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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie var att i en litteraturstudie beskriva hur måltidsmiljön inom vården 

kan vara betydelsefull för äldre människor. Studien genomfördes som en systematisk 

litteraturstudie där 13 artiklar granskades. Resultatet visade att en god måltidsmiljö innehåller 

flera faktorer. Måltidsmiljön har betydelse för äldre människor och många önskemål om 

förbättringar framkom. Renlighet, lugn och värdighet med fina färger, möbler och textilier är 

enkla åtgärder som kan vara mycket uppskattade. Blommor, växter, tända ljus och 

bakgrundsmusik kan också liva upp miljön i matsalen och göra atmosfären mer trivsam. 

Vårdpersonalen har ett viktigt ansvar i att upptäcka brister och att genomföra nödvändiga 

förbättringar. Utbildning i miljöns betydelse för äldre och reflektion i grupp över förbättringar 

i måltidsmiljön kan användas för att engagera personalen. Viktigt är att personalen ser till 

patientens egna behov och önskemål. Vid sökning av artiklar till denna studie blev resultatet 

litet, det vill säga att befintlig forskning i måltidsmiljöns betydelse för nutrition hos äldre är 

begränsad. Därför ser vi ytterligare behov på forskning inom detta ämne. 

Nyckelord: Nutrition, Måltidsmiljö, Omvårdnad, Äldre 

Keywords: Nutrition, Mealtime environment, Nursing, Elderly   
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INLEDNING                   1 

Människan har ett grundläggande behov av vätska och näring, vi äter och dricker för att 

överleva. Det som ligger på tallriken kan vara långt mer än mat och dryck.  Gemenskap, 

identitet och trygghet är andra behov som är kopplade till människans matvanor (1). 

Florence Nightingale skrev 1860 att alla som iakttar sjuka människor vet att tusentals 

patienter svälter varje år även fast vi lever i ett överflöd. Det beror på en bristande 

uppmärksamhet om hur människor bäst kan ta till sig mat (1).  

En utvärdering av näringsproblemens omfattning, tillgänglig kunskap om 

nutritionsbehandling och praktiska aspekter på diagnostik och behandling finns i en rapport 

från Socialstyrelsen. Den visar att vården ska ställa samma krav på utredning, diagnos, 

behandlingsplanering och uppföljning/dokumentation av den sjuka individens näringstillstånd 

som med annan medicinsk behandling (2).  

Fysiologiska förändringar hos äldre 

Äldre människor som grupp äter mindre därför att deras energiomsättning blir successivt lägre 

med åren. Det leder till att de blir utsatta för undernäring och felnäring. Andra faktorer som 

ger ökad risk för undernäring och är associerade med åldrandeprocessen kan inkludera 

försämrad funktionell kapacitet som till exempel dåliga tänder, tarmtömningsproblem 

och/eller sväljproblem. Även fysiologiska förändringar som minskad lukt, syn och 

smakförmåga kan göra att de förlorar aptiten. Åldrande och dålig nutritionsstatus kan också 

kopplas ihop med andra fysiologiska förändringar som till exempel minskad cellulär kapacitet 

att lagra vatten, minskad styrka, balans och muskelmassa. Förändringarna påverkar den äldres 

risk för uttorkning, fall och skador, viktnedgång och ger en försämrad ämnesomsättning. 

Förutom dessa faktorer som är desamma för alla äldre människor, har många äldre på 

särskilda boenden ofta sjukdomar som gör att de inte kan äta själva till exempel, 

demenssjukdomar, stroke eller muskelsjukdomar: Parkinson, MS med flera. Oavsiktlig 

viktminskning och undernäring är associerad med ökad dödlighet och sjuklighet, ökad risk för 

trycksår, utveckling av infektioner, ökad fallrisk, apati, minskad förmåga att utföra aktiviteter 

i dagliga livet(ADL) och förlust av rörlighet, livskvalitet och självständighet (3,4).  

Andra förändringar som också kan påverka måltiden och nutritionen är hur munhålan ser ut 

hos den äldre. Minskad salivproduktion, tandlossning eller dåligt sittande löständer påverkar  
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förmågan att tugga och svälja och kan leda till obehag för den äldre. Det gör också att den 

äldre kan välja att avstå från måltiderna, eller äta mindre än normalt. Ett alternativ i det här 

fallet kan vara mat i puréform, men som istället är mindre näringsrik än färsk mat (1).  

Undernäring 

Undernäring hos äldre är ett allvarligt problem och kan relateras till längre vistelser på 

sjukhus, infektioner, komplikationer och ökad dödlighet. Konsekvenser av undernäring kan 

vara försämrat immunförsvar, nedsatt lungfunktion, orkeslöshet, försämrad sårläkning, 

minskad muskelkraft, dåligt välbefinnande och försvårad mobilisering. Faktorer som påverkar 

nutritionsstatus hos äldre är både fysiska, psykosociala och sociala förändringar som är 

associerade med minskat matintag och viktnedgång. En möjlig orsak till problemet är att det 

uppmärksammas för lite av personalen vilket leder till dålig övervakning av nutritionsstatus 

hos äldre människor (5, 6).  

Nutritionsutredning 

Att bedöma om vätske– och näringsbehovet är tillgodosett, är en av sjuksköterskans 

grundläggande uppgifter. Detta görs genom att kartlägga patientens nutritionsstatus. Det 

innebär kliniska observationer, undersökningar, intervjuer och att gå genom patientens 

sjukdomshistoria. För att underlätta kartläggningen och bedömningen finns olika verktyg som 

till exempel näringsjournaler, matdagbok, datainsamlingsguider och kostregistreringsformulär 

för mat och dryck. Frågor som är viktiga är om patienten är allvarligt sjuk, Body Mass 

Index(BMI) lägre än 20, om patienten haft nedsatt aptit den senaste tiden och om patienten 

gått ner i vikt de sista 3 månaderna (1).   

MNA  

Ett av dessa verktyg som används i en nutritionsutredning är MNA – Mini Nutritional 

Assassement. MNA är ett bedömningsformulär där sjuksköterskan kan få en uppfattning om 

hur den äldres nutrition sett ut de sista tre månaderna. Detta instrument ger en värdefull bild 

och kan ligga till grund för vilka omvårdnadsåtgärder som behöver sättas in. För att bedöma 

risk för undernäring undersöks frågor om bland annat minskat födointag, rörlighet, psykiskt 

status och BMI. Om poängen är mer än 12 i den första delen (där maxpoängen är 14) anses 

ingen risk för undernutrition föreligga. Om poängen däremot är under 12 görs en slutlig 

bedömning där bland annat vätske- och födointag, förmåga att äta själv, självskattning av sitt  
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näringstillstånd samt arm- och vadomkrets bedöms. Totalpoängen från den första och sista 

bedömningen kan vara max 30. Om poängen är mindre än 17 poäng är patienten, enligt detta 

formulär, undernärd. Ligger poängen mellan 17 och 23.5 poäng föreligger risk för 

undernäring  (7). 

BMI 

Det finns färdiga vikttabeller för att bedöma om en person är över – eller underviktig. 

Kroppsmasseindex(BMI) är den tabell vi oftast använder hos vuxna. Kroppsvikten i kilogram 

divideras med kvadraten av kroppslängden mätt i meter. Normalvärdet för en vuxen ligger 

mellan 20-25. Kroppsmasseindex hos äldre bör vara 24-29 (1).  

Sjuksköterskans roll 

Ett övergripande mål för omvårdnaden är se till att alla patienter tillgodoses i sitt 

grundläggande behov av mat och dryck. Observationer av matkvalitet, det faktiska matintaget, 

portionsstorlek och patientens reaktion på maten är viktiga delar för sjuksköterskan att ta reda 

på för att få en korrekt bild av patientens nutritionsstatus. Om patienten är trött, initiativlös, 

har låg aktivitetsnivå och har nedsatt aptit kan det vara tecken på att näringsbehovet inte är 

tillfredställt. Hår, hud, naglar, urin, avföring, slemhinnor, vikt och längd är andra viktiga data 

som berättar om hur nutritionsstatus ser ut.  Florence Nightingale och Virginia Henderson 

menar att det alltid har varit en viktig omvårdnadsuppgift att bedöma alla faktorer som 

påverkar patientens näringsintag.  Nightingale hävdade också att observation av de sjuka är 

den enda nyckeln till en god diet.  I sjuksköterskans ansvarsområde ingår bland annat att: 

observera hur mycket patienten äter, hur han eller hon tål maten samt matlust, ge patienten 

vägledning i goda matvanor, dokumentera patientens förhållande till mat, se till att patienten 

har fått information om kostens betydelse för hälsan, planera arbetet så att patienten får lugn 

och ro under måltiden utan att bli avbruten av blodprovstagning, undersökningar eller 

läkarbesök (1).  



   

Omgivningens betydelse                     4 

För att äta behövs kraft, vilja och motivation där måltidsgemenskap fungerar som stimuli. 

Isolering under måltid, till exempel patienter som av något skäl måste äta på sitt rum, kan leda 

till att känslan av ensamhet förstärks. Ett fint färgglatt dukat bord i en trevlig miljö med frisk 

luft kan bidra till att öka aptiten (1). 

Att uppmärksamma miljön och omgivningens påverkan på nutritionsintag är viktigt eftersom 

en ökad trivsel leder till ökat matintag. För många äldre som bor på särskilda boenden kan 

måltiderna vara ett positivt, trevligt avbrott i vardagen, eftersom det ger möjlighet till 

samvaro, samtal och utbyte av erfarenheter med andra på boendet. Det är viktigt att duka fint 

eftersom en omsorgsfullt upplagd och färgmässigt komponerad mat hjälper till att höja 

aptiten. Måltider för äldre kan vara en svår situation eftersom det tar längre tid att servera sig 

och fördela maten på tallriken på grund av nedsatt muskelstyrka, förmåga att samordna sina 

muskler och nedsatt syn. Det tar också längre tid att tugga och svälja maten, bland annat 

eftersom salivproduktionen ofta är låg hos äldre. Det ökade tidsbehovet till måltiden kan leda 

till stress, vilket kan leda till en ökad risk för att den äldre sätter i halsen eller att han/hon 

slutar äta i förväg. Miljön måste förebygga stress, och istället ge ett lugn under måltiderna (8).   

 

Sjuksköterskan har ansvar för att de boendes fysiska och näringsmässiga behov tillgodoses. I 

en studie är syftet att identifiera problem relaterat till matsalen och måltider på ett särskilt 

boende. Observationer av en sjuksköterska visade att tio problem upptäcktes, bland annat att 

ljudnivån var för hög, personal erbjöd sig inte att hjälpa till vid matning, de boende som satt 

vid samma bord serverades inte samtidigt, oacceptabel temperatur i rummet, dålig hygien och 

olika mat låg hopblandat på tallriken. Den dåliga miljön påverkar värdigheten, rättigheter och 

de boendes livskvalitet på ett negativt sätt (9).  

Något som är viktigt för forskning är omgivningens inverkan på människans hälsa. Den 

kunskapen går att få från patienten själv, som bör ses som en aktiv, viktig och kompetent 

person. En vårdande miljö kan upplevas positivt av patienten om den stödjer vårdande, 

återvinnande av hälsa, återhämtning, läkning och välbefinnande. En hälsobefrämjande 

vårdmiljö, där patienterna befinner sig, innebär att den är estetiskt inredd och ger möjlighet 

till trygghet, privathet och trivsel (10).  
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Att vara ifrån sitt eget hem och vara bosatt i en vårdmiljö till exempel på sjukhus eller särskilt 

kommunalt boende innebär ofta en stor förändring vare sig vistelsen är kort eller lång. 

Självständighet i det vardagliga livet ersätts med ett ständigt beroende av en vårdgivare och 

begränsade valmöjligheter. Istället för att laga sin egen mat i en van miljö med bekanta dofter, 

så serveras maten på en bricka i en matsal. Omgivningen kan påverka människans hälsa och 

det är viktigt för vårdandet att ta reda på hur en positiv måltidsmiljö ska vara. Det är vår 

uppfattning att måltidsmiljö som faktor till nedsatt nutrition hos äldre ofta förbises av personal 

i vården. Måltidsmiljö verkar alltså ha en liten betydelse, men genom att öka vår egna 

kunskap så kan vi framhäva dess betydelse i de verksamheter vi arbetar i.  

Syfte 

Att i en litteraturstudie beskriva hur måltidsmiljön inom vården kan vara betydelsefull för 

äldre människor samt belysa vårdpersonalens ansvar.  

Frågeställning 

1.  Hur kan måltidsmiljön vara betydelsefull för äldre inom vården?  

2.  Vilket ansvar har vårdpersonalen i samband med måltidsmiljön?  

 



   

METOD                   6 

Design 

Detta är en systematisk litteraturstudie. 

Urval av litteratur                      

Artiklarna till denna studie söktes i databasen PubMed och sökmotorn ELIN. Sökorden som 

användes var: nursing, environment, eating, mealtime, nutrition, meal, situation och dining i 

olika kombinationer. Sökningar som visade samma resultat, är redovisade som noll lästa 

abstract i tabell 1. De inklusionskriterier som vi har använt oss av i våra sökningar har varit att 

artiklarna skulle vara publicerade mellan 1999-2009, skrivna på engelska eller svenska och 

inkluderade åldrarna 65+, samt 80 år och över. I första sökningarna exkluderades artiklar som 

inte fanns i fulltext gratis. Den exklusionskriterien tog vi senare bort då vi inte hittade 

tillräckligt många artiklar som stämde med studiens syfte och frågeställningar. 

Databas Sökord Antal träffar Lästa abstract Använda artiklar 

PubMed Nursing AND 

nutrition AND 

environment  

47 30 8 

PubMed Nursing AND dining 

AND environment 

15 3 2 

PubMed Nursing AND 

mealtime AND 

environment 

6 0  0 

PubMed Nursing AND eating 

AND environment 

 

26 9 3 

PubMed Nursing AND meal          

AND 

situation 

9 5 0 

ELIN Nursing AND dining 

AND environment 

9 0 0 

ELIN  Nursing AND eating 

AND environment 

21 3 0 

Tabell 1. Litteratursökning 
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Vi valde ut artiklar genom att se huruvida artikelns titel och abstract stämde överens med vårt 

syfte och/eller frågeställningar. Stämde det läste vi hela artikeln och granskade dem enligt 

granskningsmallar som är en modifierad version av Willman, A. Stoltz B. & Bahtsevani, C. 

och Forsberg, C. & Wengström Y., se bilaga 1 och 2. En av mallarna var anpassad för 

kvantitativa studier (bilaga 1) och den andra för kvalitativa studier (bilaga 2). Under 

granskningen av artiklarna besvaras ja och nej frågor, för varje ja-svar får artikeln 1 poäng 

och nej-svar ger 0 poäng. I mallen för kvantitativa studier var maxpoängen 29. Hög 

vetenskaplig kvalitet fick de artiklar som hade 23-29 poäng, medelgod kvalitet 15-22 poäng 

och under 15 poäng låg kvalitet. Den kvalitativa granskningsmallens maxpoäng var 25. De 

artiklar som hade 20-25 poäng räknades som hög vetenskaplig kvalitet, 15-19 poäng 

medelgod kvalitet och under 15 poäng låg kvalitet.  Vi använde oss av artiklar med hög och 

medelgod kvalitet. 

Analys och tolkning av data 

 

Referens Författare Land År Titel Design 

Metod 

Deltagare Poäng 

Kvalitet 

 

12 

Wikby K, 

Fägerskiöld A 

Sverige 

2004 

The willingness to 

eat. An investigation 

of appetite among 

elderly people 

Kvalitativ 

Grounded theory 

 

N=15 

boende 

24/25p 

Hög 

Kvalitet 

 

13 

McDaniel JH, 

Hunt A, 

Hackes B, 

Pope JF 

USA 

2001 

Impact of dining 

room environment on 

nutritional intake of 

Alzheimer's 

residents: a case 

study 

Kvantitativ 

Fallstudie 

 

N=16 

boende 

 

22/29p 

Medelgod 

Kvalitet 

 

14 

Mahmidir AG, 

Karlsson I, 

Norberg A, 

Mona K. 

Sverige 

2007 

Weight increase in 

patients with 

dementia, and 

alteration in meal 

routines and meal 

environment after 

integrity promoting 

care.  

Kvantitativ 

Experimentell 

interventionsstudie 

N= 33 (18+15) 

patienter 

22/29p 

Medelgod 

Kvalitet 

 

15 

Desai J, Winter 

A, Young KW, 

Greenwood CE 

Kanada 

2007 

Changes in type of 

foodservice and 

dining room 

environment 

preferantially benefit 

institutionalized 

Kvantitativ 

Hypotetisk 

deduktiv ansats 

N=48 

boende 

24/29p 

Hög 

Kvalitet 

Tabell 2. Använda artiklar 



   

 

seniors with low 

body mass indexes.  

 

16 

Mathey MF, 

Vanneste VG, 

de Graaf C, de 

Groot LC, van 

Staveren WA. 

Nederländerna 

2001 

Health effect of 

improved meal 

ambiance in a Dutch 

nursing home: a 1-

year intervention 

study.  

Kvantitativ 

Experimentell 

interventionsstudie 

N=22 

boende 

24/29p 

Hög 

Kvalitet 

 

17 

Kofod J, 

Birkemose A. 

Danmark 

2004 

Meals in nursing 

homes 

Kvalitativ 

Etnografisk design 

(Intervjuer + 

Observationer) 

N=149 

 boende  

 

16/25p 

Medelgod 

Kvalitet 

 

18 

Wright L, 

Hickson M, 

Frost G 

2006 

Storbrittanien 

 

Eating together is 

important: using a 

dining room in an 

acute elderly medical 

ward increases 

energy intake 

Kvantitativ 

Experimentiell 

Design 

N=30 

matsalsgrupp 

N=18 

kontrollgrupp 

22/29p 

Medelgod 

Kvalitet 

 

19 

Dickinson A, 

Welch C, Ager 

L 

2008 

Storbrittanien 

No longer hungry in 

hospital:improving 

the hospital mealtime 

experience for older 

people through action 

research 

Kvalitativ 

Action Research 

N=25 19/25p 

Medelgod 

Kvalitet 

 

20 

Dickinson A, 

Welch C, Ager 

L, Costar A. 

Storbrittanen 

2005 

Hospital mealtimes: 

action research for 

change?    

Kvalitativ 

Action Research 

N= 26 20/25p 

Hög 

Kvalitet 

 

21 

Ruigrok J, 

Sheridan L 

Irland 

2006 

Life enrichment 

programme; 

enhanced dining 

experience, a pilot 

project.  

Kvalitativ 

Etnografisk design 

Fallstudie 

N=23 16/25p 

Medelgod 

Kvalitet 

 

22 

Evans BC, 

Crogan NL. 

USA 

2001 

Qualtiy 

improvement 

practices: 

enhancing quality 

of life during 

mealtimes 

 

Kvalitativ 

Action Research 

N=150 

patienter 

N=140 

personal 

16/25p 

Medelgod 

Kvalitet 

 

23 

Simmons SF, 

Levy-Storms 

L. 

USA 

2005 

The effect of dining 

location on 

nutritional care 

quality in nursing 

homes 

Kvantitativ 

Cross-Sectional 

N= 761 

boende 

 

 

24 

XiaC, 

McCutcheon H 

Australien 

2006 
Mealtimes in hospital 

– who does what?  

Kvalitativ och 

kvantitativ 

 Intervjuer + 

observationer 

 

N=50 

sjuksköterskor 

N=48 patienter 

22/25p 

Hög 

Kvalitet 



   

 

Etisk granskning                                 9 

Till den här systematiska litteraturstudien har vi valt artiklar som har fått tillstånd från en etisk 

kommitté. Vi har också granskat artiklar och presenterat dessa utifrån ett objektivt perspektiv 

samt följt vetenskapsrådets riktlinjerna för god medicinsk forskning (11).  

 

RESULTAT 

Fysisk miljö 

Syftet med en studie var att identifiera och beskriva faktorer som är betydelsefulla för aptiten 

hos äldre människor. Resultat delades in i sex kategorier: sinnestämning, personliga 

värderingar, helhet, mat, måltidsmiljö och gemenskap vid måltid. Aptiten varierade mycket 

bland deltagarna där några alltid tyckte om maten och några aldrig tyckte om maten. Det som 

var viktigt för deltagarna var att maten skulle smaka gott och vara vällagad. Ibland kände sig 

de sig tvungna till att äta och att det då krävdes viljestyrka för att klara av måltiden. Enligt 

deltagarna påverkade måltidsmiljön på deras aptit. Med måltidsmiljön menade deltagarna de 

yttre förhållandena med olika intryck av ljus och ljud. Önskemålen var att måltidsmiljön 

skulle vara renlig och trivsam, med fina färger, möbler och textilier. Vid särskilda tillfällen 

skulle blommor sättas på borden och ljus tändas för att få en trivsam atmosfär. Deltagarna 

påpekade också att de vill äta under värdiga omständigheter för att uppskatta maten på rätt 

sätt. Det innebär för dem att äta i lugn och ro, ingen stress och i mindre grupper (12). En 

annan studie hade som syfte att jämföra ljud, ljus och nutritionsintag mellan två avdelningar, 

en vanlig vårdavdelning(EC) och en särskild avdelning för patienter med Alzheimers 

sjukdom(AU). Studien genomfördes i två faser, där första fasen sträckte sig mellan måndag 

till fredag och lokalen var matsalen på den vanliga vårdavdelningen. Fem veckor senare, 

under fas två, fick deltagarna äta från samma meny, men då på den särskilda avdelningen för 

Alzheimerspatienter. Varje fas påbörjades och avslutades med att deltagarna fick väga sig. 

Under måltiderna mättes ljud, ljus och temperaturnivån med särskilda instrument. Alla 16 

deltagare genomförde studien och mätningar av nutritionsintaget innehåll kalorier, proteiner 

och vätskeintag. Resultatet visade att kaloriintaget var högre när deltagarna ätit på den 

särskilda avdelningen(AU). Resultatet visade också att ljudnivån som mättes i decibel var  
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högre på AU, vilket författarna tror kan leda till upprördhet och ångest bland patienterna. Det 

visade också att ljuset i den matsalen bestod av 20st 13 Watt fluorescerande lampor, vilket var 

lägre än deras lokala riktlinjer. På grund av att matsalen var ett rum centralt i byggnaden, så 

fanns det heller inga fönster (13). 

 

Författarna till en studie om viktförändringar hos demenssjuka äldre, hade två syften med sin 

studie. Huvudsyftet var att följa viktförändringar hos äldre patienter med demenssjukdom och 

analysera hur viktförändringarna relaterar till biologiska och fysiologiska faktorer. Det andra 

syftet var att beskriva patientens måltidsmiljö relaterat till interventionen. I studien ingick två 

avdelningar på olika särskilda boenden i Sverige. Den avdelning som inte fick intervention 

användes som kontrollavdelning, för jämförelse. På den andra avdelningen fick personalen 

intervention under tre månader i form av utbildning av en psykolog och en professor i 

vårdvetenskap. Efter utbildningen fick personalen skriva dagböcker om patienternas 

måltidsmiljö och resultatet visade att personalen förändrade flera saker i måltidsmiljön. 

Personalen hängde upp nya tavlor i matsalen och patienterna fick tillsammans med personalen 

trycka upp nya mönster på bordsdukar.  Innan interventionen fick patienterna sin mat 

färdigupplagd och serverad på bricka. Efter interventionen introducerades särskilda 

serveringsskålar som patienterna själva kunde ta maten ur. Personalen skrev i sina dagböcker 

att det nya sättet att servera mat på, resulterade i att patienterna fick ökad social kontakt med 

varandra och det blev en trevligare atmosfär (14). 

 

Baserat på tidigare litteratur, testades en hypotes i en studie. Hypotesen var att de boende som 

fick sina måltider serverade på ett restauranglikt sätt skulle få högre intag av näring än de som 

fick sin mat serverad på en bricka. Resultatet visade att restauranggruppen hade mycket högre 

energiintag vid middagen och under 24timmars perioder, än den grupp som fick maten 

serverad på bricka. Det var främst kolhydratsintaget som gjorde att energiintaget blev så stort. 

Deltagarna som hade lägre BMI visade sig ha ännu tydligare förhöjt intag av energi när de 

fick sin mat serverad som på restaurang (15). 

 Att undersöka om en förbättrad atmosfär under måltid leder till bättre nutritionsstatus hos 

äldre på särskilt boende var syftet med en studie som gjordes i Holland. Studien var en 

experimentell interventionsstudie som pågick under ett års tid där 60 äldre människor blev 

inbjudna att delta och 22 av dessa fullföljde. Förslag på förbättringar av måltidsmiljön var till  



   

                      11                        

exempel: dekorera matsalen med växter och blommor, använda bakgrundsmusik som de 

boende själva får välja, att inte rengöra till exempel bord eller skölja tallrikar under måltiden, 

att direkt städa upp efter måltiden inför andra sociala aktiviteter och att se till att använda till 

måltiden anpassade dukar och tallrikar. Något som också genomfördes var att personal inte 

fick störa de boende med olika hälsorelaterade frågor under måltiden och att det fanns kaffe, 

te eller annan dricka tillänglig mellan måltiderna. Vid studiens slut visade resultatet att 

faktorer i måltidsmiljön tillsammans med andra faktorer som sjukdomar, välmående och 

mediciner har avgörande betydelsefullhet för äldres hälsa. Resultatet visade också att 

förbättrad måltidsmiljö ledde till att deltagarna i gruppen som fick uppleva dessa förbättringar 

ökade i vikt, fick en mer stabil hälsonivå och en högre upplevelse av livskvalitet. I 

kontrollgruppen minskade personerna i vikt och i hälsostatus, samt en minskning i 

självuppskattad funktionell förmåga (16). 

Social gemenskap 

Danska SLE’s, stay-and-living-environments fokuserar på den sociala omgivningen i motsats 

till de vanliga sjukhemmen. Den grundläggande meningen på dessa hem är att förse de 

boende med en mer hemlik måltidssituation och uppmuntra dem att vara med i 

förberedelserna av måltiderna. Den generella hypotesen att boende på stay-and-living-

enivronments uppskattar måltidssituationen och att nutritionsstatus hos dessa patienter är 

förbättrad testades i denna studie. Resultatet av studien kunde inte bekräfta den generella 

hypotesen att de boende uppskattar den hemlika måltidssituationen, eftersom det var olika i de 

små grupperna som ingick i studien. Två generella mönster kunde upptäckas i hur de boende 

uppfattade måltidssituationen: en generell uppskattning av att äta tillsammans och den andra 

uppfattningen var motsatsen till den första. Av de sex grupper, från sex olika hem, som 

studerades, uppskattade tre grupper sällskapet vid måltiden och tre gjorde det inte. På två av 

hemmen mättes även BMI. Boende som hade BMI lägre än 20 var färre än det danska 

genomsnittet hos boende på äldreboenden/sjukhem. På det första hemmet var det ingen av de 

nio boende som hade BMI lägre än 20, och på detta hem uppskattade även de boende 

måltidssituationerna. På det andra boendet hade 24 % av de 34 boende BMI under 20 och där 

uppskattade de boende inte heller måltidssituationen. Personalen på alla hem som ingick i 

studien tyckte att måltidssituationerna var så mycket som hemlika måltider som det gick, och 

de tyckte att måltiderna fungerade mycket bra (17).     
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Att undersöka effekten av att äta i en övervakad matsal, på näringsintag och vikt, hos patienter 

på en akutmedicinavdelning för äldre var syftet i en studie där energiintaget hos två grupper 

jämfördes med varandra. Den ena gruppen på 30 patienter åt lunch i matsalen, 

kontrollgruppen med 18 patienter åt vid sin säng. Den grupp som åt i matsalen hade tydligt 

högre energiintag än kontrollgruppen, energiintaget var 36 % högre i matsalsgruppen. Ingen 

stor skillnad påvisades mellan grupperna i viktökning. Däremot var det fler personer i 

matsalsgruppen som gick mot en trend av viktökning än i kontrollgruppen (matsalsgruppen: 3 

gick ner i vikt och 14 gick upp i vikt, kontrollgruppen: 7 gick ner i vikt och 9 gick upp i vikt). 

Resultatet visar alltså att äta i matsal på sjukhuset under uppsikt av personal gör att 

patienterna äter mer. En av begränsningarna i studien var att patienterna bara var i matsalen i 

genomsnitt 4 gånger. Detta kan ha haft påverkan på den lilla viktförändringen (18). 

Vårdpersonalens ansvar 

Att förbättra upplevelserna vid måltid för äldre människor i sjukhusmiljö genom att hjälpa 

personalen att göra förändringar i deras kliniska arbete och avdelningens miljö var syftet med 

en studie. Genom utbildning, aktiv hjälp vid det kliniska arbetet och reflektion genomfördes 

studien. Efter dessa förändringar blev personalen engagerad i och prioriterade måltiderna och 

försäkrade sig om att det fanns tillräckligt med tid och hjälp tillgänglig för att assistera 

patienterna vid måltiderna. Studien visar att det är möjligt att ändra sina rutiner vid måltider 

och därigenom se förbättringar i patienternas upplevelser vid måltider genom att försäkra att 

de får den hjälp de behöver (19). 

 Syftet med en annan studie var att jobba med personalen, på ett aktivt sätt(action-approach), 

för att hjälpa dem att upptäcka och beskriva den aktuella måltidsmiljön på avdelningen, att 

upptäcka personalens sätt att fokusera måltiderna mot de boendes behov och att hjälpa 

personalen att göra förändringar i måltidsmiljön och deras vanor. I första fasen av studien 

identifierades personalens och de boendes syn på måltiderna på avdelningen, här 

identifierades de frågor och problem som behövde tas upp för att kunna sätta igång 

förändringsprocessen. Det visade sig att även fast nutritionsproblemen har belysts mycket i 

forskning har inte mycket förändrats. I fas två i denna studie gjordes många förändringar, 

både i måltidsvården men också i måltidsmiljön. Den fysiska miljön förändrades för att 

försäkra en mer befrämjande miljö under måltiderna. Trivseln i matsalen förbättrades genom 

att till exempel dukar och nytt porslin köptes (20). 
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Att synliggöra hur matintag, nutritionsstatus och livskvalitet kan förbättras för långtidsboende 

på äldreboenden och visa att matning kan vara en värdig upplevelse för dem var syftet med en 

studie. Projektet visade på fördelarna med att kunna se utanför den strikt kliniska delen när 

man behandlar frågor angående dåligt matintag. Det visade att små värdefulla ändringar kan 

göras, även då resurserna är små. Personalen som var involverade i projektet kunde observera 

och reflektera över fördelarna med att förbättra den sociala och estetiska aspekten vid 

måltiderna, till exempel sådana saker som att: varje rätt serveras för sig och med hänsyn till de 

som åt och att maten låg i genomskinliga glasskålar, så att de boende kunde se maten innan de 

fick den på tallriken. Tända ljus på borden och ett glas juice innan måltiden. En ur personalen 

åt med de boende och kunde därigenom observera på ett diskret sätt om någon behövde hjälp 

med något, samt uppmuntra socialisering, minnen och självständighet. Musik förbättrade 

också matintaget och nöjet vid måltiden (21). 

Målet med en studie var att beskriva ett kvalitetsförbättringsförsök, fokuserat på 

matsalsproblem och utveckling av kvalitetssysslor (som identifierades i en tidigare studie av 

artikelförfattarna). 10 matsalsproblem som upptäcktes under observationer i studien försvann 

inte helt med hjälp av utbildning, men många av dem minskade. Av de tio problem som 

observerats åtgärdades åtta efter utbildningen till exempel: brist på hemliknande miljö i 

matsalen, brist på stolar för de boende, maten serverades på en bricka, haklappar användes 

rutinmässigt utan att de boende begärt dessa, personalen var inte närvarande för de boende när 

de matade dem och personalen konverserade inte med de boende under måltiden. De problem 

som inte åtgärdades var att de boende var olämpligt positionerade under måltiden och att 

måltidsövervakningen inte fullföljdes. Författarna till studien ger sex stycken förslag för att 

förbättra den hemlika miljön, få bättre samspel mellan de boende och personalen samt ökad 

uppmärksamhet till etiska aspekter och säkerhet Dessa förslag är olika lätta att genomföra, 

men enligt författarna till studien borde det vara genomförbart. Förslagen var: att bord och 

golv ska vara rena, att matsalarna ska vara rätt ljussatta, att höjden på borden ska vara lämplig 

och att rätt antal bord ska finnas, att medicinen inte ska tas till matsalen, att personalen ska 

besvara de boendes vilja om påfyllning av mat samt att personalen ska avstå från att själva äta 

eller tugga tuggummi när de är i matsalen (22). 
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En studie hade syftet att beskriva vilken effekt måltidsplatsen har på nutritionsstatus, hur det 

påverkar behovet av hjälp vid måltider och matintag, samt på personalens dokumentation. 

Resultatet visade att personalen var bättre på att dokumentera nutritionsintag och kunde 

erbjuda bättre hjälp vid måltider när de boende åt sin mat i matsalen, istället för på sina egna 

rum. Resultatet visade också att vårdhem med hög personaltäthet och rutiner som tillät många 

boende att äta i matsalen, hade störst möjlighet att erbjuda hjälp vid måltider. På vårdhem 

med dålig personaltäthet påverkades befintlig personal och de boende negativt. För att kunna 

få tillräckligt med hjälp vid måltider och en tillförlitlig dokumentation av nutrition, bör 

boende på vårdhem äta i matsalen istället för på sina egna rum (23). 

I en artikel berättar författarna om resultatet av en studie där syftet var att beskriva hur 

sjuksköterskor arbetar och involveras i äldre patienters måltidsituationer på två 

medicinavdelningar. Resultatet visade att patienternas måltider ofta blev avbrutna av personal, 

sjuksköterskor och andra besökare. Nio patienter hade sina planerade läkarbesök mitt i en 

måltid. Kökspersonal ställde fram maten framför patienten och gick sedan tillbaka till köket. 

Någon social interaktion, som enligt studiens författare kan öka matintaget, observerades 

sällan, vilket berodde på att många patienter åt sin mat på sitt rum. Nio patienter (18,8 %) fick 

motta en enkel hälsning från kökspersonal. Observationerna visade också att sjuksköterskor 

hade placerat en del manliga patienters urinflaskor nära maten när de åt på sina rum, samt 

frågat vissa patienter om deras magar under måltiden (24). 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultat 

Observationer som gjordes i en studie visar hur patienternas måltider ofta blev avbrutna. 

Sjuksköterskor ställde ibland urinflaskor nära maten och frågade patienterna om deras magar 

under måltiden. Många av patienterna åt på sina rum och fick därmed inte någon social 

interaktion (24). Önskemålen från deltagarna i en annan studie var att måltidsmiljön skulle 

vara renlig och trivsam, med fina färger, möbler och textilier. Vid särskilda tillfällen skulle 

blommor sättas på borden och ljus tändas för att få en trivsam atmosfär. Deltagarna påpekade 

också att de vill äta under värdiga omständigheter för att uppskatta maten på rätt sätt. Det 

innebär för dem att äta i lugn och ro, ingen stress och i mindre grupper (12).  
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Förslag på förbättringar gjordes också i en annan studie där deltagarna önskade att matsalen 

skulle dekoreras, att de skulle få lyssna på musik de valt själva och att personalen skulle vänta 

med att rengöra bord och skölja tallrikar till efter måltiden. Den förbättrade måltidsmiljön 

ledde till att deltagarna i gruppen som fick uppleva dessa förbättringar ökade i vikt, fick en 

mer stabil hälsonivå och en högre upplevelse av livskvalitet (16).  

Fördelarna med att kunna se utanför den strikt kliniska delen när man behandlar frågor 

angående dåligt matintag visade sig i en studie. Den visade att små men värdefulla ändringar 

kan göras, även då resurserna är små. Personalen som var involverade i projektet kunde 

observera och reflektera över fördelarna att förbättra den sociala och estetiska aspekten vid 

måltiderna. Till exempel sådana saker som att: varje rätt serverades för sig och med hänsyn 

till de som åt och att en ur personalen åt med de boende och kunde därigenom observera på ett 

diskret sätt om någon behövde hjälp med något. Den ur personalen som åt med de boende 

kunde också uppmuntra socialisering och självständighet (21). 

Resultatdiskussion 

En god måltidsmiljö innehåller flera faktorer. Vårdpersonalen har ett viktigt ansvar i att 

upptäcka brister och att genomföra nödvändiga förbättringar. I vårdpersonalen ingår 

sjuksköterskan som har ett övergripande ansvar att se till att patientens fysiska och 

näringsmässiga behov uppfylls. Utbildning i miljöns betydelse för äldre och reflektion i grupp 

över förbättringar i måltidsmiljön kan användas för att engagera personalen. Det kan i sin tur 

leda till ett öppet klimat där diskussioner leder till förändringar i rutiner och en mer positiv 

atmosfär vid patienternas måltider. Ett bra verktyg som personalen kan använda sig av är 

dagböcker. Anteckningarna kan innehålla brister som har upptäckts och förslag på åtgärder 

som exempelvis kan diskuteras på personalmöten (1, 9,14,19).  

Vi anser att vikten av sjuksköterskans roll i nutrition för äldre stöds i flera av våra källor och 

det i sin tur ger bra stöd till vår tanke om att skapa en god måltidsmiljö bör ingå i 

sjuksköterskans arbetsuppgifter.  

 

I resultatet av en artikel som handlade om kvalitetsförbättring, ledde utbildning av personal 

till att tidigare funna problem kunde lösas. Studiens författare gav förslag på åtgärder som 

syftade till att skapa en mer hemlik miljö i matsalen. Rena golv och bord, ingen medicin i 

matsalen och att personalen inte fick äta samtidigt som de boende var några av förslagen (22).  
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Vår åsikt är att enligt tidigare yrkeserfarenheter inom äldreomsorgen kan en hemlik 

måltidsmiljö erhållas genom att skapa gemensamma måltidstillfällen med personal och 

patienter i mindre grupper. Det behöver alltså inte vara negativt att patienter får äta 

tillsammans med personal om det är praktiskt möjligt, till exempel på ett särskilt boende.  

 

En måltid ska vara glädjefull och aldrig kännas som ett tvång. Vi anser därför att det är 

värdefullt för personalen att ta reda på vilka önskemål som patienterna har. Det kan vara 

praktiskt omöjligt att leva upp till alla önskemål, även fast vår uppfattning är att äldre 

människors krav ofta är små och blygsamma. Renlighet, lugn och värdighet med fina färger, 

möbler och textilier är enkla åtgärder som kan vara mycket uppskattade. Blommor, växter, 

tända ljus och bakgrundsmusik kan också liva upp miljön i matsalen och göra atmosfären mer 

trivsam. Det är viktigt att tänka på att måltider för äldre kan vara tidskrävande och stress kan 

påverka nutritionsintaget negativt. Det betyder att måltider inte bör avbrytas eller störas av 

besökare, personal, sjuksköterskor eller läkare (12, 16, 24). Ett förslag från oss är att anhöriga 

får information om vilka tider som gäller för måltider samt kunskap om hur verksamheten 

tänker kring måltider, det vill säga att skapa en lugn, stressfri måltidsmiljö.  

 

En vanlig företeelse enligt oss är att mat ofta serveras färdigupplagd på brickor. Vid 

måltidstillfällen är det också ofta diffust vad patientens önskemål egentligen är. Vår 

upplevelse är att det ser mycket olika ut på vårdinstanser där vi arbetat eller haft 

verksamhetsförlagd utbildning, där hänsyn till önskemål tas på olika sätt av personalen.  

Servering från brickor byttes till särskilda serveringsskålar som patienterna själva fick ta mat 

ifrån i en interventionsstudie. Enligt personalen ledde förändringen till en ökad social kontakt 

mellan patienterna och en mer trivsam atmosfär (14). 

 

Genomskinliga glasskålar som maten serverades ur, användes i en annan studie, vilket gjorde 

att patienten kunde se maten innan de fick den på tallriken (21).  

Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. Sökningar gjordes i databasen 

PubMed och sökmotorn ELIN@Dalarna. De ord vi använde i sökningarna var: nursing, 

nutrition, mealtime, environment, dining, eating, meal och situation i olika kombinationer. Vi 

anser att dessa ord stämmer med syftet för studien. I början av studien användes dock endast  
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nursing, nutrition och environment då vi tyckte att dessa ord stämde bäst in på syftet av 

studien. Vi bytte sedan ut något eller några av orden och provade de nya i olika kombinationer 

då vi inte hittat tillräckligt många artiklar på de första sökningarna. De senare sökningarna 

gav dock många av de artiklar vi redan använt oss av. Rekommendationen var att använda 

femton artiklar i studien. Vi hittade inte så många artiklar som stämde på det syfte vi valt till 

studien, därför har vi bara använt oss av tretton artiklar i resultatet. Detta kan göra att 

resultatet uppfattas mindre trovärdigt. De artiklar vi har använt oss av hade hög eller 

medelgod kvalitet enligt granskningsmallarna som rekommenderades, (se bilaga 2 och 3), och 

därför kan det resultat vi fick ändå anses trovärdigt. Att artiklarna vi sökte var publicerade 

mellan 1999-2009 tycker vi kan anses som en styrka i studien eftersom endast relativt ny 

forskning tagits med. Urvalet kan ha begränsats något på grund av att vi bara sökte artiklar 

skrivna på svenska och engelska, med detta gjordes på grund av språkliga skäl. Alla artiklar vi 

har använt oss av har varit på engelska vilket kan innebära att vi översatt eller tolkat fel. 

Artiklarna vi använt oss av kommer från olika länder, men vi anser att kunskapsvärdet ändå är 

lika högt även om bevisvärdet kan anses lägre. 

Slutsats 

Måltidsmiljön har en avgörande roll inom nutrition av äldre i vården. En god måltidsmiljö 

innebär renlighet, fina färger, möbler och textilier, tända ljus, bakgrundsmusik, blommor och 

växter och en personal som främjar en lugn stressfri måltid. Viktigt är att personalen ser till 

patientens egna behov och önskemål.  

Förslag till vidare forskning 

Vid sökning av artiklar till denna studie blev resultatet litet, det vill säga att befintlig 

forskning i måltidsmiljöns betydelse för nutrition hos äldre är begränsad. Den här 

systematiska litteraturstudien visar att utbildning av personal kan leda till förbättringar i 

måltidsmiljön. Vidare forskning i området kan därför leda till ökad kunskap hos personal i 

vården. Det skulle vara intressant att veta vilken påverkan måltidsmiljön har på 

nutritionsstatus hos äldre inom vården. Ett annat tänkbart område där det behövs forskning är 

att jämföra måltidsmiljön och nutritionsstatus hos äldre inom vården med äldre som 

fortfarande bor hemma.  
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GRANSKNINGSMALLAR 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?   

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?   

Summa    

 

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng:  

Kvalitet: 
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GRANSKNINGSMALLAR 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?   

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?   

Summa    

 

Maxpoäng: 25 
 

 

 

 


