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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Människan lever längre vilket medför utökat behov av en mer 

komplex sjukvård. Ökad ålder medför ökad risk för demenssjukdom vilket 

kan öka risken för nedsatt aptit och ätsvårigheter. Detta kan leda till 

undernäring som medför risk för infektion och andra sjukdomstillstånd. 

Genom att skapa en tillfredsställande måltidsmiljö kan matintaget hos 

individen främjas och därför är det relevant att undersöka vilka faktorer som 

påverkar måltidsmiljön.  

Teoretisk referensram: Personcentrerad omvårdnad ligger till grund för 

demensvården i Sverige. Detta förutsätter att personal är lyhörd och har 

förståelse för personens bakgrund samt individuella behov och önskemål. 

Syfte: Syftet var att undersöka vårdpersonals erfarenheter av faktorer som 

kan påverka matintag för personer med demenssjukdom, med fokus på 

måltidsmiljön. 

Metod: Designen var litteraturstudie och vid analysen användes integrerad 

analys. 

Resultat: Det ansågs grundläggande att förstå personens bakgrund, behov 

och preferenser för att individanpassa mat och måltidsmiljö. Hemtrevlig 

måltidsmiljö ansågs skapa sociala interaktioner som främjar matintag. 

Personal efterfrågade ökad bemanning och utbildning för att kunna möta 

personens specifika behov vid måltiden. 

Slutsats: Vårt resultat visade flera faktorer i måltidsmiljön som kan justeras 

för att främja matintaget hos personer med demenssjukdom. Det är av vikt att 

personal innehar kunskap om individens bakgrund och behov för att 

implementera och verkställa personcentrerad omvårdnad för personer med 

demenssjukdom. 

 

 

Nyckelord: Demens, vårdpersonal, personcentrerad omvårdnad, 

måltidsmiljö  

 

 

Vi önskar framföra ett varmt tack till Emil Danehorn för god och tålmodig 

handledning genom hela arbetets gång.  
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1 Introduktion 

Antalet äldre människor har under de senaste fyra decennierna ökat i Sverige och 

förväntas öka ytterligare de kommande åren. Detta är bland annat till följd av 

medicinska framsteg, minskad mortalitet och mer hälsosamma levnadsvanor. Under 

1970-talet befann sig färre än 200 000 människor i den högre ålderskategorin (80+), 

medan det idag beräknas vara över en halv miljon i samma kategori (SCB, 2018). 

Med ökad ålder ökar risken för kroniska sjukdomar och inte minst för 

demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Forskning visar att antalet demenssjuka människor i Sverige uppskattas till ca 130 

000 - 150 000 personer. Antalet som insjuknar skattas till ca 20 000 - 25 000 

personer per år och antalet förväntas stiga efter 2020 då personer födda på 1940-

talet har uppnått hög ålder. Hälso- och sjukvårdens åtgärder för att möta personer 

med demenssjukdom syftar inte till att bota sjukdomen, utan för att underlätta 

vardagen och vardagliga sysslor genom att öka livskvaliteten och självständigheten i 

sjukdomens olika skeden. Genomgående i bemötande och omsorg vid 

demenssjukdom är att den ska ges utifrån ett personcentrerat förhållningssätt där 

varje människas behov bör identifieras och mötas (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Tillförsel av mat och dryck är ett grundläggande fysiologiskt behov för människan 

som dessutom inverkar på psykologiska och sociala förhållanden. Sjukdom kan 

påverka matintag och hälsotillstånd i negativ riktning. Äldre sårbara personer med 

demenssjukdom är den grupp patienter som har den sämsta prognosen när det gäller 

överlevnad men också vad gäller tilltagande funktionsnedsättning (Brodtkorb, 

2018).  
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Vid demenssjukdom ökar risken för undernäring och därmed andra 

sjukdomstillstånd då smakförnimmelser, hunger och viljan att äta kan avta eller 

upphöra (Wallskär, 2018. Matintag och måltidsmiljön bör och kan vara en 

upplevelse med fokus på mer än bara näringsintag. Måltiden kan strukturera 

tillvaron för personer med demenssjukdom samt ge tillfälle för socialt utbyte och 

bör vara njutbar för alla genom hela livet (Wallskär, 2018). Ätproblem är vanliga i 

samband med demenssjukdom och undernäring kan komma till följd av detta. 

Därför bör vårdpersonal tidigt identifiera förmågor och behov hos personer med 

demenssjukdom (Westergren, 2019). 

 

Författarna har båda viss erfarenhet av att möta personer med demenssjukdom inom 

hälso- och sjukvård. Maten och måltidsmiljön har då inte upplevts som 

individanpassad, vilket upplevdes skapa vissa svårigheter vid matintaget. Därför 

finner vi det intressant att undersöka vilka justeringar och faktorer vårdpersonal kan 

använda sig av för att stimulera matintag och främja måltidsupplevelsen för 

personer med demenssjukdom. 

 

2 Bakgrund 

2.1  Förändringar vid åldrandet 

Människan åldras och lever längre vilket medför utmaningar för hälso- och 

sjukvården genom ett ökat behov av en mer komplex och avancerad sjukvård (Rahm 

Hallberg, 2019). Med ökad ålder sker bland annat fysiologiska förändringar i mag-

tarmkanalen samt att salivutsöndringen minskar vilket har betydelse för 

näringsintag, vätskeupptag samt matspjälkning (Solheim, 2019). 

Åldersförändringarna kan skapa funktionsstörningar i mun, svalg och matstrupe, 

nedsatt förmåga att uppleva temperatur eller bristande ork för att kunna eller vilja 

äta. Ätproblem är vanliga i samband med olika typer av sjukdomar som den äldre 
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människan kan drabbas av (Westergren, 2019). Syn- lukt- och smaksinnena 

försvagas vilka är viktiga för att stimulera önskan att äta och stimulera 

hungerkänslan. Den äldre människan får även förändrade behov av närings- och 

vätskeintag som kan leda till malnutrition och dehydrering (Solheim, 2019). Det 

finns ett starkt samband mellan hälsa och nutrition, därför är det viktigt att 

sjuksköterskan arbetar aktivt med att upprätthålla en god nutritionsstatus 

(Brodtkorb, 2018). 

 

Normalt åldrande innebär inte naturligt en förlust av kognitiva funktioner, men 

risken att drabbas av sjukdomar som påverkar de kognitiva funktionerna ökar med 

stigande ålder. Risken att drabbas av demenssjukdom dubbleras vart femte år för 

personer vid 65 - 90 års ålder. Vid 95 - 99 års ålder beräknas risken öka med 21,2% 

per år, vilket indikerar en exponentiell riskökning relaterat till stigande ålder 

(Kravitz, Schmeidler & Beeri, 2012). När kognitiva funktioner såsom exempelvis 

upplevelser, känslor och förmåga att tänka logiskt förloras benämns det vanligen 

som kognitiv svikt. Symtomen för kognitiv svikt yttrar sig ofta i nedsatt 

associationsförmåga, konfusion och närminnesstörningar (Wallin & Wikkelsø, 

2012). Flera olika tillstånd och sjukdomar kan yttra sig i kognitiv svikt, men dessa 

ska separeras från demens eftersom diagnoskriterierna skiljer sig (Socialstyrelsen, 

2017).  

 

2.2 Demenssjukdom 

Uppskattningsvis finns det över 100 sjukdomar som påverkar den kognitiva 

funktionen, det finns fyra vanliga demenssjukdomar - Alzheimers sjukdom, 

vaskulär demens, frontallobsdemens och lewykroppsdemens (Socialstyrelsen, 

2017). Wallin och Wikkelsø (2012) beskriver att när den kognitiva svikten tilltar så 

kraftigt att den påverkar personens sociala aktiviteter och/eller yrkesutövningen 

föreligger demens. Kognitionen måste dock vara sämre än vid ett tidigare 

mättillfälle för att demens ska kunna konstateras (Socialstyrelsen, 2017). Vidare 
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innefattar de olika demenssjukdomarna även specifika diagnoskriterier för att kunna 

bestämma vilken typ av demens det handlar om. Gemensamt för diagnoserna är att 

de högre kortikala funktionerna är störda. Med de högre kortikala funktionerna 

menas minnesfunktioner, tänkande, orientering, förståelse, räkneförmåga, 

inlärningskapacitet, språk och omdöme (Armanius Björlin, et al., 2009). Demens är 

ett progredierande eller kroniskt syndrom som i praktiken innebär att förmågan att 

självständigt sköta sitt dagliga liv successivt minskar. Bristande förmåga att utföra 

och slutföra vardagliga sysslor i kombination med nya situationer och aktiviteter 

kan skapa problem och utmaningar för personer med demenssjukdom i det dagliga 

livet (Steeman, de Casterlé, Godderis & Grypdonk, 2006). Vid ett personcentrerat 

förhållningsätt kan individens självständighet och värdighet bibehållas och kan 

därmed öka matintaget hos personer med demenssjukdom (Jensen, Håvarstein 

Rekve, Dina Ulstein & Skovdahl, 2016). Forskning visar att det är av största 

betydelse att bevara självbestämmande och självständighet hos personer med 

demenssjukdom (Johansson, Christensson & Sidenvall, 2011). 

 

2.3 Symtom vid demenssjukdom 

Utmaningarna hos den äldre människan vidgas vid sjukdomar som påverkar 

kognitionen, som till exempel demenssjukdom (Solheim, 2019). Personer med 

demenssjukdom får ofta försämrat minne, språk och andra förmågor kopplade till 

vårt intellekt, det vill säga våra kognitiva förmågor. Demenssjukdomar påverkar 

även personen på andra sätt utöver de kognitiva med olika symtom som är mer eller 

mindre vanliga under hela sjukdomsförloppet. Psykiatriska symtom kan vara 

förvirring, ångest och aggressivitet. Beteendemässigt kan ”att vandra” vara ett 

symtom, till synes ändlösa vandringar fram och tillbaka. Urininkontinens, stelhet 

och kramper kan vara några av de fysiologiska symtom den drabbade uppvisar 

(Armanius Björlin, et al., 2009). Vidare beskrivs apraxi som ett vanligt symtom som 

personer med demenssjukdom kan uppvisa som innebär oförmåga utföra tidigare 

inövade och ändamålsenliga motoriska rörelser trots normal rörlighet. Symtomet 

försvårar de vardagliga sysslor som normalt utövas som till exempel att äta, städa, 
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klä sig samt tvätta sig. Apraxi kan uppträda i alla skeden av sjukdomen och 

påverkar inte bara förmågan samt viljan att äta utan i förlängningen även 

nutritionsstatus och kan då öka risk för undernäring hos personer med 

demenssjukdom (Wu & Lin, 2015). Undervikt och näringsbrist är vanligt i samband 

med demenssjukdom. Ett fullgott näringstillstånd påverkar livskvaliteten positivt 

samt minskar risken för infektioner, undernäring och näringsbristsjukdomar 

(Armanius Björlin, et al., 2009).  

 

Orsakerna till utmaningarna kring just matintag och måltider kan vara många, vissa 

säger sig vara utsvultna och vill äta hela tiden, andra att de är mätta och inte vill ha 

mat eller dryck eller glömmer bort att äta och dricka (Solheim, 2019). För en person 

med demenssjukdom kan måltiderna och matintaget göras till så mycket mer än bara 

tillförsel av näring och energi för att stimulera viljan att äta. Sedan barndomen kan 

måltiderna vara ett glädjeämne i livet för många, även så för personer med 

demenssjukdom. Måltiderna kan vara dagens höjdpunkter som skapar ordning och 

struktur i det dagliga livet samt underlättar att orientera sig i tid. Måltiderna är också 

viktiga för att få i sig tillräckligt med näring och energi för att stärka livskvaliteten 

och ork till sociala aktiviteter trots sjukdom (Wallskär, 2018).  

  

2.4 Måltidsmiljön 

Hur, var och med vem kan vara viktiga faktorer vid måltid, inte enbart vad som äts. 

Måltidens kulturella och sociala funktion blir ofta mer betydelsefull vid ökad ålder 

(Brodtkorb, 2018). Den miljö som omgärdar måltiden brukar definieras som 

måltidsmiljö. Hur vi definierar och upplever måltidsmiljön är individuellt och kan 

skilja sig från situation till situation beroende på olika behov, önskemål och 

förutsättningar. Genom att skapa en individuellt anpassad måltidsmiljö som ger en 

tillfredsställelse kan upplevelsen kring en måltid öka och därmed ge ett ökat 

välbefinnande samt ökat matintag (Aselage & Amella, 2010). För äldre människor 

spelar måltiden en vital roll i vardagen, då den kan framkalla känslor av 

bekvämlighet och säkerhet. Dessa känslor påverkas av hur mycket tid som personal 
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ägnar åt måltiden och av vem samt hur måltiden serveras (Martinsen & Norlyk, 

2012). 

 

 Många äldre äter bättre om måltidsmiljön erbjuder en trevlig och avslappnande 

omgivning. Då kan även de sociala behoven tillgodoses som måltiden kan erbjuda, 

såsom sammanhållning och trevlig samvaro med andra. Personer med 

demenssjukdom kan inte alltid skapa en sådan miljö utan här läggs ett extra ansvar 

på vårdpersonalen att arbeta för en god måltidsmiljö med en lugn och trygg 

omgivning som gynnar den demenssjukes trivsel och matlust (Pihl, 2018; Aselage & 

Amella, 2010). Om vårdpersonal samlar in och erhåller kunskap om personens 

levnadsberättelse kan förutsättningar ges för att kunna ge en mer individanpassad 

mat och måltidsmiljö och därmed kunna främja matintaget hos personer med 

demenssjukdom (Svanström & Äldrevårdsteamet, 2010). Det krävs att vårdpersonal 

är lyhörd och uppfinningsrika för att kunna förstå och möta individen och på så sätt 

ha möjlighet att skapa individuella lösningar i måltidsmiljön för personer för 

demenssjukdom för att kunna öka matintaget (Westergren, 2019). Aktuell forskning 

visar att det finns möjlighet för vårdpersonal att påverka matintag för personer med 

demenssjukdom genom att göra förändringar i måltidsmiljön och därmed stimulera 

till ökat matintag. Detta anses då kunna minska risk för undernäring och därmed öka 

välmående hos personer hos personer med demenssjukdom (Marovski, Nenov, 

Ottaway & Skinner, 2016).  

  

2.5 Omvårdnad och bemötande vid demenssjukdom 

Att möta och att önska förstå en person med demenssjukdom innebär att personal 

behöver känna en nyfikenhet att kunna söka en mening till personens beteende och 

känsloyttringar. Det ligger ett ansvar hos vårdpersonal att vara lyhörd för 

förändringar hos personen med demenssjukdom som kan tyda på hunger, törst, 

smärta eller annan somatisk sjukdom. Det är av vikt att lära känna personens 

livshistoria för att öka förståelsen och för att kunna möta individen med ett korrekt 
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och anpassat bemötande (Rokstad, 2018). Helhetssynen som skapas säkerställer att 

nå fram till en väl nyanserad bild av personen där det tas hänsyn till relationer, 

miljö, sinnen och upplevelser. Vårdpersonal skapar, med sig själv och alla sina 

sinnen som verktyg, en mellanmänsklig relation som anpassas efter individens 

specifika behov (Rehn, 2013). Kunskap om personens bakgrund är ett viktigt 

redskap för att skapa en individuell planering av omvårdnadshandlingar. 

Information om patientens historia kan samlas in genom samtal, färdiga blanketter 

samt genom samtal med anhöriga. Denna kunskap utgör en ram för personalens 

förståelse för personen med demenssjukdom (Edberg & Orrung Wallin, 2019).  

 

Sjuksköterskans ansvarsområden är bland annat bedöma näringstillstånd, upprätta 

en individuellt utformad vårdplan med fokus på personens behov av näring och 

förutsättningar att svälja samt att kunna äta självständigt. Sjuksköterskan arbetar i 

team med andra professioner för att implementera justeringar och åtgärder som 

syftar till att förbättra matintaget och på så sätt minska risken för infektioner samt 

ohälsa för personer med demenssjukdom (Westergren, 2019). Sjuksköterskan har 

även ett ansvar att vägleda och undervisa övrig vårdpersonal så rätt justeringar 

utförs vid måltiden för varje enskild person med demenssjukdom (Brodtkorb, 2018). 

Det räcker inte för sjuksköterskan att bara ordinera och ge näring till personer med 

demenssjukdom det kan också kräva ätstödjande åtgärder, som bland annat 

matningshjälp eller måltidsassistens. Förmågan att kunna äta själv hänger tätt ihop 

med personens självkänsla därför upplevs det grundläggande att vårdpersonal 

uppmuntrar till självständigt ätande (Ödlund Olin, 2010). 
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3 Personcentrerad omvårdnad 

Personcentrerad omvårdnad är en medelvägsteori (mid-range theory) och ett 

begrepp som beskriver den vårdform som är vedertagen inom hälso- och sjukvård i 

Sverige och som ligger till grund för demensvård (McCance & McCormack, 2019; 

Socialstyrelsen, 2017). Personcentrerad omvårdnad handlar om att vara genuint här 

och nu, att lyssna in patientens känslor och värderingar, vara engagerad i individen 

samt forma ett samarbete med patienten och anhöriga för att arbeta specifikt mot 

patientens holistiska behov (McCance & McCormack, 2019). Centralt för 

personcentrerad omvårdnad är att se personen bakom sjukdomen. Vårdpersonal bör 

då utgå från individens perspektiv samt inkludera personen i alla aspekter av sin 

vård (Edvardsson, 2010). Stor vikt bör läggas vid att söka kunskap för att få en klar 

bild av vad varje individ värderar i sitt liv samt bygga en djup kommunikation och 

tillit mellan vårdpersonal och personen. En väl fungerande personcentrerad 

omvårdnad bör resultera i en positiv upplevelse av vården som skapar en känsla av 

delaktighet, välbefinnande samt tillfredsställelse (McCance & McCormack, 2019). 

Personcentrerad omvårdnad anses utmynna i goda hälsoaspekter i vakenhetsgrad 

och välbefinnande för personer med demenssjukdom (Edvardsson, 2010). 

Personcentrerat arbete fortgår hela tiden och är en kontinuerlig process. Samarbetet 

mellan vårdpersonal och individen kräver ständig reflektion av personal som då kan 

utvecklas, skapa ny kunskap för sig själv samt för att kunna dela med hela sin 

arbetsgrupp (McCance & McCormack, 2019).  

 

Som grund för den personcentrerade omvårdnaden ligger ett ramverk vilket är 

utformat med fyra komponenter: förutsättningar, personcentrerade processer, 

förväntade resultat samt vårdmiljön (care environment) (McCance & McCormack, 

2006).Vårdmiljö innebär den kontext där vård ges och bör innefatta en bra 

fördelning av olika kompetenser, teamarbete med delat beslutsfattande, balanserad 

maktfördelning, goda personalrelationer, stöttande organisatoriska system samt 

potential för risktagande och innovationer. Både den fysiska och sociala vårdmiljön 

har betydelse för personcentrerad omvårdnad. Vårdmiljön har en inverkan på 
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personalens förmåga att implementera, utföra samt möjlighet att uppnå 

personcentrerad omvårdnad (McCance & McCormack, 2006). 

 

Vi har i detta arbete valt att fokusera på vårdmiljön då vi anser att det kopplar till 

studiens syfte. Vårdmiljön syftar till att strukturerat arbeta mot kunskap och 

utveckling för personal för att kunna möta individens behov och önskemål i 

kontexten kring vårdandet av personer med demenssjukdom. Syftet med 

personcentrerad omvårdnad är att sätta personen med demenssjukdom i fokus för att 

kunna ge en mer personlig och individuell omvårdnad och skapa en miljö med 

öppenhet och förståelse baserat på individens behov, svårigheter och problem bland 

annat vid måltiden. Därför känns det relevant och avgörande att använda 

personcentrerad omvårdnad som teoretisk referensram och som utgångspunkt i vårt 

arbete. 

 

4 Problemformulering 

Människan lever allt längre vilket leder till att vi behöver en mer komplex sjukvård 

och ju äldre vi blir desto större risk löper vi att drabbas av demenssjukdom. Vid 

demenssjukdom kan både fysiska och psykiska utmaningar uppstå i det vardagliga 

livet och undervikt samt näringsbrist är vanligt och förekommer i sjukdomens alla 

stadier. Tidigt i sjukdomsförloppet kan problem uppstå i vissa vardagliga situationer 

men i demenssjukdomens sena skeden är mat och ätproblem vanliga och problem 

uppstår i de flesta situationer. Det är därför viktigt att fundera över måltidens 

sammansättning samt hur den serveras och presenteras för personen med 

demenssjukdom. Vid optimal tillförsel av näring kan livskvaliteten förbättras samt 

att risken för infektion och sjukdom kan minska. Det kan i vissa situationer vara 

svårt tolka beteenden och uttryck som personen signalerar när den inte vill, förstår 

eller kan äta. Detta kan skapa oro, osäkerhet och frustration hos personal som 
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arbetar med personer med demenssjukdom och därmed skapa en känsla hos 

personal av att inte kunna möta det individuella behovet. 

 

Måltiden kan vara en aktivitet som återkommer på fasta tider och skapar struktur i 

det dagliga livet. Den har också en viktig social funktion som kan skapa en trygg 

punkt och miljö i en annars förvirrande värld. Måltider och måltidsmiljön kan skapa 

tillfällen av njutning och umgänge med andra och på så sätt ha en avslappnande och 

positiv inverkan på sjuka personer samt anses ha betydelse för både näringsintag 

och aptit. Sjuksköterskans ansvar är att bedöma näringstillstånd, planera och föreslå 

åtgärder för att stimulera och förbättra upplevelsen av måltiden och därmed 

förbättra matintaget. Vårdpersonal kan ofta uppleva att matintag och måltidsmiljön 

kan vara ett problem för människor med demenssjukdom då viljan och möjligheten 

att äta kan upphöra. Därför finner vi det relevant och intressant att undersöka 

vårdpersonals erfarenheter av faktorer som kan påverka måltidsmiljön för att 

stimulera matintaget hos personer med demenssjukdom.  

 

5 Syfte 

Syftet är att undersöka vårdpersonals erfarenheter av faktorer som kan påverka 

matintag för personer med demenssjukdom, med fokus på måltidsmiljö. 

 

6 Metod 

Designen för studien är en litteraturstudie, som kan vara mer eller mindre 

systematiskt utformad. En litteraturstudie räknas som sekundär källa men kan 

ändock ge värdefull kunskap. Litteraturstudie valdes för att den kan skapa en 

överblick och sammanställning över kunskapsläget inom ett specifikt område eller 
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problem som sjuksköterskan kan ställas inför inom olika kompetensområden som 

sen kan omsättas kliniskt. Metoden kan generera fördjupad kunskap om lämpliga 

åtgärder för specifika tillstånd eller sjukdomar och förslag till förändrade arbetssätt 

samt bemötande. Litteraturstudie görs för att passa studiens syfte (Kristensson, 

2014). Detta på grund av kursens tidsram som då skapar en tidsbegränsning av 

arbetet. 

 

6.1 Datainsamling 

Syftet baseras på vårdvetenskaplig grund och sökningen utförs därför i databaserna 

CINAHL och PubMed, då dessa omfattar forskning inom medicin och 

vårdvetenskap för att identifiera relevant litteratur. Generella sökningar för att 

identifiera relevanta sökord i artiklar inom ämnet som svarar mot studiens syfte. 

Även manuella sökningar utfördes för att finna relevanta sökord. Dessa sökningar 

gjordes genom att titta i andra artiklars referenslistor för att på så sätt identifiera 

vilka nyckelord som används i artiklar som berör vårt syfte. Artiklarna från den 

manuella sökningen användes dock inte denna litteraturstudies resultat, utan enbart 

för att finna sökord. För att identifiera mängd relevant litteratur utvecklades därefter 

en sökstrategi där testsökning i valda databaser utfördes.  Med utgångspunkt i 

sökorden skapades därefter sökblock som innefattar ämnena Demens och 

Måltidsmiljö. Inom blocken används sökord som Dementia, Dementia Patients, 

Eating Behavior, Nurse och Meal Experience. Se bilaga A och B. Sökblocken syftar 

till att identifiera vetenskapliga originalartiklar som besvarar studiens syfte. I 

CINAHL kombineras fritextsökning med subject headings och i PubMed 

kombineras fritextsökning med MeSH-termer. Kristensson (2014) menar att 

kombinationen mellan ämnesord och fritextord breddar antalet artiklar och används 

för att möjliggöra en strategisk sökning samt selektion av relevant litteratur. 

 

Valt ämne kan studeras med både kvalitativ och kvantitativ metod. Vår sökning 

genererade artiklar med både kvalitativ och kvantitativ metod men de artiklar som 

slutligen valdes bestod av forskning som utfördes med kvalitativ metod. Vissa av 
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valda artiklar bestod av mixad metod, ur dessa analyserades enbart den kvalitativa 

delens resultat då den kvantitativa delens resultat inte besvarade vår studies syfte. I 

den kvalitativa forskning vi funnit ligger fokus på intervjuer med olika 

yrkeskategorier, kopplade till måltiden för personer med demenssjukdom, som 

berättar hur de upplever och kan främja måltiden samt måltidsmiljön.  

 

6.2 Urval 

Inklusionskriterier var artiklar publicerade mellan 2010 - 2020, engelskspråkiga, 

vetenskapliga och peer-reviewed originalartiklar. Avsikten med tidsbegränsningen 

är var finna artiklar som ger en aktuell bild av nuvarande forskningsläge. I 

sökningen användes inte funktionen att filtrera bort artiklar som inte är peer-

reviewed. Filtreringen gjordes manuellt, då nya artiklar som inte hunnit få taggen i 

databasen skulle kunna inkluderas i resultatet. Även andra språk än engelska 

filtrerades bort manuellt. I första sökningen, utan begränsningar, hittades 449 

artiklar i CINAHL och 41 artiklar i PubMed. När tidsbegränsningen lades på 

hittades istället 287 artiklar i CINAHL och 38 artiklar i PubMed. Första urvalet 

utfördes genom att läsa titlar och sammanfattning (abstract) på artiklar som svarade 

mot vårt syfte och som begränsats efter inklusionskriterierna. Artiklar som var på 

annat språk än engelska, dubbletter, ej peer-reviewed och utan abstrakt valdes bort 

samt artiklar vars abstrakt inte svarade mot den egna litteraturstudiens syfte. Totalt 

lästes 101 abstrakt. Efter första urvalet lästes 47 artiklar i fulltext och av dessa 

kvalitetgranskades 14 artiklar, tio artiklar behölls till analys och resultat då dessa 

ansågs svara mot studiens syfte. Utförd kvalitetsgranskning baserades på kontroll av 

förekomst av och hur utvecklat abstract, introduktion, syfte, metod, resultat, 

diskussion och slutsats var. Se bilaga D. Förekomst och utveckling av dessa rubriker 

genererade i sin tur en poäng. Om poängen var ≥80% av maxpoängen bedömdes 

artikeln hålla hög kvalitét. Vid 70 - 79% bedömdes artikeln hålla medelkvaliteten 

och om poängen var ≤60 - 69% bedömdes den hålla låg kvalitet (Carlsson & Eiman, 

2003). Artiklar som bedömdes hålla medel eller hög kvalitet inkluderades i 

resultatet. Se bilaga D. 
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6.3 Analys 

Integrerad analys används i studien vilket är en metod att sammanställa resultat i en 

litteraturstudie. Detta innebär att valda artiklar först kommer att läsas i fulltext och i 

samband med läsningen identifieras likheter och skillnader i resultatet. Därefter 

analyseras likheter och skillnader mellan artiklarna och koder formuleras efter 

gemensamma resultat. Till sist sammanställs resultatet under kategorierna och 

redovisas med subkategorier i resultatdelen (Kristensson, 2014). 

Tre huvudkategorier identifierades: (1) Måltidsmiljö, med subkategorier: Fysisk 

måltidsmiljö och Social måltidsmiljö, (2) Fokus på personen, med subkategorier: 

Personens historia och Personens behov samt (3) Personalfrågor, med subkategorier 

Svårigheter vid underbemanning och Kompetens & utveckling (se tabell 1). 

Tabell 1: Exempel på integrerad analys 

Utsaga Kod Subkategori Kategori 

Omgivningen såsom när och var 

personen brukar äta samt gamla rutiner 

bör tas i beaktning vid skapandet av en 

bekant måltidsmiljö 

Gamla vanor och rutiner 

kan skapa en bekant 

måltidsmiljö. 

Personens 

bakgrund  

Fokus på 

personen 

Att känna till personens bakgrund 

inklusive kultur, familj, yrke och språk 

var väsentligt för att kunna förstå samt 

anpassa näringsbehov och önskemål av 

mat och dryck. 

Kunskap om bakgrund 

var väsentligt för 

individanpassning. 

Personens 

bakgrund 

Fokus på 

personen 

Personal bör individanpassa måltiden 

baserat på preferenser och vanor för att 

stimulera matintag för personer med 

demenssjukdom. 

Måltiden bör 

individanpassas baserat 

på önskemål och vanor.  

Personens 

behov 

Fokus på 

personen 
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6.4 Forskningsetiska aspekter 

Vid utförande av en litteraturstudie på grundläggande nivå krävs ingen formell etisk 

prövning, men det etiska förhållningssättet ska genomgående prägla även 

litteraturstudier då etiken i valda studier ska granskas kritiskt (Kristensson, 2014). 

Det innebär att forskningsetiskt ställningstagande bör beaktas vid granskning av 

relevant litteratur beträffande urval och presentation av resultatet (Forsberg & 

Wengström, 2016). Utvalda artiklar följer Helsingforsdeklarationen som föreskriver 

etiska regler för forskning på människor. Deklarationen är en central forskningsetisk 

riktlinje med etiska principer med syfte att vägleda vid medicinsk forskning 

(Helsingforsdeklaration, 2013). Inom forskning bedöms vissa grupper som sårbara 

och när dessa grupper studeras är det etiska ställningstagandet essentiellt. En av 

faktorerna som bedömer sårbarhet är kognitiv förmåga. Eftersom personer med 

demenssjukdoms kognitiva förmåga är nedsatt, räknas de som en sårbar grupp. Det 

innebär att höga krav ställdes på observans och etiska ställningstaganden samt att en 

ständig reflektion i ämnet bör ske under hela arbetet (Sandman & Kjellström, 2018).  

 

Författarna har under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) samt arbete på 

särskilt boende mött och arbetat med personer med demenssjukdom. Därför kan viss 

förförståelse i ämnet finnas. Denna förförståelse samt förutfattade meningar har 

försökt sättas inom parentes för att på så sätt vara öppen för ny information. 

Författarna har även försökt att inte välja bort resultat eller vinkla studiens resultat. 
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7 Resultat 

7.1 Måltidsmiljö 

7.1.1 Fysisk miljö 

När personalen upplevde sig ha ett varmt, vänligt och informellt bemötande skapas 

en lugn och avslappnad atmosfär kring måltiden som stimulerade aptit och matintag 

hos personer med demenssjukdom (Barnes, Wasielewska, Raiswell & Drummond, 

2013; Murphy, Holmes & Brooks, 2017). Personal ansåg att om inredningen i 

matsalen upplevdes öppen, bekväm och välkomnande kunde den skapa en 

hemtrevlig miljö som stimulerar aptiten och önskan att äta för personer med 

demenssjukdom (Hung, Chaudhury & Rust, 2016; Johansson, Björklund, Sidenvall 

& Christensson, 2017; Palese, Bressan, Kasa, Meri, Hayter & Watson, 2018). 

Vårdpersonalen ansåg att matsalen fungerade som en meningsfull samlingsplats där 

vardagliga måltidsförberedelser fick personerna med demenssjukdom att känna sig 

lugna och inkluderade. Detta ansågs minska förvirring och oro vilket stimulerar 

matintaget hos personer med demenssjukdom (Barnes, et al., 2013; Hung, et al., 

2016; Nell, Neville, Bellew, O’Leary & Beck, 2016). I vissa fall efterfrågade 

personalen förbättringar och renovering av matsalen för att skapa en mer trivsam 

måltidsatmosfär (Lea, Goldberg, Price, Tierney & McInerney, 2017). Då matsalen 

renoverades och förbättrades ansåg personal att de flesta personer med 

demenssjukdom upplevdes gladare och åt bättre, majoriteten gick upp i vikt, vilket 

kan leda till reducerad risk för sjukdom och därmed förbättrad hälsa (Hung, et al., 

2016). 

 

Vårdpersonal ansåg det viktigt att stimulera och inspirera personer med 

demenssjukdom med doft, syn, hörsel och smakupplevelser för att förbereda inför 

måltiden och på så sätt kunna öka matintag (Hung, et al., 2016; Murphy, et al, 2017; 

Nell, et al., 2016; Palese, et al., 2018; Victor Hansen, Tølbøl Frøiland, & Testad, 

2018). Visuella hjälpmedel såsom foton, menyer, matschema och skärmar ansåg 

vårdpersonal vara användbara i det initiala skedet av sjukdomen. Detta för att 
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förbereda och skapa förväntningar inför måltiden, men ansågs olämpliga i senare 

stadier av demenssjukdomen då de kan orsaka stress på grund av den kognitiva 

svikten för personer med demenssjukdom (Murphy, et al., 2017; Palese, et al., 

2018). Personal ansåg att redan upplagd mat på tallriken hade en negativ effekt på 

matintag och måltidsupplevelsen och att personerna upplevdes mer tillbakadragna 

samt oengagerade (Barnes, et al., 2013). Kreativ och tilltalande mat ansåg 

vårdpersonal stimulera näringsintaget, upplevelsen av måltiden samt den sociala 

interaktionen för personer med demenssjukdom (Keller, Shindel Martin, Dupuis, 

Genoe, Edward & Cassolato, 2010; Murphy, et al., 2017; Victor Hansen, et al., 

2018). Vårdpersonal upplevde att smakupplevelsen förändrades hos personer med 

demenssjukdom när sjukdomen progredierade. Det ansågs av personal att många 

personer med demenssjukdom föredrog starkare och kryddigare smaker såsom salt, 

sött och syrligt. Dessa smaker kan enligt personalen med fördel förstärkas genom 

extra kryddning vid matbordet (Murphy, et al., 2017).  

 

Vårdpersonal ansåg att måltid och matintag kan påverkas positivt för personer med 

demenssjukdom genom att justera olika faktorer i måltidsmiljön. Dessa kan 

justeringar bör vara individuella och kan till exempel handla om rätt typ av 

belysning, rätt färgval, hemtrevlig bordsdekoration, att uppmärksamma 

högtidsdagar och att anpassa rumstemperatur samt ljudnivå (Keller, et al., 2010; 

Marmstål Hammar, Swall & Summer Meranius, 2016; Murphy, et al., 2017; Victor 

Hansen, et al., 2018). Viss personal upplevde att bakgrundsmusik, radio, tv och 

samtal skapar en lugnare och mer avslappnad måltidsmiljö (Keller, et al., 2010; Lea, 

et al., 2017; Murphy, et al., 2017; Nell, et al. 2016). Annan personal upplevde att 

höga ljud från musik, samtal, radio och tv i måltidsmiljön verkar störande och 

skapar stress samt oro hos personer med demenssjukdom (Keller, et al., 2010; Nell, 

et al. 2016; Victor Hansen, et al., 2018). En studie visade att personal verkade för att 

skapa en lugn måltidsmiljö genom att stänga av tv, musik och radio för att stimulera 

till konversation vid matbordet som anses effektivt för att förbättra måltidsmiljön 

(Palese, et al., 2018). 
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Personal anser sig tidigt i sjukdomsförloppet behöva identifiera personens behov av 

olika fysiska och tekniska hjälpmedel för att stödja självständigheten vid måltiden, 

även vid svårare demens (Johansson, et al., 2017; Lea, et al., 2017; Murphy, et al., 

2017; Palese, et al., 2018). Vårdpersonal ansåg att anpassade ätverktyg såsom 

bestick, pipmugg och extra tallrikskant bör likna traditionella husgeråd och porslin 

som återfinns i hemmet, för att stärka och bevara personens värdighet (Murphy, et 

al., 2017; Victor Hansen, et al., 2018; Palese, et al., 2018). Genom att använda 

tallrikar i kontrastfärger och/eller med färgad kant ansåg personal att olika maträtter 

lättare kan identifieras vilket kan främja matintaget hos personer med 

demenssjukdom (Lea, et al., 2017; Murphy, et al., 2017; Victor Hansen, et al., 

2018). 

 

7.1.2 Social miljö 

 

Den sociala atmosfären i matsalen ansågs, av vårdpersonal, stärka och bevara 

relationer med andra samt stärka uppfattningen av tillhörighet och delaktighet i 

gruppen (Barnes, et. al 2013; Hung, et al., 2016; Keller, et al., 2010). Att främja 

sociala interaktioner, både verbala och ordlösa, med andra boende samt personal 

ansågs vara en viktig aspekt som stimulerar aptit och viljan att äta och dricka (Hung, 

et al., 2016; Johansson, et al., 2017; Nell, et al., 2016; Victor Hansen, et al., 2018). 

Personal ansåg att måltiden var ett sätt att stötta personen med demenssjukdom både 

fysiskt och psykiskt genom att vara närvarande, samtala, skoja och skratta 

tillsammans (Keller, et al., 2010).  

 

Det ansågs fördelaktigt att vara närvarande, som personal, för att äta tillsammans 

samt att möjliggöra för personer med demenssjukdom att portionera sin egen måltid 

för att stötta och uppmuntra personens självständighet (Johansson, et al., 2017; 

Keller, et al., 2010; Lea, et al., 2017; Marmstål Hammar, et al., 2016; Nell, et al., 

2016; Palese, et al., 2018). När personal inte närvarade vid måltiden upplevde de att 

oro och stress skapades hos personer med demenssjukdom, men då personal 
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närvarade ansågs det istället skapas en lugn atmosfär där tillit och relationer kan 

främjas (Murphy, et al., 2017; Victor Hansen, et al., 2018). För att skapa en lugn 

och trivsam måltidsmiljö, bör bordsplacering utformas baserat på personernas 

sociala förmågor och behov av stöd för att inte orsaka spänningar och förvirring 

(Lea, et al., 2017; Marmstål Hammar, et al., 2016; Palese, et al., 2018; Victor 

Hansen, et al., 2018). Som hjälp vid bordsplacering ansågs, av personal, ”spegling” 

stimulera personer som har svårt att äta och dricka själva, genom att kopiera andras 

ätmönster (Barnes, et al., 2013; Murphy, et al., 2017; Nell, et al., 2016; Palese, et 

al., 2018). Personal ansåg att om en person med demenssjukdom var orolig, 

aggressiv och tenderar att inte vilja ha mat eller lämnar bordet, bör dessa serveras 

först (Marmstål Hammar, et al., 2016; Palese, et al., 2018). 

 

7.2 Fokus på personen 

7.2.1 Personens bakgrund och önskemål 

Det ansågs vara av stor vikt för personal att känna till och ha kunskap om individens 

tidigare liv, personlighet, grad av demens, matpreferenser, nutritionsbehov samt ät-

möjligheter. Denna kunskap skapar en bild för att kunna förstå och anpassa stöd till 

varje person som därmed kan minska problem kring måltiden (Murphy et al., 2017; 

Palese, et al., 2018; Lea, et al., 2017). Personalen ansåg att det var viktigt att ha 

kunskap om varje individs önskemål och behov av mat och dryck, behov av 

stöttning och verktyg samt vara uppmärksam för förändringar av dessa för att främja 

och bevara individens självständighet (Lea, et al., 2017; Murphy, et al., 2017; Nell, 

et al., 2016; Palese, et al., 2018). Personal ansåg att intresset av att äta och dricka 

samt önskan att äta kan variera över dygnets timmar och detta stimuleras bäst då 

personen är pigg och utvilad genom att bjuda in att delta i olika aktiviteter relaterat 

till mat såsom att baka, duka eller handla (Murphy, et al., 2017).  Religion, kultur 

samt tidigare upplevelser bör tas i beaktande då dessa kan påverka personens 

dagliga preferenser av mat och dryck (Murphy, et al., 2017; Nell, et al., 2016). När 

personer med demenssjukdom visar tecken på hunger eller att vilja äta, bör mat och 

dryck erbjudas med uppmuntran, tålamod och lugn. Detta för att respektera 
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personens integritet och värdighet för att stärka självständigheten (Marmstål 

Hammar, et al., 2016; Murphy et al., 2017). För att bibehålla intresset av att äta hos 

personer med demenssjukdom ansåg vårdpersonal att olika alternativ av mat och 

dryck bör erbjudas dygnet runt (Nell, et al., 2016; Murphy, et al., 2017). Ständig 

tillgång till mat och dryck, menar personal, stimulerar personerna att själva ta för sig 

av det som erbjuds. Då personer med demenssjukdom själva försåg sig med kaffe, 

frukt, snacks och smoothies ansåg personal att självständigheten kunde stärkas och 

bevaras och därmed öka matintag (Hung, et al., 2016; Johansson, et al., 2017; 

Murphy, et al., 2017). Alla personer med demenssjukdom önskar inte att sitta till 

bords och äta med andra, för dessa personer är det av yttersta vikt att fri tillgång till 

mellanmål finns dygnet runt för att öka matintaget (Lea, et al., 2017; Murphy, et al., 

2017). Personal ansåg att mellanmål som går att äta med fingrarna ofta var 

uppskattat av personer med demenssjukdom då individuellt anpassade mellanmål 

kan stimulera önskan att äta och därmed öka matintaget (Murphy, et al., 2017; Nell, 

et al., 2016). Relaterat till minskad känsla av törst ansåg personal det relevant att 

erbjuda olika typer av vätska som till exempel vatten, isglass, glass, kaffe och 

milkshake genom hela dygnet. Otillräcklig mängd vätska ansågs av personal öka 

risk för andra hälsoproblem, såsom konfusion och fall (Lea, et al., 2017; Murphy, et 

al., 2017). 

 

Det ansågs viktigt att noggrant dokumentera all information samt regelbundet 

uppdatera förändringar av individens funktioner, önskemål och behov (Lea, et al., 

2017). Bakgrund om individen kan skapas genom samtal och observation av 

personens vanor samt dagliga göromål (Palese, et al., 2018). Om personen inte själv 

kan kommunicera bör familj, anhöriga samt vänner involveras i insamlingen av 

information om individens livshistoria (Hung, et al., 2016; Palese, et al., 2018). 

Personal ansåg att genom samtal mellan personen med demenssjukdom, anhöriga 

och personal kan nya minnen skapas och förstärkas för alla parter i samtalet vilket 

kan förbättra förutsättningarna kring måltiden (Hung, et al., 2016).  
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7.2.2  Personens förmåga och behov av stöd 

Personal ansåg det grundläggande att visa tålamod, respekt och lyhördhet vid 

bemötandet av personer med demenssjukdom för att kunna identifiera och förstå det 

individuella behovet av stöd (Barnes, et al., 2013; Murphy, et al., 2017). Måltiden 

och måltidsmiljön skapar en känsla av struktur och ordning i tillvaron där åtgärder 

kring måltid och ätande bör vara individualiserade efter personens behov, förmåga 

och önskemål (Johansson, et al., 2017; Keller, et al., 2010). Förmågan att äta ansågs 

vara en av de sista funktionerna personer med demenssjukdom kan påverka och ha 

kontroll över, därför bör den bevaras för att främja personens självständighet 

(Murphy, et al., 2017). Det ansågs viktigt att observera och uppmärksamma 

personens förändringar i hälsotillstånd, aptit och sväljförmåga då personer med 

demens kan mista sin förmåga att kommunicera adekvat (Murphy, et al., 2017). 

Personer med demenssjukdom upplevdes ibland vara oroliga och ängsliga, vilket 

kan påverka hungerkänslor och viljan att äta negativt. Detta kan i sin tur leda till 

minskat matintag som kan orsaka viktminskning och undernäring (Lea, et al., 2017; 

Marmstål Hammar, et al., 2016; Murphy, et al., 2017). Andra ansåg att matens 

näringssammansättning var anledningen till undernäring, vilket kan medföra ökad 

risk för trycksår och andra komplikationer (Lea, et al., 2017). Personal ansåg det 

viktigt att anpassa konsistens på mat efter tugg- och sväljförmåga hos varje person 

då sväljproblem ansågs vara ett av huvudproblemen vid måltiden (Nell, et al., 2016; 

Lea, et al., 2017). En vårdplanering bör göras för att fånga upp och förstå 

underliggande faktorer som påverkar måltiden hos varje individ (Johansson, et al., 

2017). Då demenssjukdomen progredierar ökar även behovet av stöttning och 

anpassning för personer med demenssjukdom, därför krävs en regelbunden 

utvärdering och uppdatering av personens behov av stöd (Keller, et al., 2010). Det 

ansågs vara av vikt att kommunicera och uppmuntra deltagande i 

måltidsförberedelser baserat på individens förmågor, för att stimulera viljan att äta 

(Keller, et al., 2010; Murphy, et al., 2017). 
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7.3 Personalfrågor 

7.3.1 Svårigheter vid underbemanning 

Då sjukdomen progredierar behöver personer med demenssjukdom mer vård och 

omsorg. För att kunna möta individens specifika behov av näring och vätska krävs 

ökad personalstyrka och mer kunskap vilket upplevdes av personal inte alltid fanns 

att tillgå (Murphy, et al., 2017). Personal ansåg att underbemanning, hög 

personalomsättning samt hög andel vikarier kan leda till att allas vårdbehov inte kan 

tillgodoses vid måltiden samt skapa svårigheter vid uppföljning och implementering 

av förändringar kring mat och måltid (Lea, et al., 2017; Marmstål Hammar, et al., 

2016; Murphy, et al., 2017). Det ansågs att underbemanning bidrog till minskad tid 

till de boende vid måltiden vilket skapade en känsla av otillräcklighet hos 

personalen samt ökad oro för viktminskning och undernäring för personer med 

demenssjukdom (Lea et al., 2017; Marmstål Hammar, et al., 2016) Det ansågs skapa 

oro och bekymmer hos personalen att fokus landade på de som mest behöver hjälp 

vid måltiden och att personalen ansåg sig behöva bortprioritera andra och då inte 

alltid hann sitta med vid bordet för att umgås och skapa god stämning (Marmstål 

Hammar, et al., 2016; Victor Hansen, et al., 2018). 

 

7.3.2 Kompetens & utveckling 

Personal efterfrågade mer evidensbaserad information, specialist-utbildning inom 

demens, regelbunden uppdatering samt klinisk träning kring personer med 

demenssjukdoms behov av näring och vätska (Johansson, el al., 2017; Murphy et 

al., 2017). Brist på utbildning, kommunikation och information kunde leda till att 

personalen kände sig övergiven och orolig samt hade svårt att implementera nya 

förändringar vid måltiderna för att stimulera till ökat matintag (Lea, et al., 2017; 

Marmstål Hammar, et al., 2016). Personal efterfrågade fler samarbeten med andra 

professioner och personer som till exempel dietist, logoped, sjuksköterskor och 

anhöriga, då ett team bör skapas kring individen för att tillsammans nå bästa 

personcentrerad vård kring mat och måltidsmiljö (Murphy, et al., 2017). Genom att 
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ha och få kunskap samt engagemang i individerna och deras behov kan personalen 

skapa djupare relationer med personerna och då känna glädje, tillfredställelse och 

stolthet i och över sitt arbete. Detta motiverar personal till fortsatta 

implementeringar och justeringar för att skapa en god måltidsmiljö för personer med 

demenssjukdom som då kan stimulera till ett ökat matintag (Hung, et al., 2016).  

 

8 Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 

8.1.1 Vikten av att skapa en trevlig måltidsmiljö 

Resultatet visade att inredningen och miljön i matsalen kan skapa en öppen och 

välkomnande atmosfär som fungerar som en meningsfull samlingsplats där 

relationer byggs. Genom till exempel bakning, menyer, kryddor, matlagning och 

dukning skapas förväntningar och förberedelse för mat och måltid vilket förstärker 

aptit och önskan att äta. Effekten av ljud från musik, samtal, radio och tv är 

individuell och kan skapa en lugnare och mer avslappnad måltidsmiljö som 

stimulerar till konversation men kan även framkalla stress och oro. Forskning visar 

att en av de svåraste uppgifterna för vårdpersonal kan vara att skapa en social, 

hemtrevlig och avslappnad måltidsmiljö men det kan också vara den mest kraftfulla 

implementering för att stimulera aptit och matintag (Aselage & Amella, 2009; 

Aselage, Amella & Watson, 2011). Livskvaliteten och delaktigheten kan stärkas 

genom att en mer hemlik och bekant måltidsmiljö skapas, där sociala interaktioner 

möjliggörs genom att äta tillsammans och maten står framdukad på bordet för egen 

servering (Douglas & Lawrence, 2015). Om vårdpersonal arbetar aktivt för att 

främja delaktighet för personer med demenssjukdom i olika sociala aktiviteter kring 

måltiden samt utförande av vardagliga sysslor och göromål, kan den enskilde 

individen stärkas positivt mot ökad grad av livskvalitet och självständighet (Boscoa, 

Schneiderb, Coleston-Shieldsa, & Orrella, 2019). Bakgrundsmusik vid måltiden kan 

verka lugnande och dämpar oro vilket gör att personerna äter lugnare och vill 
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tillbringa mer tid kring matbordet för att socialisera vilket kan stimulera till ett ökat 

matintag (Douglas & Lawrence, 2015; Roberts, 2011). Musik, ljud och andra 

sensoriska intryck är individuella upplevelser som kan skapa både positiva och 

negativa upplevelser av måltiden och måltidsmiljön. Människan har högst 

individuella önskemål av mat och hur måltidsmiljön bör vara utformad. Måltiden är 

ett tillfälle för att socialisera, umgås och känna gemenskap med andra. Skapas en 

trivsam måltidsmiljö bjuder denna in till umgänge och gemensamma upplevelser 

som stärker individens känsla av att tillhöra, ingjuter trygghet samt skapar en känsla 

av struktur i vardagen för personer med demenssjukdom. Därför är det viktigt som 

vårdpersonal att vara lyhörd för vad varje individ vill ha och behöver i sin 

måltidsmiljö för att stimulera och förbättra matintaget. 

 

Genom att ha ett personcentrerat förhållningssätt sätts varje person med sina behov i 

fokus. Då kan personal skapa ett sammanhang i den sociala och fysiska 

måltidsmiljön kring personer med demenssjukdom för att förstärka och främja 

positiva processer hos varje individ för att stimulera till ökat matintag (McCance & 

McCormack, 2010).  

 

8.1.2 Vikten av att identifiera och förstå individens behov 

Resultatet visade att det är grundläggande att personalen har stor kunskap om varje 

persons bakgrund och matvanor men även om nuvarande hälsotillstånd och 

preferenser då dessa kan förändras vilket innebär att åtgärderna kräver regelbunden 

uppdatering. Denna kunskap kan skapa en individuell bild av varje människas 

specifika behov av näring, anpassning, stöttning och önskemål för att förstärka 

matintag och aptit för personer med demenssjukdom. Detta kan minska risken för 

undernäring och andra sjukdomstillstånd som kan drabba personer med 

demenssjukdom. Forskning visar att personalens attityd och bemötande kan 

antingen förstärka eller försämra måltidsupplevelsen hos personer med 

demenssjukdom beroende på personalens engagemang och lyhördhet (Roberts, 
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2011). Om personalen klarar att möta och förstå individernas behov kring måltiden 

kan matintaget och därmed näringsintaget öka, vilket minskar risk för undernäring 

(Douglas & Lawrence, 2015). Det är av stor vikt att personal förstår hur kraftfulla 

och viktiga även de små justeringar och förändringar är, för varje individ, för att 

främja matintag och måltidsupplevelse hos personer med demenssjukdom (Aselage 

& Amella, 2010). Vidare påvisar forskning vikten av att vårdpersonal identifierar 

och möter individuella behov och bakgrund hos varje enskild människa. Då skapas 

ett samband mellan värdighet och delaktighet som utgör stommen i den 

personcentrerade vården (Boscoa, et al., 2019). Genom att rikta fokus mot 

personens behov och önskemål skapas en relation av tillit mellan individ och 

personal, detta möjliggör ett personcentrerat förhållningssätt vilket främjar 

delaktighet och självständighet för personer med demenssjukdom (McCance & 

McCormack, 2010). Sjuksköterskan bör vara öppen och lyhörd i mötet med 

individen för att kunna samt vilja förstå och därmed ha möjlighet att kunna 

identifiera varje persons behov och önskemål. Kan personens behov och önskemål 

tillgodoses kan matintag öka och därmed minska risk för infektioner och 

undernäring. Sjuksköterskan bör inneha en förmåga att se bortom en diagnos för att 

se människan bakom diagnosen. Då skapas en djupare relation och förståelse mellan 

sjuksköterskan och personen vilket ligger till grund för den personcentrerade 

omvårdnaden för personer med demenssjukdom.  

 

8.1.3 Vikten av individanpassning vid mat och måltid 

Resultatet visade att det var grundläggande att personal tidigt i sjukdomen 

identifierade fysiska behov av anpassning vid måltiden för personer med 

demenssjukdom, såsom modifierade ätverktyg och bordsplacering samt anpassad 

mental stöttning och uppmuntring av att kunna äta självständigt. Genom att placera 

personer med svårighet att äta, tillsammans med personer som har god förmåga att 

äta och dricka självständigt kan personerna stimulera varandra under måltiden vilket 

kan öka matintaget. Forskning visar att personalens förmåga att identifiera samt 

tillhandahålla korrekt anpassning och stöd till personer med demenssjukdom är 

avgörande för att stimulera aptit samt bibehålla eller förbättra näringsstatus (Aselage 
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& Amella, 2010; Sadarangani, et al., 2020). Brist på korrekt anpassning och 

uppmuntring från personalen kan däremot hämma personens förmåga att äta själv, 

vilket kan påverka värdighet och självständighet negativt som kan leda till ett sämre 

matintag. Studier påvisar om interaktionen, mellan personal och personer med 

demenssjukdom, sker med brist på respekt för individens behov samt att personal 

innehar oförmåga att stärka självständighet och delaktighet kan detta skapa stress, 

ilska och oro hos personer med demenssjukdom (Aselage & Amella, 2010). 

Individuellt behovsanpassade ätverktyg och justeringar rekommenderas, som till 

exempel pipmugg, pet-emot-kant på tallriken och låta de som inte kan äta med 

bestick få äta med fingrarna (Solheim, 2019). En väl genomtänkt och konsekvent 

bordsplacering för personer med demenssjukdom kan skapa en lugn och trivsam 

måltidsmiljö där sociala interaktioner kan främjas och därmed öka aptit och 

matintag (Aselage, et al., 2011). Misslyckas däremot personalen att hålla 

bordsplaceringen konsekvent kan detta skapa oro och förvirring vid måltiden hos 

personer med demenssjukdom (Douglas & Lawrence, 2015). Sjuksköterskan 

ansvarar för att identifiera personens ätproblem och därefter utarbeta åtgärdsplaner 

för att säkerställa att varje person får korrekt individuellt anpassad hjälp för att 

kunna stimulera matintag för personer med demenssjukdom. Arbete i team via 

tvärprofessionellt samarbete med till exempel läkare, dietist och näringsfysiolog är 

nödvändigt för att säkerställa näringstillståndet hos personer med demenssjukdom 

(Brodtkorb, 2018).   

 

Vårdmiljö är en av de fyra komponenterna i ramverket som ligger till grund för den 

personcentrerade omvårdnaden. I komponenten lyfts vikten av vårdpersonalens 

förmåga att kunna implementera förändringar och justeringar samt arbeta 

självständigt men också arbeta i team med andra professioner för att på så sätt 

underlätta och främja personcentrerade processer för varje individ (McCance & 

McCormack, 2006). Om vårdpersonal innehar en positiv attityd i bemötande samt 

arbetar aktivt för att implementera en personcentrerad omvårdnad kan detta leda till 

ökad självkänsla samt känsla av kompetens hos personalen som då genererar en 
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bättre personcentrerad omvårdnad för personer med demenssjukdom (Mullan & 

Sullivan 2016). 

 

Personalen kan genom att vara lyhörd för individens behov av fysisk anpassning och 

stöttning vid måltiden stimulera matintag samt önskan att äta för personer med 

demenssjukdom. Samarbete med annan vårdpersonal ger ytterligare kraft att kunna 

möta individens specifika behov kring mat och måltidsmiljö för att öka matintag och 

därmed förbättra personens hälso- och näringsstatus mot ett bättre och mer stabilt 

mående.  

 

Resultatet visade att det ansågs relevant att ständigt erbjuda en variation av mat och 

dryck, dygnet runt, dels för att öka näringsintaget dels för att stimulera aptit och 

intresset för mat samt för att stärka och bevara självständighet. Forskning har visat 

att det är flera komponenter hos individen som är avgörande för vad, hur och när vi 

vill äta som till exempel dygnsrytm samt kulturella och sociala aspekter (Aselage & 

Amella, 2010). Det är av stor vikt att utvidga måltidsdygnet för personer med 

demenssjukdom. Detta för att personer med demenssjukdom ska få äta när de har 

god aptit och vill äta och därmed minska risken för undernäring (Brodtkorb 2018). 

Forskning visar att utvidgat måltidsdygn där mellanmål erbjuds regelbundet upplevs 

ge ökad tillfredställelse hos personer med demenssjukdom (Muurinen, Savikko, 

Soini, Souminen & Pitkälä, 2015). Inom personcentrerad omvårdnad läggs stor vikt 

på att samla in, känna till och förstå personens livshistoria för att kunna bemöta 

varje individ utifrån hennes unika situation och behov (Rokstad, 2018). Genom att 

personalen systematiskt samlar in kunskap om varje individ ökar det personalens 

engagemang om varje enskild individ för att möta personens behov vid till exempel 

måltiden (McCance & McCormack, 2010).  
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Det kan vara möjligt för personal att främja matintaget och därmed öka hälsa och 

välbefinnande för personer med demenssjukdom. Detta genom att kunna erbjuda 

mat och dryck dygnet runt för att på så sätt individanpassa måltidsdygnet och 

samtidigt främja självständigheten. 

 

8.1.4 Vikten av att möta personalens utmaningar 

Resultatet visar att personal ansåg sig vara tvungna att bortprioritera sin närvaro, sitt 

stöd och interaktioner på grund av underbemanning samt hög personalomsättning 

som skapade oro för ett försämrat mående hos personerna med demenssjukdom. Vi 

fann att personal konsekvent efterfrågade mer och djupare kunskap, information 

samt utbildning specifikt kring demens för att kunna möta individuella behov samt 

eventuella svårigheter kopplat till måltiden. Resultatet visar att när personal möter 

dessa behov skapas glädje, tillfredställelse och stolthet i och över sitt arbete inom 

den personcentrerade demensvården. Forskning visar att det är relevant att personal 

erhåller adekvat utbildning av demenssjukdom, dess symtom och yttringar i olika 

sammanhang dels för att kunna reflektera och utvecklas i sin profession, dels för att 

kunna möta samt ge individuell vård till personer med demenssjukdom (Evripidou, 

Charalambous, Middleton & Papastavrou, 2018). Bristande kompetens hos personal 

är en viktig orsak att personer med demenssjukdom inte erhåller den hjälp de 

behöver vid måltiden (Brodtkorb, 2018). Brist på kunskap och möjligheter till 

utbildning för personal kan leda till felaktigt bemötande samt felaktiga bedömningar 

av hälsotillstånd för personer med demenssjukdom (Evripidou, et al., 2018; Skog, 

2012). För att kunna möta individens behov anses det viktigt att det är fullgod 

bemanning av ordinarie personal för att kunna ha kunskap och förståelse för varje 

persons specifika bakgrund och behov (Sadarangani, et al., 2020). Personalens 

tillfredställelse i sitt yrke ökar då kompetensutveckling erbjuds samt att justeringar 

implementeras då med bättre effekt för personer med demenssjukdom (Evripidou, et 

al., 2018). Forskning visar att det är av vikt att personalen inser att deras grad av 

engagemang och kunskapsinhämtning ligger till grund för att kunna skapa trivsam 

atmosfär vid måltiden för att öka matintaget hos personer med demenssjukdom 

(Manthorpe & Watson, 2003). En studie visar att personal som arbetar med personer 
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med demenssjukdom ofta upplever sig mer stressade i samband med 

arbetsbelastning och underbemanning än personal som arbetar med äldre utan 

kognitiv svikt (Scott & McClure Cassie, 2007). Genom att möta personalens behov 

av bemanning och önskemål av vidareutbildning samt fördjupning i vård och 

omsorg av personer med demenssjukdom kan personalen lättare identifiera, förstå 

och möta individens behov kring mat och måltid för att kunna genomföra och nå 

personcentrerad omvårdnad. 

 

8.2 Metoddiskussion 

Den valda metoden ansågs vara lämplig för att besvara arbetes syfte då metoden 

sammanställer aktuell forskning och kunskapsläget samt genererar ny kunskap inom 

ett ständigt aktuellt ämne. Människan lever längre och allt fler drabbas av 

demenssjukdom som i sin tur kan leda till undernäring samt andra komplikationer 

som till exempel konfusion, infektionssjukdomar och svårläkta sår. Vår analys visar 

att det finns forskning som stödjer och stärker valt ämne av att det finns 

förbättringspotential inom måltid och måltidsmiljö för att stimulera aptit samt 

matintag och därmed förbättra hälsan hos personer med demenssjukdom. Vi finner 

att det hade varit intressant att själva utföra en kvalitativ studie inom ämnet för att 

undersöka möjlighet till ytterligare faktorer som kan påverka måltidsmiljön för 

personer med demenssjukdom. Författarna har genomgående öppet diskuterat och 

reflekterat kring tidigare erfarenheter, förutfattade meningar sam fördomar för att 

minska risk för påverkan av resultatet. Henricsson (2012) menar att även i 

litteraturstudier bör det finnas utrymme att diskutera och observera eventuell 

förförståelse för att skapa vara uppmärksam om den påverkat resultatet i studien 

som ska vara grundad i data. 

 

Databaserna CINAHL och PubMed publicerar vetenskapliga och vårdvetenskapliga 

artiklar som noggrant granskats enligt peer-review innan publicering. Valet av dessa 

databaser anses relevant mot studiens syfte. Sökavgränsningar som användes var 
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årtal 2010 - 2020 samt engelska som språk. Vårt resultat hade kunnat se annorlunda 

ut om vi inte hade begränsat årtalen då mer material tillkommer men som då kanske 

inte bistår med den senaste forskningen i ämnet. Språkval samt exkludering av ej 

peer-review gjordes manuellt för att inte nya artiklar skulle automatiskt sorteras bort 

på grund av att databaserna inte är uppdaterade med allt som kan identifiera en 

artikel. En svaghet med vår sökning är att engelska inte är vårt modersmål vilket vi 

anser kan ha begränsat oss i informationsinhämtningen. Detta har vi reflekterat över 

och vi inser att vi eventuellt kan ha gått miste om väsentlig information samt att det 

föreligger viss risk för misstolkningar. Som hjälp vid översättningar har 

översättningsprogram och lexikon använts. Detta kan vara en nackdel då det finns 

risk att väsentlig information kan missuppfattas. 

 

Artiklarna granskades med omsorg av författarna enligt Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall. 14 artiklar granskades, alla artiklar uppfyllde kriterierna för hög- 

eller medelkvalitet. Vilket ökar trovärdigheten i artiklarna samt i vår analys. Fyra 

artiklar valdes bort då de inte svarade mot vårt syfte. Dessa fyra artiklar hade ett 

anhörigperspektiv. Vi beslöt oss att förändra vårt syfte till att inkludera endast 

vårdpersonals perspektiv, därför valdes artiklar med anhörigperspektiv bort. Vi 

sökte både efter kvalitativa samt kvantitativa artiklar men fann att då vårt syfte 

handlar om erfarenheter var vi tvungna att välja bort kvantitativa artiklar då 

upplevelser är svåra att kvantifiera och mäta. Kvalitativa studier kan ge en djupare 

kunskap och förståelse för individuella upplevelser och erfarenheter, vilket 

sammanfaller med vårt syfte. Det hade varit en fördel om vi hittat relevanta 

kvantitativa artiklar då det tydligare kunnat redovisa mat- och vätskeintag samt 

viktförändring för att därmed förstärka resultatet av vår studie. Då måltidsmiljön 

kan påverka individens matintag blir vikt intressant att mäta för att få svar på om 

olika interventioner haft effekt.  
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I de utvalda artiklarna hade forskning utförts i många olika länder, bland annat 

Norge, Nya Zeeland, Storbritannien, Australien, Italien, Kanada samt Sverige, vilket 

kan ha påverkat resultatet med sin blandning av olika kulturer. Intentionen var 

initialt att enbart använda artiklar från Europa. Detta hade begränsat vårt urval samt 

att vi kan ha missat flera viktiga artiklar med relevans mot vårt syfte. Detta kan vara 

positivt då det bidrar till ett mångkulturellt perspektiv. Men det kan också vara 

negativt då det kan skilja sig åt från land till land i bemötande och i vård av personer 

demenssjukdom. Resultaten visar dock genomgående vikten av att alltid möta 

personens specifika behov och önskemål vid måltiden för att kunna möta den 

personcentrerade demensvården. Vårt resultat visar att många erfarenheter och 

faktorer som vi funnit liknar varandra och kan vara applicerbara oberoende på kultur 

eller geografi, då dessa är av mer allmän natur och kan då vara användbara över hela 

världen, så även Sverige. Skillnader finns dock i sjukvårdssystemen världen över 

vilket kanske kan tala för att resultatet inte passar sjukvården i alla länder. Syftet för 

studien var att undersöka vårdpersonals erfarenheter av matintag och måltidsmiljö 

vilket begränsade urvalet och resultatet då endast vårdperspektivet granskades. 

Detta innebar att allt resultat i artiklarna inte användes då det inte ansågs relevant 

för studiens syfte. Dessa resultat hade anhörigperspektiv vilket vi valde att inte 

lägga fokus på då särskilt boende för personer med demenssjukdom kan vara en 

möjlig arbetsplats för många grundutbildade sjuksköterskor. Vi har medvetet valt att 

inte enbart fokusera på sjuksköterskans perspektiv då yrkesverksamma på ett 

boende ofta består av ett team av professioner. Sjuksköterskan är teamets 

arbetsledare och innehar övergripande ansvar för korrekt bedömning och 

upprättande av vårdplan för personer med demenssjukdom. Sjuksköterskan är dock 

inte alltid den som verkställer implementeringar utan detta utförs vanligtvis av 

undersköterskor eller sjukvårdsbiträden på boendet. Vår bedömning är att resultatet 

i vår studie är av relevans för alla nämnda yrkesgrupper då det är grundläggande att 

samlas och arbeta i team kring personer med demenssjukdom. 

 

 

 



Fallman & Åkerblom 

2VÅ61E 

31(37) 

 

Analysmetoden var relevant för att identifiera de olika kategorier och subkategorier 

som framkom i artiklarna. Vi hade inga svårigheter att identifiera återkommande 

teman eller kategorier, då vi fann att våra utvalda artiklar var eniga angående 

faktorer som påverkar matintag och måltidsmiljön för personer med 

demenssjukdom. Vilket indikerar att vårt resultat kan vara relevant, tillförlitligt och 

överförbart för personer med demenssjukdom på särskilt boende. Skulle vårt arbete 

kopieras och utföras igen med samma tillvägagångssätt, med liknande sökord bör 

samma eller liknande artiklar identifieras. Det resultatet skulle troligtvis vara 

samstämmigt med vårt, då valda artiklar i vår studie är eniga och kanske inte 

utmynnat i nya rön. Samtidigt måste hälso- och sjukvården ständigt utmana sig själv 

för att nå och skapa ny kunskap. Därför rekommenderar vi att ytterligare forskning i 

ämnet utförs i detta ständigt aktuella ämne för att förbättra måltidsmiljö och 

matintag hos personer med demenssjukdom.  

 

8.2.1 Forskningsetiska reflektioner 

Trots att litteraturstudier inte kräver en formell etisk prövning har ett etiskt 

medvetande funnits genomgående i processen av vår studie. Alla utvalda artiklar har 

genomgått granskning och är godkända av etisk kommitté där vi värderat och 

diskuterat om vald artikel är etiskt försvarbar eller inte (Kristensson, 2014). 

Viss förförståelse i ämnet fanns sedan tidigare hos författarna vilket genomgående 

diskuterats och reflekterats kring i hela arbetsprocessen. Henricson (2012) menar att 

det inte helt går att utesluta att förförståelse påverkar resultatet. Trots författarnas 

förförståelse i ämnet har inte resultat eller viktig information medvetet valts bort 

som motsäger eller förstärker vår tidigare uppfattning och förförståelse. Därför har 

vi upplevt att vi försökt hålla oss genomgående objektiva och öppensinnade för ny 

information genom hela arbetet. 
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9 Slutsats 

Vår slutsats är att om man inte beaktar och implementerar individens specifika 

behov och önskemål kring mat och måltidsmiljö, som är en del av den 

personcentrerade omvårdnaden, kan risken för hälsotillstånd försämras för personer 

med demenssjukdom. Det är grundläggande och högst relevant att personal förstår, 

möter och tar hänsyn till varje individs bakgrund, förmåga och behov av 

anpassningar vid måltiden för att påverka måltidsmiljö och stimulera matintag hos 

personer med demenssjukdom. Genom att personal sitter ner vid matbordet och 

därmed delar måltiden, med personerna med demenssjukdom, stimuleras och 

främjas sociala interaktioner samt ökar matintag. Vi anser att personalen bör ta 

hänsyn till den personliga klockan hos personer demenssjukdom genom att erbjuda 

mellanmål dygnet runt så att självständighet kan främjas och bevaras samt att 

nutritionsstatus kan förbättras. Ökad kunskap och utbildning, inom demenssjukvård, 

krävs för att personal ska kunna skapa en djupare förståelse samt öka intresse och 

engagemang för sitt yrke. Detta kan leda till ökad trygghet och självförtroende hos 

personalen som kan leda till ett bättre och mer respektfullt bemötande av personer 

med demenssjukdom.  

9.1 Förbättringsarbete 

Vi anser att forskning ytterligare krävs angående vilka faktorer som kan användas 

av vårdpersonal till förbättringsarbeten, utbildning och information för att förbättra 

matintag och måltidsmiljö för personer med demenssjukdom.  
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11.1 Bilaga A Sökmatris 
Redovisning av litteratursökning – tabell/sökschema 
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Datum för sökningen: 2020-04-16  

Sökning Sökord & Kombinationer Begränsningar 
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abstrakt 

Lästa i 

fulltext 
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(MH ”Dementia, senile+”) 

OR (MH “Dementia 

patients”) OR (MH 

“Memory disorders+”) 

OR (MH “Cognitions 

disorders+”) 
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S2 ”Dementia” OR 

“Dementia, senile” OR 

“Dementia patients” OR 

“Memory disorders” OR 

“Cognitions disorders” 
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S3 S1 OR S2  96 483     

S4 (MH “Eating behavior”) 

OR (MH “Food Habits”) 

OR ((MH “Meals”) AND 

(MH “Environment”)) 

 30 388      

S5 “Eating behavior” OR 

“Food Habits” OR “Meals 

environment” 

 31 492     

S6 S4 OR S5  31 511     

S7 Nurse* OR Nurse 

Experiences OR Care 

Providers 

 559 435      

S8 S3 AND S6  449     

S9 S3 AND S6 2010-2020 287 65 27 6 3 

S10 S8 AND S7 2010-2020 15 10 3 1 1 
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11.2 Bilaga B Sökmatris 
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“Meal Environment”[All 

Fields] OR “Meal 

Experience”[All Fields] 
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S3 “Nurses”[All Fields] OR 

“Nurse Experiences”[All 
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S4 S1 AND S2  41     

S5 S1 AND S2 2010-2020 38 26 17 7 6 

S6  S1 AND S2 AND S3 2010-2020 2 2 0 0 0 
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Nr Författare 
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Tidskrift 

Titel 
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Nell, D., 

Neville, S., 

Bellew, R., 

O´Leary C., & 

Beck, L.   

 

(2016) 

 

Nya Zeeland 

 

Australian Journal 

on Ageing. 

 

Factors affecting 

optimal nutrition 

and hydration for 

people living in 

specialised 

dementia care 

units: A qualitative 

study of staff 

caregivers´ 

perceptions. 

 

Syftet med studien 

var att förstå 

vårdpersonals 

uppfattningar om 

vilka faktorer som 

påverkar optimal 

närings och 

vätsketillförsel, för 

personer på 

demensboenden. 

Deskriptiv kvalitativ 

studie. 11 vårdgivare 

deltog i semi-

strukturerade 

intervjuer, (6 arbetar 

på demensboende och 

5 arbetar på 

äldreboende). 

Aptiten ansågs påverka 

deltagarnas förmåga till 

mat och vätskeintag. 

För att stimulera aptit 

ansågs det viktigt att 

anpassa måltiden efter 

personens önskemål och 

behov. Skapa förväntan 

och väcka intresset för 

måltiden genom dukning, 

bakning mm. Smak och 

lukt av mat ansågs väcka 

aptiten. Lugn atmosfär, 

anpassad stöttning av 

personal och socialt 

samspel ansågs främja 

aptit och matintag. 

Hög 

 

[2] 

Lea, E., 

Goldberg, L., 

Price, A., 

Tierney, L., & 

McInerney, F.  

 

Journal of Clinical 

Nursing. 

 

Staff awareness of 

food and fluid 

needs for older 

Syftet med studien 

var att undersöka 

vårdpersonals 

kunskap om dagligt 

mat- och 

vätskebehov hos 

Intervjubaserad 

kvalitativ studie 

bestående av 11st 

vårdpersonal arbetande 

på äldreboende, (usk: 

4, ssk: 2, kuratorer: 2, 

Personal ansåg att 

viktminskning, 

undernäring, tugg- och 

sväljsvårigheter och ej 

tillräcklig vätsketillförsel   

var huvudproblemen 

Hög 



Fallman & Åkerblom 

2VÅ61E 

43(13) 

 

(2017) 

 

Australien 

 

people with 

dementia in 

residential care: A 

qualitative study. 

äldre personer med 

demens. 

kökspersonal: 3), 

varav 9 kvinnor och 2 

män. 

kring mat och ätande. 

Man fann det viktigt att 

identifiera och möta 

individens behov av 

näring och vätska för att 

minska risk för sjukdom 

eller fall. Personal bör 

möta olika dagliga 

önskemål samt registrera 

förändringar i dessa samt 

justera individuella 

anpassningar vid behov. 

Det ansågs fördelaktigt 

för matintag samt socialt 

sampel då personal dela 

måltid med personerna på 

boendet. Måltidsmiljön 

bör vara lugn, avslappnad 

och uppmuntrande. 

Personens bakgrund och 

tidigare liv upplevdes 

viktigt att ha kunskap om. 

Personal efterfrågade mer 

utbildning i ämnet samt 

ansåg att underbemanning 

var ett problem vid 

implementering av 

förändringar.  
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[3] 

Palese, A., 

Bressan, V., 

Kasa, T., 

Hayter, M., & 

Watson, R. 

 

(2018) 

 

Italien 

BMC Geriatric. 

 

Interventions 

maintaining eating 

independence in 

nursing home 

residents:  

A multicentred 

qualitative study. 

Syftet med studien 

var att belysa de mest 

effektiva åtgärder 

som främjar det 

självständiga ätande 

på daglig basis, 

enligt vårdpersonal 

på äldreboende. 

Deskriptiv kvalitativ 

studie baserad på 13 

fokusgrupper 

bestående av 54 

vårdpersonal. 

Genom rutiner kring 

matintaget skapas 

förväntningar som 

stimulerar intresset för 

måltiden. Genom att 

stimulera sinnen som 

smak och lukt, upplevdes 

deltagarna mer redo för 

matintag. Man fann att en 

lugn måltidsmiljö 

främjade aptit och ätande. 

Social interaktion med 

förutbestämd 

bordsplacering ansågs 

viktigt. Det är viktigt att 

känna till personens 

bakgrund men också 

förstå de nuvarande 

preferenserna. 

Hög 

 

[4] 

Barnes, S., 

Wasielewska, 

A., Raiswell, C., 

& Drummond, 

B.  

 

(2013) 

 

Storbritannien 

Health and Social 

Care in the 

community. 

 

Exploring the 

mealtime 

experience in 

residential care 

settings for older 

people: an 

Syftet med studien 

vara att genom 

observationer fånga 

och beskriva de 

boendes personliga 

måltidsupplevelser. 

En kvalitativ 

utforskande fältstudie 

bestående av 

observationer utförda 

på fyra äldreboenden. 

Att skapa hemtrevlig 

atmosfär där deltagarna 

involveras inför måltid 

hade en positiv effekt på 

aptit och 

måltidsupplevelse. 

Genom att personal satt 

med vid matbordet och 

stöttade, stimulerades den 

sociala interaktionen 

Hög 
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observational 

study. 

vilket främjade 

matintaget. 

Självständigheten ansågs 

viktig att främja då det 

upplevdes att fler klarade 

fler moment vid 

matbordet och inspirerade 

varandra att äta mer. Man 

fann att personerna åt mer 

då maten var framdukad 

på bordet för egen 

servering. 

 

 

 

 

 

[5] 

Hung, L., 

Chaudhury, H., 

& Rust, T. 

 

(2016) 

 

Kanada 

Journal of Applied 

Gerontology.  

 

The Effect of 

Dining Room 

Physical 

Environmental 

Renovations on 

Person-Centered 

Care Practice and 

Residents' Dining 

Experiences in 

Syftet med studien 

vara att utvärdera 

effekten av 

inredningsförändring

ar kopplat till 

vårdpersonalens 

yrkesutövande samt 

boendes upplevelse 

måltidsmiljön.  

Kvalitativ studie 

utförd med på 1 

boende på 2 olika 

avdelningar, med 4 

fokusgrupper 

bestående av 12 

vårdpersonal samt 

intervjuer med 2 

avdelningschefer.  

Stötta med adekvat 

anpassning för att främja 

självständighet och 

autonomi. Skapa en 

hemtrevlig miljö där 

dofter sprids och 

möjliggör njutning kring 

måltiden. Skapa en 

avslappnad social 

samlingsplats i matsalen 

där man umgås och 

därmed äter bättre. Känna 

till personens bakgrund 
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Long-Term Care 

Facilities 

och möta behov och finna 

korrekt anpassning vi 

utmaningar kring 

måltiden. 

 

[6] 

Murphy, J., 

Holmes, J., & 

Brooks, C. 

 

(2017) 

 

Storbritannien  

 

BMC Geriatrics. 

 

Nutrition and 

dementia care: 

developing an 

evidence-based 

model for nutrional 

care in nursing 

homes. 

Syftet med studien 

var att utveckla en 

informationsmodell 

för att öka 

förståelsen kring 

komplexa 

nutritionsproblem 

kopplade till mat och 

dryck hos personer 

med 

demenssjukdom. 

Kvalitativ studie med 

nio fokusgrupper 

bestående av 50 

personer (ssk: 30, 

dietist: 3, logoped: 9, 

anhörigvårdare: 8) 

samt fem 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Individualisera 

bemötandet kring måltid 

genom att ha förståelse 

för bakgrund, kultur, 

religion, nutritionsbehov 

och önskemål. Genom att 

ha mellanmål och dryck 

tillgängligt dygnet runt 

stöttar man 

självständighet. 

Anpassningar och verktyg 

samt efter behov. Sinnena 

ansåg viktiga att stimulera 

då det främjar aptit och 

ätförmåga. Viktigt att 

skapa avslappnad och 

trevlig måltidsmiljö. 

Personal som äter med 

ansågs skapa tillit och 

motivera. Skapa intresse 

kring måltid genom att 

ingå i förberedelser. 

 

 

 

Hög 



Fallman & Åkerblom 

2VÅ61E 

47(13) 

 

 

 

[7] 

Marmstål 

Hammar, L., 

Swall, A., & 

Summer 

Meranius, M.  

 

(2016) 

 

Sverige 

 

Nursing Ethics. 

 

Ethical aspects of 

caregivers’ 

experience with 

persons with 

dementia at 

mealtimes. 

Syftet med studien 

var att belysa 

innebörden av 

personalens 

upplevelser av att 

vårda personer med 

demens vid måltider. 

Mixad metod som 

inkluderade 

fokusgrupp intervjuer 

med 7 st vårdpersonal 

samt datainsamling av 

vikt och matintag från 

9 personer med 

demens. 

Vårdpersonal uttryckte 

oro över att veta vad som 

behöver göras vid måltid, 

men inte ha möjlighet att 

genomföra detta på grund 

av organisatoriska 

strukturer. Detta ledde till 

att personalen kände sig 

övergivna och 

otillräckliga, vilket i sin 

tur försvårade arbetet med 

att skapa en god 

måltidsmiljö. En lyckad 

strategi verkade vara att 

servera personerna som 

var oroliga och verkade 

ångestfyllda. Resultatet 

visar att när personal 

handhar måltiden utan 

hjälp av kollegor, 

prioriteras de som inte 

kan äta på egen hand, 

medan de som kan äta 

själva bortprioriteras – 

något som gjorde att 

arbetsbördan blev för 

tung.  

Hög 



Fallman & Åkerblom 

2VÅ61E 

48(13) 

 

 

[8] 

 

 

Keller, H. H., 

Schindel Martin, 

L., Dupuis, S., 

Genoe, R., 

Edward, H., & 

Cassolato, C.  

 

(2010) 

 

Kanada 

 

Dementia. 

 

 

Mealtimes and 

being connected in 

the community-

based dementia 

context. 

Syftet med studien 

var att utforska 

betydelsen och 

upplevelsen av 

måltider i familjer 

som lever med 

demens. 

Kvalitativt grundad 

teoristudie där 28 

anhörigvårdare och 27 

personer med 

demenssjukdom blev 

intervjuade 

tillsammans och var 

för sig. 

Måltiden ansågs av 

många vara ett sätt att 

vara tillsammans både 

fysiskt, psykiskt och 

socialt. Vissa uttryckte 

dock att måltiden primärt 

syftade på näringsintag. 

Deltagarna framhäver att 

måltiden är ett sätt att 

bibehålla struktur i 

vardagen. Att involvera 

och förbereda personen 

med demenssjukdom 

inför måltid ansågs också 

vara ett sätt spendera tid 

tillsammans. Vissa 

använde externt stimuli 

från radio och tv för att 

stötta psykologiskt vid 

måltiden. Att vara kreativ 

vid presentationen av 

måltiden ansågs även vara 

ett sätt att stötta 

psykologiskt och på så 

sätt främja matintag.  

Medel 

 

[9] 

Johansson, L., 

Björklund,A., 

Sidenvall, B., & 

Christensson, L. 

Dementia. 

 

Staff views on how 

to improve 

Syftet med studien 

var att undersöka och 

beskriva 

vårdpersonals syn på 

Kvalitativ studie, fyra 

fokusgrupp intervjuer 

med hemsjukvårds- 

och hemtjänstpersonal. 

Resultatet beskriver 

genomgående att stödet 

vid måltiden bör vara 

individualiserad och att 
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(2017) 

 

Sverige 

 

mealtimes for 

elderly people with 

dementia living at 

home. 

hur måltiden för 

personer med 

demenssjukdom 

boende hemma kan 

förbättras. 

underliggande problem 

måste identifieras. Att 

involvera anhöriga ansågs 

vara av stor vikt, dels för 

att skapa god vård för 

personen med 

demenssjukdom även 

eftersom anhöriga också 

kan vara i behov av stöd. 

Deltagarna efterfrågade 

personal med 

specialistkunskaper inom 

demens. Det ansågs 

viktigt att bibehålla 

personens självständighet 

och att psykiskt stötta 

snarare än att fysiskt 

hjälpa. Hemlagad mat i en 

hemlik atmosfär 

poängterades vara 

fördelaktigt över vanlig 

matdistribution, då 

hemlagad mat verkade 

ökade matintaget. Genom 

att äta tillsammans kan 

den sociala dimensionen 

av måltiden främjas, 

vilket kan öka 

näringsintaget.  
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[10] 

 

Victor Hansen, 

K., Tølbøl 

Frøiland, C., & 

Testad, I. 

 

(2018) 

 

Norge 

 

 

 

Emerald Insight. 

 

Porcelain for All – 

a nursing home 

study. 

Studiens syfte var att 

erhålla ny kunskap 

om hur olika mönster 

och färger på 

tallrikar positivt kan 

påverka matintaget 

och aptit hos 

personer med 

demenssjukdom. 

Kvalitativ fältstudie, 

bestående av 

fotoobservationer och 

intervjuer med två 

fokusgrupper 

bestående av 8 

vårdpersonal i varje 

grupp (alla var 

kvinnor). 

Ätverktyg såsom 

borttagbar tallrikskant, 

och sked framtagen till 

personer med 

demenssjukdom ansågs 

öka värdigheten hos 

personerna. Pipmuggarna 

ansågs barnsliga och 

önskades bytas ut mot 

pipmuggar framtagna till 

vuxna. Sensoriskt stimuli 

i form av lukt och syn 

ansågs öka näringsintaget. 

Vårdpersonal tyckte att 

tallrikar med färger och 

dekor var ett bra alternativ 

till en del vårdtagare. 

Interiör och ljud ansågs 

påverka 

måltidsupplevelsen. 

Tallrikar med olika färger 

och dekor ökade antalet 

uppätna rätter bland 

personer med 

demenssjukdom.  
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11.4 Bilaga D Granskningsmall 
 

Poängsättning  0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, 

metod, resultat=3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till 

frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, 

beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God  

Sjuksköterskors 

erfarenhet av att bjuda 

in anhöriga och närvara 

vid HLR 

Ej undersökt Liten andel  Hälften Samtliga 

Bortfall  Ej angivet > 20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse 

för resultatet 

Analys saknas  

/ Ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, kodning 

etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultat 

(citat, kod, teori etc) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av 

egenkritik och felkällor 

Saknas Låg Medel God 
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Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överensstämmelse med 

resultat (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas    

Total poäng (max 48 p)    p 

    p 

    % 

    Grad 

Grad I: 80%  

 

Grad II: 70%

Grad III: 60% 

 

Titel: 

 

Författare:  

 

 

 


