie 
and protein intake 
in older adults 
with dementia. 
The Journal Of 
Nutrition, Health 
& Aging, 17(9), 
752-755. 
doi:10.1007/s126
03-013-0364-5 
 
Storbritannien. 

Syftet med studien 
var att undersöka 
hypotesen att 
tillhandahållande av 
näringsdrycker 
minskar protein och 
energiintaget från 
mat hos äldre 
personer med 
kognitiv nedsättning 
i jämförelse med när 
näringsdrycker inte 
ges. Studiens andra 
syfte var att 
undersöka om 
tillhandahållande av 
näringsdrycker är 
gynnsamt i att uppnå 
adekvat protein och 
kaloriintag hos äldre 
personer med 
kognitiv nedsättning. 

Design/Metod 
Kvantitativ. Cross-over studie. 
Population 
Inklusionskriterier: 65 år, kognitiv nedsättning, minst  
2 dagars deltagande. 
Exklusionskriterier: Akut konfusion, instabil diabetes 
mellitus, sväljsvårigheter, laktos- och gluten intolerans, 
vätskerestriktioner, allergi mot hållbarhetsbehandlade 
mjölkprodukter, redan förskriven näringsdryck. 
Urvalförförande 
Vårdansvarig på vårdboendena samt läkare och 
sjuksköterskor på sjukhus valde ut lämpliga deltagare. 
Deras anhöriga kontaktaktades för medgivande till 
deltagande.  
Urval/Bortfall 
Bekvämlighetsurval. 
Beskrivning av slutgiltig studiegrupp 
26 deltagare: 18 boende och 8 sjukhuspatienter. 68% 
kvinnor, medelålder 83,9 år, medelvikt 56,7.  
Datainsamlingsmetod 
Kvartil metod, Matdagböcker, Demografisk mätning, 
MNA, MMSE. 
Analysmetod 
Wilcoxon test. Harris Benedict formula. Z test. 

Styrkor  
Tydligt syfte. 
Välbeskriven 
urvalsprocess, 
datainsamlingsm
etod och 
analysprocess. 
Studiens 
begränsningar 
lyfts. Inklusions- 
och 
exklusionskriteri
er.    
Svagheter 
Få deltagare, ej 
generaliserbart.  
Värdering 
Medel 

Det sågs ett svagt 
samband mellan vikten 
på deltagarna och 
konsumtionen av 
näringsdryck, högre 
vikt högre konsumtion. 
 
Deltagarnas 
genomsnittliga 
energiintag ökade men 
födointaget påverkades 
inte. Energi-och 
proteinintaget från 
maten förblev 
oförändrat. Antalet som 
uppnådde sitt 
rekommenderade 
dagliga kaloriintag 
ökade. Intaget av 
protein ökade betydligt. 
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Författare 
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Tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 
 

Allen, V. J., 
Methven, L., & 
Gosney, M. 
(2014). Impact 
of serving 
method on the 
consumption of 
nutritional 
supplement 
drinks: 
randomized trial 
in older adults 
with cognitive 
impairment. 
Journal Of 
Advanced 
Nursing, 70(6), 
1323-1333. 
doi:10.1111/jan.
12293 
 
Storbritannien. 

Syftet med 
studien var att 
analysera 
påverkan 
serveringsmeto
den har på 
compliance 
och intaget av 
näringsdrycker 
hos äldre med 
kognitiv 
nedsättning 

Design/Metod 
Kvantitativ. RCT-studie.   
Population  
Inklusionskriterier:  
Långvarig kognitiv nedsättning, över 65 år.  
Exklusionskriterier:  
instabil diabetes mellitus, under diabetesutredning, 
sväljsvårigheter som krävde förtjockad dryck, laktos-och 
glutenintolerans, allergi mot hållbarhetsbehandlade 
mjölkprodukter, delirium, vätskerestriktion.   
Urvalförförande 
11 boenden/sjukhus valdes ut utifrån forskarens tillgänglighet 
och bondens/sjukhusens vilja att delta. Vårdpersonalen 
informerade studiedeltagarna och anhöriga om studien. Deltagare 
och anhöriga kontaktades för godkännande till deltagande.  
Urval/Bortfall 
Bekvämlighetsurval. 
4 bortfall.  
Beskrivning av slutgiltig studiegrupp 
45 personer: 14 sjukhuspatienter, 31 boenden. Kognitiv 
nedsättning. 66-69 år, 35 kvinnor 10 män, undernärda eller risk 
för undernäring. 
Datainsamlingsmetod 
Vägning av resterande näringsdryck, BMI, MNA, MMSE. 
Analysmetod 
Mann-whitney U test. Mini-tab 

Styrkor 
Tydligt syfte. 
Välbeskriven 
urvalsprocess, 
datainsamlings
metod och 
analysprocess. 
Studiens 
begränsningar 
lyfts. 
Inklusions- och 
exklusionskrite
rier. 
Bortfallsbeskri
vning.  
Svagheter 
Relativt få 
deltagare. 
Värdering 
Hög 

De som intog 
näringsdryckerna via 
glas intog en större 
mängd än de som 
drack med sugrör 
Genomsnittsintaget 
av näringsdryckerna 
i båda grupperna var 
64.5%. De som 
drack ur glas hade ett 
något större kalori- 
och proteinintag. 
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Batchelor-
Murphy, M., 
Amella, E. J., 
Zapka, J., 
Mueller, M., & 
Beck, C. (2015). 
Feasibility of a 
web-based 
dementia 
feeding skills 
training 
program for 
nursing home 
staff. Geriatric 
Nursing, 36(3), 
212-218. 
doi:10.1016/j.ge
rinurse.2015.02.
003 
 
USA. 

Syftet var att 
testa en web-
baserad 
version av en 
demens 
matningsutbild
nings 
intervention 
och undersöka 
effektivitet av 
det 
tillvägagångs 
sättet.   

Design/Metod 
Kvalitativ/Kvantitativ. Blandad metod.  
Population 
Inklusionskriterier: 
Boende: över 65år, minst 6 veckors vistelse på boendet, ha ett 
juridiskt ombud, diagnostiserad demenssjukdom, hjälpbehov vid 
matsituationer och med ADL, MMSE 19/30 eller mindre. 
Personal: arbetade 7-15 passen, jobbat i minst 30 dagar 
Exklusionskriterier:  
Neurodegenerativ sjukdom, cancer, sväljsvårigheter, indikation 
till sondmatning.    
Personal: Inte kunde läsa Engelska.  
Urvalförförandet 
Två vårdboenden erbjöds delta. Det ena boendet blev 
kontrollgrupp och det andra interventionsgrupp. 
Urval/Bortfall 
Bekvämlighetsurval.  
Beskrivning av slutgiltig studiegrupp 
Interventionsgruppen: 5 boende, 17 personal Kontrollgruppen: 5 
boende, 18 personal  
Datainsamlingsmetod 
Frågeformulär, 
Web-baserat test, EdFED, Standardiserad matskala. 6 studie 
assistenter samlade in data.  
Analysmetod 
Deskriptiv statistik. Kvalitativa-och kvantitativa mätningar. 

Styrkor  
Välbeskriven 
urvalsprocess 
och 
datainsamlingsm
etod. Studiens 
begränsningar 
lyfts. Inklusions- 
och 
exklusionskriteri
er.   
Svagheter 
Otydlig 
beskrivning av 
syftet och 
analysprocess. 
Få antal 
deltagare. 
Värdering 
Medel 

Personalens 
kunskaper ökade 
men kunskapsnivån 
hos 
kontrollgruppen 
förändrades 
minimalt.  
 
De började tro mer 
på sin egen 
förmåga att klara 
av matsituationer. 
De ägnade mer tid 
åt att hjälpa de 
boende vid 
måltiderna. De 
boende fick i sig 
mer mat och deras 
intag mer än 
fördubblades. I 
kontrollgruppen 
minskade tiden för 
matning och de 
boendes födointag. 



Bilaga 2                 Artikelmatris 
 

4 
 

 Sid 4(9)  

Författare 
Artikelns titel, 
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Beattie, E., 
O'Reilly, M., 
Strange, E., 
Franklin, S., & 
Isenring, E. 
(2014). How 
much do 
residential aged 
care staff 
members know 
about the 
nutritional needs 
of residents?. 
International 
Journal Of Older 
People Nursing, 
9(1), 54-64. 
doi:10.1111/opn.
12016 
 
Australien 

Studiens syfte var 
att fastställa 
kunskapen om 
nutritionsbehoven 
hos äldre på 
vårdboenden, 
måltidsmetoder 
samt attityder 
angående 
måltidsmetoder 
och organisation. 

Design/Metod 
Kvantitativ. Tvärsnittstudie. 
Population 
Personalen på demensavdelningar.  
Urvalförförande 
Personalen ombads delta vid ett möte med forskarna. Där 
studien förklarades och frågeformulär delades ut. 
Urval/Bortfall 
Bekvämlighets urval. 
Beskrivning av slutgiltig studiegrupp 
76 personer från olika yrkesgrupper, majoriteten 
vårdpersonal. 50 av deltagarna var: 
90% kvinnor ,45-60 år. Varierande utbildningsgrad. 
Arbetslivserfarenhet från ca 1-10 år. Majoriteten assisterade 
vid måltiderna.  
Datainsamlingsmetod 
Frågeformulär 
Analysmetod 
IBM SPSS statistics. 

Styrkor 
Tydligt syfte. 
Välbeskriven 
urvalsprocess, 
datainsamlings
metod och 
analysprocess. 
Studiens 
begränsningar 
lyfts.  
Svagheter 
Saknar 
inklusions- och 
exklusionskrite
rier. Få 
deltagare, ej 
generaliserbart 
resultat.   
Värdering 
Medel 

Genomsnitts resultat 
var 4.67 poäng av 
10.  
 
De vanligaste 
nutritionsbedömning
arna var: 
viktkontroller, 
bedömning av svälj- 
och tuggsvårigheter, 
vätske- och 
urinmätning, 
registrering av 
födointag.  
Bedömning av 
typen, matkonsistens 
och kaloriintaget var 
mindre vanligt. 
Nutritionsbedömning 
ansågs som viktigt. 
Måltidsobservation 
ansågs vara centralt 
för bedömning av 
svårigheter och 
hjälpbehov. 
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Chang, C., & 
Lin, L. (2005). 
Effects of a 
feeding skills 
training 
programme on 
nursing 
assistants and 
dementia 
patients. 
Journal Of 
Clinical 
Nursing, 
14(10), 1185-
1192. 
doi:10.1111/j.
1365-
2702.2005.012
40.x 
 
Taiwan. 

Syftet med 
studien var att 
utveckla ett 
omfattande 
matningskunska
ps 
träningsprogram 
för vårdbiträden 
och att testa 
effekten 
träningsprogram
et hade på deras 
kunskap, attityd 
och beteende 
och utfallet för 
demenspatienter
na inkluderat 
total måltidstid, 
födointag och 
matningssvårigh
eter. 

Design/Metod 
Kvantitativ. Kvasi- experimentell.  
Population 
Inklusionskriterier: Boende: diagnostiserad demenssjukdom, 
ätsvårigheter, hjälpbehov. Vårdbiträde: jobbat på boendet i 
minst 6 månader, talade Mandarin, Taiwanesiska eller 
Engelska. 
Urvalförförande  
Två vårdboenden för demenssjuka personer inkluderades. 
Omvårdnadspersonalen valde ut lämpliga deltagare. 
Urval/Bortfall 
Bekvämlighetsurval. 1 bortfall. 
Beskrivning av slutgiltig studiegrupp 
67 vårdbiträden: 31 i interventionsgruppen, 36 i 
kontrollgruppen. 36 personer med demenssjukdom 
Datainsamlingsmetod 
Frågeformulär. 
EdFED skalan. Tidräkning, Beräkning av födointag.   
Analysmetod 
Statistisk analys. Student t-test, ANOVA. 

Styrkor 
Tydligt syfte, 
Välbeskriven 
urvalsprocess, 
datainsamlingsm
etod och 
analysprocess. 
Studiens 
begränsningar 
lyfts. 
Bortfallsbeskriv
ning. 
Svagheter 
Saknar 
exklusionskriteri
er. Få deltagare. 
Ej 
generaliserbart 
resultat. 
Värdering 
Medel 

Deltagarna hade en 
mer positiv attityd än 
de som inte fått 
utbildningen.  
 
Kunskapsnivån var 
betydligt högre, 
deras beteende under 
måltiderna 
förbättrades efter 
interventionen och 
de boende tilläts sitta 
och äta längre än 
tidigare. 
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titel, 
Tidskrift, 
Land 
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Charras,K. & 
Frémontier, 
M. (2010). 
Sharing meals 
with 
instiutionalize
d people with 
dementia: a 
natural 
experiment 
Journal Of 
Gerontologica
l Social Work, 
53(5), 436-
448. 
doi:10.1080/0
1634372.2010.
489936 
 
Frankrike. 

Att undersöka 
effekterna av 
ändrade 
måltidsupplevels
er för personer 
med 
Alzheimers-typ 
demenssjukdom. 

Design/Metod 
Kvalitativ/Kvantitativ. Blandad metod.  
Population 
Två vårdavdelningar på två olika boenden 
Urvalförförande 
Ur en pågående studie valdes en avdelning ut till 
interventionsgrupp och en till kontrollgrupp.  
Urval  
Bekvämlighetsurval 
Beskrivning av slutgiltig studiegrupp 
18 deltagare: 8 i interventionsgrupp, 10 i kontrollgrupp. 
Alzheimers demenssjukdom.  
Medelålder 85,19 år och genomsnittlig boendetid 4.09 år. 
Datainsamlingsmetod 
MMSE, vägning, observationer från personalen. 
Analysmetod 
Fischer’s ANOVA. Manuell analys av kvalitativ data. 

Styrkor  
Tydligt syfte, 
Välbeskriven 
datainsamlingsmetod 
och analysprocess.  
Studiens 
begränsningar lyfts. 
Tillräckligt antal 
deltagare.  
Svagheter 
Otydligt 
urvalsförförande. 
Saknar inklusions- 
och 
exklusionskriterier   
Värdering 
Medel 

Interventionsgruppen 
ökade i vikt medan 
kontrollgruppen 
minskade.  
Personalen 
observerade 
förbättring i de 
boendes autonomi, 
interaktion med 
personalen och andra 
boende samt 
attityderna vid 
måltiderna  
De upplevde arbetet 
som mer meningsfullt 
med ett flertal positiva 
effekter.  
Svårigheter med de 
gemensamma 
måltiderna 
identifierades: stor 
tidsåtgång samt 
placeringssvårigheter. 
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Författare 
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Lou, M., Dai, 
Y., Huang, G., 
& Yu, P. 
(2007). 
Nutritional 
status and 
health 
outcomes for 
older people 
with dementia 
living in 
institutions. 
Journal Of 
Advanced 
Nursing, 
60(5), 470-
477. 
doi:10.1111/j.
1365-
2648.2007.044
42.x 
 
Taiwan. 

Studiens syfte var att 
fastställa förändringar 
under en 3-månaders 
period hos äldre 
personer med 
demenssjukdom 
boende på ett 
långtidsvårdboende, 
relaterat till:  
x förändringar i BMI 
x hälsoeffekter och 

associerade 
faktorer 

 

Design/Metod 
Kvantitativ. Tvärsnittsstudie 
Population 
Inklusionskriterier: diagnostiserad 
demenssjukdom, boende på avdelning för 
demenssjuka personer.   
Urvalsförförande 
Två vårdboenden med demensavdelningar valdes 
ut. 
Urval och bortfall 
Bekvämlighetsurval.  
12 bortfall. 
Beskrivning av slutlig studiegrupp 
55 Boende med demensdiagnos. Ungefär lika 
många män som kvinnor. 42 boende genomförde 
alla mätningar.   
Datainsamlingsmetod 
BMI, journal översikt, ADL, hälsoförändringar. 
En studieassistent genomförde mätningarna. 
Analysmetod 
SPSS statistiska program.  
Wilcoxon test, Mann-Whitney U-test och chi-
square test. 

Styrkor 
Tydligt syfte, 
Välbeskriven 
urvalsprocess, 
datainsamlingsmetod 
och analysprocess. 
Studiens 
begränsningar lyfts. 
Inklusionskriterier och 
bortfallsbeskrivning.   
Svagheter 
Få deltagare 
Saknar 
exklusionskriterier. 
Värdering 
Hög 

18.2% av deltagarna 
hamnade under 
gränsen för normalt 
BMI. Medelvärdet för 
BMI gick från 21.8 
 till 21.5 vid studiens 
slut.  
 
Deltagarna med lågt 
BMI och de som 
drabbades av 
hälsoproblem 
tenderade att behöva 
mer assistans vid 
måltiderna.   
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Författare 
Artikelns 
titel, 
Tidskrift, 
Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 
 

Marmstål 
Hammar, L., 
Swall, A. & 
Summer 
Meranius, M. 
(2015). Ethical 
aspects of 
caregivers' 
experience 
with persons 
with dementia 
at mealtimes. 
Nursing 
Ethics, 1-12. 
doi:10.1177/0
969733015580
812 
 
Sverige. 

Studiens 
syfte var att 
illustrera 
betydelsen av 
vårdgivares 
upplevelser 
av att vårda 
personer med 
demenssjukd
om vid 
måltidssituati
oner. 

Design/Metod 
Kvalitativ/Kvantitativ. Blandad metod. 
Population 
Inklusionskriterier: Personal: arbeta heltid, 
minst 2 års erfarenhet. Boende: Medel till svår 
grad av demenssjukdom. 
Urvalsförförande 
Ansvarig sjuksköterska ombads välja ut 
lämpliga deltagare, varav 12 valdes. 
9 av 40 boende valdes slumpmässigt ut av en 
undersökningsassistent.  
Urval och bortfall 
Strategiskt/Randomiserat urval. 1 bortfall (en 
boende).  
Beskrivning av slutlig studiegrupp 
7 omvårdnadsarbetare: Svensktalande kvinnor, 
mellan 33-62 år, arbetat på boendet 2-18 år. 
9 demenssjuka boende: 1 man och 8 kvinnor. 
Datainsamlingsmetod 
Fokusgruppsintervjuer. Vägning, registrering 
av födointag, MMSE 
Analysmetod 
Fenomenologisk hermeneutik metod. 
Manuell analys av kvantitativ data. 

Styrkor 
Tydligt syfte, 
välbeskriven 
urvalsprocess, 
datainsamlingsmet
od, transkribering- 
och analysprocess.  
Upprepade 
datainsamlingar. 
Bortfallsbeskrivnin
g. Studiens 
begränsningar lyfts. 
Inklusionskriterier. 
Svagheter 
Datainsamling på 
enbart ett 
vårdboende. Få 
deltagare 
(kvantitativt). 
Saknar 
exklusionskriterier.  
Värdering 
Hög 

En lugn atmosfär och ett bra humör 
var centralt i att uppmuntra 
demenssjuka att äta. 
Den generella upplevelsen av att 
hantera måltidssituationer med 
dementa var att försöka göra det 
omöjliga. Många kände sig 
otillräckliga, maktlösa och upplevde 
att deras kunskaper inte räckte till. 
Det var viktigt att respektera de 
boendes värdighet och integritet samt 
balansera assistansen.  
 
För att uppmuntra en demenssjuk att 
äta självständigt bör en personal sitta 
bredvid och assistera vid behov, samt 
socialisera och engagera personen i 
måltiden.  
 
Personalen hade även i uppgift att 
bedöma vad ätsvårigheterna berodde 
på. De oroade sig över risken för 
malnutrition och deras förmåga att 
bedöma de boendes födointag. 
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Författare 
Artikelns titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 
 

Suominen, M. 
H., Kivisto, S. 
M., & Pitkala, 
K. H. (2007). 
The effects of 
nutrition 
education on 
professionals' 
practice and on 
the nutrition of 
aged residents 
in dementia 
wards. 
European 
Journal Of 
Clinical 
Nutrition, 
61(10), 1226-
1232. 
doi:10.1038/sj.e
jcn.1602639 
 
Finland. 

Syftet var att 
utveckla 
nutritionsutbild
ning för 
yrkesverksam
ma på 
demensavdelni
ngar. 
Utvärdera 
effekterna av 
utbildningen 
och avgöra hur 
utbildningen 
påverkade 
nutritionen hos 
de äldre 
boende. 

Design/Metod 
Kvantitativ. Okontrollerad experimentell 
studie. 
Population 
Personalen och boenden på 5 vårdboenden 
Urvalsförförande 
Urval enligt ovan 
Urval/Bortfall 
Bekvämlighetsurval 
Beskrivning av slutgiltig studiegrupp 
28 deltagare: 23 sjuksköterskor, 5 
kökspersonal.  
40 demenssjuka boende, kvinnor, 
medelålder 85 år.  
Datainsamlingsmetod 
Matdagböcker, 
BMI samt MNA. 
Semistrukturerat frågeformulär. 
Analysmetod 
AIVO program. Kvantitativ och kvalitativ 
analys. 

Styrkor  
Tydligt syfte. 
Välbeskriven 
datainsamlingsmetod 
och analysprocess. 
Studiens 
begränsningar lyfts.  
Svagheter 
Saknar inklusions- 
och 
exklusionskriterier. 
Saknar 
urvalsförförande. Få 
deltagare, går ej att 
generalisera.  
Värdering 
Medel 

Det dagliga energiintaget ökade 
från 1230 till 1487 kalorier. Färre 
hade ett otillräckligt intag,  
29% av dem intog det 
rekommenderade dagliga intaget på 
1570 kalorier. Lika många gick upp 
och ned i vikt. 16% uppnådde en 
god nutrition enligt MNA. Antalet 
undernärda fördubblades. 
Matdagböckerna och 
gruppdiskussionerna ansågs vara 
det bästa sättet för inlärning. MNA 
och vägning av maten ansågs som 
användbart. Personalen fick en 
bättre förståelse för vikten av en 
god nutrition och äldres 
välbefinnande. De ansåg att 
utbildningen gett dem kunskapen 
att kunna tillämpa individuellt 
anpassad nutritionsbehandling. 

 


