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Sammanfattning 

Bakgrund 

I Sverige lever runt 160,000 människor med demens, vilket är ett neurologiskt 

tillstånd där hjärnvävnad förtvinat. Detta leder till att fysiologiska och kognitiva 

funktioner försvagas. Omvårdnadsåtgärder relaterade till en person med demens 

fokuserar på att lindra symtom och tillhandahålla assistans gentemot den 

funktionella nedsättningen. Detta kan appliceras vid nutritionsintag då 

måltidssituationer kan bli en komplex uppgift för personer med demens, dessa 

åtgärder kan utföras ur ett personcentrerat spektra för att tillgodose individen.  

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att utforska personcentrerade 

omvårdnadsåtgärder som en sjuksköterska kan applicera till olika omständigheter 

för att optimera nutritionsintaget hos personer med demens.  

Metod 

En litteraturöversikt sammanställd genom 11 stycken vetenskapliga artiklar. 

Resultat 

Fem omvårdnadsåtgärder som främjade nutritionsintag hos personer med demens 

var att under måltid lyssna till musik, erhålla personlig assistans för att underlätta 

måltidsintag, muntlig uppmaning som stöd, hur maten presenterades, 

träningsprogram vid måltid. 

Konklusion 

Ur denna översikt har omvårdnadsåtgärder framkommit som är till fördel för 

personen med demens i samband med nutritionsintag. När inte omvårdnadsåtgärder 

appliceras för måltidssituationen kan tillståndet hos personen med demens förvärras 

drastiskt genom exempelvis sjukdom och orörlighet, vilket ger försämrad 

livskvalitet. De omvårdnadsåtgärder som presenteras skulle genom enkla 

tillvägagångssätt kunna tillhandahållas av vårdgivare och anhöriga. 

Nyckelord 

Demens, nutrition, omvårdnadsåtgärd, personcentrerad vård 

  



 

 

Abstract 
Background 

In Sweden, around 160,000 people live with a dementia diagnosis, which is a 

neurological condition where brain tissue has faded. This will lead to a decrease in 

physiological and cognitive abilities. Nursing interventions related to a person with 

dementia focus on relieving symptoms and providing assistance towards the 

functional decrease. These interventions can be applied to nutritional intake since 

meal situations can be a complex task for people with dementia. To accommodate 

the individual, these actions can be performed from a person-centered spectra.  

Aim 

The aim of the literature review was to explore person-centered nursing measures 

that a nurse can apply for various factors to optimize nutrition intake in people with 

dementia. 

Method 

An overview compiled of 11 scientific articles. 

Findings 

Five interventions that benefited the nutritional intake for people with dementia 

were listen to music during the meal, receive personal assistance to aid food intake, 

verbal prompting as support, how the food was presented, training programs at 

mealtime. 

Conclusion 

From this overview, interventions have been identified that are beneficial to the 

person with dementia in connection with nutritional intake. When no interventions 

are applied to meals, the condition of the person with dementia could be worsened 

dramatically through, for example, disease and immobility, resulting in deterioration 

in quality of life. 

The interactions presented could be provided by caregivers and relatives through 

simple approaches. 

Key words 

Dementia, intervention, nutritional care, person-centered care 
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INLEDNING 
Att inta föda och få i oss ett relevant nutritionsintag är ett utav de fysiska basbehoven 

som människan behöver uppfylla för att må bra. Under praktiktillfällen på 

utbildningen har jag stött på många personer med demens som innehaft en kognitiv 

nedsättning samt minnesproblematik, dessa personer kan komma att behöva hjälp 

med mycket i den dagliga livsföringen, däribland stöd vid nutritionsintag. Andra 

symtom som kan försämra nutritionsintaget kan vara depression och ett nedsatt 

smak – eller luktsinne. Därmed uppstod ett intresse att ta reda på vilka 

omvårdnadsåtgärder som kan stödja nutritionsintaget hos personer med demens.  

 

BAKGRUND 
Demens 

Det finns omkring 160,000 människor som lever med en demensdiagnos i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2016). Demens är ett neurologiskt sjukdomstillstånd och ett 

resultat av förtvinade kolinerga nervceller (Buckley & Salpeter, 2015) som uppstår 

genom att hjärnceller dör i snabb takt eller att hjärnan slutar få tillgång till syre 

(Socialstyrelsen, 2016). Detta karaktäriseras av att en person uppvisar 

minnessvårigheter och som kan diagnostiseras då även kognitiv oförmåga 

konstateras (Buckley & Salpeter, 2015). 

Demens är inte en naturlig del av människans åldrande, men med en högre ålder 

medför risk för utveckling (Ball, Jansen, Desbrow, Morgan, Moyle & Hughes, 

2015). 

  

När signaler för demens uppkommer görs i Sverige först en medicinsk utredning för 

att bekräfta demensdiagnos och för att bestämma vilken specifik demenssjukdom 

personen har drabbats av. Vidare följer oftast en basal demensutredning där bl a 

intervjuer med anhöriga kan äga rum, samt kognitiva tester. Beroende på vilken del 

av hjärnan som drabbas utvecklas demens på olika sätt. Demens delas även in i olika 

stadier såsom mild, måttlig och svår. Vid mild demens behöver oftast inte en person 

med demens någon hjälp från hälso - och sjukvård samt socialtjänsten. Vid måttlig 

så krävs hjälp i vardagen, och vid svår behöver den dementa människan hjälp med 

det mesta. 
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Utöver ett försämrat minne och nedsatt kognitiv förmåga kommer 90 % av personer 

med demens att påvisa psykiatriska, beteendemässiga och fysiska symtom såsom 

depression, ångest och vanföreställningar (Socialstyrelsen, 2016). Vidare kan 

personen med demens komma att förlora förmågan att tolka sinnesförnimmelser och 

att genomföra praktiska uppgifter (Fahlander, Karlsson & Vikström, 2009). 

 Faktorer som dessa kan bidra till komplikationer i samband med näringsintag och 

hälsotillstånd relaterade till nutrition. En persons näringstillstånd påverkas även av 

sjukdomar, vilka det finns en ökad risk för vid högre ålder, även mediciner kan 

inverka på näringstillståndet genom bieffekter såsom aptitlöshet eller illamående 

(Hellström & Hydén, 2016). 

 

Då demens inte går att bota ska hälso - och sjukvårdsåtgärderna fokusera på att ur 

ett personcentrerat förhållningssätt främja personen med demens’ allmänna dagliga 

livsföring så att god livskvalitet kan uppnås (Socialstyrelsen, 2016). 

I maj 2017 antogs The Global Plan of Action on the Public Health Response to 

Dementia 2017 - 2025 av Världshälsoorganisationens medlemsländer. Denna 

handlingsplans vision är att personer med demens ska få kunna leva väl och erhålla 

den vård och stöd de behöver för att upprätthålla sin möjlighet till värdighet, respekt, 

autonomi och jämlikhet. Punkt 56 i planen påpekar att personer med demens ska ha 

samma rätt att leva i samhället och erhålla vård utifrån önskningar och preferenser. 

För att säkerställa att personer med demens bevarar sin funktionella förmåga i 

kombination med sina rättigheter till frihet och mänsklig värdighet behövs en 

samordnad, personcentrerad och tillgänglig hälsovård.  

Sjuksköterskan ingår allt som oftast i en del av en multiprofessionell grupp av vård 

- och omsorgsgivare kring personen med demens där alla kan bidra med sin 

yrkesspecialitet (Socialstyrelsen, 2016). 

 

Nutrition 

Världshälsoorganisationen definierar nutrition som intaget av mat relaterat till 

kroppens näringsbehov och påpekar att en tillräcklig välbalanserad kost kombinerat 

med regelbunden fysisk aktivitet är en hörnsten för bra hälsa. 

Motsatt effekt kan vara nedsatt immunitet, ökad risk för sjukdom, försämrad fysik 

samt mental utveckling vara resultat av en dålig kost (WHO, 2017). I Sverige har 
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Livsmedelsverket (2016) tagit fram en så kallad tallriksmodell som påvisar hur 

fördelningen av mat bör se ut på tallriken för att skapa en balans i näringsintaget. 

Denna modell finns i två versioner där den ena kan tillämpas vid ett mer aktivt 

leverne och den andra för individer som inte rör på sig så mycket. 

Vidare poängterar Livsmedelsverket (2017) att måltiden ses som ett viktigt moment 

i vardagen inom äldreomsorgen där den sociala aktiveringen sätts lika mycket i 

fokus som att maten står för ett adekvat nutritionsintag. Måltiden kan bli en 

glädjefylld tillställning som deltagarna kan finna betydelsefull.  

  

Aremyr (2012) förklarar att olika faktorer kan förstärka energiåtgången hos personer 

med demens, däribland: rastlöshet, darrningar, stela muskler, gripreflexer, ändrad 

ämnesomsättning och låg kroppstemperatur. Detta visar att ett adekvat näringsintag 

för personer med demens är viktigt, trots att det beskrivs att de har lägre energibehov 

på grund av att de rör sig i mindre omfattning.  

I en omvårdnadsprocess relaterat till näringsintag bör sjuksköterskan identifiera ett 

problem som upptäckts genom observation av en individ eller en grupp människor. 

Den samlade informationen kan sedan leda till att sätta ett mål för 

problemlösningen. Vidare genomförs den omvårdnadshandling som individen står i 

behov av. Detta kan till exempel vara assistans vid måltid, vilket sedan utvärderas. 

Utvärdering kan ske i form av exempelvis viktutveckling (Sandman, 2011). 

  

Att nutritionsåtgärder skulle förlänga livslängden hos personer med demens finns 

det föga belägg för. Dock inkluderar målen för näringsåtgärder en minskning av 

undernäringsrelaterad sjuklighet där dess vinning bland annat innefattar 

muskelstyrka, rörlighet och ökad livskvalitet (Ball et al., 2015), samt minskar risken 

för infektioner och sjukdomar relaterade till näringsbrist (Faxén-Irving, Karlström 

& Rothenberg, 2016). 

I Socialstyrelsens riktlinjer inom mat och näring påtalas att en patients 

nutritionstillstånd ska erhålla samma höga medicinska prioritering som betydelsen 

av läkemedel inom hälso - och sjukvård (Socialstyrelsen, 2016). 

  

Munhälsa 
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Att personer med demens har ett försämrat näringsupptag kan ha flera anledningar. 

En utav dessa är att personen har en dålig munstatus. Att nedsatt munstatus uppstått 

kan exempelvis bero på biverkning av läkemedel eller dåligt skött munhygien 

(Sandman, 2011), rester av mat i munnen kan skapa munsår som stör. Det kan även 

röra sig om blåsor som gör det svårt att äta eller en tandprotes som inte längre passar 

ordentligt (Aremyr, 2012). Med det naturliga åldrandet medför även att tandens 

emaljyta blir ömtåligare och har lättare att spricka, vilket kan orsaka problem i 

munnen (Wertsén, 2015). Undersökning av munnen är något som bör ombesörjas så 

fort indikationer uppfattas  på att något inte står rätt till med den som besväras. 

I ett senare skede av demens kan det vara svårare för personen med demens att ge 

uttryck för smärta och obehag (Sandman, 2011).  

 

Personcentrerad vård 

Alla aspekter av vård och omsorg ska tas i beaktande vid personcentrerad vård, 

vilket innebär att man ser till fysiska, psykiska, sociala, kulturella, andliga och 

existentiella områden (Edberg, 2011). Att arbeta personcentrerat inbegriper att 

sträva efter att prioritera upprättandet av goda relationer genom positivt samspel och 

kommunikation (Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark & Edvardsson, 2014). 

Personcentrerad vård innebär att man utgår ifrån vårdtagarens bakgrund där 

personliga val och autonomi betonas (Edberg, 2011). Personcentrerad vård bygger 

på ett partnerskap där personen med demens’ upplevelser och erfarenheter 

kombineras med vårdgivarens kunskap om diagnosen (Ekman, Norberg & 

Swedberg, 2014). Vidare ska vårdtagaren kunna vara involverad i vård - och 

omsorgsbeslut (Ross, Tod & Clarke, 2014) och vårdgivaren ska visa hänsyn till 

personliga perspektiv för att påvisa respekt för värde och värderingar hos 

vårdtagaren (Edberg, 2011). 

  

Enligt Nationella riktlinjer för vård och omsorg av personer med demenssjukdom 

(Socialstyrelsen, 2016) ska den vård och omsorg som en person med demens fodrar 

vara personcentrerad. Med det innebär att göra omvårdnaden och miljön kring 

personen med demens mer personlig och familjär, personen med demens ska - trots 

kognitiva nedsättningar - behandlas som en människa som besitter en egen 

självkänsla med sina personliga upplevelser och rättigheter. Utifrån personen med 
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demens’ perspektiv så sker en strävan av att sätta sig in i vad som är bäst för hen, 

samt värna om personen med demens’ självbestämmande och möjliga 

medbestämmande. 

I Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom påtalas att 

stödinsatser till personer med demens ska vara personcentrerade där fokus ligger på 

vad personen i fråga är i behov av och kan ge uttryck för i relation till sjukdomens 

förlopp, detta ska resultera i en god livskvalitet (Socialstyrelsen, 2016).  

 

Problemformulering 

Vid demens är det vanligt att näringsbrist och undernäring uppstår bland annat på 

grund av depression, minskad rörelseförmåga, försämrad munstatus eller 

svårigheter att uppmärksamma hunger och törst. Detta medför risk för orkeslöshet, 

kroppsskador vid fall och nedsatt återhämtning vid sjukdom tillika andra besvär. För 

att upprätthålla en god livskvalitet är ett gott näringsintag av största vikt. Därför är 

det betydelsefullt att studera hur personer med demens kan upprätthålla ett adekvat 

näringsintag. 

Syfte 
Syftet med litteraturöversikten var att utforska personcentrerade 

omvårdnadsåtgärder som en sjuksköterska kan applicera till olika omständigheter 

för att optimera nutritionsintaget hos personer med demens.  

 

 
 
 
 

 
Definition av centrala begrepp  
  

Personen/personer med demens 

Personen/personer med demens är i denna litteraturöversikt en person som insjuknat 

i en demenssjukdom, vars tillstånd kräver omvårdnadsåtgärder för att möjliggöra en 

daglig livsföring.  
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Nutritionsintag 

Nutritionsintag ses i denna litteraturöversikt som ett tillfälle där personen med 

demens har möjlighet att inta näring i form av mat och dryck för att bibehålla hälsa 

och välmående.  

 
 

METOD 

Design 

Studien är en litteraturöversikt av kvalitetsgranskade, analyserade och 

sammanställda vetenskapliga artiklar. Resultatet har omsorgsfullt satts i ett 

beskrivande och strukturerat format, enligt Friberg (2012). 

 

Urval 

Litteratursökningen av vetenskapligt granskade artiklar genomfördes i databaserna 

CINAHL och PubMed vilka tillhandahölls genom Högskolan Dalarnas hemsida. 

Dessa databaser valdes ut då litteraturöversikten har ett omvårdnadsfokus (Polit & 

Beck, 2012).  

Sökord har använts som utgjort en grund för litteratursökningen (Forsberg & 

Wengström, 2016). Dessa är: dementia, nutrition, nurs*, factor, intervention, 

optimizing, person-centered. Med hjälp av den booleska operatorn AND kunde 

sökningarna tökas, se tabell 1 Sökmatris för antal träffar vid olika kombinationer. 

Flera artiklar återkom i de olika sökningarna. 

 

 

 

Inklusionskriterier 

Artiklar skrivna på engelska publicerade från januari 2006 och framåt valdes ut för 

att främja den aktuella forskningen. Personerna med demens i artiklarna hade alla 

gemensamt att de behövde hjälp från vårdpersonal eller anhöriga för att klara av sin 

dagliga livsföring.  

 

Exklusionskriterier 
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Artiklar uteslöts som berörde alkoholdemens/alcohol (related) dementia. 

Även artiklar som behandlade omvårdnadsåtgärder inom palliativ vård/palliative 

care/end of life exkluderades.  

Detta val gjordes på grund av att författaren valde att fokusera på personen med 

demens som fortfarande var fysiskt fungerande samt vars sjukdomstillstånd 

tillkommit med hög ålder. 

 

  

Värdering av artiklarnas kvalitet 
Kvalitetsgranskning skedde av 11 artiklar genom två granskningsmallar med 

tillhörande frågor vilka tillhandahölls av Högskolan Dalarna, se bilaga 1 och 2. 

Mallen för kvantitativa studier användes på 5 av artiklarna och till resterande artiklar 

användes mallen för kvalitativa studier. Mallen för kvantitativa studier innehöll 29 

frågor och mallen för kvalitativa innehöll 25 frågor, således var maxpoäng 29 

respektive 25 poäng för de två mallarna. I den kvantitativa mallen var låg kvalitet 

mellan 17-20 poäng, medelkvalitet mellan 20-24 poäng och hög kvalitet mellan 25-

29 poäng. I den kvalitativa mallen var respektive värden: låg kvalitet 15-17 poäng, 

medel  kvalitet 17-21 poäng och hög kvalitet 21-25 poäng. Poängen delades upp i 

låg, medel och hög kvalitet. Artiklarna var av både hög och medel kvalitet och kom 

därmed att ingå i litteraturöversikten. 
 

Tillvägagångssätt 
En artikel valdes ut när titel och abstrakt överensstämde med litteraturöversiktens 

syfte. Artiklarna lästes noggrant i fulltext för att vidare bedömas vilka som var 

relevanta för litteraturöversikten. Därefter gjordes kvalitetsgranskning vilket 

resulterade i 14 stycken artiklar som kom att användas. 

Enligt Friberg (2012) kunde dokumentation ske i form av en tabell för att redovisa 

sökning av artiklar.  
 

Analys och tolkning av data 
Arbetssättet har förts strukturerat genom att först läsa de utvalda artiklarna noggrant 

flera gånger för att sätta sig in i dess innehåll. Därefter följde sökandet efter 

skillnader respektive gemensamma teman i artiklarna. Resultatet av analysen bestod 
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av en mängd omvårdnadsåtgärder vid nutritionsintag hos den demenssjuke 

människan. För att begränsa resultatets omfattning valdes de fem åtgärder som 

uppkom flest gånger i artiklarna ut för vidare presentation (Friberg, 2012). Vidare 

utformades en artikelmatris, se bilaga 3.  

 

Etiska överväganden 
Det etiska värdet är en väsentlig del av den vetenskapliga forskningen. Detta har 

applicerats i urvalet av artiklar. Artiklarna har fått godkännande från en etisk 

kommitté, stått utanför intressekonflikt och finansiella relationer till organisationer 

med intresse i forskningsarbetet, samt inkluderat frivilliga deltagare. 

Litteraturöversikten har utförts ur ett objektivt perspektiv innan resultatet 

sammanställts, detta för att undvika partiskhet och vinklingar i sammanställningen. 

Vidare har konklusion och resultat i största mån framställts omsorgsfullt respektive 

motiverat (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

 

RESULTAT 
 

Litteraturöversikten baseras på 11 stycken vetenskapliga artiklar. Fyra artiklar var 

från England, två var från USA, en var från Kanada, två var från Australien, en var 

från Nya Zeeland och en var från Taiwan. Bland dessa artiklar var sex artiklar av 

kvalitativ design och fem kvantitativ. Under artikelanalys uppkom fem teman flest 

gånger som utgjorde omvårdnadsåtgärder, vilka kunde utföras ur ett personcentrerat 

förhållningssätt. Omvårdnadsåtgärderna som valdes ut var att lyssna till musik, 

personlig assistans, muntlig uppmaning, presentation av mat, träningsprogram under 

måltid. 

 

Att lyssna till musik 

 

Att musik når opåverkade delar i hjärnan hos personen med demens bekräftas av 

Thomas och Smith (2009) som vidare förklarar att det färska minnet är mest sårbart, 

medan äldre minnen kan kvarstå. I en studie resulterade spelandet av bekant musik 

i att kalorikonsumtionen ökade med 20 % i jämförelse med att inte lyssna till någon 
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musik. Genom att tillgodose en individs preferenser sätts vården därmed in i en 

personcentrerad referensram.  

Att använda sig av “soothing music” (“lugnande musik”) har lett till att lugna 

miljöer kring måltiden skapats där minskad stress och ångest, samt en förbättring i 

beteendesymptom observerats 

(Murphy, Holmes & Brooks, 2017; Thomas & Smith, 2009). 

 

I en matsal på ett äldreboende med personer med demens kan det vara svårt att 

kontrollera ljudnivån, men vid användandet av avkopplande musik har de generella 

ljuden omslutits av musiken vilket i sin tur resulterat i minskad oro (Thomas & 

Smith, 2009; Keller, 2016). Musik har gett personen med demens mer lugn och 

trygghet, vilket medfört förbättrad koncentration och uppmärksamhet under 

måltiden (Thomas & Smith, 2009). 

 

Personlig assistans  

 

Att ta emot instruktioner samt att uttrycka sig verbalt kan vara en svårighet som kan 

resultera i undernäring. Andra faktorer som spelar in är att personer med demens är 

lättdistraherade, benägna till oro och att de inte använder besticken rätt (Lou, Dai, 

Huang & Yu, 2007). 

Att individuellt anpassad assistans har visat en ökning av det som personen med 

demens får i sig av en måltid har blivit bekräftat enligt Leah (2016). Allen, Methven 

& Gosney (2013) påtalar även hur samma fördelaktiga resultat påträffats vid 

mätning av specifika kalori – och proteinintagsmätningar (Allen, Methven & 

Gosney, 2013).  

Nell, Neville, Bellew, O’Leary, & Beck (2016) påtalar hur effekten av brist på 

matassistans innebär en riskfaktor associerad med ett försämrat matintag. Men att 

måltiden istället förlängs när personen med demens får assistans i sin måltid, vilket 

resulterar i att personen med demens kan få i sig sitt näringsbehov (Leah, 2016; Nell 

et al., 2016). 

Att som vårdgivare ha möjlighet att erhålla de rätta verktygen till att förstå och 

förbättra kommunikation och interaktion vid måltidsassistans har visat sig gynna 

både personen med demens och vårdgivare, vilket i sin tur föranlett ett 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Allen%20VJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24251424
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personcentrerat förhållningssätt (Lou et al., 2007). Exempel på åtgärder som 

underlättar för personen med demens är att hälla upp näringsdryck ur dess 

originalbehållare till ett glas för att personen med demens ska kunna identifiera 

drycken, samt att inte använda sugrör då fler muskler i läpparna används (Allen et 

al., 2013).  

 

Muntlig uppmaning 

 

När en vårdgivare assisterar och hjälper personen med demens bör det ske med ett 

anpassat tillvägagångssätt (Murphy et al., 2017). I det verbala framförandet kan 

lirkande och en mild övertalning ingå. Trots att interventioner som innehåller 

verbala uppmaningar är tidskrävande (Ullrich & McCutcheon, 2008), där varje steg 

i ätprocessen kan komma att kräva positiv support och uppmuntran (Nell, Neville, 

Bellew, O’Leary, Beck, 2016) så har dessa gett positiva utslag och resulterat i 

självständigt måltidsintag (Ullrich et al., 2008). 

Enligt Nell et al. (2016) kan anhöriga verka som en positiv faktor när de kommer 

och besöker personen med demens på ett boende vid måltid, vilket motiverat ett ökat 

kostintag. 

 

Presentation av mat 

 

Det har framkommit att måltidspresentationen har stor inverkan på personen med 

demens. Nell et al. (2016) påpekar att presentation av mat är av största väsentlighet 

då personer med demens lätt kan glömma vilken slags mat de uppskattar, därför ska 

maten vara iögonfallande nog för att personen med demens ska vilja känna lust till 

att smaka. Presentationen är nummer ett och smaken nummer två (Nell et al., 2016). 

Ett sätt att underlätta för personen med demens är att ha en särskild färg på porslinet 

för att urskilja maten på tallriken (Allen et al., 2013; Keller, 2016; Murphy, Holmes 

& Brooks, 2017). 

 

Även själva maten har betydelse för måltidsintaget. Matportionen får gärna vara av 

mindre karaktär, plockmat har även visats fördelaktigt. Istället för att servera maten 

till personen med demens direkt på en tallrik, eller använda sig av måltider som 
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kommer förpackade till ett boende har det visats att personen med demens intar mer 

mat när de antingen får ta själva alternativt att maten står framdukad på bordet för 

att ösas upp av annan person. På så vis kan personen med demens se maten och själv 

bestämma vad och hur mycket de vill äta (Barnes, Wasielewska, Raiswell, & 

Drummond, 2013; Keller, 2016).  

 

Träningsprogram för att underlätta måltidssituationen  

 

Enligt Murphy et al. (2017); Jansen, Ball, Desbrow, Morgan, Moyle & Hughes, 

(2015); Leah (2016) så är träningsprogrammen Spaced retrieval (SR) och 

Montessorimetoden (MM) eller Montessoribaserade aktiviteter två effektiva 

träningsprogram för både den som erhåller och den som tillhandahåller hjälp och 

har visat sig mycket effektiva i förbättringen av nutritionsintag. Leah (2016) 

förklarar att interventionerna är baserade i en biomedicinsk teori och fokuserar på 

områden i hjärnan som är minst påverkade av demens. Då procedurminnet hos 

personen med demens är väl underhållet jämfört med det semantiska minnet 

(allmänbildning) används dessa träningsprogram. Vid SR blir personen med demens 

presenterad med information eller procedurer som sedan ska genomföras vid olika 

tidsintervaller vars tidsspann kommer att öka. MM bryter ner måltiden i mindre 

demonstrerande moment, vilket personen med demens vidare ska följa och 

praktisera aktivt och kontinuerligt. Dessa träningsprogram är likväl till sin fördel för 

instruktören då de förbereder dem med bättre kunskap, attityd och beteende 

gentemot personen med demens vid måltider. 
 
DISKUSSION 
Sammanfattning av huvudresultatet 

Genom denna litteraturöversikt har olika främjande omvårdnadsåtgärder vid 

personer med demens’ näringsintag framkommit. De omvårdnadsåtgärder som 

sammanställts kan hjälpa en person vars fysiologiska och kognitiva nedsättningar 

bidrar till en försämrad nutritionsstatus. Genom att arbeta nära personen med 

demens och se till dess omvårdnadsbehov och preferenser kan man genom ett  

personcentrerat tillvägagångssätt hjälpa hen. De omvårdnadsåtgärder som 

framträdde i resultatet och gav önskade utslag var att: få lyssna till musik under 
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måltidens gång vilket skapade en stämning av lugn, tillhandahålla assistans vid 

måltid när svårigheter att själv fullfölja intag av mat existerar, ta emot positiva 

uppmaningar och verbalt stöd som uppmuntran, kunna avnjuta en attraktiv måltid i 

önskad mängd, samt kognitiva träningsprogram.  

 

Resultatdiskussion 

Under studiens gång framkom fem omvårdnadsåtgärder som vidare kunde ses ur ett 

personcentrerat perspektiv. 

 

Att få tillfälle att lyssna till musik under måltidens gång visade sig ha en lugnande 

effekt på personen med demens. Detta styrks av Thomas & Smith (2009) som påtalar 

hur måltidsintaget har förlängts när musik spelats i bakgrunden, och detta medförde 

en mer behaglig takt genom måltiden och ett högre kaloriintag. 

Implementering av detta i ett privat hem kan förmodligen ske utan svårigheter då 

färre röster kan behöva komma till tals gällande preferens av musik. Ur ett 

personcentrerat perspektiv kan personen med demens stå för valet av musik om så 

är möjligt för hen. Vid ett boende kan motsättningar uppstå när det kommer till valet 

av musik, vilket kan kräva uppmärksamhet från personalen ur ett preventivt syfte 

för att undvika konfrontationer och agitation. I Nationella riktlinjer för vård och 

omsorg av personer med demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2016) påtalas att ta 

hänsyn till personen med demens kulturella arv, vilket bör tas i beaktning i dagens 

multikulturella samhällen. Genom sjuksköterskans respekt gentemot personen med 

demens tas hänsyn till önskan av musikval (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

På boenden är det undersköterskor och vårdbiträden som stödjer de boende i 

vardagen (Kommunal, 2017), dessa kan därmed komma att bidra till 

personcentrerad vård då personen med demens har möjlighet att behålla sina 

personliga preferenser (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

 

Genom personcentrerad vård blev måltiden ett utdraget moment när personen med 

demens erhöll individuell assistans vilket i sin tur ledde till ett ökat näringsintag 

(Leah, 2016). Det är väsentligt för sjuksköterskan att bemöta personen med demens 

på en adekvat nivå där man fokuserar på dennes resurser och sätta vårdtagaren i 

centrum. Likväl som en person med demens kan föredra att äta ensam ska man 
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samtidigt ha i åtanke att behov och önskningar kan ändras i en person med demens’ 

varierande tillstånd (Murphy et al., 2017).  

Sjuksköterskan spelar en viktig roll i måltidssituationen där hon ska finna sätt att 

möjliggöra att äta trots sjukdomstillstånd hos person med demens (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Relaterat till individuell assistans framlade Nell et al. 

(2016) att muntlig uppmaning verkade som en positiv influens. 

Nationella riktlinjer för vård och omsorg av personer med demenssjukdom 

(Socialstyrelsen, 2016) tydliggör hur relationen till personen med demens ska 

eftersträvas att bibehållas utav hälso - och sjukvårdspersonal och denna 

omvårdnadsåtgärd kan förstärka bandet mellan sjuksköterska och vårdtagare. 

Vidare påpekar Svensk Sjuksköterskeförening (2016) att trots att personen med 

demens har en oförmåga att kommunicera verbalt och göra sig förstådd ska 

sjuksköterskan fortsätta se personen med demens som en individ med en egen 

personlighet för att arbeta enligt personcentrerad vård. Trots att Ullrich och 

McCutcheon (2008) framhåller den tidskrävande aspekten i denna åtgärd bör det 

ställas i relation till att det kan gynna ett gott näringsintag. 

 

På vilket sätt måltiden blev serverad för personen med demens var av stor betydelse 

(Nell et al., 2016). Sjuksköterskans uppgift blev att genom personcentrerad 

omvårdnad utforma måltidssituationen till den bästa för personen med demens, där 

flera behov sätts i fokus kontra endast nutritionsintag (Svensk Sjukvårdsförening, 

2016). Denna åtgärd kunde inbegripa flera olika detaljer såsom att måltiden skulle 

se aptitlig ut (Nell et al., 2016). Andra inslag var att porslinet skulle inneha en 

särskild färg och att maten inte skulle serveras direkt på en bricka. Dessa inventioner 

effektiviserades på bästa sätt när de hölls kontinuerligt (Keller et al., 2015). Istället 

för att se på patienten som ett objekt som kräver olika fysiologiska behov kan man 

med en personcentrerad omvårdnad se människan ”bakom” sjukdomsdiagnosen 

som fortfarande kan inneha ett medbestämmande (Hörnsten, 2017).  

 

Den sista omvårdnadsåtgärden identifierar två träningsprogram (Leah, 2016) som 

ger utrymme för personen med demens att utveckla sin självständighet och sitt 

självförtroende utifrån en personcentrerad omvårdnad (Socialstyrelsen, 2016). 

Spaced retrieval (SR) och Montessorimetoden (MM) bygger på enkla instruktioner 
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och steg för steg moment där lärandet månar om vårdtagarens integritet och arbetar 

med att personen med demens ska känna tillit inför sin förmåga att prestera med 

hänsyn till personliga förmågor (Leah, 2016). Utifrån dessa träningsmoment kan 

sjuksköterskan möjliggöra att enlig personcentrerad vård belysa personen med 

demens kontra diagnosen och se vårdtagaren som en samarbetspartner och autonom 

människa (Socialstyrelsen, 2016).  

 

Ekman et al. (2014) utvecklar karaktären av autonomi och förklarar att när en person 

behöver motta hjälp sätts hen i en beroendesituation som många gånger framställs 

ur en ofördelaktig vinkel, men ur ett personcentrerat förhållningssätt har hen 

fortfarande möjlighet att förklara sina behov och önskningar som sedan kan sättas i 

verket. En vårdgivare ska kunna ha makt, men inte nödvändigtvis ha makt över en 

vårdtagare. Detta innebär även att som vårdgivare i största möjliga mån kunna tolka 

det vårdnadstagaren behöver hjälp med när hen inte har förmågan att kommunicera. 

Att förhålla sig i en ömsesidig beroendesituation blir en fråga om att ge och ta, där 

vårdtagarens rätt till självständighet respekteras. Liksom Socialstyrelsen (2016) 

tydliggör när de beskriver att stöd till personen med demens ska vara baserat utifrån 

vårdtagarens “egna önskemål och kvarvarande förmågor” (Socialstyrelsen, 2016, s. 

8). 

 

För att kunna förse personen med demens med lämpligt stöd vid nutritionsbehov är 

det grundläggande att uppmärksamhet appliceras till vilket stadie personen med 

demens befinner sig (Murphy et al., 2017). Som sjuksköterska kan ätmönster och 

beteende hos personen med demens  observeras på nära håll, vilket innefattar att 

notera vad personen äter, erbjuda assistans när det är nödvändigt och utveckla en 

medvetenhet i hur den dementa människans nedsatta förmåga att följa instruktioner 

och uttrycka sina behov verbalt utgör en risk för undernäring (Lou et al., 2007). 

Enligt Nationella riktlinjer för vård och omsorg av personer med demenssjukdom 

(Socialstyrelsen, 2016) ska den vård och omsorg som personen med demens ges 

vara personcentrerad. Ekman et al. (2014) påtalar att vårdtagaren är en unik individ 

med personliga preferenser, anlag och krav. Genom att lyssna ordentligt, observera 

och respektera vårdtagarens livsberättelse och upplevelse av ohälsa så kan man 

identifiera aspekter som hen vill belysa vilket står för en personcentrerad vård. 
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Metoddiskussion  

Artiklarna som ingår i litteraturöversikten har sökts fram i databaserna CINAHL och 

Pubmed vilka täcker omvårdnadsområdet. Sökord som användes var: dementia, 

nutrition, nurs*, factor, intervention, optimizing och person-centred. 

Genom att använda den booleska operatorn AND kunde sökkombinationer och 

sökningar skapas. En utökad sökning hade t ex kunnat innehålla orden eating 

performance och malnutrition vilket hade ökat möjligheten till ett bredare resultat 

av träffar. 

Då denna översikt belyser den demenssjuka människan vars diagnos fastställs 

relaterat till hög ålder så exkluderades artiklar gällande alkoholdemens. Även 

artiklar vars vårdtagare fodrade palliativ vård exkluderades, då vård - och 

omsorgsbehovet befinner sig på en annan nivå. Utav de 11 artiklarna var 4 av hög 

kvalitet och 7 av medel kvalitet och belyste gemensamma teman som kom att 

resultera i de presenterade omvårdnadsåtgärderna. Dessa artiklar hade sitt ursprung 

i länderna: England, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Taiwan. 

Artiklarnas spridning kan tillföra en vid överblick som åskådliggör hur det arbetas 

med omvårdnadsåtgärder globalt. 

Vid tveksamhet i samband med översättning av engelska ord har hemsidan Folkets 

Lexikon använts, samt Norstedts Engelska Ordbok. 

Då utvecklingen av människan har resulterat i ett längre leverne kommer det att 

finnas en stor grupp av demenssjuka människor i framtiden vilket gör ämnet aktuellt 

och angeläget. Detta påvisades även i val av artiklarnas publiceringsdatum för att 

presentera aktuell forskning. 

 

Etikdiskussion 

Det etiska värdet har applicerats på samtliga artiklar. Detta innebär att de har fått 

godkännande från en etisk kommitté och/eller inkluderat frivilliga deltagare som 

inte tagit skada under forskningsprojekten (Forsberg & Wengström, 2015). 

Huruvida en person med demens finner sig frivillig i dessa studier kan vara svårtytt 

vilket gör att stora krav måste ställas på forskning i bemärkelsen av etisk riktighet. 

Enligt Etikprövningslagen (Sveriges riksdag, 2015) kan forskning bland annat 

godkännas om det föreligger en respekt för människans värde i handlingen, samt att 



 

16 
 

den personliga integriteten ej sätts på spel, vilket överensstämmer med innehållet i 

artiklarna. När den personliga sfären överträds kan integriteten hotas (Thorsén, 

2013) och personen med demens finner sig ej längre i ett personcentrerat perspektiv 

(Hörnsten, 2017). 

De artiklar som framställts har redogjort för olika omvårdnadsåtgärder som kan ses 

främjande vid måltidsintag för personen med demens. Med det inte sagt att dessa 

omvårdnadsåtgärder fungerar för varje individ. 

På ett demensboende kan omvårdnadsåtgärderna skapa konfrontationer om någon i 

gruppen inte vill lyssna till musik, eller försätta personal i en kluven situation om 

dess arbetsstyrka minskar då individuell assistans ska ges. Utifrån denna aspekt kan 

vissa omvårdnadsåtgärder komma att fungera bättre i det enskilda hemmet. 

Genom de kvalitativa studierna i denna översikt finns det alltid en risk att deltagarna 

agerar annorlunda när de sätts under observation. Detta kan exempelvis bero på att 

deltagaren vill framställa en annan sida av sitt agerande eller av nervositet.  

 

Klinisk betydelse 
Vilken omvårdnadsåtgärd som kan bli aktuell för den enskilde individen är högst 

individuellt. Det bör finnas resurser för vårdgivare och anhöriga som förklarar 

innebörden av de olika omvårdnadsåtgärderna och hur de ska utföras för ett lönsamt 

resultat. Vid boenden där omvårdnadsåtgärder tar vid bör en utveckling ske av dess 

rutiner för att tydliggöra de väsentliga aspekterna av ett gott näringsintag och hur de 

olika omvårdnadsåtgärderna kan appliceras. 

De planer och rutiner som kan komma att tillföras på ett boende bör stå i proportion 

till resurserna som kan komma att finnas tillgängliga i form av arbetskraft och 

material. 

När personen med demens utsätts för näringsbrist kan det medföra konsekvenser 

exempelvis relaterat till minskad rörlighet eller infektioner, dessa tillstånd kan sedan 

komma att kräva extensiva åtgärder som kunde ha undvikits genom ett adekvat 

näringsintag. 

 

Slutsats 
Vid demensdiagnos kan hinder vid måltidsintag föreligga som gör att personen med 

demens inte får i sig ett adekvat näringsbehov, vilket kan leda till sämre livskvalitet. 
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För att undvika negativa påföljder kan effektiva interventioner tillämpas både på 

äldreboenden och i det privata hemmet för att främja engagemang hos personen med 

demens vid måltid. Detta kan resultera i att personen med demens äter, njuter av 

måltiden och får i sig den nutrition som behövs.  

För att personen med demens ska finna meningsfullhet i situationer där 

omvårdnadsåtgärderna utförs är det viktigt att arbeta utifrån ett personcentrerat 

perspektiv. Hur sjuksköterskan förhåller sig gentemot personen med demens 

har en avgörande betydelse i hur vården kommer att se ut. Då människor är olika 

och kräver vårdmiljöer och insatser av varierande slag ska det vara vårdtagarens 

personlighet och hens upplevelse som ska sättas i fokus kontra diagnosen, detta kan 

göra vård - och omsorgsarbetet personligt och förhoppningsvis effektiviserat.  
 

Förslag till vidare forskning  

Under artikelsökningen framträdde en stor mängd olika omvårdnadsåtgärder vilka 

skulle kunna fördjupas i mer grundligt då åtgärdsprocessen är väldigt individuell 

från person till person. Det visar att det existerar omfattande framtida forskning att 

ta del i. 

I relationen till resultat i översikten gällande mat som ser aptitlig ut vore det 

intressant att få ta del i om typiska maträtter från personen med demens liv - ”mat 

från förr” - har lika stort attraktionsvärde som dagens maträtter.  
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BILAGA 1 - Tabell 1 sökmatris 
 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal utvalda 

artiklar till 

resultat 

CINAHL Dementia AND nutrition 

AND nurs* 

21293 

468 

180 

27 10 7 

CINAHL Dementia AND nutrition 

AND factor 

21293 

468 

138 

2 2 1 

CINAHL Dementia AND nutrition 

AND intervention 

21293 

468 

64 

11 8 2 

CINAHL Dementia AND nutrition 

AND optimizing 

21293 

468 

2 

1 1 0 

CINAHL Dementia AND nutrition 

AND person-centred 

21293 

468 

1 

1 1 0 

PubMed Dementia AND nutrition 

AND nurs* 

89980 

1742 

339 

5 3 3 

PubMed Dementia AND nutrition 

AND factor 

89990 

1742 

204 

7 3 0 

PubMed Dementia AND nutrition 

AND intervention 

89990 

1742 

236 

15 7 1 

PubMed Dementia AND nutrition 

AND optimizing 

89990 

1742 

7 

1 1 0 

PubMed Dementia AND nutrition 

AND person-centred 

 

89990 

1742 

7 

3 1 0 
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BILAGA 2 - GRANSKNINGSMALL FÖR 
KVALITETSBEDÖMNING, Kvantitativa studier 

 

 
Fråga 

Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 
problematik? 

  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens 
syfte? 

  

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   
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20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och 
analyserats? 

  

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 
av studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng:  

Kvalitet:  låg medel hög 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 
Forsberg & Wengström (2008). 
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BILAGA 3 - GRANSKNINGSMALL FÖR 
KVALITETSBEDÖMNING, Kvalitativa studier 

 

 
Fråga 

Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 
problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens 
syfte? 

  

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 
bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
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21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 
av studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summ
a 

   

 

Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 
Forsberg & Wengström (2008). 
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BILAGA 4 - Artikelmatris  
Författare 
År, Land 

Titel Syfte Studiedesign Resultat Kvalitet 

Allen et al. 
2014 
England 

Impact of 
serving method 
on the 
consumption of 
nutritional 
supplement 
drinks: 
randomized 
trial in older 
adults with 
cognitive 
impairment 

Att analysera 
servingeringsmetod 
vid äldreboende. 

Kvalitativ Teman: 
-Presentation av 
mat. 
 
Olika 
serveringsförslag 
gav varierande 
resultat i 
nutritionsintag.   

Hög 

Barnes et al. 
2012 
England 

Exploring the 
mealtime 
experience in 
residential care 
settings for 
older people: an 
observational 
study 

Att 
uppmärksamma 
och beskriva de 
boende på ett 
äldreboendes 
måltidsrutiner 

Kvalitativ Teman: 
-Presentation av 
mat. 
-Personlig assistans. 
 
Individens 
upplevelse av måltid 
är av stor betydelse.  

Hög 

Jansen et al. 
2015 
Australien 

Nutrition and 
dementia care: 
Informing 
dietetic practice 

Samla information 
för att informera 
dietister, anhöriga 
och vårdare om 
näringsåtgärder för 
den dementa 
människan 

Kvantitativ Tema: 
-Träningsprogram. 
 
Träningsprogram 
var de åtgärder som 
vårdgivare kom att 
erhålla för vidare 
applicering.   

Medel 
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Keller 
2016 
USA 

Improving food 
intake in 
persons living 
with dementia 

Beskriva 
näringsstatus hos 
dementa människor 

Kvantitativ Teman:  
-Muntlig 
uppmaning. 
-Att lyssna till 
musik. 
 
Psykosociala 
aspekter av måltider 
spelar stor roll och 
näringsstatusen hos 
individen kan 
upprätthållas vid rätt 
socialt förhållande.  

Medel 

Keller et al. 
2015 
Kanada 

Strategies to 
support 
engagement 
and continuity 
of activity 
during 
mealtimes for 
families 
living with 
dementia; a 
qualitative 
study 

Förse information 
angående förståelse 
för måltidens 
betydelse i familj 
med person med 
demens.  

Kvalitativ Teman: 
-Muntlig 
uppmaning. 
 
Måltiden är mer än 
bara ett 
nutritionsintag. 

Hög 

Leah 
2016 
England 

Supporting 
people with 
dementia to eat 

Identifiera de bästa 
sätten att stödja 
dementa människor 
att äta 

Kvantitativ Teman: 
-Träningsprogram. 
-Personlig assistans. 
-Lyssna till musik. 
 
Framgångsrika 
omvårdnadsåtgärder 
måste baseras på 
individen.  

Hög  
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Lou et al. 
2007 
Taiwan 

Nutritional 
status and 
health 
outcomes for 
older people 
with dementia 
living in 
institutions 

Rapportera en 3-
månaders studie av 
BMI och 
hälsoaspekter hos 
dementa människor 
på boende 

Kvalitativ Teman: 
-Personlig assistans. 
 
 
 
Sjuksköterskans roll 
är av stor betydelse 
vid måltidens 
anpassning. 

Medel 

Murphy et al. 
2017 
England 

Nutrition and 
dementia care: 
developing an 
evidence-based 
model for 
nutritional care 
in nursing 
homes 

Identifiera 
nutritionsproblem 
vid måltid hos 
dementa människor 

Kvalitativ Teman: 
-Presentation av 
mat. 
-Personlig assistans. 
-Muntlig 
uppmaning. 
- Träningsprogram. 
 
Nutritionsintaget 
kan vara av hög 
komplexitet och bör 
tas i akt vid 
omvårdnadsåtgärder.  

Medel 

Nell et al. 
2016 
Nya Zealand 

Factors 
affecting 
optimal 
nutrition and 
hydration for 
people living in 
specialised 
dementia care 
units: A 
qualitative 
study of staff 

Att undersöka 
vårdgivares 
uppfattningar av 
nutritionsåtgärder 
på ett 
demensboende 

Kvalitativ Teman: 
-Muntlig 
uppmaning. 
-Presentation av 
mat. 
 
Vårdgivarens 
uppfattning var att 
ett gott  
nutritionsintaget är 
en kombination av 

Medel 
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caregivers' 
perceptions 

individen och 
miljön.  
 
 

Thomas et al. 
2009 
USA 

The Effect of 
Music on 
Caloric 
Consumption 
Among 
Nursing Home 
Residents with 
Dementia of the 
Alzheimer’s 
Type 

Undersöka 
näringsintaget hos 
dementa människor 
på äldreboende när 
musik spelas 

Kvantitativ Teman: 
-Att lyssna till 
musik. 
 
Fler kalorier 
konsumerades vid 
måltid när välkänd 
musik spelades 
jämfört under en 
måltid utan musik.  
 
 
 
 

Medel 

Ullrich et al. 
2017 
Australien 

Nursing 
practice and 
oral fluid intake 
of older people 
with dementia 

Att undersöka vad 
sjuksköterskor gör 
för att säkra att 
dementa människor 
få i sig tillräckligt 
med dryck 

Kvalitativ Teman: 
-Muntlig 
uppmaning. 
-Personlig assistans. 
 
När vårdgivaren ger 
verbal uppmaning 
eller personlig 
assistans är 
dryckesintaget som 
störst hos personen 
med demens.  
 
 

Medel 
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