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Abstrakt 

Bakgrund: Inom demensvården är undernäring en vanlig företeelse som personalen måste 

handskas med. Detta på grund av alla de svårigheter dementa patienter drabbas av. Syfte: 

Syftet med uppsatsen är belysa omvårdnadsåtgärder som syftar till att anpassa måltidsmiljön 

för dementa och stödja dessa vid närings- och vätskeintag. Metod: I litteraturstudien har 

artiklar söks i databaserna Pubmed och Cinahl, samt att vissa artiklar togs fram med hjälp av 

manuell sökning. Resultat: Resultatet redovisas i olika subkategorier och kategorier. Där 

framkommer olika åtgärder för att hantera de ätsvårigheter som dementa kan drabbas av. 

Musik är något som kan användas för att lugna ner oroliga personer så att de kan fokusera på 

maten, samt att vidareutbildning av personalen visat sig ha positiva effekter på patienternas 

näringsstatus. Diskussion: Demenssjukdomen kan medföra vissa komplikationer bl.a. 

undernäring och viktnedgång. Detta kan förebyggas delvis genom utbildning av personalen 

om nutritionsbehandling och anpassning av när miljön. Slutsats: Individer med demens har 

ett betydande behov av stöd och förståelse för deras sjukdom. Samt att de som jobbar med 

dementa kan ha stor nytta av vidareutbildning om hur demenssjukdomarna utvecklas och hur 

man handskas med patienternas avvikande beteenden.  

 

Nyckelord 

Demens: Näring, Nutritionsutbildning, Omvårdnad, Sjuksköterska*, Undernäring 
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Bakgrund 

För att ha en god livskvalitet är det viktigt med god näringsstatus, detta för att förebygga 

sjukdom samt för att medicinsk behandling ska ha bra effekt. Ungefär 5 % av personer över 

70 år som har eget boende är undernärda, och inom särskilda boendeformer visar rapporter 

från bl.a. Socialstyrelsen att betydligt flera är undernärda. I servicehus har det upptäcks att ca 

20 % lider av undernäring, och i boenden för personer med stort kroppsligt vårdbehov 

(sjukhem) är den siffran ca 70 % enligt en studie som gjordes i Stockholm. Den främsta 

orsaken till att undernäring utvecklas är sjukdom. Många äldre är ofta multisjuka och var och 

en av dessa sjukdomar kan bidra till att undernäring utvecklas. Det kan vara olika 

cancersjukdomar, hjärt- och lungsjukdomar, infektioner, depression och demens. Försämrad 

upplevelse av maten t ex försämrad lukt och smakupplevelse, oförmåga att identifiera maten i 

munnen, samt försämrad mun och tandstatus tillsammans med tugg och sväljsvårigheter är 

andra orsaker till undernäring. Konsekvenserna av undernäring är förlust av muskelmassa, 

försämrat immunförsvar, ökad risk för infektioner, försämrad sårläkning samt ökad sjuklighet 

och dödlighet. Psykiska förändringar såsom ökad trötthet, inaktivitet och förvirring är vanliga 

biverkningar av undernäring (Socialstyrelsen 2005, s.8).  

Försämring av socialförmåga  

Demens är en allsidig avtrubbning av intellektuella funktioner, såsom försvagning av minnet 

och det logiska tänkandet samt känslomässiga störningar utan att medvetandet påverkas. 

Sjukdomen träder fram successivt och kan orsaka psykiska och sociala handikapp innan den 

leder till döden. Sjukdomsutvecklingen påverkas inte av nervsystemets åldersförändringar. 

Demenssjukdomen delas in i tre grupper: - primärdegenerativa demenssjukdomar – vaskulära 

demenssjukdomar – sekundära demenssjukdomar. T.ex. Alzheimers sjukdom som är primär 

degenerativ och har fått namnet efter den tyska neurologen Alois Alzheimer. Sjukdomen 

tilltar vid stigande ålder, dessutom ökar risken om man har en förstagradssläkting, samt om 

skallen har blivit utsatt för trauma tidigare i livet. Eftersom sjukdomen har en smygande 

karaktär dröjer det länge innan man lägger märke till symtomen, liksom minnesstörningar 

och minskad spontanitet, att glömma ord, namn på platser och personer, disorientering i tid 

och rum, inte komma ihåg vart man har lagt saker och ting, initiativlöshet och en uttalad 

trötthet, som kan uppfattas som depression. Skrivsvårigheter, brister i personlig hygien, 

förlust av talförmågan, svåra fysiska och motoriska funktionsbegränsningar, urin och ibland 



5 

 

fecesinkontinens. Patienten blir tyst, skygg och inbunden med plötsliga humörsvängningar 

(Larsson & Rundgren, 2003, s.263-265).  

Enligt Ruth & Eloniemi (1991, s.6-11) påverkar demens individens dagliga liv. Individen 

orkar inte träffa vänner utan drar sig undan, vågar inte tala inför en grupp, tappar självkänslan 

och undviker alla situationer som har med minnet att göra. Alltså blir individen ensam och 

socialt isolerad. Individen kan bryta kontakten med anhöriga och vänner samtidigt som den 

skaffar andra vänner omdömeslöst, detta gör att personen kan bli utnyttjad. 

Betydelse av god nutrition och anpassning av miljön 

Vissa näringsämnen bl.a. protein, fett och kolhydrater som finns i maten ger energi, förutom 

att de ger energi behövs de även för uppbyggnad och reparation i vävnader samt är väsentliga 

för produktion av enzymer och hormoner. Ur fysiologiskt perspektiv så ger maten energi och 

näringsämnen som behövs för att upprätthålla livsprocesserna, till fysiskt arbete och för att 

behålla normal kroppstemperatur. Under en människas livstid minskar energibehovet i 

genomsnitt med en tredjedel, men behovet av de livsnödvändiga näringsämnena är lika stort 

eller till och med större jämfört med tidigare i livet. Därför blir matens kvalitet betydelsefull 

med åldrandet. Maten ska ha bra näringskvalitet och mångsidighet, därför blir också valet av 

livsmedel viktigare för vissa också svårare (Svenska kommunförbundet 1994. s. 12). 

Abrahamsson, Andersson, Becker, & Nilsson (2006. s. 31-32) skriver att en människas 

livsstil och den kost man äter har ett samband med hälsa och välmående samt är ett villkor för 

en bra hälsa. Goda matvanor bland folket påverkas av sociala och ekonomiska förutsättningar 

och av utbildningsnivå. Maten påverkar oss människor både genom fysiologiska mekanismer 

och psykosociala processer. Att ha tillgång till en näringsrik god och säker mat borde vara en 

central punkt i de grundläggande mänskliga rättigheterna. En undermålig mat resulterar i 

olika näringsbristtillstånd i första hand järn, jod och vitamin A-brist. I Sverige förekommer 

sällan undernäring och bristsjukdomar bland befolkningen i övrigt, men har fastställts inom 

åldringsvården och sjukhusvård, bland annat beroende på svagheter i kostförsörjningen.  

När det gäller näringsrekommendationer för friska människor gäller det att individens 

fysiologiska behov för tillväxt och funktion skall tillfredställas. Detta för att skapa 

förutsättningar för en god hälsa och därigenom reducera riskerna för kostrelaterade 

sjukdomar. De mål som sätts upp för sjukas näringsintag skiljer sig från de som sätts upp för 
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friska. Detta beror på att näringsbehoven ändras beroende på sjukdomen, samt att trauma och 

akuta tillstånd innebär en fas med förlust av cellmassa (katabol fas) och en fas med 

återuppbyggnad av förlusten (anabola fasen). Dessa mål kan vara:  

”att förhindra eller minimera förlusten av cellmassa”, ”att skapa bästa tänkbara 

förutsättningar för tillfrisknande”, ”att säkerställa snabbast möjliga återuppbyggnad av 

förlorad vävnad” och ”att ge patienten optimala möjligheter att återvinna krafter och 

livskvalitet” (Hessov. 2001. s.30) 

Ifall patienten får för lite energi så sker en vävnadsnerbrytning för att täcka upp bristen. För 

att uppskatta patientens energibehov bör energiförbrukningen mätas. Detta kan göras med en 

metod som kallas indirekt kalorimetri, där resultaten oftast anges i förhållande till 

basalomsättningen eller till viloomsättningen. Äldre uppskattningar av energiomsättning har 

ofta varit för höga ca 160-200 kj/kg kroppsvikt. Flera undersökningar har dock visat att de 

flesta akut sjuka vuxna har en energiomsättning på 125-150 kj/kg kroppsvikt vilket är i stort 

sett densamma som friska vuxna. Vissa sjukdomstillstånd ger dock en högre 

energiomsättning (Hessov. 2001. s.32-33). 

När måltidsmönstren förändras antingen på grund av sjukdom, omvårdnad eller på grund av 

förändringar i boendemiljön, kan förmågan att äta eller att bli hjälpt med matning minska. 

Om dessa förluster är stora så kan det leda till undernäring (Aselage & Amella. 2010).   

Enligt en studie som utfördes i Holland på ett sjukhem för att pröva möjligheten för 

konstgjord matning av svår dementa upptäcktes det att återkommande problemen vid vanlig 

matning förekom. Dessa problem var bl.a. patienternas vägran och motvilja att äta, som att 

stänga munnen, vända bort sitt huvud eller öppna munnen och inte bry sig. Pga. Detta kände 

sig sjuksköterskorna olyckliga och klandrade sig, när patienten inte åt, eller var de glada då 

patient åt och drack.  Sjuksköterskorna tolkade detta beteende på olika sätt samt diskuterade 

för att hitta ett bra sätt att hantera ät problemen, eftersom patientens matning och 

näringstillstånd ligger på sjuksköterskans huvudansvar. De diskuterade med andra 

yrkeskategorier för att komma på ett bra sätt att få patienterna att äta. En av sjuksköterskorna 

brydde sig inte om när patienten vägrade att äta, för varje gång man höll matskeden vid 

patientens läppar så öppnade denne munnen och tog en tugga, man låter bli mata när 

patienten är arg. En annan försökte skapa en lugn och stimulilös miljö eller vidrörde 

patientens läppar försiktig med en mjuk servett för att stimulera sväljnings reflex. Andra 
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fortsatte försiktigt att pressa patienten, att hålla matskeden vid patientens mun eller att hålla 

patientens hand. Sjuksköterskorna hade olika uppfattningar om varför patienterna vägrade att 

äta. I vissa fall hade patienten svårigheter med att svälja, i andra fall kände patienten inte igen 

maten. Vissa trodde att patienterna inte vill leva längre och därför vägrade att äta (Pasman, 

The, Onwuteaka-Philipsen, Van der Wal & Ribbe. 2003).  

I hem och på institutioner är miljön en väsentlig faktor som ofta förbises när måltider till 

personer med demens serveras. Bullernivåer, distraktioner, bevara en hemlik miljö, tillräcklig 

belysning och främja en trevlig miljö är alla kritiska komponenter som identifierats i flera 

studier (Aselage & Amella. 2010). Med detta kan det menas att hänsyn bör tas till hela 

patienten. Vården bör ta hänsyn till patientens alla dimensioner, olika behov, patientens 

relation till den sociala och fysiska miljön, i den utsträckning detta påverkar patientens hälsa 

(Barbosa da Silva & Ljungquist. 2003. s. 33).  

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är belysa omvårdnadsåtgärder som syftar till att stödja dementa vid 

närings- och vätskeintag.  

Metod 

Denna uppsats baseras på litteraturstudier, dvs. genomläsning av artiklar, böcker och en 

avhandling. En litteraturstudie går ut på att kritiskt granska systematiskt sökta artiklar, för att 

sedan sammanställa de som passar in i det utvalda problemområdet (Forsberg & Wengström. 

2008. s. 34). Artikelsökningen genomfördes i databaserna Pubmed och Cinahl. Urvalet av 

artiklarna genomförs så att först avgränsas sökningen till ett hanterbart antal artiklar med en 

tidsbegränsning på 10 år bakåt, språk: engelska och svenska. Sedan läses rubriker för att hitta 

relevanta artiklar, därefter läses abstrakten för att ytterligare ringa in relevanta artiklar, efter 

en genomläsning av hela artiklar så tas de artiklar ut som svarar mot syftet med uppsatsen. De 

sökord som användes var bl.a. Enteral nutrition, dementia, nursing och nurses role. 

Tillvägagångssättet i den inledande sökningen finns att hitta i tabell 1. I denna sökning 

användes dessa avgränsningar, vi valde att inte titta på artiklar som var äldre än 10 år samt 

som inklussionskriterier var att artikeln skulle handla om demens och nutrition eller 
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malnutrition. I sökningen som gjordes i Cinahl användes English Language och Exclude 

MEDLINE records som begränsningar. 

 

Tabell 1: Sökprofil: Pubmed och Cinahl 2010-09-06 - 2010-09-15  

Databas  Sökord  Antal träffar  Antal valda 

Pubmed Nutrition AND nurses role 

AND Dementia 

11 1 

Cinahl Nutrition AND nurses role 

AND Dementia 

1 0 

Pubmed Dementia AND nutritional 

assessment AND nursing 

23 1 

Cinahl Dementia AND nutritional 

assessment AND nursing 

11 0 

Pubmed Dementia AND malnutrition 

AND nursing 

16 2 

Cinahl Dementia AND malnutrition 

AND nursing 

4 0 

Pubmed Feeding AND dementia 36 2 

Cinahl Feeding AND dementia 89 0 

Cinahl Nursing AND eating 

diffeculty 

18 2 

Pubmed  Enteral nutrition AND 

nursing AND nutrition 

education  

52 2 

Cinahl Enteral nutrition AND 

nursing AND nutrition 

education 

38 0 

 

De limits som användes vid sökningen på Pubmed var: nursing journal, human, english, 

published in the last 10 years. I sökningen på Cinahl användes Published Date from: 
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20000101-20101231; English Language; Exclude MEDLINE records; Human och Age 

Groups: Aged: 65+ years som limits.  

Bearbetning och granskning 

Artikelgranskning har utförts i tre faser enligt SBU (SBU/SSF nr. 4. 1999, s.16-17)  

Fas 1 

Det första steget i bearbetningen bestod av en genomläsning av titel och abstrakt i de ca 299 

träffar som kom av databassökningen. Utav det som lästes igenom valdes 18 artiklar ut som 

vid en ytlig genomläsning ansågs svara mot syftet. 

 

Fas 2 

De 18 artiklar som valdes ut i fas 1 lästes igenom av författarna och granskades djupare. Nio 

artiklar togs bort då de inte svarade mot syftet. Här tillkom dock sex artiklar vid manuell 

sökning i två intressanta artiklars referenslistor. Artiklarna delades sedan upp mellan 

författarna och lästes och granskades i sin helhet med hjälp av granskningsmallar (se bilaga 

1).Klassificeringen av artiklarna gjordes med hjälp av SBU/SSF nr 4 (SBU/SSF nr. 4. 1999, 

s.15-16). 

 

Fas 3 

De 15 vetenskapliga artiklar som valdes ut genomgick en kvalitetsgranskning enligt kriterier 

för bedömning av vetenskaplig kvalitet (se tabell 2a & b). Här exkluderades två artiklar så 

bara tretton artiklar ansågs relevanta och som svarade mot syftet och blev kvar till 

resultatet(se bilaga 2 inkluderade artiklar och bilaga 3 exkluderade artiklar).  

Artiklarna delas in i följande grupper enligt SBU (SBU/SSF nr. 4. 1999, s.15-16) [18]: 

• Randomiserad kontrollerad studie (C) dvs. en prospektiv studie där man gjort en slumpvis 

fördelning av patienter till en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 

• Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämförelse mellan en kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper men utan slumpmässig fördelning. 

• Retrospektiv studie (R). I dessa studier analyseras ett historiskt material, med hjälp av 

exempelvis journalhandlingar. 
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• Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, som insamlats genom intervjuer, 

berättelser eller observationer i syfte att fördjupa förståelsen för studerade fenomen, t ex 

personens upplevelser och erfarenheter. 

De granskade studiernas vetenskapliga kvalitet har bedömts utifrån en tregradig skala; hög 

vetenskaplig (I), medel (II) eller låg vetenskaplig kvalitet (III), se Tabell 2a [54]. 

Inom omvårdnadsforskning har kvalitativa forskningsmetoder en lång tradition. Därför har 

även studier med kvalitativ metodik inkluderats, klassificerats och värderats. Kriterier för 

bedömning av kvalitativa studier har utarbetats av författarna, se Tabell 2a & b. 

 

Tabell 2a Kvalitetskriterier för C, P, R och L kvantitativ metod, enligt SBU/SSF nr 4 (1999, 

s. 48)  

 I= hög II= medel III= låg 

C Prospektiv randomiserad studie. Större väl 

planerad och genomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

- Randomiserad studie med för få patienter, 

och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt 

antal patienter, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall 

P Prospektiv studie utan randomisering. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter adekvata statistiska metoder 

- Litet antal patienter, brister i 

genomförande, tveksamma statistiska 

metoder. 

R Retrospektiv studie. Stort konsekutivt 

patientmaterial väl beskrivet och analyserat 

med adekvata statistiska metoder (t ex 

multivariantanalys, fall-kontrollmetodik 

etc). Lång uppföljningstid. 

- Begränsat patientmaterial otillräckligt 

beskrivet, allt för kort uppföljning eller 

inadekvata statistiska metoder. 

L Noggrann litteraturgenomgång, väl 

redovisat patientmaterial ofta i tabellform. 

Väldokumenterat lärobokskapitel.  

- Redovisning utan källhänvisning och med 

ofullständigt underbyggda slutsatser. 
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Tabell 2b Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod, 

enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48). 

 

Etiskt övervägande 

Innan varje litteraturstudie bör ett etiskt övervägande göras i fråga om urval och presentation 

av resultatet. Alla inkluderade artiklar i en litteraturstudie ska ha ett etiskt resonemang eller 

ska ha blivit godkända av en etisk kommitté, eller noggranna etiska övervägande har gjorts. 

Alla artiklar som ingår i litteraturstudien redovisas samt arkiveras på ett säkert sätt i tio år 

(Forsberg & Wengström. 2008, sid. 77-78). I denna litteraturstudie har varken kontakt tagits 

med de inblandade individerna i artiklarna eller ansökan om tillstånd hos en etisk kommitté 

gjorts före sammanställningen av detta material.  

Analys  

För att strukturera innehållet i artiklarna så genomfördes en sortering av materialet. För att få 

en grundlig förståelse för artiklarna lästes de igenom flera gånger och granskades av bägge 

författarna på vart sitt håll för senare överläggning (jmf, Forsberg & Wengström 2008, s. 

150). De resultat som var relevanta och hade samma innehåll från artiklarna grupperades i 

subkategorier. Fem subkategorier som grupperades in i tre kategorier togs fram (se exempel i 

bilaga 4).  

Resultat 

I denna litteraturstudie omfattas resultatet av 13 artiklar, där fördelningen är fyra stycken av 

kvantitativ design och åtta stycken är av kvalitativ design samt en som är både av kvalitativ 

och kvantitativ design. Tio stycken bedömdes vara av hög (I) kvalitet och tre studier av 

medelhög (II) kvalitet. De länder som studierna utförts i är Australien, Finland, Frankrike, 

 I= hög II= medel III= låg 

K Studie med kvalitativ metod. Väldefinierad 

frågeställning, relevant urval samt väl 

beskriven undersökningsgrupp och kontext. 

Metod och analys väl beskriven och 

genomförd, resultatet är logiskt och begripligt, 

god kommunicerbarhet. 

- Dåligt/vagt formulerad frågeställning 

undersökningsgrupp för 

liten/otillräckligt beskriven , 

metod/analys ej tillräckligt beskriven 

eller bristfällig resultatredovisning 
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Italien, Kanada, Spanien, Sverige, Taiwan och USA. De artiklar som används i resultatet är 

indelade i tre kategorier: Behov, Estetik och Utbildning och fem olika subkategorier. 

 

Behov 

I denna kategori redovisas följande subkategorier; Anpassning av måltidssituationen, Behov 

av stöd, Stöd och information till anhörigvårdare. 

 Anpassning av måltidssituationen 

I en kvantitativ (R) studie av Carrier, West och Ouellet (2006) som ansågs vara av hög (I) 

kvalitet var syftet att identifiera vilka livsmedelshanteringsfaktorer som är relaterade till 

risker för undernäring hos kognitivt försämrade äldre på sjukhem. Resultatet av studien var 

att tre faktorer som ökade risken för undernäring identifierades, dessa var en meny som valts 

ut med för kort framförhållning, användning av ett system med att leverera maten på färdiga 

brickor från köket samt hur svårt det är att hantera tallrikar, bestick, lock och 

matförpackningar. Ju fler av dessa faktorer som finns vid servering av maten desto högre risk 

lider patienterna av att drabbas av undernäring. Därför anser författarna att måltidssituationen 

bör anpassas till de dementas behov. Om maten serveras på ett aptitligare sätt där patienterna 

själva får bestämma hur mycket de vill ha på tallriken, så ökar sannolikheten att de tar mat en 

andra gång och därigenom äter mer. 

Behov av stöd 

I en prospektiv studie (P) av hög kvalitet (I) som genomfördes av Faxén-Irving, Andrén-

Olsson, af Geijerstam, Basun och Cederholm (2002) var syftet att studera nutritionsstatus och 

effekten av näringstillskott på kroppsvikten, kognitiv förmåga och ADL-funktioner hos 

dementa individer. Resultatet av studien visade att 1 av 5 äldre dementa hade gått ner i vikt 

under studiens gång, samt att de som var undernärda identifierades under samma tid. Både 

anhöriga och personal märkte av en förbättring av patienternas vikt, till följd av de 

nutritionsåtgärder som sattes in. I en uppföljning 9 månader efter experimentperioden 

upptäckte man att patienterna gått ner i vikt (näringstillskotten hade tagits bort efter 

experimentperiodens slut). Energi- och proteinrika näringstillskott hade en positiv effekt på 

patienternas kognitiva förmåga. 
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I en kvalitativ (K) studie skriven av Lin, Watson och Wu (2010) som ansågs vara av hög (I) 

kvalitet var syftet att undersöka rikfaktorerna för äldre institutionaliserade människor att 

utveckla lågt födointag. I resultatet framkom att av 477 deltagare med demens förekom det 

lågt födointag hos 30,7%. Vårdpersonalen behöver utvärdera de boendes 

självmatningsförmåga, de behöver även övervaka matningen av boende med måttligt 

hjälpbehov samt förse dem med passande verbalt eller fysiskt stöd vid måltider. Detta för att 

öka födointaget hos dementa och förhindra ett undernäringstillstånd. 

I en kvalitativ studie(P) av Ullrich & McCutcheon (2008) som bedömdes vara av medel (II) 

vetenskaplig kvalitet var syftet att undersöka behovet av stöd och öka det orala vätskeintaget 

hos individer med demenssjukdom genom ett vänligt och öppet kommunikationssätt. Resultat 

visade att det sättet att kommunicera med patienter med demenssjukdom hade en positiv 

inverkan och därmed ökade patienternas vätskeintag. Sju boende var med i undersökningen, 

vårdpersonalen observerades för att ta reda på hur de kommunicerade med de boende. Både 

verbal, icke verbal och fysisk kommunikation observerades. Verbal kommunikation, att prata 

med eller försöka övertala patienterna på ett vänligt sätt att dricka mera. Icke verbal 

kommunikation, att sitta eller stå bredvid och ha ögonkontakt med patienten. Fysisk 

interaktion, det innebär beröring, att röra underarmar, händer eller axlar på patienterna 

försiktigt. Med hjälp av dessa arbetssätt kunde personalen komma närmare patienterna och 

kommunicera på ett bättre sätt. 

Stöd och information till anhörigvårdare 

I en kvalitativ (K) studie skriven av Riviere, Gillette-Guyonnet, Voisin, Reynish, Andrieu, 

Lauque, Salva, Frisoni, Nourhashemi, Micas och Vellas (2001) som bedömdes vara av hög 

(I) kvalitet. Syftet med studien var att utföra ett nutritionsutbildningsprogram för vårdgivare 

för att förhindra viktminskning hos patienter med Alzheimers sjukdom. Samt att studera 

programmets effektivitet på vårdgivarens arbetsbörda och kunskap samt på patientens 

beteende. Studiens resultat visade att nutritionsutbildningsprogrammet förbättrade signifikant 

anhörigvårdarnas kunskap om nutrition och alzheimer. Men det reducerade inte signifikant 

anhörigvårdarnas börda. Emellertid rapporterade anhörigvårdarna att de var mer avslappnade 

när de ställdes inför beteendeproblem, speciellt problem vid matning. 
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Estetik 

Under denna kategori presenteras följande subkategori; Förändring av miljö i matsalen. 

Förändring av miljö i matsalen 

I en kvalitativ (K) studie skriven av Hicks-Moore (2005) som bedömdes vara av hög (I) 

kvalitet. Syftet med studien var att ta reda på om lugnande musik under kvällsmålet reducerar 

de agiterade beteendena hos en grupp vårdhemspatienter med demens. Resultatet av studien 

var att om avslappnande musik spelas under middagen kan det reducera den generella nivån 

av oro hos vårdhemspatienter med svår kognitiv försämring. Under de veckor som musik 

spelades var atmosfären i matsalen mer avslappnad och harmonisk. Mer leenden och mindre 

rastlöshet observerades. Patienterna satt ofta kvar på sina platser även efter det att måltiden 

var avslutad. 

 

I en kvalitativ (K) studie skriven av Mamhidir, Karlsson, Norberg och Kihlgren (2007) som 

bedömdes vara av hög (I) kvalitet var syftet att ta reda på om personal utbildning påverkar 

fysiska och psykiska parametrar hos boende på vårdhem samt att beskriva måltidsmiljön och 

rutiner som var relevanta för interventionen. Resultatet av studien visade att en analys av de 

dagböcker personalen förde under interventionens gång berättade om en rad 

miljöförändringar. I matsalen hade man bland annat börjat servera maten i serveringsskålar 

och på fat, istället för på färdiga brickor. Detta uppmuntrade patienterna att själva lägga för 

sig av maten. Personalen skrev i dagböckerna om dessa förändringar att detta ökade 

kontakten mellan patienterna och att det blev en behagligare atmosfär. 

I en kvalitativ (K) studie av McDonald, Hunt, Hackes och Pope (2001) som är av 

medelkvalitet (II). Denna studies syfte var att utvärdera effekten av ljud- och ljusbetingelser 

vid måltider, för att bedöma matintaget hos rastlösa dementa. Resultatet av studien visar att 

hur miljön är betingad påverkar matintaget ex: lagom belysningsnivå och att störande ljud bör 

minskas till ett minimum. Kan dessa saker ändras till en nivå som bättre passar de dementa så 

påverkar det matintaget till det positiva. 

I en kvalitativ (K) studie av Perivolaris, LeClerc, Wilkinson och Buchanan (2006) som 

ansågs vara av hög (I) kvalitet, var syftet att utveckla ett förbättrat måltidsprogram för 
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dementa. Studien visar att förändringar i matsalsmiljön bidrar till att patienterna får en mer 

hemlik känsla och därigenom äter mer. Förändringar såsom att göra om stora matsalar till 

mindre rum där färre kan sitta, spela musik, att patienterna äter vid dukade bord, förhöjer den 

hemlika känslan. Att ställa in bokhyllor och blommor förhöjer också stämningen, samt att 

man möts av goda dofter i matrummet bidrar till att aptiten ökar och att patienterna äter mer. 

I en kvalitativ (K) studie skriven av Thomas och Smith (2009) som bedömdes vara av 

medelhög (II) kvalitet. Kan musik som spelas vid måltiden få patienter med demens att inta 

mer kalorier? var syftet med denna studie. Resultatet av studien var att det totala 

medelkaloriintaget för alla deltagare ökade med 20 % under de perioder när musik spelades. 

Det totala medelkaloriintaget ökade från 667 till 797 kalorier under musik interventionen. Det 

skulle kunna påstås att reducerade oro och en ökad inlevelse i mat/musik upplevelsen 

motiverade deltagarna att stanna i matsalen för en längre period. Vilket resulterade i ett ökat 

kaloriintag. Denna ökning berodde till största delen på att patienterna åt upp sin desert.  

 

Utbildning 

I denna kategori redovisas subkategorin; Vidareutbildning 

Vidareutbildning  

I en kvantitativ studie (P) skriven av Chang och Lin (2005) som bedömdes vara av hög (I) 

kvalitet, var syftet att beskriva sambandet mellan att utveckla ett mångsidigt 

färdighetsprogram vid matning av dementa hos vårdpersonalen och hur effekten av 

programmet påverkar deras kunskaper, attityd och uppförande vid matningssvårigheter och 

födointaget hos dementa. Resultatet visade att en lämplig utbildning och en vänlig attityd 

samt att ha tid och tålamod kunde bidra till att patienterna åt mera och fick tillfälle att äta 

själva. Personalen delades in i två grupper en experimentgrupp och en kontrollgrupp. 

Kontrollgruppen hade betydligt längre arbetslivserfarenheter, men där fanns inga stora 

skillnader i ”för test” grupperna vad gäller kunskap och attityd. Då programmet tillämpades 

det var experimentgruppen som visade att de hade tagit till sig mera kunskaper och var mer 

positiva och hade en positivare inställning till matning av dementa.  

I en kvantitativ (P) studie skriven av Chang, Wykle och Madigan (2006) som bedömdes vara 

av hög (I) kvalitet var syftet att ta reda på om undersköterskor som slutförde 
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matningsfärdighetsträningsutbildningen skulle ha mer kunskap, en mer positiv attityd, en 

bättre upplevd beteendekontroll, större intention och ett bättre matningsbeteende av dementa 

patienter, än de som inte genomgick utbildningen. Resultatet av studien visade att de 

undersköterskor som genomgick utbildningen hade mer kunskap efter interventionen än de 

som inte fick utbildningen, detsamma gällde matningsfärdigheterna. Alla undersköterskor 

som genomgick utbildningen använde sina nya matningsfärdigheter, såsom att ge patienterna 

mera tid att äta, och de som var relaterade till hantering av matningsproblem.  

I en kvalitativ (K) studie skriven av Mamhidir, Karlsson, Norberg och Kihlgren (2007) som 

bedömdes vara av hög (I) kvalitet var syftet att ta reda på om personal utbildning påverkar 

fysiska och psykiska parametrar hos boende på vårdhem samt att beskriva måltidsmiljön och 

rutiner som var relevanta för interventionen. Resultatet av studien visade att de patienter som 

bodde på avdelningen där personalen hade genomgått en utbildning om nutrition, hade gått 

upp i vikt medan patienterna i kontrollgruppen hade gått ner i vikt. 

Nutritionsutbildningsprogram anses vara ett kostnadseffektivt sätt för att förbättra 

patienternas näringsintag och för att säkerställa vårdgivarnas kunskaper. 

 

I en kvalitativ (K) studie av McDaniel, Hunt, Hackes och Pope (2001) som är av 

medelkvalitet (II). Denna studies syfte var att utvärdera effekten av ljud- och ljusbetingelser 

vid måltider, för att bedöma matintaget hos rastlösa dementa. Resultatet av studien var att 

man upptäckte att ett utbildningsprogram för att lära personalen att begränsa oönskad stimuli 

vid måltiderna så att patienterna kunde sitta ner och äta sin mat, hade en positiv effekt på de 

boendes matintag. 

I en kvalitativ (K) studie av Perivolaris, LeClerc, Wilkinson och Buchanan (2006) som 

ansågs vara av hög (I) kvalitet, var syftet att utveckla ett förbättrat måltidsprogram för 

dementa. Studiens resultat var att de anställda hade nytta av det de lärde sig under 

utbildningen i det förbättrade måltidsprogrammet. Och detta ledde till att de boende på 

avdelningen åt mer mat än de vanligtvis åt vid måltiderna. Efter ca 6 veckor hade 

kaloriintaget ökat från 490Kcal till 663Kcal. Personalen använde sig av en checklista för att 

anteckna antal och typ av åtgärder som utfördes. Detta gjorde så att sköterskorna blev mindre 

benägna att mata de som själva kunde äta utan de erbjöd istället mer mat och dryck. 
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Personalen kände sig även mindre stressade och hade mindre bråttom under programmets 

gång, det kunde även lättare identifiera de dementas individuella behov.  

I en kvalitativ (K) studie skriven av Riviere, Gillette-Guyonnet, Voisin, Reynish, Andrieu, 

Lauque, Salva, Frisoni, Nourhashemi, Micas och Vellas (2001) som bedömdes vara av hög 

(I) kvalitet. syftet med studien var att utföra ett nutritionsutbildningsprogram för vårdgivare 

för att förhindra viktminskning hos patienter med Alzheimers sjukdom. Samt att studera 

programmets effektivitet på vårdgivarens arbetsbörda och kunskap samt på patientens 

beteende. Studiens resultat visade att medelvikten ökade hos en interventionsgrupp medan 

den minskade hos kontrollgruppen. Man fann att interventionen hade en positiv effekt på 

nutritionsstatusen. Vårdgivarnas kunskap om nutrition och alzheimer ökade signifikant 

mellan början och slutet på programmet.  

I en både kvantitativ och kvalitativ studie (R) skriven av Suominen, Kivisto och Pitkala 

(2007) som bedömdes vara av hög (I) kvalitet, var syftet att undersöka sambandet mellan att 

utarbeta en nutritions utbildning för personalen och energiintaget hos dementa för att 

utvärdera effekten och fastställa resultatet av det på en demensavdelning. Resultatet visade att 

efter utbildning ökade patienternas energiintag från 1230 Kcal/dag till 1487 Kcal/dag. Även 

näringsämnens intag ökade betydlig bland de dementa. Enligt personalen att dagligen 

anteckna patienternas födointag och diskutera med andra yrkesutövare var det mest 

användbara sättet att lära sig om nutritionsvård.  Personalen var mycket motiverad att svara 

på patienternas nutritionsproblem efter att ha gått igenom kosten och nutritionsstatusen hos 

patienterna. Efter utbildningen upptäckte personalen att de hade fått lämpliga råd och fakta 

för att kunna utföra en individuellt anpassad nutritionsvård för patienterna. 

Diskussion 

Resultatdiskussion  

Denna litteraturstudie handlar om att åskådliggöra vilka omvårdnadsåtgärder som är lämpliga 

och som bör eftersträvas samt tillämpas inom demensvården. I resultatet indelades dessa 

möjliga åtgärder i 3 breda kategorier som kunde identifieras efter en översiktligt. 

 Kategorin behov: I en studie av Carrier, West, Gale och Ouellet (2006), i resultatet framkom 

att det kan vara krångligt för dementa att hantera matförpackningar, bestick, tallrikar och lock 
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vid matserveringen vilket kan bidra till risk för undernäring. Därför borde matserveringen 

modifieras efter dementas önskemål såsom att de själva ska bestämma hur mycket de vill äta.  

Lin, Watson och Wu (2010), en tolkning av resultatet är att personalen borde ha ett passande 

kommunikationssätt och behov av hjälp vid måltider samt att bedöma självmatningsförmågan 

hos dementa. I studien av Ullrich & McCutcheon (2008), kom författarna fram till att ha en 

bra kommunikation med patienterna både muntligt och icke muntligt kunde öka födointaget. i 

studien av Riviere et al (2001), kom man fram till att nutritionsutbildningsprogram var till 

stor hjälp för anhörigvårdare. Då detta hjälpte dem att handskas med matnings- och beteende 

problem. I studien av Faxén-Irving, Andrén-Olsson, af Geijerstam, Basun och Cederholm 

(2002), kom författarna fram till att vissa nutritionsåtgärder såsom att ge patienterna 

kosttillägg och energirik föda kunde förbättra den kognitiva förmågan hos dementa 

Kategorin estetik: Den studie Hicks- Moore (2005) genomförde visar att en lugnande 

bakgrundsmusik i matsalen kan påverka dementa patienter till att sitta kvar längre och 

därmed äta mer av maten. I resultatet av en studie utförd av Mamhidir, Karlsson, Norberg och 

Kihlgren (2007), visade att förändringar av matsalen för att göra miljön mer hemlikt hade en 

positiv inverkan på patienterna. McDonald, Hunt, Hackes och Pope (2001), visar i sin studie 

att ljud- och ljus betingelser i matsalsmiljön kan påverka matintaget. I en studie av 

Perivolaris, LeClerc, Wilkinson och Buchanan (2006), framkom i resultatet att omvandla en 

stor matsal till mindre matsalar samt möbleringen av matsalsmiljön hade en positiv effekt på 

patienternas födointag.  Thomas och Smith (2009), visar i sin studie att när musik spelades i 

matsalen minskade detta oron hos patienterna och bidrog till en ökning av kaloriintaget.  

Det en sjuksköterska som jobbar på en avdelning på ett demensboende kanske lättast kan 

påverka är miljön i matsalen. De åtgärder som då dyker upp är att gör det lättare för 

patienterna att urskilja maten, genom att ordna så att det är en stor kontrastskillnad mellan 

tallriken och underlaget, samt att se till att ”mörk” mat inte serveras på mörka tallrikar och 

tvärt om. Detta för att göra det lättare för patienterna att känna igen maten (Aremyr, 1999. s 

38).  

En annan sak som kan förändras är ljudet i matsalen, då störande ljud kan få en dement 

patient att bli orolig och tappa fokus på att äta, detta beskriver både Hicks-Moore (2005) och 

Thomas & Smith (2009) i sina artiklar. Båda skriver att musik kan maskera mer stressande 

ljud, då en fördel med musik skulle kunna vara dess vitt brus effekt och maskera andra mer 
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stressande ljud Thomas & Smith (2009), samt att hög sensorisk stimulans bidrar till ett 

störande beteende, och avslappnande musik kan bidra till att minska sådant beteende (Hicks-

Moore 2005; Norberg, Melin & Asplund. 2003). Men för att det skall fungera måste musiken 

spelas tillräckligt högt för att överrösta bakgrundsljudet, vilket Hicks-Moore (2005) kom 

fram till i sin studie, då musiken spelades på en volym som översteg bakgrundsljudet med 2-5 

dB, vilket visade sig vara tillräckligt för att filtrera bort störande ljud. Detta stämmer väl 

överens med annan forskning inom området (Aremyr, 1999. s 48-49; Norberg, Melin & 

Asplund. 2003). Dessa resultat stämmer även överens med vad McDaniel, Hunt, Hackes, 

Pope (2001) kommer fram till. När de säger att ljudnivån i en matsal inte bör vara för hög, då 

allt för mycket störande ljud kan distrahera dementa från att äta sin mat, och därmed riskera 

att bli undernärda. De anser också att avslappnande musik kan bidra till att höja kaloriintaget. 

I resultaten framkommer att musik har en lugnande effekt, och musik kan få patienter att sitta 

kvar längre i matsalen. Vilket ju är bra då de får längre tid på sig att äta upp, istället för att 

pga. sin demens vara oroliga och inte kunna sitta stilla. I Thomas & Smith (2009) studie visar 

”anekdotiska” reslutat att patienterna även interagerade mer när musik spelades under 

måltiderna. Så musiken kan möjligen även höja livskvaliteten lite för dementa patienter, som 

annars kanske bara sitter för sig själva och inte pratar med någon. Vad en sjuksköterska 

skulle kunna göra när patienten anländer till boendet, är att förhöra sig om patienternas 

musiksmak från anhöriga, för att kunna skapa en lämplig musikblandning som kan spelas 

under måltiderna.  

Resultatet visar att även en förändring av den fysiska miljön kan inverka positivt på 

näringsintaget. Det kan dock vara lite svårare att genomföra, men det som kan göras är att 

möblera om så att det sitter färre personer vid ett bord, anpassa ljuset och ändra 

färgsättningen (McDaniel, Hunt, Hackes, Pope 2001). Samt att i studien av Mamhidir, 

Karlsson, Norberg och Kihlgren (2007), visas det på åtgärder för att göra matsalen 

trivsammare och lite mer hemlik, t.ex. personal och boende hjälptes åt att trycka nya mönster 

på dukar och gardiner, samt att nya tavlor hängdes upp. Maten började serveras i skålar 

istället för på färdiga brickor, vilket tillät patienterna att själva ta för sig av maten.  

En mer hemlik atmosfär i matsalen är bra för att patienterna kan ha lättare att vänja sig vid en 

sådan miljö, då de kanske anar likheter med en miljö de själva är vana vid. Då finns det en 
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chans att patienterna känner sig trygga och kan slappna av och inte känna oro varje gång de 

skall äta.  

I Aremyr (1999, s. 29-32) tas det upp att det är bra att ta reda på vad patienterna är vana vid 

hemifrån. Ett fint dukat bord kan hindra en person från att äta, då denne anser att han/hon har 

alldeles för dåligt bordskick. Eller att en annan kanske äter som bäst vid ett vid ett fint dukat 

bord, då denne ser det som om det vore en festlig tillställning, och därmed äter mer för att den 

personen älskar att gå på fest.  

Den slutsats som kan dras av detta är att hur det ser ut i matsalen spelar en stor roll för hur en 

dement person uppfattar den situation den hamnar i. känner personen igen rummet som ett 

rum som man skall sitta ner och äta i så kan det vara lättare att sitta ner och äta. Finns det 

mycket störande ljud, så kan man som sjuksköterska se till att det spelas musik som passar 

bra till den åldersgruppen, musik som de gärna känner igen från sin ungdom, detta minskar 

stress och oro vilket gör att patienterna kan ta det lugnt och njuta av maten. Allt detta enligt 

hur Barbosa da Silva & Ljungquist (2003) anser att vården bör ha ett holistiskt synsätt, dvs. 

inte bara se till sjukdomen utan även se till hur patienten fungerar i miljön. 

 

Kategorin utbildning: I en studie av Chang och Lin (2005), tolkningen av resultatet är att en 

kombination av kompetens, ett vänligt förhållningssätt och tålamod hos vårdpersonalen kan 

gynna dementas matsituation. Resultatet i en studie av Chang, Wykle och Madigan (2006), 

visar att vidare utbildning av personalen kan leda till att lättare styra och hantera 

matningsproblemen inom demensvården. Mamhidir, Karlsson, Norberg och Kihlgren (2007), 

i sin studie visar att utbildning inom nutrition av personalen har en positiv påverkan både på 

näringsintaget hos patienterna och säkrar personalens kunskaper, det var vad som framkom 

av resultatet. I studien av McDonald, Hunt, Hackes och Pope (2001), i resultatet framkom att 

utbilda de anställda om matsalsmiljön påverkade de boendes matintag på ett positiv sätt. I en 

studie genomförd av Perivolaris, LeClerc, Wilkinson och Buchanan (2006), visade resultatet 

att utbildning om måltidssituationer ökade matintaget hos de boende samt att personalen hade 

det mindre stressig och kunde vara mer tillängliga för patienterna. I den studie som Riviere et 

al (2001) gjorda kommer man fram till att, en utbildning om nutrition för både personal på 

boenden och anhörigvårdare gav ett bra resultat, då medelvikten hos deltagarna i studien 

ökade. Suominen, Kivisto och Pitkala (2007) skriver i sin studie att de patienter som ingick i 
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gruppen där personalen fick utbildning ökade sitt kaloriintag, och personalen fann det lättare 

att individanpassa nutritionsvården. 

I resultaten framkommer det även att utbildning av personalen påverkar patienternas 

näringsintag, detta är en åtgärd som inte bara är bra för patienterna utan också för personalen. 

En nutritionsutbildning är inte något som man som sjuksköterska bara kan svänga ihop själv 

utan det måste till annan kunnig personal och pengar. Men det är något som en sjuksköterska 

kan jobba för att personalen på avdelningen skall få i en eller annan form.  

Chang och Lin (2005) påvisar att när personalen på boendet fick en vidareutbildning så fick 

de verktyg att bättre klara av matningssvårigheter, och lättare att hjälpa patienterna. Samt att 

attityden gentemot patienterna förbättrades. Utbildningen resulterade i att personalen gav 

patienterna mer tid att äta, och en del patienter började till och med att äta själva. Riviere et al 

(2001) visar också i studien att en nutritionsutbildning hade en positiv inverkan på 

patienternas vikt och allmänna nutritionsstatus. Denna intervention förbättrade inte några 

störningar i intaget av mat för patienterna, med den förbättrade personalens förmåga att 

handskas med dessa störningar. Perivolaris, LeClerc, Wilkinson och Buchanan (2006) visar 

att om personalen får en utbildning som berör miljö, ätande och utvärdering av matintaget, så 

gynnar det patienterna. Genom att personalen blir mer uppmärksam på de svårigheter 

patienterna kan ha och kan därefter anpassa måltidssituationen så att näringsintaget förbättras. 

Detta gjorde att oron vid måltiden minskade och patienterna åt mer. 

I studien av Chang, Wykle och Madigan (2006) kommer man fram till att 

utbildningsprogrammet i att handskas med matningssvårigheter var väldigt lyckat. Då 

personalen kände sig mer säker i situationen, och ansåg att de kände sig mera självsäkra att 

handskas med olika problem som kan uppstå vid matning. Suominen, Kivisto och Pitkala 

(2007) skriver i sin studie att det viktigaste personalen lärde sig under vidareutbildningen, var 

att föra matdagböcker. Så att det blev lättare att ta upp och försöka lösa olika 

nutritionsproblem med andra yrkeskategorier såsom läkare och dietister. Detta gjorde att 

personalen blev mycket mer motiverade att individualisera patienternas nutritionsvård. Vilket 

ledde till att patienternas kalori- och näringsintag ökade. 

Här kommer alltså fem olika studier fram till att om personalen utbildas i att handskas med 

olika problem som har med matning och ätstörningar, så kan patienternas näringsstatus 

förbättras. Vilket kan ses som en anledning så god som någon att propagera för att personalen 
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på demensavdelningar bör vidareutbildas i nutritionsvård, och de svårigheter som dementa 

kan ha med att äta.  

Då det oftast är undersköterskor som sköter matning av patienter så skall de observera och 

utvärdera patienters eventuella ätsvårigheter, och rapportera detta vidare till sjuksköterskor, 

för vidare bedömning (Sidenvall. 1995. s. 16). Här skulle en vidareutbildning vara till hjälp 

vid bedömning och utvärdering av patienterna. En utbildning som kan bidra till mer utförliga 

bedömningar är ju fördelaktig för all personal på en avdelning. 

 

Metoddiskussion  

I litteraturstudien ingår 13 artiklar från 9 olika länder, dessa artiklar är både av kvalitativ och 

kvantitativ art. Artiklarna har bidragit till en lite större insikt i hur demensvården kan se ut i 

olika länder. De har även visat vad några förändringar kan göra för skillnad för patienter och 

hemmaboende demenssjuka. Alla artiklar var skrivna på engelska, vilket stundtals försvårade 

klassificering och analys. Vi hade därför stor hjälp av översättningsverktyget som finns 

online hos Google.  

För att hitta relevanta artiklar så provades ett antal sökord och kombinationer av dessa i 

databaserna Pubmed och Cinahl (se tabell 1). En manuell sökning gjordes för att det 

exkluderats ett stort antal artiklar, den sökningen gav 6 st intressanta artiklar. Det som vi 

tycker är svårigheten med att söka i databaser (Pubmed & Cinahl) är att det är svårt att hitta 

de sökord och kombinationer som ger ett överskådligt antal artiklar. Det var även svårt att 

hitta artiklar som passade till syftet. En svårighet med vårt syfte var just det, att hitta många 

bra och relevanta artiklar. Men de artiklar som ändå återfanns var av en sådan kvalitet att de 

gick att använda, ett par väldigt bra artiklar försåg oss med bra referenslistor så att vi kunde 

hitta 6 st i den manuella sökningen. Sökningar utan ordet nurse* genomfördes när det blev för 

få resultat med det sökordet, då fick vi en bredare sökning som resulterade i några nya 

artiklar som inte hittas tidigare. Det största problemet var ändå inte att hitta artiklar, men en 

stor del av de artiklar som dök upp i sökningarna var review’er, och de går pga. sin natur inte 

att använda i denna typ av litteraturstudie. 
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Slutsats 

Det som kommer fram i denna litteraturstudie om olika åtgärder för att förbättra dementas 

näringsintag är att det ofta inte behöver kosta mycket. När det ofta är väldigt enkla åtgärder 

(förutom att det behövs mer resurser när det gäller vidareutbildning av personal) som inte 

kostar mycket och som har potential att kraftigt förbättra dementas näringsstatus. Att ta reda 

på vad patienterna gillar för typ av musik är ju inte allt för betungande, och lite musik vid 

måltiderna kan ju enligt studier påverka patienter så att de får en lugnare matstund och 

därmed äter mer.  Denna litteraturstudie är viktig för att påvisa möjliga typer av lösningar av 

ett problem som kan vara mycket större än vad de flesta är medvetna om. Särskilt då det i 

rapporter som lämnas ut av Socialstyrelsen står att ca 70 % av boenden på sjukhem lider av 

undernärig (Socialstyrelsen 2005, s.8). Hur är då den siffran i hela landet när denna siffra 

bara gäller Stockholm. Vården bör anpassas efter patientens fysiska och psykiska behov dvs.  

personalen bör se hela patienten. Alltså bör denne stå i centrum för de ansträngningar 

personalen gör för att patienten skall få en så bra livskvalitet som möjligt. 
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Carrier, West, Ouellet (2006) 

Kanada 

Att identifiera vilka 

livsmedelshanterings 

faktorer är relaterade till 

risker för undernäring 

hos kognitivt försämrade 

äldre på sjukhem.  

Kvantitativ, retrospektiv 263 Chi-2- test Chefer och dietister på 

sjukhem borde börja med att 

undersöka vilka aspekter 

som skulle ändras vad gäller 

livsmedelhantering för att 

förebygga problemen med 

nutritionen bland äldre med 

försämrad kognitiv förmåga. 

R-I 

Chang, Lin (2005) Taiwan Syftet med denna studie 
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omfattande 
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matning för vårdbiträden 

och att testa effekten av 

detta utbildningsprogram 

på deras kunskaper, 

attityder och beteende 

och resultatet för demens 

patienter inklusive total 

middagstid, födointag 

och matningssvårigheter. 

Kvantitativ, 

kvasiexperimentell 

studie  

68 st 

(1) 

Deskriptiv 

statistisk analys 

metod 

Personalen har lärt sig att 

hantera patienternas 

svårigheter att äta, därför att 

tillräcklig tid att äta ger 

bättre måltids kvalitet. 

P-I 

Chang, Wykle, Madigan 

(2006)Taiwan 

Att se om 

undersköterskorna i 

studien som slutförde 

utbildningsprogrammet 

skulle ha mer kunskap, 

en mer positiv attityd, 

bättre beteendekontroll 

större intention och 

bättre matningsbeteende 

av dementa än de som 

inte fick utbildningen. 

Kvantitativ, 

Kvasiexperimentell 

studie 

68 

(1) 

Upprepade 

mätningar med 

varians analys 

Även fast det inte fanns 

någon signifikant skillnad 

mellan de 2 grupperna när 

det gäller attityd och 

uppfattad beteendekontroll, 

så hade undersköterskorna i 

experimentgruppen en mer 

positiv attityd och ansåg sig 

ha mindre svårt att mata 

dementa efter utbildningen 

än de i kontrollgruppen. 

P-I 

Faxén- Irving, Andrén-

Olsson, af Geijerstam, Basun, 
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Att utvärdera 
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Mann Whitney U-
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åtgärder på kroppsvikt, 

kognitiv förmåga och 

ADL- funktioner hos 

dementa individer. 

näringsutbildningsprogram 

för personalen, åtgärderna 

föreföll att ha en positiv 

effekt både på kroppsvikten 

och hudvecken. 

Hicks-Moore, (2006) Kanada Reducerar lugnande 

musik under kvällsmålet 

de agiterade beteendena 

hos en grupp vårdhems 
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Kvalitativ, 

Kvasiexperimentell 

studie 

33 
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att anpassa måltidsmiljön till 
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är att ha en passande ljud och 

ljus nivå på avdelning och 

matsals- miljön och 

utbildade personal som kan 

stoppa eller förhindra all 

intryck från miljön runt 
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följa upp vikten hos dem, 

samtidigt som vårdgivarna 

erbjuds stöd. 

Suominen, Kivisto , Pitkala 

(2007) Finland 

Att underlätta för 

personalen att förstå 

nutritionsproblemen hos 

äldre äldre och 

internalisera 

näringsbehandling 

Kvalitativ 28  Personalen fick gå en 

utbildning där de lärde sig att 

använda måltidsdagböcker så 

att de kunde reflektera över 

och analysera 

nutritionsfrågor i små 

grupper. Detta var en 

effektiv utbildningsmetod för 

personal. Utbildningen hade 

en positiv effekt för 

nutritionsstatusen hos 

patienterna på demens 

avdelningarna. 

K-I 

Thomas, Smith (2009) USA Den aktuella studien 

undersökte om musik 

som spelas i samband 

med måltid, genom att 

minska oro skulle leda 

till ökad kalori 

konsumtion bland 12 

sjukhems patienter med 

mittstadie demens 

Kvalitativ 12 

 (2) 

- De veckor musik spelades 

under måltiderna åt 

patienterna igenomsnitt 20% 

mer kalorier än veckor utan 

musik, fast mycket av 

ökningen i kaloriintaget 

berodde på att patienterna 

satt kvar och åt kolhydrat 

rika efterrätter. Det musiken 

gjorde var att patienterna satt 

kvar längre i matsalen och 

därigenom kunde återfå 

fokus på maten. 

K-II 

Ullrich, McCutcheon (2008) 

Australien 

Denna artikel beskriver 

resultat av en deskriptiv 

studie om vad 

sjuksköterskor gör för att 

äldre människor med 

demens ska ett 

tillräckligt vätskeintag. 

Kvalitativ studie med 

beskrivande design 

7 st Frekvens tabeller  Att man noggrannare borde 

dokumentera omvårdnads 

åtgärder för att öka 

patienternas orala 

vätskeintag. 

K-II 
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Författare  Artikelns titel Motivering till exkludering 

 Lou, Dai, Hueng, 

Yu 

Nutritional status and health outcomes for older people 

with dementia living in institutions. 

Svarar inte mot syftet 

Wilmot, Legg, 

Barratt 

Ethical issues in the feeding of patients suffering from 

dementia: A focus group study of hospital staff responses 

to conflicting principles. 

Svarar inte mot syftet. Tar enbart upp en etisk diskussion om 

matning 

Ó’Regan Nutrition for patients in hospital Inget syfte, metod och resultat presenteras i artikeln 

 

 

 

 

Mamhidir, Karlsson, Norberg, 

Kihlgren(2007) Sverige 

Viktuppgång hos patienter med måttlig och svår 

demens, uppnåddes genom att anpassa 

måltidsmiljön till patienternas behov, vidare 

utbildning av personalen lönade sig, då ökad 

kompetens verkade leda till mer individuellt 

anpassade matnings situationer, att försäkra sig 

om en bra måltids situation måste ges hög 

prioritet. 

Vidareutbildning: 

Personalens utbildning kan påverka de 

dementas matintag. 

 

Utbildning. 

Förändring av miljön i matsalen: 

Miljön i matsalen påverkar hur länge 

patienterna sitter och hur mycket de äter. 

Estetik. 

McDaniel, Hunt, Hackes, 

Pope(2001) USA 

För att på ett effektivt sätt höja matintaget hos 

dementa bör det vara en passande ljud och ljus 

nivå på avdelningen och i matsalen. Samt att det 

bör finnas utbildad personal som kan stoppa eller 

förhindra onödiga intryck från miljön runt 

omkring. 

Förändring av miljön i matsalen: 

Miljön i matsalen påverkar hur länge 

patienterna sitter och hur mycket de äter. 

Estetik. 

Vidareutbildning: 

Personalens utbildning kan påverka de 

dementas matintag. 

 

Utbildning. 
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