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Abstrakt 

Bakgrund: Undernäring är vanligt förekommande bland personer med de-

mens. Ofrivillig viktnedgång är en riskfaktor för dödlighet och försämrad 

funktionsstatus hos äldre. I Sverige finns ca 160 000 personer med demens. 

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans omvårdnadsarbete när det gäller 

att förebygga och behandla undernäring hos personer med demenssjukdom. 

 Metod: En litteraturöversikt med 14 artiklar som har sammanställts. Artik-

larna var både kvalitativa och kvantitativa. 

Resultat: När analysen var klar framkom fyra kategorier: Behov av utbild-

ning, sjuksköterskans kliniska observationer, utformning av måltidsmiljön 

och sociala interaktioner.  

Diskussion: Måltidsmiljön hade en stor inverkan på personer med demens-

sjukdom. Omgivningen i matsalen anpassades utifrån patientens förutsätt-

ning. Den förbättrade måltidsmiljön med sociala interaktioner och sjukskö-

terskans kliniska observationer samt utbildning ökade välbefinnande hos 

och hade en stor betydelse för personer med demens. Den positiva effekten 

var att det minskade risken för undernäring och förbättrade nutritionsstatus 

hos personer med demens som var undernärda.  

Slutsats: Studien visar att personer med demens är i riskzonen för undernä-

ring. Genom omvårdnadsåtgärder kan sjuksköterskan förebygga och i viss 

mån behandla undernäring.  
 

Nyckelord: Demens, förebyggande åtgärder, litteraturöversikt, undernä-

ring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 Förkortningar och definitioner:  

MNA (Mini Nutrition Assessment), MNA-SF(Mini Nutrition Assessment 

Short Form) - Bedömningsformulär för att bedöma risk för undernäring. 

BMI (Body Mass Index). 

EBS (Eating Behaviour Scale) – Ett bedömningsformulär för att mäta funkt-

ionsnivå vid måltid. 

B-ADL (Basic Activity of Daily Living) – Mäter de grundläggande aktiviteter 

som en individ måste behärska för att kunna ha ett självständigt vardagsliv. 

MMSE (Mini Mental-State Examination) – Ett test för skattning av kognitiva 

status. Används för identifiering av demens. 

Senior Alert – Ett nationellt kvalitetsregister där det ingår att identifiera ris-

ker och analysera orsaker för fall, trycksår, viktminskning, ohälsa i munnen 

och blåsdysfunktion. Planera och genomföra förebyggande åtgärder och 

följa upp åtgärder och utvärdera resultat. 
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1. Introduktion 

Undernäring är vanligt förekommande hos äldre personer och situationen rörande matintag 

för personer med demensdiagnos förknippas ofta med svårigheter (Borgström Bolmsjö, 

Jakobsson, Mölstad, & Östgren, 2014). Nedsatt funktionsförmåga, försämrade sårläknings-

processer, ökad risk för fall, infektioner och trycksår kan vara orsakade av undernäring. Som 

ett led att förbättra livskvalitet för personer med demens och förebygga sjukdom samt att få 

bättre effekt av medicinsk behandling är en god nutritionsstatus avgörande (Stubberud, 

Almås, & Kondrup, 2011, ss. 471-498). 

 

2. Bakgrund 

2.1 Undernäring 

Socialstyrelsen definierar undernäring som ett tillstånd där brist på energi, protein och/eller 

andra näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens samman-

sättning, funktion eller av en persons sjukdomsförlopp. Trots att många äldre i Sverige har 

bra matvanor så förekommer undernäring hos denna grupp. Med ökande ålder ökar risken 

för sjuklighet och funktionsnedsättning som i sin tur ökar risken att utveckla undernäring 

(Socialstyrelsen, 2018). 

 Enligt Muurinen, Savikko, Souminen och Pitkälä (2015) så har undernäring, lågt BMI (Body 

Mass Index) och ofrivillig viktnedgång visat sig vara riskfaktorer för dödlighet och försäm-

rad funktionell status hos äldre. 

Faktorer som bidrar till ätproblem och undernäring kan vara fysisk funktion, psykologiska 

faktorer, sociala interaktioner, måltidsmiljö och kultur. Fysiska faktorer kan vara nedsatt mo-

torik, nedsatt syn, tandproblem eller dålig munstatus, dysfagi och andra orsaker som gör att 

det blir svårt att tugga och att svälja. Det bidrar också till svårigheter att använda bestick och 

att ta mat från tallriken till munnen. Psykologiska faktorer bidrar också till ätsvårigheter, de-

pression är vanligt hos personer med demens. Nedsatt kognition och uppmärksamhet ökar 

också svårigheten för den äldre vuxna att klara av måltidssituationen (Chang & Roberts 

2011; Meijers, Schols &Halfens, 2014). Undernäring ökar risken för trycksår, svårläkta sår och 

infektioner vilket leder till ökad sjuklighet och dödlighet. Detta innebär också förlängda 
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vårdtider och ökad återinläggning på sjukhus (Borgström Bolmsjö et al., 2014; Prell & Perner, 

2018). Undernäring är vanligare hos patienter med demens eftersom de har högre näringsbe-

hov än äldre personer utan demenssjukdom (Galesi, Leandro-Merhi, & de Oliveira , 2013). 

Personer med demens är ofta mer vårdberoende och behöver mer hjälp för att äta och dricka. 

Detta kan påverka patientens emotionella och psykologiska välbefinnande. Nutritionsstatus 

och nutritionsvård av personer med demens påverkar det psykiska välbefinnandet 

(Muurinen et al., 2015).  

Undernäring hos äldre personer är ett vanligt tillstånd. Det finns belägg för specifika riskfak-

torer och problem med undernäring hos äldre patienter med neurologiska sjukdomar. Tidig 

upptäckt och påbörjad behandling av undernäring kan leda till en minskad utveckling av 

den neurologiska sjukdomen och till en bättre livskvalitet hos äldre patienter (Prell & Perner, 

2018).  

I takt med att neurologiska sjukdomar ökar hos den åldrande befolkningen, behövs det 

större uppmärksamhet på symtom hos äldre personer med underliggande neurologiska 

sjukdomar. Risken för undernäring hos äldre vuxna förväntas öka parallellt med den förut-

spådda ökningen av livslängden. Olika typer av undernäring: (1) ren kronisk svält utan in-

flammation (till exempel anorexia nervosa), (2) tillstånd med ihållande lindrig inflammation 

(till exempel cancer, reumatoid artrit) och (3) akut sjukdom med en signifikant inflammation 

som höjer viloenergiförbrukningen (till exempel lunginflammation). Ämnesomsättningen 

vid inflammatoriska tillstånd gör det svårare för äldre patienter att kompensera lägre energi-

intag (Jensen et al. 2010). 

Inflammatoriska tillstånd kan vara kroniska vid neurodegenerativa sjukdomar (demens, 

Parkinson, ALS), vilket leder till förlust av muskelmassa och funktion under lång tid. Ef-

tersom många neurologiska och neurodegenerativa sjukdomar åtföljs av inflammatoriska 

processer, kan dessa sjukdomar leda till undernäring (Prell & Perner, 2018). 
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2.2 Demens 

 Demens kännetecknas av en långsiktig minskning av kognitiva förmågor såsom förmågan 

att tänka och minnas som påverkar den dagliga funktionen hos patienter (Prell & Perner, 

2018). Beroende på vilken typ av demens personen har kan sjukdomen ge olika symtom och 

förlopp (Socialstyrelsen, 2017).  De vanligaste typerna av demens är Alzheimers sjukdom, 

vaskulär demens, Lewy-body demens och frontotemporal demens (Prell & Perner, 2018).  

I Sverige uppskattas det i dagsläget att 130 000 - 150 000 personer har någon form av de-

menssjukdom (Socialstyrelsen, 2017).  

Hos personer med demens som bor på kommunala boenden ökade resursbehovet med 23 

timmar per vecka kontra personer utan demens. Kostnaden för en person boende på ett 

kommunalt omvårdnadsboende var i snitt 359 685kr/år och person med demenssjukdom 

825 081 kr/år (Sköldunger, Wimo, & Johnell, 2012). Samhällskostnader för demensvård i Sve-

rige uppgick till 62 900 000 000kr. Den globala kostnaden för demens 2015 uppskattades i 

USA till 818 000 000 000 USD, en ökning med 35% sedan 2010 (Wimo et al., 2017).  

 

2.3 Sjuksköterskans ansvar 

 Sjuksköterskan har en viktig roll när det gäller att identifiera behovet av nutritionsvård och 

att man använder relevanta mätinstrument (Dahl Eide, Halvorsen, & Almedingen, 2014).  

Enligt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ska vårdgivare inom hälso- och sjukvår-

den enligt 5 § fastställa rutiner för när en patients näringstillstånd ska utredas och hur en ut-

redning av näringstillståndet ska göras. Vårdgivaren ska dessutom enligt 6 § fastställa ruti-

ner för hur undernäring ska förebyggas och behandlas (SOSFS 2014:10). Sjuksköterskan har 

ett övergripande ansvar för omvårdnaden enligt de nationella svenska riktlinjer som sjuk-

sköterskor ska förhålla sig till i sitt yrkesutövande. Till ansvaret för omvårdnaden ingår att 

utvärdera risker för undernäring samt dokumentera och följa upp patientens nutritionssta-

tus. För att förebygga samt åtgärda malnutrition kan sjuksköterskan ordinera ätstödjande åt-

gärder. Vid undernäring ska sjuksköterskan även kontakta dietist (Rothenberg, 2016). Inom 

kommunal vård möter sjuksköterskan personer med demenssjukdom inom hemtjänsten, 

hemsjukvården och på särskilda boenden.  
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Inom landstinget möter sjuksköterskan demenssjuka patienter på sjukhusavdelningar samt 

på vårdcentral. Sjukvårdsinstanser ska ha rutiner för att förebygga, upptäcka och behandla 

undernäring. År 2015 hade 89 procent av hemtjänstverksamheterna i Sverige sådana rutiner, 

motsvarande siffra var 81 procent på särskilda boenden. Socialstyrelsens rapport om vård 

och omsorg om äldre visar att det överlag görs alltför få insatser för att förebygga undernä-

ring inom de svenska vårdinstanserna. Samtidigt har tillgången på sjuksköterskor minskat 

drastiskt (Socialstyrelsen, 2015). 

 

2.4 Teoretisk anknytning 

Varje människa, såväl frisk som sjuk, har grundläggande behov. När patientens egen för-

måga att tillgodose sina behov försämras så uppstår en egenvårdsbrist. I sin omvård-

nadsteori tar Dorothea Orem upp att om inte personens egen omgivning kan tillgodose 

egenvårdskraven (dependent – care) så blir det aktuellt med omvårdnad. Beroende av sjuk-

sköterskans omvårdnadskapacitet genomförs målinriktade handlingar i form av att bedöma, 

genomföra och planera omvårdnadsåtgärder. Då personen ej kan tillgodose sina behov på 

grund av egenvårdsbrist och anhöriga inte kan hjälpa till så är det sjuksköterskan och om-

vårdnadens uppgift att kompensera personens egen kapacitet med att tillgodose sina grund-

läggande behov (Kirkevold, 2000, s. 153). 

 

3. Problemformulering 

Med demens ökar risken för undernäring vilket leder till ökat lidande och sämre mottaglig-

het för eventuell medicinsk behandling. Det är då viktigt för sjuksköterskan att ha kunskap 

om riskbedömningar, att förebyggande åtgärder sätts in samt att nutritionsbehandling på-

börjas. Sjuksköterskan behöver ha omvårdnadskunskap för att utvärdera risker och doku-

mentera samt följa upp nutritionsstatus hos personer med demens. 
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4. Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskans omvårdnadsarbete gällande att förebygga och behandla 

undernäring hos personer med demenssjukdom. 

 

5. Metod  
 

5.1 Design 

Metoden för denna studie är en deskriptiv litteraturöversikt. Den genomförs för att få fram 

material för att kunna besvara studiens syfte. En litteraturöversikt innebär att redan framta-

gen data, såsom publicerad vetenskaplig forskning och officiella dokument inom ett visst 

omvårdnadsrelaterat område sammanställs (Friberg, 2017, s. 108; Polit &Beck 2017, s.87). 

Forskningen som ingår i denna studie kan vara både kvalitativ och kvantitativ till sin natur. 

För att kunna svara på denna studies syfte görs en systematisk sökning på befintlig forsk-

ning på malnutrition och demens.  

 

5.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

 Artiklar skrivna på engelska har valts men ingen begränsning utifrån ursprungsland har 

gjorts. Ämnesområdet begränsades till malnutrition bland personer med demens ur ett sjuk-

sköterskeperspektiv. Endast publicerat material ingick i denna studie. Studierna har varit 

tillgängliga gratis via Mittuniversitets bibliotekslicens. Studierna har varit genomförda på 

vuxna personer med demens som erhållit omvårdnad via sjuksköterska.  Sondmatning, 

andra sjukdomstillstånd som till exempel cancer, ålderskategorier som barn, andra yrkeska-

tegorier som läkare, sjukgymnaster samt andra sammanhang som till exempel intensivvårds-

avdelningar har exkluderats från denna studie, även reviewartiklar har exkluderats. 
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5.3 Litteratursökning 

Artiklar söktes i databaserna PubMed och CINAHL. Svenska MeSH användes för att hitta 

rätt söktermer på engelska. Vid sökning i PubMed användes MeSH-termer samt fritextord. 

Vid sökning i CINAHL användes subject headings och fritextord. Sökorden som användes i 

den första sökningen var malnutrition, dementia, nursing. Vid andra sökningen användes 

sökorden malnutrition, ”prevention and control” och dementia. För att koppla ihop sökor-

den har AND använts. Manuella sökningar gjordes genom att gå igenom de valda artiklar-

nas referenslistor varav en artikel inkluderades i litteraturöversikten.  

 Provsökningar gjordes där sökordet nursing byttes ut till nurse* OR nurse´s role samt en 

sökning i PubMed och CINAHL med orden dementia AND ”nutrition assessment” AND 

nurse* men inga ytterligare relevanta artiklar hittades.   

 

Tabell 1. Översikt av artikelsökningar 

 

 

* Dubbletter 

 

5.4 Urval, relevansbedömning och granskning 

För att genomföra urval av vetenskapliga artiklar gjordes först en relevansbedömnig.  Först 

lästes titlar, därefter abstrakt och därefter lästas de artiklar som var relevanta för syftet. De 

som slutligen valdes ut kvalitetsgranskades.  

 

 sökord Avgräns- 

ningar 

Antal 

 träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

PubMed 

190102 

malnutrition  
(MeSH) AND 
dementia 
(MeSH) AND 
 Nursing 
 (subheading) 

 39 
4* 

13 3 0 0 

Cinahl 

190102 

Malnutrition AND  

dementia AND 

 nursing 

Peer reviewed  

language 

english 

101 
 1* 

15 8 6 6 

PubMed 

190126 

Malnutrition 

(MeSH) 

AND ”prevention 

 and control” 

(subheading) AND  

Dementia (MeSH) 

 13 
2* 

    28 7 4 4 

Cinahl 

190126 
Malnutrition (SH) 

AND ”prevention 

 and control” AND  

dementia (SH) 

 51 13 4 3 3 
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Till kvantitativa artiklar användes granskningsmallar från Forsberg & Wengström (s 197 - 

205, 2008). SBU:s granskningsmall (2014) användes för granskning av kvalitativa studier.  De 

studier som bedömdes ha hög eller medelhög kvalitet inkluderades i studien samt att de var 

vetenskapligt granskade via Ulrichweb. 

 

5.5 Analys 

Analysarbetet är en rörelse från helhet till delarna och därefter till en ny helhet (Friberg 2017, 

s. 135). De inkluderade artiklarna lästes noggrant av författarna av denna studie var för sig 

flera gånger för att penetrera innehållet. Därefter diskuterades dem. Resultat bröts sönder 

och det framkom skillnader samt likheter och omvårdnadskategorier uppkom. De kategorier 

som framkom var: Behov av utbildning, sjuksköterskans kliniska observationer, utformning 

av måltidsmiljö och sociala interaktioner. Sammanfattning av artiklarna, se bilaga 1.  

 

6. Etiska ställningstaganden  

Alla artiklar som inkluderades i denna studie ska ha etiskt tillstånd eller ha noggranna etiska 

överväganden. (Forsberg & Wengström, 2008, s. 77). Sökningen i denna studie inkluderar 

inte opublicerad forskning, som annars kan vara en källa för oetisk forskning. Nyttan med 

denna studie är att bidra med en överblick över sjuksköterskans roll vid vård av personer 

med demenssjukdom för att förebygga undernäring bland dessa. Kunskapen kan användas i 

praktiken och på så vis komma personen till gagn. Om resultaten är missvisande eller otyd-

liga kan de leda till att bidragen kunskap överskattas eller feltolkas. Genom att söka klarhet i 

ämnet är datainsamling och urval det största etiska övervägandet i denna studie för att 

kunna förbättra omvårdnaden. 

 

7. Resultat 
I denna litteraturöversikt ingår det 14 artiklar varav fyra artiklar var av kvalitativ design och 

tio av kvantitativ design. Varav två artiklar var från Sverige, en från Frankrike, tre från Fin-

land, två från Spanien, en från Australien, två från Taiwan, en från USA, en från Nya Zee-

land och en från Storbritannien. Artiklarna beskrev personer med demens i olika 
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sjukdomsstadier samt olika kontext: sjukhusavdelning, omvårdnadsboenden, gruppboen-

den, hemsjukvård, och dagverksamhet. 

 Utifrån de analyserade artiklarna utkristalliserade sig i fyra kategorier: Behov av utbildning, 

sjuksköterskans kliniska observationer, utformning av måltidsmiljö och Sociala interaktioner 

 

 

7.1 Behov av utbildning 

Personalens utbildning ansågs viktig för att öka förståelsen för adekvat nutrition, hydrering 

och lämpliga omvårdnadsstrategier, inklusive att personalen förstår vikten av att samtala 

med patienterna som de vårdar. Det föreslogs att nutritionsutbildning, rollspel och effektiv 

måltidsassistans för patienter som inte kunde kommunicera sina behov kan vara en ögon-

öppnare för personal och bör ingå i, kanske, den obligatoriska utbildningen (Lea, Goldberg, 

Price, Tierney, & McInerney, 2017). Personalen fick bättre förståelse, gav längre tid att äta 

och positiv inställning till nutritionsbehandling av personer med demens efter att ha genom-

gått en utbildning (Chang & Lin, 2005)  

The treatment gruop had a more positive attitude toward feeding dementia patients 

than those in control group (Chang &Lin, 2005) 

 

Ett omfattande utbildningsprogram utfördes för personer med demenssjukdom och deras 

anhöriga. De fick skriftlig information om demens och nutrition, muntlig information, sup-

port och uppföljningsbesök. Detta ledde till att MNA (Mini Nutritional Assessment) po-

ängen ökade vilket innebär en minskad risk för undernäring. För BMI såg man inga signifi-

kanta skillnader men BMI var stabilt vid mätning efter 6 och 12 månader (Salva et al.,2011). I 

en studie innan personalutbildning var energiintaget hos patienterna i genomsnitt 

1230 kcal/dag, och efter utbildningen 1487 kcal/dag. Det genomsnittliga energiintaget 

ökade med 21%. Viktökning inträffade i 42% av invånarna. Som feedback på fråge-

formulären om utbildningen, svarade personalen att de mest användbara sätten att 

lära sig näringsmässiga vård av patienter med demens var att fylla i matdag-böcker 

och diskutera dessa resultat i multiprofessionellt team och med dietist. Att lära sig att 

bedöma patienterna med MNA-testet visade sig också vara användbart. 
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Föreläsningar och studier ensamma var de minst användbara metoderna i inlär-

ningsprocessen. I de öppna frågorna uttryckte sjuksköterskorna och övrig personal 

sin förvåning över hur lite energi patienterna hade fått innan utbildningen. Det var 

mycket mindre än de hade trott. Att börja väga de boendes matportioner och att be-

döma deras energi- och näringsintag ansågs mödosamt. Men efter att man lärt sig be-

dömningsmetoder, fann sjuksköterskorna dem till stor hjälp i sitt arbete. Efter utbild-

ningen ansåg de att det var lättare att reagera på de näringsmässiga behoven och 

därmed göra de rätta ändringarna av patienternas kost. De hade då fakta och ordent-

liga råd för att genomföra individuell nutritions vård. Sjuksköterskorna svarade 

också att under utbildningen hade de lärt sig att utvärdera hur patienternas måltider 

motsvarar de näringsmässiga rekommendationer som ges till denna åldersgrupp. Ar-

betet i multi-professionella team visade sig vara mycket användbar. Bristen på tid 

och problem i informationsflödet var de svåraste punkterna i projektet (Souminen, 

Kivisto, & Pitkala, 2007).  

I en studie av Marmstål Hammar, Swall & Summer Meranius (2016) fann man att 

sjuksköterskor kan känna sig övergiven eftersom deras egen kompetens i omvårdnad 

inte alltid är tillräckligt. Sjuksköterskorna håller reda på eventuella fysiska problem 

för personer med demens och ordinera speciell mat/näringsdrycker om så behövs. 

Med ansvar för att bedöma om personerna med demens helt enkelt inte vill äta eller 

om de faktiskt har problem att äta gav en känsla att vara övergivna och otillräckliga 

på grund av sin brist på kunskap i sådana beslut. Skuldkänslor uppstår när man är 

osäker på om man tvingar personer med demens att äta eller snarare hjälper dem, 

vilket leder till etiska dilemman, hur man ser till att personer med demens äter till-

räckligt för att bibehålla sin hälsa samtidigt som de respekterar sin integritet om de 

inte vill äta. Detta dilemma uppstod ofta, eftersom både sjuksköterskan och anhöriga 

till personer med demens betonar vikten av att äta. Att vara ensam när man beslutar 

hur man ska agera i sådana situationer leder till känslor av otillräcklighet och skuld, 

eftersom det inte är möjligt att hantera vad detta innebär och att inte fullt ut kunna 

göra sitt jobb (Marmstål Hammar et al., 2016). 
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. 

 

7.2 Sjuksköterskans kliniska observationer 

I en studie framkommer att grundläggande data med vikt och längd, är avgörande för nä-

ringsmässiga bedömningar att planera, tillhandahålla och övervaka nutritionsvård (Lou, Dai, 

Huang, & Yu, 2007). Genom skräddarsydda, baserade bedömningar, avseende näringsbehov 

minskar risken för undernäring och utgör en vägledning för att förbättra den näringsmässiga 

omvårdnaden (Souminen et al., 2015). Sjuksköterskor kan notera vad patienterna äter, ge 

hjälp vid behov och utveckla en medvetenhet om hur äldre personer med demens nedsatta 

förmåga att förstå instruktioner och att inte kunna uttrycka sina behov utgör en risk för un-

dernäring (Lou et al., 2007).  

Enligt en studie av Lannering et al. (2017) är personalens erfarenheter att nästan alla patien-

ter bedömdes vara i riskzonen för undernäring när BMI mättes, men personalens kliniska 

uppskattning var inte lika liktydig. Personalen förklarade att innan en patient flyttar in i ett 

vårdhem, kan sjukdom, ensamhet och ångest ha orsakat ätstörningar. Några av de äldre per-

sonerna kan till och med ha glömt att äta. Men när det flyttar till ett sjukhem, kommer pati-

enten att stöta på organiserad och kontrollerade måltidsrutiner och de som behöver hjälp att 

äta får det (Lannering et al., 2017).  

I en studie av Roque, Salva & Vellas (2013) jämfördes MNA med en modell utifrån riskfak-

torer för undernäring där flera mätinstrument användes för bedömning av risk för under-

näring och undernäring. EBS (Eating Behaviour Scale), Cornell depression scale, BADL 

(Basic Activities of Daily Living), ålder, MMSE (Mini-Mental-State Examination) och Charl-

son comorbidity index. Dessa mätinstrument tillsammans hade en känslighet på 69,9% att 

identifiera risk och 78,4% för att identifiera undernäring. Det gjordes också ett försök att 

använda endast tre av mätinstrumenten för att identifiera undernäring, EBS, Cornell de-

pression scale och BADL, men då sjönk känsligheten betydligt till 21,5%.  

MNA är ett mätinstrument som ofta används för att bedöma risk för undernäring, där även 

BMI ingår. Senior Alert är ett kvalitetsregister där MNA används för riskbedömning av un-

dernäring. Med strukturerade riskbedömningar får man en arbetsprocess som underlättar 

likabehandling eftersom varje person bedöms på liknande sätt. Vissa sjuksköterskor i denna 

studie tyckte att bedömningarna fungerar som en checklista och att de kunde känna sig 



   

11 
 

säkra på att inget missades. Senior Alert beskrevs också som ett instrument för dokumentat-

ion och samarbete. Det utgjorde en bra grund för diskussion vid arbetslagsträffar. Teamwork 

i kombination med struktur och möjlighet att jämföra resultat upplevdes som ett verktyg för 

att arbeta mot ett gemensamt mål (Lannering et al., 2017). 

Some nurses expressed that they could feel safe that nothing was missed. Senior Alert 

was also described as a tool for documentation and collaboration (Lannering et al 2007) 

 En studie föreslår att sjuksköterskan kontroller vikt 2 gånger per år eller oftare för att perso-

ner ska förbättra nutritionsstatusen (Souminen et al., 2005). 

 

7.3 Utformning av måltidsmiljö 

Att vårda personer med demens under måltiden är komplext eftersom det innefattar att han-

tera svårigheter som beror på personens kognitiva nedsättning. Att främja en komfortabel 

atmosfär och bra stämning bedöms vara basen när man ska uppmuntra personer med de-

mens att äta. Till exempel duka fint, spela lugn musik och/eller sjunga är sätt att göra 

matrummet fint och inbjudande. Ett annat sätt att engagera personer med demens är att de 

får hjälpa till med att till exempel duka bordet (Marmstål Hammar et al., 2015). 

I en studie av Nell, Neville, Bellew, O´Leary och Beck (2016) visar att för att mat ska vara till-

talande måste den framkalla intresse eller lust hos individen. Presentation av mat, smak, 

lukt, variation och kulturellt lämpliga livsmedel nämndes av alla deltagarna som sätt att på-

verka matlusten. Presentation av maten belystes av deltagarna som särskilt viktiga för perso-

ner med demens eftersom de kanske inte minns att de gillar en viss mat, därför måste det 

vara iögonfallande och inspirera dem att smaka det. Pure- och timbalkost uppfattades vara 

särskilt oattraktiv på tallriken och sades göra att maten ser likadan ut från en dag till nästa. 

Deltagarna talade om vikten av att tillhandahålla en mängd olika maträtter och dryck för att 

hålla patienterna intresserade. Detta tillämpades vid regelbundna måltider och vid mellan-

mål för att öka matlusten. Deltagarna rapporterade att patienterna inte kunde hantera stora 

bitar av mat som stora grönsaksbitar och bitar av kött i grytor. Personer med demens kunde 

bli förvirrade och osäkra på hur de stora bitarna av mat skulle hanteras, vilket resulterade i 

aptitlöshet och att mat lämnades på tallriken. Personalen hade också märkte att en del perso-

ner inte kunde tugga eller äta vissa livsmedel och var oroliga att de skulle sätta i halsen.  
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Personalen assisteramed att dela stora bitar i mer hanterbara storlekar. Användningen av 

plockmat var ett populärt förslag för att uppmuntra matintaget. Deltagarna talade om att pa-

tienterna njuter av måltider där de kunde plocka maten med sina händer (Nell et al., 2016). 

Genom att placera sugrör i dricksglas/bägaren istället för sugrör i näringsdrycksförpack-

ningen fanns en trend att det konsumerades mer (Allen, Methven, & Gosney, 2014). Att 

ordna fler ställen för att tappa upp vatten, i stället för bara i badrummet ansågs också vara en 

möjlighet att få en bra vätsketillförsel ansågs också vara en möjlighet att underlätta en effek-

tiv hydrering, som patienter uppfattar som friskare vatten (Lea, Goldberg, Price, Tierney, & 

McInerney, 2017).  

Sjuksköterskor upplevde en mer avslappnad miljö för patienterna när musik spelades (Lea et 

al., 2017).  Musik kan samtidigt vara en distraktion, vilket leder till förvirring och i slutändan 

till patienterna inte äter så bra. Närvaron av "buller" resulterade i personalen talar högre för 

att höras, vilket också ledde till att patienterna blir distraherade (Nell et al., 2016).  

En studie av Denne, Neargarder, Cipolloni & Cronin-Golomb (2004) visade att när det du-

kades med tallrikar och muggar som var blåa eller röda med högkontrastfärg så ökade 

matintaget hos personer med demens med 24,6% och vätskeintaget med 83,7% jämfört med 

när vita tallrikar och muggar användes.  

När personalen noterade svårigheter vid måltider, serverades mat på kontrast färgade tallri-

kar för att stödja äldre personer med demens oberoende och funktion. Personalen menade 

att den näringsmässiga kvaliteten på livsmedlet gick att förbättra, eventuellt genom att inte 

överkokning sker, och att den mat som serveras var kulturellt välbekant (Lea et al., 2017). 

When staff observed difficulties at the main lunchtime meal, physical interventions – 

such as offering adaptive cutlery and plates with contrasting colours - were initated 

to support older people´s independence and function. (Lea et al., 2017) 

En studie visar en viktökning i undersökningsgruppen när näringstillskott gavs, redan efter 

3 månader. Inga betydande förändringar påträffades på patienternas kognitiva funktion men 

viktökning förekom oftare i undersökningsgruppen än i kontrollgruppen (Lauque et al. 

2004). När personen åt upp hela eller nästan hela portionen vid måltid eller åt mellanmål så 

hade de bättre nutritionsstatus än de som bara åt lite av portionen eller inte åt mellanmål 

(Souminen et al., 2005). 
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7.4 Sociala interaktioner 

Deltagarna identifierade ett antal sociala interaktioner som ofta och negativt påver-

kade personer med demens ätande vid måltider. Dessa inkluderade sociala interakt-

ioner från andra patienter, gästande familjemedlemmar eller samtal mellan anställda. 

Vanliga sociala distraktioner var typiskt någon slags "brus" eller "friktion" i matsalen 

som orsakas av att andra är "högljudda". Personalen strävade efter att skapa en lugn 

matsalsmiljö genom att försöka minimera distraktioner. De utvecklade sätt att han-

tera förvirrade eller distraherade personer, såsom att en vårdgivare följer med dem 

bort från den stora matsalen till en separat lounge där de kunde slutföra sin måltid 

(Nell et al., 2016). Aggressiva och rastlösa personer kan vara störande vid måltid. En 

strategi för att lugna ner situationen är att ge den mest oroliga personen sin mat först. 

Annars blir resten av gruppen stressad och vill hellre lämna matbordet än att fort-

sätta att äta (Marmstål Hammar et al., 2016).  

Omvänt, positiva sociala interaktioner nämndes av ett antal deltagare som ett viktigt 

kriterium för att få patienterna att äta och dricka. Familjebesök nämndes som särskilt 

värdefulla om den boende inte ätit bra. Sociala interaktioner mellan patienterna var 

också viktiga (Nell et al., 2016). Genomtänkt bordsplacering för att uppmuntra till 

lämplig interaktion ansågs också främja en trevligare måltidsmiljö (Lea et al., 2017).  

Att observera andra som äter och dricker rapporterades av flera deltagare som ett bra 

sätt att få en förvirrad person med demens att börja äta (Nell et al. 2016).  

Stöd från personalen är den vanligaste positiva påverkan vid måltiderna. Även om 

en individs behov av assistans vid måltiderna tyder på ett större beroende, är det 

stöd som ges främst inriktat på att öka eller åtminstone bevara självständigheten med 

att äta. Genom att muntligt uppmuntra och ge stöd till patienterna att äta och dricka 

samt ge fysisk vägledning när det behövs. Personalen kan då i varje skede av mål-

tiden vägleda patienterna, från att sitta vid bordet, till att använda bestick, och att 

tugga och svälja mat (Nell et al., 2016). 
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 Att försöka uppmuntra personer med demens att äta självständigt innebar att sitta ner med 

dem och bistå vid behov, samtidigt umgås och engagera dem i måltiden. Detta är också ett 

sätt att försöka förhindra problematiska situationer från att uppstå, och samtidigt bistå de 

som behöver assistans (Marmstål Hammar et al., 2016). Vårdpersonalens uppgift var inte att 

mata patienterna, utan att assistera dem vid måltiden. Personalen kunde ibland också äta 

lunch tillsammans med patienterna och såg detta som mer fördelaktigt än att endast hjälpa 

patienterna med att äta eftersom personalen då kunde integrera mer med patienterna. Delta-

garna i studien kommenterade att många i personal inte förstår den sociala interaktion som 

behövs vid måltider och noterade att många i personalen samtalar med varandra snarare än 

med patienterna (Lea et al. 2017).  

Patrticipants commented that many staff ”don´t understand the social interaction 

that´s needed with food” and noted that many staff converse with one another rather 

than with the people they care for. (Lea et al., 2017) 

För att säkerställa att personer med demens hälsa, värdighet och välbefinnande i förhållande 

till ätande, måste sjukvården ge tillräckligt med tid för personalen att bilda en relation med 

personer med demens för att ge högkvalitativ vård (Marmstål Hammar et al., 2016).  

Sjuksköterskor i hemsjukvården upplevde att de hade begränsade möjligheter att utföra före-

byggande nutritionsarbete då de bara träffade personen de vårdar en kort stund och de 

kände att de inte fick tillräckligt med stöd från hemtjänstpersonalen. Det var svårt att ha kon-

troll på hur mycket personen de vårdar har ätit. En del sjuksköterskor tittade i kylskåpet och 

soptunnan för att bilda sig en uppfattning om matintaget. De upplevde svårigheter då de 

endast var gäster i personernas hem. Sjuksköterskorna beskrev en känsla av uppgivenhet ef-

tersom beslut fattades utanför deras kontroll. En sådan diskussion var när måltiderna ändra-

des från varm till kall mat vilket gjorde att matintaget minskade (Lannering, Ernsth Bravell, 

& Johansson, 2017) 

 

8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

 En litteraturöversikt har gjorts med deskriptiv design då syftet var att beskriva sjuksköters-

kors omvårdnadsarbete för att förebygga och behandla undernäring hos personer med 
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demens samt beskriva artiklarnas datainsamlingsmetod. Det nuvarande kunskapsläget inom 

ämnet kunde hittas i databasen PubMed och CINAHL som Polit och Beck (s. 35. 2017) re-

kommenderar. Genom att använda båda databaserna täcker författaren till denna litteraturö-

versikt ett stort område när det gäller att hitta vetenskapliga artiklar inom vårdvetenskap. 

Detta ses som en styrka. En av svagheterna var dock att författaren bara använde kostnads-

fria artiklar. De 14 artiklarna var gjorda i olika länder och kontext vilket vid läsning och bear-

betning gav ett bredare och intressantare perspektiv. Bland artiklar fanns det både äldre och 

nyare artiklar. Detta visade sig vara något positivt då det gick att urskilja hur man arbetar 

med undernäring hos demenspatienter i olika länder trots att behoven är de samma. Både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar har inkluderats i litteraturöversikten för att belysa olika 

aspekter och det anses vara en fördel att komplettera dessa vid omvårdnadsforskning, jfr 

(Polit & Beck, 2017, s. 577). Inklusions- och exklusionskriterier användes för att begränsa ur-

valet för att snabbt kunna begränsa de artiklar som valdes ut för granskning. Vetenskapliga 

studier på engelska var en stor utmaning och tog lång tid att läsa igenom. Det är inte heller 

säkert att författarna har översatt/läst artiklarna korrekt. Många nya ord och termer gjorde 

att dataanalysen och bearbetning av resultatet tog minst tre gång så lång tid att göra än pla-

nerat.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskans omvårdnadsarbete för att 

förebygga och behandla undernäring hos personer med demenssjukdom. Resultatet visade 

att omvårdnadsåtgärder avsevärt minskade risken för undernäring. Under litteraturöversik-

tens uppkomst framkom fyra kategorier: Sjuksköterskans bildning, Sjuksköterskans kliniska 

observationer, måltidsmiljö faktorer och sociala interaktioner. I socialstyrelsens rapport 

(2001) framkommer att omvårdnaden har stor betydelse både att förebygga undernäring och 

för att stödja och behandla redan undernärda personer med demens. Det framkom i resulta-

tet att utbildning för personal och anhöriga i nutritionsvård och riskbedömning för undernä-

ring ledde till att nutritionsstatus förbättrades för personer med demens. Personalen fick 

dessutom en mer positiv bild av nutritionsbehandling. Enligt Socialstyrelsens nationella rikt-

linjer (2017) är stöd till anhöriga i form av utbildningsprogram en viktig insats som rekom-

menderas. De ser också att det är viktigt med kontinuerlig utbildning till personalen.  
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Nutritionsutbildning, rollspel och effektiv måltidsassistans för patienter som inte kunde 

kommunicera sina behov kan vara en ögonöppnare för personal och bör ingå i den obligato-

riska utbildningen (Lea et al.2017). 

 Resultatet påvisar att det gavs personer med demens längre tid att äta och en positiv inställ-

ning till nutritionsbehandling efter att personalen genomgått utbildning (Chang & Lin, 2005). 

Resultatet visade att skriftlig information till personer med demens och deras anhöriga ledde 

till MNA ökade och BMI var stabilt vid mätning efter 6 och 12 månader (Salva et al., 2011). 

 I resultatet framkommer att användning av matdagböcker var vad personalen var de mest 

använd bara sättet lära sig näringsmässig vård av personer med demens samt väga maten 

och diskutera resultaten i vårdlagsträffar där aven dietist ingår (Suominen et al., 2007). Enligt 

socialstyrelsen (2017) så bidrar ett multiprofessionellt och teambaserat arbetssätt till ett hel-

hetsperspektiv i vård och omsorg av personer med demenssjukdom.  Bristen på tid och pro-

blem i informationsflödet framkom som svårigheter att bedriva en god nutritionsvård (Su-

ominen et al., 2007). I resultatet framkom att brister i kompetens detta ledde till etiska dilem-

man. (Marmstål Hammar et al., 2016).  

Orem tar upp i sin omvårdnadsteori att det ligger på sjuksköterskans ansvar att kompensera 

personens egen kapacitet med att tillgodose sina grundläggande behov.   

Resultatet visar att grundläggande data med vikt och längd, är avgörande för näringsmäss-

iga bedömningar att planera, tillhandahålla och övervaka nutritionsvård. Genom att notera 

vad patienterna äter, ge hjälp vid behov och utveckla en medvetenhet om hur äldre männi-

skors nedsatta förmåga att förstå instruktioner och att inte kunna uttrycka sina behov utgör 

en risk för undernäring (Lou et al., 2007). Enligt Socialstyrelsen (2011) ska bedömning av risk 

för undernäring baseras på en sammanvägning av följande indikatorer: Ofrivillig viktförlust, 

ätsvårigheter och undervikt enligt BMI. Ett minimikrav på riskbedömning är att registrera 

tre riskfaktorer. Om två av riskfaktorerna visar ett normalt utfall talar det emot behandlings 

krävande nutritionsproblem. I resultatet framkommer att sjuksköterskan kontrollerar vikt 2 

gånger per år eller oftare för att personer med demens ska få en förbättring av nutritionssta-

tus (Suominen et al., 2005). 

 I resultatet framkommer att några av de äldre personerna kan till och med ha glömt att äta. 

Men när det flyttar till ett omvårdnadsboende, kommer patienten att stöta på organiserad 

och kontrollerade måltidsrutiner och de som behöver hjälp att äta får det. MNA är ett 
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mätinstrument som ofta används för att bedöma risk för undernäring, där även BMI ingår. 

Senior Alert är ett kvalitetsregister där MNA används för riskbedömning av undernäring 

(Lannerring et al., 2017). Enligt Vanderwoude och Van Gossum (2013) är MNA-SF (short 

form) är ett validerat och ofta använt mätinstrument med sex enkla frågor för äldre personer 

i allmänhet och personer med demens. Med strukturerade riskbedömningar får man en ar-

betsprocess som underlättar likabehandling eftersom varje person bedöms på liknande sätt. 

Senior Alert beskrevs också som ett instrument för dokumentation och samarbete (Lannering 

et al., 2017). Enligt socialstyrelsen bör riskbedömning genomföras tidigt, helst inom ett dygn 

efter det att personen skrivits in i slutenvård eller kommit till äldreboende (Socialstyrelsen, 

2001). Orem tar upp i sin omvårdnadsteori att det är sjuksköterskans omvårdnadskapacitet 

och målinriktade handlingar som leder till genomförandet och planerandet av lämpliga om-

vårdnadsåtgärder (Kirkevold, 2000, ss. 153-158).  

Socialstyrelsen tar upp i sina nationella riktlinjer (2017) att måltidsmiljön ska anpassas för 

personer med demens.  

Målet med omvårdnaden är att förebygga undernäring och att skapa förutsättningar och 

stödja individen med de dagliga aktiviteterna för att tillfredsställa personer med demens 

grundläggande behov. Att kunna äta så självständigt som möjligt i en god måltidsmiljö och 

att täcka behovet av näring och det kulinariska är ett sådant grundläggande behov 

(Socialstyrelsen, 2001). Resultatet visar att lämpliga måltidsmiljö faktorer är: hur maten pre-

senteras, uppläggning, hälla upp näringsdrycker i muggar/glas, smak, lukt, konsistens, kul-

turellt igenkännande av maten, flera maträtter att välja på, plockmat, regelbundna måltider 

och hög kontrastfärger på tallrikar och glas. Musik kan ha en lugnande effekt och påverka 

kostintaget positivt men även vara en distraktion och leda till oro och förvirring som i sin tur 

leder till minskat matintag (Nell et al., 2016). I socialstyrelsens rapport (2001) tas det upp att 

efterhand som demenssjukdomen utvecklas och personen får svårare att äta, till exempel att 

hantera bestick, kan det istället vara lättare att äta med fingrarna. Även att ta bort onödiga 

föremål som är distraherande och skapa kontraster mellan mat och tallrik och mellan tallrik 

och bord underlättar för personer med demens att äta. 

 I resultatet påvisas att näringstillskott och mellanmål kan redan efter 3 månader leda till 

viktuppgång hos personer med demenssjukdom (Lauque et al., 2004). I resultatet 
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framkommer att äta upp hela matportionen och mellanmål gav också bättre nutritionsstatus 

(Suominen et al., 2005). 

 Resultatet visar att överkokning, störande buller och personal som pratar med varandra och 

inte med personerna med demens under måltiden ansågs vara negativa faktorer för måltids-

situation (Lea et al., 2017). I en studie av Johansson, Sidenvall, Malmberg och Christensson 

(2009) tas det upp att den vanligaste förebyggande åtgärder för undernäring i hemmet är 

matdistribution.  

Denna studies resultat visar att det är svårt för sjuksköterskor att ha kontroll över hur 

mycket hemmaboende personer som de har ansvar över har ätit (Lannering et al., 2017). 

Orem tar upp i sin omvårdnadsteori begreppet egenvård och det kan tolkas i detta samman-

hang som att utforma måltidsmiljön så den passar personer med demens. Genom att kom-

pensera bristande förmåga att klara sin egenvård skapar sjuksköterskan förutsättningar hos 

personen med demens att klara sitt näringsintag mera självständigt (Kirkevold, 2000, s. 153).  

Resultatet visar att aggressiva och rastlösa personer kan vara störande vid måltid. En 

strategi för att lugna ner situationen är att ge den mest oroliga personen sin mat först. 

Annars blir resten av gruppen stressad och vill hellre lämna matbordet än att fortsätta att äta 

(Marmstål Hammar et al., 2016). Enligt socialstyrelsen kan ”härmning” användas vilket inne-

bär att personal sitter med vid bordet och äter för att vara modell och hjälpa till (Socialstyrel-

sen 2001) I resultatet framkommer att observation av andra som äter och dricker som ett 

snabbt sätt att få en person med demens som är förvirrad att börja äta (Nell et al., 2016).  

Resultatet visade att många i personalen inte förstår den sociala interaktion som behövs vid 

måltider och noterade att många i personalen samtalar varandra snarare än med patienterna 

(Lea et al., 2017). Personalen måste vara lyhörda för varje persons behov och kunna frångå 

egna normer (Socialstyrelsen, 2001) I resultatet framkom för att säkerställa att personer med 

demens, hälsa, värdighet och välbefinnande i förhållande till ätande, måste sjukvården ge 

tillräckligt med tid för personalen att bilda en relation med personer med demens för att ge 

högkvalitativ vård (Marmstål Hammar et al., 2016). Enligt socialstyrelsen (2001) så påverkas 

måltiden av en rad faktorer bland annat vilket mathanteringssystem som finns på enheten, i 

vilken miljö maten serveras, vårdavdelningens rutiner, normer och den kultur som råder 

bland vårdpersonal.  
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Resultatet visade även att positiva sociala interaktioner är viktigt för personer med demens 

för att äta och dricka gott. Familjebesök nämndes som särskilt värdefulla om den boende inte 

ätit bra. Sociala interaktioner mellan patienterna var också viktiga (Nell et al., 2016). I resulta-

tet framkommer omvårdnadsåtgärder för att förebygga och behandla undernäring hos per-

soner med demenssjukdom,  jfr ESPEN guidlines (European Society for Clinical Nutrition 

and Metabolism) 

 

9. Slutsats och klinisk implikation 

Att ta hand om personer med demens innebär att vara ansvarig för en sårbar människas 

hälsa. Här finns ett etiskt dilemma. Sjuksköterskor försöker tillgodose men kan inte alltid på 

grund av organisationen. Måltiderna anses inte vara den avancerade vårdsituation som de 

representerar. Legitimerade sjuksköterskors ansvar över personer med demens får därmed 

inte missbrukas. För att säkerställa att personer med demens hälsa, värdighet och välbefin-

nande i förhållande till ätande, måste arbetsgivaren ge tillräckligt med tid för sjuksköterskor 

att bilda en relation med personer med demens för att kunna ge högkvalitativ vård. Detta 

kan ses som lika viktigt som utbildning. Utbildning i sig ger sjuksköterskor medvetenhet om 

god nutritionsvård och risk för undernäring för sårbara äldre människor med demens, även 

om det fortfarande finns utrymme för förbättringar. Det finns ett fortlöpande behov av att 

investera i personalens utbildning när det gäller nutritionsvård av äldre människor och före-

bygga undernäring. Framtida studier bör utvärdera åtgärder, såsom ändring av miljö, kart-

läggning av aktivitetsnivåer under dagen, nattfasta, skymningssyndrom (desorientering och 

distraktion ofta observerats hos personer med demens när solen går ned, kontexten vid mål-

tider, förbättra kunskapsnivån, bedömningsförmågan och datainsamling (väga, mäta) hos 

sjuksköterskor i förhållande till nutritionsstatus hos äldre med demens. Författarnas erfaren-

heter är att näringsbrist kan leda till försämrat allmäntillstånd som i sin tur leder till att om-

fattande sjukvårdsåtgärder krävs. Vilket kan undvikas genom ett strukturerat förebyggande 

omvårdnadsarbete som även framkommer i resultatet.  
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Bilaga 1 

Författare 

Land 

År 

Titel syfte Metod Resultat Kvalitets 

Gransk-

ning 

Allen, 

Methven, 

Gosney. 

U.K 

 (2013) 

Impact of serving 

method on the con-

sumption of nutritional 

supplementdrinks: ran-

domized trial in older 

adults with cognitive 

impairment 

 

Att analysera hur serverings 

metoden påverkar konsumt-

ionen 

Av näringstillskotts drycker 

hos äldre vuxna med kogni-

tiv svikt. 

 

 

 Icke-blind randomiserad kontroll 

studie där deltagarna antingen 

konsumerade närings-tillskotts 

drycker i ett glas/bägare eller kon-

sumeras genom ett sugrör som 

förs in direkt i behållaren. Forska-

ren vägde den mängd närings-

dryck som återstod . 

Deltagare : 45 

Bortfall: 4 

 

De deltagare som randomiserades att konsu-

mera närings-mässiga drycker från ett 

glas/bägare drack statistiskt signifikant mer 

än de som förbrukade dem via ett sugrör 

som sattes direkt i behållaren. Näringstill-

skott drycker bör ges till personer med de-

mens som kan livnära sig i ett glas eller en 

bägare om bemannings-resurser tillåter 

Hög 

 Chang, Lin 

Taiwan 

(2005) 

Effects of a feeding  

skills training  

programme on  

nursing assistants  

and dementia patients 

 

att utveckla ett heltäck-

ande matnings färdighetsut-

bildning för vårdperso-

nal och för att testa effek-

ter hur utbildning påverkar 

deras kunskap, attityd och 

beteende, av demens 

patienter inklusive total mat-

ningstid, födointag och mat-

ningssvårigheter                 

 

En kvasi-experimentell studie Två 

bekvämlighetvalda demens-speci-

aliserade långtidsvård i norra Tai-

wan har slumpmässigt tilldelats 

antingen en kontroll eller en be-

handlingsgrupp. Tjugo omv. per-

sonal och samma antal demenspa-

tienter observerades under mål-

tider. Behandlingsgruppen deltog 

i en matningsfärdighets 

utbildning program inkl. tre tim-

mars praktisk utbildning, medan 

kontrollgruppen inte fick nå-

gon utbildning 

Deltagare: Interventionsgrupp – 

31 omv. Personal och 20 pat. 

Kontrollgrupp 36 omv. Personal, 

16 patienter. Bortfall: 1 omv. Per-

sonal. 

Behandlingsgruppen hade betydligt mer 

kunskap, mer positiv inställning och bättre 

beteenden än kontrollgruppen efter utbild-

ningen. Demenspatienterna i behandlings-

gruppen hade signifikant längre total mål-

tidssituation 

 

Medelhög 



   

 
 

Dunne, Near-

garder, Cio-

polloni,  Cro-

nin-Golomb. 

USA 

(2004)  

Visual contrast enhan-

ces food and liquid in-

take in advanced Alz-

heimer´s disease 

En studie i att undersöka hur 

kontrastfärger påverkar mat 

och vätskeintaget hos perso-

ner med grav Alzheimer 

sjukdom 

Kvantitativ interventionsstudie. 9 

män med Alzheimers sjukdom 

och förmåga att äta självständigt. 

Olika kontrastfärger på glas och 

tallrikar provades hur de påver-

kade mängden mat och vätska 

som undersökspersonerna intog. 

Studien på gick under 30 dagar på 

ett boende för krigsveteraner i 

Bedford, MA., USA. 

Deltagare: 9 

Bortfall: 0 

En ökning av matintaget med 25% och väts-

keintaget med 84% när hög kontrast-färg, 

(röda tallrikar och glas mot vit bakgrund) an-

vändes. En uppföljningsstudie gjordes med 

hög kontrast blå där liknande resultat er-

hölls. 

Med enkla miljömässiga förändringar kan 

man få en betydande ökning av mat och 

vätskeintaget hos personer med demens 

 

Medelhög 

 Lannering,  

Ernsth Bravell, 

Johansson  

Sweden 

(2016) 

Prevention of falls, 

malnutrition and press-

sure ulcers among ol-

der persons – nursing 

staff’s experiences of a 

structured preventive 

care process 

Syftet med denna studie var 

att beskriva vårdpersonalens 

erfarenhet av förebyggande 

arbete genom att använda 

den strukturerade förebyg-

gande vårdprocess som be-

skrivs i Senior Alert 

Åtta fokusgruppsintervjuer ge-

nomfördes under 2015, inklusive 

personal från vårdhem och hem-

sjukvård i tre kommuner. Inter-

vjumaterialet utsattes för kvalita-

tiv innehålls- 

analys. 

I denna studie uttrycktes både po-

sitiva och negativa åsikter om pro-

cessen 

Det systematiska och strukturerade arbets-

sättet verkade endast delvis underlätta för 

vårdgivarna att förbättra vårdkvaliteten ge-

nom att göra bättre kliniska bedömningar, 

utföra teambaserade planerade insatser och 

lära av resultat. Deltagarna beskrev bris-

tande tillförlitlighet i bedömningarna och 

olika uppfattningar om strukturen. Organi-

satoriska strukturer har dessutom begränsat 

det förebyggande arbetet 

Hög 

 Lauque,  Ar-

naud-Battan-

dier,  Gillette, 

Plaze,  And-

rieu, Cantet, 

Vellas. 

France 

(2004) 

Improvement of weight 

and fat-free mass with 

oral nutritional supple-

mentation in patients 

with Alzheimer's dise-

ase at risk of malnutrit-

ion: a prospective ran-

domized study. 

 

Att studera effekterna av 

orala kosttillskott på kropps-

vikt, kroppssammansättning, 

nutritionsstatus och kognit-

ion hos äldre patienter med 

Alzheimers sjukdom. 

 

Prospektiv, randomiserad, kon-

trollerad studie. 

Deltagare: Interventionsgrupp 46.  

Kontrollgrupp 45. 

Bortfall: Interventionsgrupp 11, 

Kontrollgrupp 2. 

 

Från utgångspunkten och 3 månader framåt, 

energi-och proteiningrepp signifikant för-

bättrades i interventions-gruppen, vilket re-

sulterar i en signifikant ökning av vikt, men 

inga betydande förändringar påträffades för, 

kognitiv funktion. Det är praktiskt genom-

förbart och effektivt, och patienterna accepte-

rade det väl. Den förbättring som observera-

des även i kontrollgruppen visade att vårdgi-

vare utbildning är en viktig faktor för att 

upprätthålla näringsstatus för patienter med 

AD. Dessutom, regelbundna kurser kan bi-

dra till att upprätthålla ökningen av BMI och 

förbättra näringsstatus för dessa patienter 

Medelhög 



   

 
 

Lea, Goldberg,  

Price, Tierney,  

McInerney. 

Australia 

(2017) 

Staff aware-

ness of food and fluid c

are needs for older pe-

ople with demen-

tia in residential care: A 

qualitative study. 

 

Att undersöka  

medvetenheten bland vård-

hems personal  

om daglig mat och  

vätskebehov hos äldre 

 personer med 

 demens 

11 personal på en rad olika posit-

ioner på ett vårdhem intervjuades 

om sina uppfattningar i nuva-

rande omvårdnadmat gällande 

vätska-behandling. Avskrifter ko-

dades och analyserades tematiskt. 

 

Mat och vätskeproblem som rapporterats av 

personalen var viktminskning och undernä-

ring, tugg och svälja svårigheter (dysfagi), 

och otillräcklig hydrering. Personalen identi-

fierat ett antal aktuella omvårdnadspraxis 

som  

de ansåg vara effektiva för att underlätta 

mat och vätska intaget, inklusive lyhördhet 

för deras behov.  

Personalens förslag för att underlätta mat 

och vätska intaget var förbättrad samman-

sättning och timing av måltider, förbättrad 

fysisk och social äta miljö, och ökad hydre-

rings möjligheter.  

Personalen kommenterade faktorer som kan 

förhindra förändringar i omvårdnaden sär-

skilt deltidsanställningar och föreslagna änd-

ringar för att övervinna sådana hinder 

Medelhög 

Lou,  Dai, Hu-

ang, Yu. 

Taiwan 

(2007) 

Nutritional status 

and health  

outcomes for older pe-

ople with 

dementia living in in-

stitutions 

 

att fastställa förändringar 

under en tremånaders-pe-

riod bland äldre personer 

med demens som bor i lång-

tidsvård, med anknytning 

till: (1) förändringar i BMI, 

och (2) hälsoutfall och där-

med sammanhängande fak-

torer. 

 

En tvärsnitts design med uppre-

pade mått på kroppsvikt och me-

dicinska data antogs. Studien ge-

nomfördes under 2003 i två lång-

tidsvårds-inrättningar för äldre 

med demens i Taiwan. 

Deltagare: 55 

Bortfall : 13 

 

Arton procent av invånarna var undernärda. 

Det fanns en trend mot minskande BMI un-

der 3-månaders studieperiod. Invånare med 

lågt BMI tenderade att behöva hjälp vid mål-

tider. Bedömning av förmåga att äta och 

mätning av kroppsvikt kan användas av 

sjuksköterskor för att tidig identifiering av 

näringsstatus för äldre personer med de-

mens. 

 

Medelhög 

Marmstål 

Hammar, 

Swall,Summer         

Meranius 

Sweden 

(2016) 

Ethical aspects of  

caregivers'  

experience with per-

sons with  

dementia 

 at mealtimes 

För att illustrera innebörden 

av vårdgivares erfarenheter 

att ta hand om personer 

med demens under måltid-

situationer. De mätte också 

vikt och födointag hos indi-

vider med demens att 

Blandad metod inklusive fokus-

gruppsintervjuer med sju vårdgi-

vare analyserades med fenomeno-

logiska hermeneutik. Dessutom 

nio personer med demens, samla-

des vikt och födointag in och be-

skrivande statistik beräknades. 

 

Ett tema framkom i intervjuerna: kampen 

mellan att ha kunskap och inte möjlighet), 

som byggdes på tre teman (att vara engage-

rade och försöka, känsla av övergiven och 

otillräcklig och att vara orolig och känna sig 

skyldig). Sju av nio personer med de-

mens förlorade minst 1,3 kg vikt och åt högst 

49,7% av den mat som serveras. 

Hög 



   

 
 

 förklarade bättre hur att ta 

hand om dem under mål-

tiderna 

 

Nell,  Neville, 

Bellew,  Beck. 

New Zeeland 

(2016). 

Factors affecting opti-

mal nutrition and hyd-

ration for people living 

in specialised dementia 

care units: A qualitative 

study of staff caregi-

vers’ perceptions 

att utforska uppfattningen 

hos personal om faktorer 

som påverkar optimal kost 

och hydrering för personer 

som bor i specialiserade de-

mensvårds avdelningar i 

Nya Zeeland 

kvalitativ deskriptiv studie med 

hjälp av en semistruktrerade inter-

vjufrågor med 11 personal vid två 

specialiserade demens-vårds av-

delningar. Data analyserades med 

en allmän induktiv metod 

två huvudteman identifierades. Det första te-

mat "det handlar om individen" omfattade 

individuella faktorer såsom aptit, mat över-

klagande, och kognitiva och funktionella för-

mågor. Det andra temat "det handlar om mil-

jön" omfattade faktorer som rör matmiljön, 

de sociala aspekterna på restauranger och 

tillhandahållande av stöd med måltider akti-

viteter. Slutsatser: faktorer som påverkar 

Nutrition och hydrering hos personer som 

lever med demens är komplexa och inbördes 

relaterade. Specialiserad demensvård, deras 

personal bör fokusera på både individen och 

miljön för att säkerställa optimal näring och 

hydrering för människorna i demensvård. 

 

 

Hög 

Roque, Salva,  

Vellas. 

Spain 

(2013) 

Malnutrition in com-

munity-dwelling adults 

with dementia (Nut-

rialz trial) 

Att bedöma nutritions 

status, mätt med MNA på 

omvårdnasboende för äldre 

personer med demens och 

att identifiera riskfaktorer för 

undernäring. 

En tvärsnittsstudie som utgår från 

en RTC studie (Nutrialz – hälso- 

och nutritionsprogram för perso-

ner med demens). Studie utförd i 

Spanien. 

Deltagare: 940. 

Bortfall: 0 

Patienter med lewy-body demens var oftare 

undernärda. Försämrat 

nutritionsstatus var mer relaterat till hög ål-

der och försämring i sjukdomen. 5,2% var 

undernärda och personer med risk för un-

dernäring var 42,6%. Det som mest påverkar 

undernäring är dålig aptit och hallucinat-

ioner. Att vara beroende av hjälp med att 

sköta ADL och att äta är också starka riskfak-

torer för att utveckla undernäring. 

Medelhög 

Salvia,  And-

rieu, Fernan-

dez, Schiffrin, 

Moulin,  

Decarli, Ro-

jano-O-

Health and nutrition 

promotion program for 

patients with dementia 

(Nutrialz): Cluster ran-

domized trial. 

att bedöma effektiviteten av 

hälsa och nutritions program 

(NutriAlz) jämfört med van-

lig vård på funktionsnivå 

hos äldre personer med de-

mens som bor hemma, samt 

på klinisk praxis i samband 

Kluster randomiserade multicen-

terstudie med ett års-uppföljning. 

På 11 dagvårds centra i Barcelona, 

Spanien. Alzheimers patienter. 

Deltagare:  946 (Interventions 

grupp: 448, kontrollgrupp: 498). 

Bortfall: 290 

Efter ett års utvärdering av 293 patienter 

(65,4%) i interventions-gruppen och 363 pati-

enter (72,9%) MNA  

visade en förbättring ( p = 0.028), vilket tyder 

på ett effektivt närings resultat.  NutriAlz 

programmet hade ingen effekt på funktionell 

nedgång i Alzheimers sjukdom hos patienter 

Medelhög 



   

 
 

Lu-

que,.Guigoz-

Vellas  

Spanien 

(2011) 

med nutrition och på vårdgi-

varens arbetsinsats 

som bor hemma under ett år, men minskade 

risken för undernäring, som innehöll rekom-

mendationer om kost och motion 

 

Souminen, Ki-

visto, Pitkala 

Finland 

(2007) 

The effects of nutrition 

education on profess-

ionals' practice and on 

the nutrition of aged re-

sidents in dementia 

wards 

1, att utveckla näringslära för 

yrkesverksamma inom de-

mensområdet. 2, att utvär-

dera effekterna av utbildning 

och fastställa resultatet av ut-

bildningen om kosten för 

äldre invånare. 

 

Utbildning för sjuksköterskor och 

matansvarig personal . Bedöm-

ningar av 21 boendes energi-och 

näringsintag och 19 boendes nä-

ringsstatus med MNA före och ef-

ter utbildningen . 

 personal intervjuades med halv-

strukturerad frågeformulär som 

analyserades kvantitativt och kva-

litativt.  

Deltagare: 28 (personal) 

Bortfall: 0 

Inlärningsprocessen omfattade sex halvdags 

kurser. Där personalen lärde sig att använda 

och tolka MNA och detaljerade mat-

dagböcker. Att använda matdagböckerna 

och analysera dem i multiprofessionella 

team upplevdes som den främsta källan för 

att lära sig. Efter beräkning av kost och dis-

kutera med andra, kändes det lättare att rea-

gera på de näringsmässiga problemen för de 

boende. Efter 1 år: de boendes genomsnitt-

liga energiintag hade ökat 21% från 1230 till 

1487 kcal. Att använda och analysera mat-

dagböcker och reflektera över näringsfrågor i 

små gruppdiskussioner var effektiva utbild-

ningsmetoder. Utbildningen hade positiva 

effekter på kosten för invånarna i demens. 
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Suominen, 

Muurinenn, 

Routasalo, So-

ini, Suur-Uski, 

Peiponen 

,Finne-Soveri, 

Pitkala. 

Finland (2005) 

Malnutrition and asso-

ciated factors among 

aged resident in all 

nursinghomes in 

Helsinki. 

SYFTE: att inhämta informat-

ion om närings-problem och 

faktorer som är förknippade 

med dem i alla vårdhem i 

Helsingfors, Finland 

DESIGN: beskrivande, tvärsnitts-

studier. De boende bedömdes 

med MNA test och information 

samlades om boendes bakgrund, 

funktionell status, sjukdomar och 

om dagliga rutiner på institut-

ioner som ger näring vård. 

 

Deltagare: 2424. 

Bortfall: 310. 

RESULTAT: en tredjedel (29%) av de stude-

rade invånarna lidit av undernäring och 60% 

var i riskzonen. Undernäring var förknippat 

med kvinnligt kön, en längre vistelse i sjuk-

hemmet, funktionsnedsättning, demens, 

stroke, förstoppning och svårigheter att 

svälja. Dessutom äter mindre än hälften av 

den erbjudna maten del, inte äta mellanmål 

och bosatta viktkontroll på långa mellanrum 

var förknippade med undernäring. I patient-

relaterade faktorer förutspådde undernäring: 

nedsatt funktion, svårigheter att svälja, de-

mens, förstoppning, men också att äta 

mindre än hälften av den erbjudna matport-

ionen. 

Hög 

Souminen 

Puranen, Jyuä-

korpi, Eloni-

emi-Sulkava, 

Kautiainen,  

Siljamäki-

Ojansuu, Pit-

kalä. 

Finland 

(20015) 

Nutritional guidance 

improves nutrient in-

take and quality of life, 

and may prevent falls 

in aged persons with 

alzheimer´s sisease 

living with a spouse 

(NuAD trial) 

Utvärdera effekter av  

Skräddarsydd nutritions re-

komendationer för personer 

med (Alzheimers sjukdom 

Randomiserad kontrollstudie på 

personer med Alzheimers sjuk-

dom och deras vårdgivare för att 

se om skräddarsydda nutritions-

råd från dietist 4-8ggr under 1år 

har någon effekt under ett år med 

uppföljning. Personerna i kon-

trollgruppen fick skriftlig inform-

ation.  Deltagare: 99.  

Bortfall: 21 

40% hade risk för undernäring  

Skräddarsydda nutritionsråd förbättrar det 

näringsmässiga intaget och kan förebygga 

fall hos personer med Alzheimers sjukdom 

och öka livskvaliteten. 
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