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Sammanfattning 

Syfte med denna studie var att identifiera måltidssvårigheter hos patienter med sjukdomen 

demens, belysa relevanta omvårdnadsåtgärder och att studera betydelsen av kunskap och 

utbildning hos vårdpersonal. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie och 

baserades på 13 vetenskapliga artiklar. Artiklarna hämtades på Högskolan Dalarna 

biblioteket med hjälp av sökmotor ELIN och i databasen CINAHL. Sökorden som 

användes var dement*, nursing, eating, problem*, mealtime, apraxia. Artiklarnas kvalitet 

och evidensgrad baserades på modifierad version av granskningsmallar enligt Willman, 

Stoltz, Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2008). Resultatet visade att de 

vanligaste faktorerna som påverkade måltider hos patienter med demens var 

sväljsvårigheter, förlusten av kognitiv förmåga som ledde till att patienter hade emotionella 

och psykomotoriska svårigheter samt ett rad somatiska besvär. Hjälpen av personalen 

eller närstående hade den största betydelse för att patienter fick tillräckligt med näring och 

vätskor. Verbal uppmuntran att äta, beröm, ögonkontakt, leende, skapandet av trivsam 

och lugn miljö hade en positiv effekt. Det finns behov av speciella utbildningsprogram inom 

malnutritionsfrågor, näringsstatus och hantering av måltidsvårigheter hos patienter med 

demens. Slutsatser: Omvårdnadspersonalen behöver öka kompetensen att förstå 

problemen med måltidssvårigheter och att anpassa omvårdnadsåtgärderna efter 

patientens individuella behov. Även den fysiska och psykosociala måltidsmiljön har 

betydelse för matintaget. 

Nyckelord: demens, måltidsmiljö, omvårdnad, ätsvårigheter. 

Keywords: dementia, feeding difficulties, meal environment, nursing.  
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INLEDNING 

Prevalens och risk för att insjukna 

Enligt socialstyrelsen (2009) år 2008 fanns cirka 148 000 personer som hade 

diagnostiserad en eller annan demenssjukdom i Sverige. Varje år nyinsjuknar cirka 24 000 

personer i någon form av demenssjukdom och ungefär lika många dör. Risken att insjukna 

i demens är starkt förknippad med ålder och det är vanligt att demenssjukdomar drabbar 

personer äldre än 65 år. 

Allmänt om demens 

Demens är samlingsbeteckning på ett antal degenerativa tillstånd i människans hjärna och 

kännetecknas av långdragen (mera än 6 månader) försämring av psykiska funktioner som 

intelligens och minne, känslomässig avtrubbning samt svårigheter att klara praktiska 

vardagliga sysselsättningar. (Medin och Sahlqvist et al., 2010)  

 

Oftast påverkar sjukdomen generellt minne, uppmärksamhet, planeringsförmåga och 

omdöme. Patienten kan vara rumsdesorienterad och ha psykomotoriska störningar. Även 

ångest, rastlöshet, skrikbeteende, aggression, psykotiska symtom och ohämmat beteende 

kan förekomma. (Medin och Sahlqvist et al., 2010). 

 

Demenssjukdomarna ger svåra psykiska och sociala handikapp under resten av livet. 

Sjukdomen påverkar människans intellekt och emotionella förmågor så signifikant att hon 

successivt blir allt mer hjälplös och beroende som leder till att med tiden blir det ofta 

nödvändigt med tillsyn och hjälp dygnet runt skriver Westlund, Eggers, Nilsson och 

Petersen (1994). 

 

De vanligaste demenssjukdomarna  

Alzheimers sjukdom  

Ungefär hälften av alla demensdiagnoser utgörs av Alzheimers sjukdom som har ett 

smygande sjukdomsförlopp. Sjukdomen kännetecknas av minnestörningar, svårigheter att 

hitta ord, motoriska problem, orienteringssvårigheter och personlighetsförändringar. 

(Levander, Adler, Gefvert och Tuninger, 2008). Alzheimers sjukdom bryter gradvis ner 

hjärnvävnaden och påverkar såväl minnet som andra delar av intellektet. Med tiden kan 

den som insjuknar inte längre klara av enkla vardagssysselsättningar som att klä på sig 
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och äta mat. Oförmåga att själv kunna äta är den mest livshotande orsaken vid Alzheimers 

sjukdom konstaterar Larsson och Rundgren (2003). 

 

Vaskulär demens (blodkärlsdemens)  

Sjukdomen uppstår till följd av cirkulationsstörningar och infarkter i hjärnan och som följd 

får olika delar av hjärnan inte tillräckligt med näring och syre. (Larsson och Rundgren, 

2003). 

 

Frontallobsdemens  

Sjukdomen kan debutera tidigt, även i 40-årsålder. Orsak till sjukdomens uppkomst är 

primärdegenerativa förändringar i hjärnan. Den kännetecknas bland annat av tydliga 

personlighetsförändringar som försämrad hygien och förändrat bordskick. (Medin och 

Sahlqvist et al., 2010).   

 

Lewy body demens 

Lewy body demens kännetecknas av parkinsonism, synhallucinationer och störningar i 

uppmärksamhet och vakenhet. Sjukdomen har smygande debut och uttalad falltendens. 

(Medin och Sahlqvist et al., 2010).    

   

Sekundära demenssjukdomarna 

De andra, sekundära demenssjukdomarna, orsakas bland annat av posttraumatiska 

hjärnskador, encefaliter, metabola störningar, nutritionsrubbningar, exponering av toxiska 

substanser, autoimmuna sjukdomar skriver Levander et al. (2008).  

Orsaker till måltidssvårigheter 

Bland orsakarna som leder till måltidssvårigheter nämns ofta dysfagi (sväljningsbesvär 

som förekommer på grund av försämrad munstatus, minskad eller ökad salivutsöndring, 

försämrad muskelfunktion), apraxi (oförmåga att utföra tidigare inlärda rörelser, till 

exempel använda bestick; patienter kan svälja och tugga, men har glömt hur dessa 

funktioner styrs med egna viljan) och agnosi (nedsatt förmåga att tolka sinnesintryck, 

saknad förmåga att tolka känslor som mättnad, hunger, törst, men även svårigheter att 

känna igen olika maträtter och tillbehör). (Larsson och Rundgren, 2003).  
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Webster, Healy och Maud (2009) betonar att svårigheter att äta bland äldre människor kan 

förknippas med många fysiologiska, psykologiska och sociala förändringar. Detta 

inkluderar förändringar i sensoriska funktioner som smak, lukt, syn och hörsel. 

Måltidsvårigheterna kan bero på grund av allmän svaghet, övriga somatiska sjukdomar 

och dysfagi. Munbesvär inklusive orala infektioner kan också påverka förmågan att tugga 

och svälja.   

 

Måltider och nutrition 

Matintag är den första glädjen i människans liv och den som sist lämnar henne i livets 

slutskede. Det är ett naturligt behov hos människor att få i sig tillräckligt med vätska och 

födoämnen. Genom mat och dryck får patienter i sig livsviktig näring och energi för att 

kroppen skall kunna kämpa mot sjukdomar. (Socialstyrelsen, 2000). 

 

Mattsson - Sydner (2004) skriver att måltider innebär näringsintag men även har betydelse 

för människans sociala och kulturella gemenskap. Inom vården måste varje individ 

behandlas med respekt och värdighet och få tillfredställa sitt behov av mat för att befrämja 

hälsa, njutning eller mättnad. 

 

Att maten är permanent befintlig i människans liv och att bristfälligt intag av mat leder till 

fysiologiska konsekvenser som sviktande hälsa och sjukdomar, betonas av DRF:s 

referensgrupp i geriatrik (2006).  

  

Watson (2002) konstaterar att omvårdnadspersonalen måste lära sig att vara flexibla, 

innovativa och ta reda på vad en demenssjuk patient tycker om att äta eller inte tycker om.   

Oftast visar patienter med demens att han eller hon inte vill äta genom att visa olika 

ansiktsutryck eller gester, att gå ifrån matbordet men även att vara aggressiv. Patienten 

som tvingas att ta emot mat, kan vägra att öppna munnen, vägra att svälja eller kan spotta 

ut maten ur munnen. Ett faktum är även att patienter med demens föredrar att äta söt mat 

och detta kan utnyttjas av omvårdnadspersonal, för att patienten ändå ska få tillräckligt 

med kalorierna.  

Viktförlust, uttorkning och undernäring 

Faxén (2004) fann att det finns en del undersökningar som visar att patienter med 

demenssjukdomar väger mindre än andra äldre personer utan demens. Viktförlust är 
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vanligare hos patienter med Alzheimers sjukdom och detta kan förklaras av att patienter 

förlorar förmåga att handla mat, laga mat, komma ihåg att äta eller hur man äter men även 

att de oftare är rastlösa, oroliga och ångestfyllda under måltider. Författaren konstaterar att 

patienter med Alzheimers sjukdom även har högre energiomsättning.   

 

Enligt Larsson och Rundgren (2003) är avmagring vanligt förekommande hos äldre 

personer med demenssjukdom. De första tecknen för demenssjukdom är glömska, då 

patienten med demens inte kommer ihåg att äta och dricka. Detta leder ofta till näringsbrist 

och viktförlust.  

 

Även om patienten fortfarande kan ha förmåga att tugga och svälja, kan de ha glömt hur 

dessa funktioner kan styras viljemässigt. Går patienten ner signifikant i vikt påverkas 

också de inre organen och immunförsvaret negativt skriver Westergren (2003). 

 

Ullrich och McCutcheon (2008) fann att svårigheter att dricka medför dehydrering och som 

följd av detta elektrolytbalansrubbningar, förstoppningar, infektioner och 

sårläkningssvårigheter. Watson (2002) påpekar att viktminskning leder till muskelsvaghet, 

orörlighet och trycksår. DRF:s referensgrupp i geriatrik (2006) skriver att ofrivillig 

viktnedgång leder till trötthet, apati, depression, försämrad livskvalitet och försvagat 

immunförsvar. 

 

Faxen (2004) konstaterar att viktförlust kan förhindras med näringsberikning, extra 

mellanmål och näringsdryck men för att rätt beräkna behov av näring måste 

omvårdnadspersonal ha en speciell utbildning.  

 

Socialstyrelsens riktlinjer  

Socialstyrelsen (2009) avstår för att tydligt rekommendera enskilda omvårdnadsåtgärder 

angående förbättring av demenspatientens förmåga att äta. Istället för detta, skriver 

socialstyrelsen, att ett antal olika omvårdnadsåtgärder kompletterar varandra och bidrar till 

ett förbättrat näringsintag genom att skapa en trygg måltidssituation och öka 

välbefinnandet. Alla omvårdnadsåtgärder ska vara individuellt anpassade för varje patient. 

Omvårdnadspersonalen måste ta hänsyn till såväl den fysiska och psykosociala 

måltidsmiljön samt kulturella och religiösa aspekter. 
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Etisk problematik 

Watson (2002) berör det grundläggande etiska dilemmat när patienten med demens 

vägrar att äta och dricka. Detta kan innebära att patienten inte känner hunger eller helt 

enkelt vill dö. Patienter med svårare demens har inte möjlighet att formulera sina 

önskemål verbalt, men de icke-verbala signalerna kan indikera att patienter inte vill äta. I 

värsta fall leder detta till att patienten kommer att uttorka och svälta ihjäl. Risk kan uppstå 

att närstående till patienten kan anklaga vårdpersonalen för vanvård eller påskyndandet av 

döden.  

 

Watson (2002) klarlägger att eftersom patienter med demens inte kan äta och dricka eller 

vägrar göra detta, måste både vårdpersonalen och närstående hitta de bästa 

omvårdnadsåtgärderna och överväga etiska aspekter när patienten riskerar att dö av svält. 

Omvårdnadspersonalen måste även överväga sondmatningsmöjligheter men detta kan 

bara senarelägga dödsdatum.  

  

Svedberg (2006) konstaterar att behandling med sondmatning och vätskeersättning kan 

vara aktuell i vissa fall. Det är läkaren som fattar beslut om att inleda en behandling eller 

avstå från en behandling som ger bättre livskvalitet eller inte tillför någon bättring. 

Dessutom är det också möjligt att avsluta en behandling som inte är meningsfull även om 

det är svårt att fatta sådant beslut.  

 

Fagerberg, Bichofsberg, Jakobsson och Lindmark (1998) skriver att en diskussion där 

människor med olika åsikter och verklighetsuppfattningen medverkar, krävs i samband 

med matningsproblematik. I den etiska diskussionen deltar om detta är möjligt patienten, 

läkare, närstående och omvårdnadspersonalen och ur denna diskussion måste den bästa 

lösningen för patienten sökas. 

 

Självbestämmande eller tvångsmatning 

Rönnberg (2008) konstaterar att varje vuxen person i Sverige har rättighet att själv 

bestämma över sig själv och sin kropp under förutsättning att beslutet inte strider emot 

någon rättsuppfattning. Den grundläggande hälso- och sjukvårdsslagen (HSL) (SFS, 

1982:763) bygger på principen om frivillig vård och detta innebär att vård inte ges mot 

patientens vilja. I vissa undantagsfall finns möjlighet inom hälso- och sjukvården att 

tillämpa hypotetiskt samtycke för att kunna sätta in behandlingsåtgärder när den enskilde 
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själv är oförmögen att ge ett sådant. Dessutom kan tvångsåtgärder tillämpas enligt Lag om 

Psykiatrisk tvångsvård (LPT) (SFS, 1991:1128) för patienter med svåra demenstillstånd. 

Vid mindre allvarliga demenssituationer är det nödvändigt att försöka få samtycke genom 

samtal med både patienten och anhöriga.   

Sjuksköterskans omvårdande roll  

Webster et al. (2009) betonar att sjuksköterskan är den som har störst professionellt 

ansvar för att patienter i riskzonen för undernäring identifieras, att konsekvenserna 

utvärderas och de patienter som behöver hjälp att äta och dricka får den hjälpen på bästa 

möjliga sätt. Sjuksköterskan bör kunna skriva vårdplaner och utföra de nödvändiga 

förändringarna. Dessutom, tillsammans med övrig omvårdnadspersonal, har hon ett 

ansvar att alla patienter får evidensbaserad omvårdnad på lämplig nivå. Det är 

sjuksköterskans skyldighet att hålla sig uppdaterad med kvalitativ information eller 

evidensbaserad kunskap och få teoretiska kunskaper och förståelse om nutrition, 

näringsbehov och rutiner runt matmiljö. Det är lika viktigt att utveckla metoder för att öka 

effektivitet i individuellt anpassad omvårdnad.   

 

Problemformulering 

Lin, Watson och Wu (2010) konstaterar att vårdpersonalen inte har särskild och tillräcklig 

utbildning för att identifiera existerande svårigheter att äta och dricka hos patienter med 

demens. De väljer felaktiga strategier för att hjälpa patienter få mat i munnen samt tugga 

och svälja mat. Författarna till detta examensarbete stöter på liknande svårigheter genom 

sina arbeten med patienter med sjukdomen demens. Det har väckts en del tankar och 

diskussioner på arbetsplatser och i samhället allmänt, som rör sig runt identifiering och 

behandling av måltidssvårigheter samt viktförlust hos demenssjuka patienter. Det finns 

inte tillräcklig kunskap angående användning av de effektivaste omvårdnadsåtgärderna. 

Inte minst viktigt är det att lyfta fram de etiska aspekterna när både vårdpersonalen och 

närstående ställas inför den förpliktande, humanistiska delen mot den förtvivlade och 

uppgivna delen av omvårdnad vid måltidssvårigheterna och viktförlust hos patienter med 

sjukdomen demens.       
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Syfte 

Syfte med denna studie var att identifiera måltidssvårigheter hos patienter med sjukdomen 

demens, belysa relevanta omvårdnadsåtgärder och att studera betydelsen av kunskap och 

utbildning hos vårdpersonal.    

Frågeställning 

1. Vilka faktorer påverkar att patienter med demens har svårt att äta och dricka? 

2. Vilka omvårdnadsåtgärder används vid måltidssvårigheter hos patienter med demens? 

3. Vilka kunskaper och brist på kunskaper finns hos omvårdnadspersonal? 

Definitioner 

Demens (demenssjukdomar) inkluderar Alzheimers sjukdom, vaskulärdemens, 

frontallobsdemens, Lewy body demens, parkinsondemens och andra sekundära 

demenser beskrivna av Medin och Sahlqvist et al. (2010).   

 

Vårdpersonal (omvårdnadspersonal, personal, vårdgivare) avser både sjuksköterskor, 

undersköterskor och annan omvårdnadspersonal.  

 

Måltidsvårigheter syftar på både fysiologiska och psykosociala svårigheter att äta och 

dricka.   

METOD 

Design 

Denna studie är en litteraturstudie.  

Urval av litteratur 

Sökning av vetenskapliga artiklar genomfördes via Högskolan Dalarnas bibliotek med hjälp 

av sökverktyg ELIN (Electronic Library Information Navigator) och databasen CINAHL. 

Sökord, tid och databaser och sökverktyg är presenterade i tabell 1 och sammanställning 

av artiklar som användes för resultatet är presenterade i tabell 2. Författarna sökte bara de 

vetenskapliga artiklar som var kostnadsfritt tillgängliga i fulltext. Sökorden som användes 

var dement*, nursing, eating, problem*, mealtime, apraxia. För resultatdelen använde 

författarna vetenskapliga artiklar från år 2003 till år 2010. 

 



12 
 

Inklutionskriterier var de artiklar som berörde måltidssvårigheter hos demenssjuka 

patienter och/eller relevanta omvårdnadsåtgärder samt att artiklarna var publicerade på 

engelska eller svenska, tillgängliga i fulltext och var peer reviewed (på CINAHL databas) 

artiklar.  

 

Exklutionskriterier var de artiklar som bedömdes inte relevanta för uppgiftslösningen.  

 

Tabell 1. Resultat av artikelsökning   

Sökverktyg/Databas Sökord Antal träffar Slutligen valda  

ELIN 2010 02 23 Dement* 

And eating 

And problem* 

34230 

180 

51 

 

 

4 

CINAHL 2010 03 10  

 

Malnutrition 

And dement* 

285 

7 

 

2 

CINAHL 2010 03 10 Eating problem* 

And dement* 

198 

12 

 

4 

ELIN 2010 03 16 Apraxia 

And dementia 

973 

103 

 

1 

ELIN 2010 03 16 Dement* 

And nursing 

And mealtime* 

 

34054 

2989 

26 

 

 

2 

 

Tillvägagångssätt 

Det första urvalet gjordes genom att läsa titel och bedöma artikelns tillämpning. Ytterligare 

urval utfördes genom att läsa artikelsammanfattning och få en känsla för vad artikeln 

handlar om. Efter sammanfattningens läsning delade författarna upp valda artiklar för att 

läsa vidare var för sig och bestämma användningsmöjligheter. I de artiklarna som bedöms 

som relevanta markerades intressanta stycken i resultat delen som sorterades utifrån 

frågeställningarna.  

Analys  

Författarna granskade hur valda artiklar följer IMRAD - modellen (Introduktion, Material 

and Method, Result and Diskussion) och hade vanliga förekommande rubriker: titel, 

sammanfattning, inledning, metod, resultat, diskussion och referenser utifrån 

vetenskaplighetskrav enligt Polit och Beck (2008). Artikels kvalitet och evidensgrad 
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baserades på en modifierad version av granskningsmallar enligt Willman, Stoltz, 

Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008) beroende på artikelns ansats: 

kvalitativ eller kvantitativ men även utifrån Polit och Becks (2008) rekommendationer. De 

artiklar som valdes för resultatpresentation kvalitetsgranskades djupare och diskuterades 

av båda författarna tills båda enades om kvalitetsbedömning. Beroende av antalet positiva 

svar (ja) eller negativa svar (nej) tilldelades artiklarna ett visst antal poäng. Poängsumman 

omvandlades till en viss kvalitetsgrad: låg (60-69% av maxpoäng), medel (70-79% av 

maxpoäng) och hög kvalitet (80-100% av maxpoäng). Maxpoäng för kvalitativa artiklar var 

25, och för kvantitativa 29 poäng. Sammanställning av artiklar presenteras i tabell 2.   

Forskningsetiska överväganden 

Denna studie är en litteraturstudie och kommer inte att publiceras offentligt, därför krävs 

inte något godkännande från lokala Etiska kommitté. Dessutom utifrån Forsberg och 

Wengström (2008) tog författarna till detta examensarbete hänsyn till att valda 

vetenskapliga studier fått godkännandet från respektive lokala etiska kommitté och att 

etiska övervägande gjorts. Resultatet i denna studie presenteras på ett sanningsenligt sätt 

oavsett åsikter som författarna till detta examensarbete hade.   

RESULTAT 

 

Resultatet redovisas med syfte att så exakt som möjligt besvara frågeställningarna och 

fördelades efter teman i relevanta underrubriker enligt Polit och Beck (2008).  
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Tabell 2. Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet 

Författare Land 

År 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Kvalitet 

Beattie 

E.R.A., 

Algase D.L., 

Song J. 

USA 

2004 

Keeping 

wandering 

nursing 

home 

residents at 

the table: 

improving 

food intake 

using a 

behavioral 

communicati

on 

intervention 

Att fastställa effekten 

av systematisk 

användning av 

beteendevetenskapliga 

omvårdnadsåtgärder 

under måltider för 

patienter med 

Alzheimers sjukdom 

Kvalitativ  

Mångsidig 

fallstudie 

Observati

oner 

5 veckor 

 

n= 1 man 

n= 2 

kvinnor 

Hög 

22/25 

Bryon E., 

Gastmans 

C., 

Steeman E., 

Milisen K. 

Belgien 

2008 

Mealtime 

care on a 

geriatricpsyc

hiarticward 

from 

perspective 

of the 

caregiver:  

A qvalitative 

case study 

design 

Att få insikt i 

vårdprocessen kring 

måltiderna inom 

geriatrisk och 

psykiatrisk vård ur 

omvårdnadspersonale

ns perspektiv  

Kvalitativ 

Fallstudie 

Semistruk

turerade 

intervjuer, 

öppna 

frågor  

Bandinsp

elning 

Vårdgivar

e 

n=13 

 

Medel 

18/25 

Chang C.C., 

Lin L.C. 

Taiwan 

2005 

Effects of a 

feeding skills 

training 

programme 

on nursing 

assistants 

and 

dementia 

patients 

Att utveckla ett 

övergripande 

färdighets 

utbildningsprogram för 

omvårdnadspersonale

n och för att testa 

effekterna av denna  

utbildning  

Kvantitati

v 

Kvasi- 

experime

ntal studie  

Frågefor

mulär 4 

månader 

Omvårdn

adsperso

nal 

n=67 

Patienter 

n=20 

Medel 

23/29 
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Chang C.C., 

Roberts 

B.L. 

Taiwan 

2008 

Cultural 

Perspectives 

in Feeding 

Difficulty 

in 

Taiwanese 

Elderly With 

Dementia 

Att undersöka faktorer 

som är relaterade till 

ätsvårigheter och 

samspelet mellan 

vårdpersonalen och 

dementa patienter. 

Kvantitati

v 

Tvärsnitts

tudie 

Observati

oner 

 

n=21 

kvinnor 

n=27 män 

n=31vård

personale

n 

 

Hög 

24/29 

Eggers T., 

Norberg A., 

Ekman S-L. 

Sverige 

2005 

Counteractin

g 

Fragmentati

on 

in the Care 

of People 

With 

Moderate 

and Severe 

Dementia 

Att undersöka 

samspelet mellan 

vårdgivare och 

patienter med måttlig 

och svår demens, att 

belysa förekomsten av 

splittringen i samspelet 

mellan personalen och 

patienter och 

förebyggandet av 

splittringen 

Kvalitativ 

Deskriptiv 

fallstudie 

Observati

oner ca 4 

månader 

Deltagarn

as egna 

ord 

Patienter 

n=5 

kvinnor 

n=10 män 

omvårdna

dsperson

al 

n=16 

kvinnor 

n=2 män 

Hög 

22/25 

Hicks-

Moore S.L. 

 

Kanada  

2005 

Relaxing 

Music at 

mealtime in 

Nursing 

Homes 

Att undersöka 

förhållandet mellan 

avslappnande musik 

och oroligt beteende i 

en grupp med patienter 

med demens 

Kvantitati

v Kvasi-

experime

ntell  

studie 

Observati

oner 4 

veckor 

 

n=33 Medel 

23/29 

Holm B., 

Söderhamn 

O. 

Sverige 

2003 

Factors 

associated 

with 

nutritional 

status in a 

group of 

people in an 

early stage 

of dementia 

Att undersöka möjliga 

faktorer som kan 

förknippas med 

nutritionsstatus  bland 

patienter i ett tidigt 

stadium av demens 

Kvantitati 

Tre 

bedömnin

gsinstrum

ent 

Strukturer

ade frågor 

Ett år 

n=36 

kvinnor 

n=23 män 

Hög 

24/29 
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Keller H.H. 

Smith D., 

Kasdorf C., 

Dupuis S.,  

Schindel 

Martin L., 

Edvard G.., 

Cook C., 

Genoe R. 

Kanada 

2008 

Nutrition 

Education 

Needs and 

Resources 

for Dementia 

Care 

in the 

Community 

Att undersöka olika 

aspekter om kost, 

utbildningsbehov och 

att utvärdera resurser  

Del 1 

Kvalitativ  

semistrukt

urerade 

intervjuer 

ca 30 

minuter 

Del 2 

(icke 

aktuell) 

Studie 1 

n-14 

vårdperso

nalen 

 

Hög 

20/25 

 

Lin L-C., 

Watson R., 

Wu S-C.  

Taiwan 

2010 

What is 

associated 

with low food 

intake in 

older people 

with 

dementia? 

Att undersöka 

riskfaktorer för att 

utveckla näringsbrist 

hos institutionaliserade 

äldre patienter  

Blandad 

design 

Observati

oner 2 

dagar 

under 

lunch och 

middag 

Intervjuer 

n=323 

kvinnor 

n=154 

män 

Medel 

19/25 

Mamhidir A-

G., Karlsson 

I., Norberg 

A., Kihlgren 

M. 

Sverige 

2006 

Weight 

increase in 

patients with 

dementia, 

and 

alteration in 

meal 

routines and 

meal 

environment 

after integrity 

promoting 

care 

Att följa hur vikten 

förändras hos patienter 

med måttlig och svår 

demens och analysera 

hur dessa förändringar 

har samband med 

biologiska och 

psykologiska 

parametrar efter 

personalens utbildning 

inom stöd och 

integritet, främja vård 

och att beskriva 

måltidsmiljö och rutiner  

Kvalitativ 

Utbildning 

av 

personal 

1 vecka 

Föreläsni

ngar och 

diskussio

ner 

Observati

oner 3 

månader

Antecknin

gar 

Textanaly

s 

Forskning

sgrupp 

n=16 

kvinnor 

n=2 män 

Kontrollgr

upp 

n=7 

kvinnor 

n=8 män  

Hög 

22/25 
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Shinagawa 

S., Adachi 

H., Toyota 

Y.,  Mori T., 

Matsumoto 

I. Fukuhara 

R., Ikeda M. 

Japan 

2009 

Characteristi

cs of eating 

and 

swallowing 

problems in 

patients 

who have 

dementia 

with Lewy 

bodies 

Att klargöra problemen 

att äta/svälja hos 

patienter med Lewy 

body demens, hur ofta 

svårigheter 

förekommer och deras 

förhållande till andra 

symtom 

Kvantitati

v 

Strukturer

ad 

frågeform

ulär  

4 

månader 

Patienter 

med Lewy 

body 

demens 

n=18 män 

n=11 

kvinnor 

Jämförels

egrupp  

n=8 män 

n=25 

kvinnor  

 

Medel 

21/29 

Ullrich,C, 

McCutcheo

n,H. 

Australia 

2008 

Nursing 

practice and 

oral fluid 

intake of 

older people 

with 

dementia 

Att beskriva vad 

sjuksköterskor och 

vårdpersonalen kan 

göra för att säkerställa 

ett adekvat intag av 

orala vätskor för 

patienter med demens. 

Blandad  

Deskriptiv

Observati

oner 6 

dagar 

Antecknin

gar 

Patienter 

n=7 

Vårdpers

onalen 

n=10 

Hög 

24/29 

Valentini L., 

Schindler 

K., Schlaffer 

R., Bucher 

H., 

Mouhieddin

e M., 

Steininger 

K., Tripamer 

J., 

Handschuh 

M., Schuh 

C., Volkert 

D., Lochs 

H., Sieber 

C.C., 

Hiesmayr 

M. 

Austria 

German 

2009 

 

The first 

nutritionDay 

in nursing 

homes: 

Participation 

may improve 

malnutrition 

awareness 

Att ge tillgång till de 

preliminära uppgifter 

som samlades 

angående 

nutritionsstatus och 

näringsbehov på 

vårdenheter i Austrien 

och Tyskland och 

stimulera diskussioner 

Kvantitati

v 

Tvärsnitts

undersök

ning 1 

dag 

Strukturer

ade 

frågeform

ulären   

Tillgänglig

a i 10 

olika 

språk 

Dataanaly

s under 6 

månader 

n-2137 

bland de 

n=1674 

kvinnor 

(79 %) 

Medel  

22/29 
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Faktorer som påverkar att patienter med demens har svårt att äta och dricka 

Forskarna Valentini, Schindler, Schlaffer, Bucher, Mouhieddine, Steininger et al. (2009) 

undersökte i en studie nutritionsstatus och näringsbehov hos äldre patienter på vårdhem. 

Forskarna konstaterade att majoriteten av deltagare i projektet (1441 av 2137) hade olika 

demens sjukdomar: måttlig svårighetsgrad hade 39,5 % (n=835) och 28,6 % (n=606) hade 

hög demenssvårighetsgrad. Rörlighetsbegränsningar hade 66,3 % (n=1414) av 

deltagarna, 24,9% (n=531) av deltagarna hade kontrakturer och 8,0 % (n=170) hade 

trycksår. 16,7 % (n=353) av deltagarna var undernärda och 13,9 % (n=295) var i riskzon 

för undernäring, 8,3 % (n=178) var uttorkade, 9,2 % (n=177) av deltagarna åt mindre än ¼ 

del av lunch, 16,0% (n=341) hade dysfagi och 20,0 % (n=428) av patienter hade 

sväljsvårigheter. Forskarna Valentini et al. (2009) bedömde att det faktiska intaget av mat 

var genomsnittligt 89,9 %. Patienterna som åt allt var 65,2 %, åt hälften av maten 24,0 %, 

åt en fjärde del av maten 6,5 % och åt ingenting 2,7 %. Utifrån uppgifterna från 566 

patienter förklarades varför de inte åt någonting eller åt inte tillräckligt. Bland orsakerna 

nämndes att patienter var oförmögna att äta tillräcklig mängd av mat (41 %), inte var 

hungriga (32 %), inte kunde äta utan hjälp (14 %), inte tyckte om smaken eller lukten (12,5 

%), var för trötta (12 %), hade sväljsvårigheter (6 %), hade illamående/kräkningar (6 %), 

att kött eller grönsaker var för hårdkokta (5 %). En annan orsak till varför patienter inte åt 

var även att patienter inte fick tillräcklig hjälp att äta: mindre än 10 minuter 11 %, hjälp 

under 10-20 minuter 25 % och mera än 20 minuter fick 8 % av patienterna. Forskarna 

konstaterade att patienter som behöver hjälp vid matintag måste få hjälp i genomsnitt 15 

minuter för att få tillräckligt med näring. Resultatet i denna studie visar att användning av 

psykotropiska medel oftare ledde till viktminskning än icke psykotropiska mediciner (12 % 

respektive 8 %).  

 

I en studie av Chang och Roberts (2008) undersöktes faktorer som var relaterade till 

måltidssvårigheter och hur samspelet mellan personalen och patienterna skedde. 

Patienterna som deltog i studien hade en genomsnittlig BMI på 23,4 (från 18,04 till 31,26). 

Patienterna hade i genomsnitt 12 tänder (från 0 till 30), inklusive tandproteser. 

Medelberäknad tid att äta var 16,38 minuter (från 3 till 37 minuter). Ca 41 % (n=20) av 

patienter fick en vanlig kost, 22,9 % en mjuk kost, 29,2 % halvflytande mat och 6,3 % 

flytande mat. De flesta patienter (73 %) använde en sked för att äta, medan 27 % använde 

ätpinnar. Patienterna åt genomsnittligt 86 % mat från matbrickan (från 25 % till 100 %). 

Majoriteten av patienterna (56,3 %) hade inga måltidssvårigheter, medan 18 patienter 
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vägrade att äta "ibland" eller "ofta". De måltidssvårigheter som observerades vid matning 

var att patienter stött ifrån sig personalen eller matbrickan (n = 2), inte satt stilla vid bordet 

(n = 2), slog i matbrickan eller i hjälparen (n = 1). En patient var trött och hade svårt att 

hålla sig vaken, några patienter var arga (n = 4) eller distraherade (n = 3) medan de åt. 

Några patienter hade kvävningsproblem och hade svårigheter att svälja (n = 3). Vägran att 

äta verbalt uppvisade 18 patienter, två patienter tryckte ständigt bort maten och åtta inte 

öppnade munnen alls. 

 

Forskarna Shinagawa, Adachi, Toyota, Mori, Matsumoto, Fukuhara et al. (2009) 

undersökte i en studie svårigheter att äta och dricka hos patienter med Lewy body demens 

och jämförde med patienter med Alzheimers sjukdom. Resultatet visade att patienter med 

Lewy body demens oftare hade svårigheter att svälja fasta ämnen och vätskor, hade hosta 

eller kvävning vid sväljning, att det tog längre tid att svälja för dem, att de led av 

upphostning, hade aptitförlust, behövde hjälp av personalen eller närstående och hade 

förstoppningsbesvär.  

 

I en studie (Bryon, Gastmans, Steeman & Milisen, 2005) fann forskarna att smaklös mat 

med dålig kvalitet kan vara en orsak till att patienterna inte vill äta.  

 

Malnutrition och näringsbrist 

Forskarna Valentini et al. (2009) fann ett samband mellan malnutrition och sådana faktorer 

som ålder, kön, dysfagi, demens, rörlighetsstatus och medicinering men också 

dehydrering, trycksår och kontrakturer. Forskarna hittade inte något samband mellan 

viktminskning och intagen matmängd. Dessutom visade resultatet i denna studie att 

majoriteten av patienter som hade sondmatning var orörliga (91 %), hade dysfagi (84 %), 

sväljsvårigheter (77 %) och hade hög grad av demens (69 %). 

 

I en studie (Holm och Söderhamn, 2003) konstaterade forskarna att ungefär hälften av 

deltagarna i studien hade viktminskning i början av sjukdomen demens. Författarna 

undersökte vilka faktorer som bidrog till att patienterna hade en ändrad näringsstatus. 

Bland de faktorer som mest påverkade vikt och näringsstatus hos patienter var intag av för 

små matportioner, muntorrhet, språksvårigheter och förlust av motorisk förmåga. 

Forskarna fann inga skillnader mellan kvinnor och  män vad gällde viktminskning, kognitiv 

och funktionell försämring eller nutritionsstatus.  
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Forskarna Lin, Watson och Wu (2010) undersökte i en studie riskfaktorer för näringsbrist 

hos patienter med demens. Forskarna fann att 58 % (n=176) av deltagarna hade svårt att 

klara eller var totalt beroende av hjälp i sina vardagliga sysselsättningar, 61,4 % (n=293) 

hade svårigheter att äta och 30,7 % (n=142) hade för lågt matintag. Forskarna hittade inte 

någon märkbart samband mellan lågt matintag och faktorer som kön, sjukdomar som 

stroke, Parkinson och depression, tidslängd på sjukhuset, kognitiv svikt och BMI. 

Dessutom fann de ett samband mellan lågt matintag och frekvensen av närstående besök, 

svårigheter att äta, hjälp behov vid matintag, ålder och funktionell förmåga.  

 

Keller, Smith, Kasdorf, Dupuis, Schindel-Martin, Edvard et. al. (2008) undersökte i en 

studie vilka upplevelser och erfarenheter vad gällde nutritions- och måltidsfrågor 

närstående till patienter med demens samt själva patienterna och formella vårdgivare till 

patienter med demens hade. Forskarna syftade att identifiera brister inom 

nutritionsområdet och utbildningsbehov. Resultatet i denna studie visade att formella 

vårdgivare lyfter upp måltidsproblem som att patienter med demens inte hade tillräcklig 

tillgång till mat att de har behov av hjälp under måltider, att vårdpersonal är för stressad, 

att det finns problem att laga mat, att resurser är otillräckliga och att det finns brister 

rörande livskvalitetsfrågor. Närstående och patienterna själva lyfte upp problemen som 

aptitförlust, säkerhet vid användning av spis och liknande, födoval, brist av förståelse om 

näringsbehov, beteendeproblemen under måltider (patienter vänder sig bort från maten, 

visar motstånd mot hjälp), att patienter äter för mycket, patienter har svårt att självständigt 

äta och dricka och vitaminbrist. Vårdpersonalen och närstående var överens om att 

patienter med demens hade viktförändringar, vägrade att äta eller åt inte tillräckligt, hade 

sväljsvårigheter, åt oätbara föremål, hade otillräckligt intag av vätskor, hade hosta och 

kvävning och behövde kosttillskott.  

Omvårdnadsåtgärder  

Matningshjälp 

Forskarna Chang och Roberts (2008) fann att omvårdnadspersonalen utförde olika 

handlingar vid måltidssvårigheter, till exempel tillfälligt slutade mata patienten för att 

fortsätta efter en stund och använde verbal uppmuntran att äta (n=9), erbjöd patienter att 

välja mellan olika maträtter (n=6). Forskarna konstaterade att trots nedsatt kognitiv 

förmåga förstod patienterna verbal kommunikation. Patienterna reagerade när till exempel 
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personalen lovade att efter avslutad måltid ta en promenad ute om patienten åt upp 

maten, men även när personalen (n=2) använde negativt verbalt hot om någon 

inskränkning eller tvångsmatning. En av personalen märkte att för två av patienterna 

räckte det med att personalen satt bredvid och då kunde de äta själva. Några av 

personalen (n=5) sökte hjälp och råd angående måltidssvårigheter från sjuksköterskor, 

några hade förslag om att tvångsmata (sondmatning) de patienter som hade svåraste 

problemen att äta, en av personalen föreslog en ändring av patientens position under 

matning och uppmuntran att använda rätt bestick.  

 

Forskarna i en studie (Beattie, Algase och Song, 2004) undersökte effekter av 

beteendevetenskapliga interventioner som samtal, leende, ögonkontakt, beröring med 

handen, verbal uppmuntran.  Interventionerna bidrog till att patienter med 

Alzheimerssjukdom satt och åt lugnare vid bordet, inte vandrade under måltider och för att 

på detta sätt hejdades viktförlusten. Omvårdnadspersonalen använde både verbala och 

icke-verbala interventioner, systematisk förstärkning att sitta vid bordet till exempel genom 

samtal som fokuserade mot maten samt ätandet och socialt samtal om 

måltidserfarenheter. Personalen använde leenden, ögonkontakt, placering av handen med 

minimalt tryck på patientens axel när han/hon försökte gå ifrån bordet och verbal 

uppmuntran att stanna kvar. I de fall när patienten redan steg upp och gick, fick då 

patienten hjälp att återvända till bordet med hand i hand/arm. Resultatet av denna 

undersökning visade att vikten hos patienterna var oförändrad under studieperioden trots 

att viktminskning var ett faktum tre månader innan studien började. 

 

I en studie fann forskarna Eggers, Norberg och Ekman (2005) att splittring i samspelet 

mellan patienter och personal reducerades, när personalen behandlar patienterna utifrån 

fyra aspekter: uppmärksamhet (kontakt med ögon och leende), respekt (acceptans för 

patienternas vanor och egen kapacitet, insatser på ett korrekt sätt och ödmjukhet), 

individualitet (inga kommentarer för patienternas småfel, tydliga instruktioner) och 

anpassningsförmåga (ömsesidig tolkning av situationerna, närkontakt, flexibilitet). 

Välbefinnandet hos patienter ökade när personalen anpassade sitt tempo och agerade 

samtidigt med patienterna oavsett tid, plats eller situation.  

 

Forskarna Bryon et al. (2005) fann att under måltiderna måste patienter stimuleras till att 

bevara sin självständighet så länge som möjligt oavsett deras handikapp genom att 
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använda hjälpmedel eller kvarvarande förmåga att på egen hand till exempel skära bröd 

trots för stora, ojämna skivor och lägga smöret på brödet.  

    

Ulrich och McCutcheon (2008) undersökte i en studie vilka omvårdnadsåtgärder 

personalen använde till att ge patienter med demens tillräckligt vätskeintag. Resultatet i 

denna studie visade att personalen använde en mängd av olika beteendemässiga 

interventionerna för att tillföra vätskor för patienter. Majoriteten av de icke-verbala 

handlingarna utfördes på ett öppet och vänskapligt tillvägagångssätt, försiktigt tempo (89,7 

%), med att använda ögonkontakt och leende (74 %). Bara en mindre del (10 %) av 

interventioner utfördes mekaniskt, i raskt tempo, utan ögonkontakt och leende. Under de 

verbala interventionerna dominerade varsam övertalning, riktande av uppmärksamheten 

mot att dricka (48 %), fraser, detaljerade instruktioner som till exempel ”lyfta koppen” och 

uppmuntran att dricka samt beröm efteråt (26 % respektive 12 %). Dessutom användes 

fysiska interventioner som ständig hjälp under hela processen (47 %), placering av koppen 

framför patienten (15 %), placering av koppen med dricka direkt i hand (18 %), sträckning 

av koppen direkt till patienten (14 %), beröring av underarmen och försiktigt hjälp att hålla 

koppen i handen (4 %). Ingen av omvårdnadspersonalen utförde interventionerna med 

hjälp av gester eller annan demonstration. Forskarna fann att inga av de specifika 

handlingarna dokumenterades i vårdplaner. I en vårdplan var noterat att patienten behöver 

ögonkontakt och en massa leenden. I övriga vårdplaner nämndes inget speciellt 

tillvägagångssätt under vätskegivande. Personalen bestämde själva vilka 

beteendemässiga åtgärder de skulle använda. Kommunikationen mellan personalen 

genomfördes muntligt. 

 

Måltidsmiljö (inklusive den psykosociala miljön) 

I en studie (Chang och Roberts, 2008) framkom att det var trångt i matsalen och att 

omvårdnadspersonalen hade problem med att få plats vid bordet och/eller ha ögonkontakt 

med patienterna. De fick stå under matningsprocessen. Patienterna hade inte tillgång till 

mat mellan måltiderna för att köket var låst. De hade inte heller möjlighet att välja mat. 

Omvårdnadspersonalen frågade aldrig om patienten ville ha mera mat. Några av 

personalen avbröt matningen direkt när patienten vände bort huvudet medan andra 

försökte fortsätta efter en stund. Matbitar som var för stora togs bort för att förkorta 

matningstid. Kostberikningsmedel blandades med maten och ibland blandade personalen 

även läkemedel med maten. Forskarna konstaterade att under måltider var samspelet 
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mellan personalen och patienterna litet eller inget alls. Även om patienterna ville prata, så 

svarade personalen inte alls eller svarade att patienten måste vara tyst under måltiden.         

 

I en studie (Bryon et al.) kom forskarna fram till att skapandet av hemtrevlig och trivsam 

miljö minskade svårigheter att äta. En liten blomma på bordet eller andra dekorationer var 

ett bra tillfälle för patienter att slappna av och njuta. Rätt placering vid bordet var viktigt för 

att förhindra konflikter mellan patienterna och bidra till en lugnare miljö.  

 

I en studie (Mamhidir, Karlsson, Norberg och Kihlgren, 2006) undersöktes vilka faktorer 

som kan vara aktuella för viktökning hos patienter med demens. Patienterna som deltog i 

studien hade grova funktionshinder i sina dagliga vardagsbestyr på grund av måttlig och 

svår demens. Omvårdnadspersonalen som deltog i studien, utbildades i genom 

föreläsningar och gruppdiskussioner. Utbildningen var inriktad på mänskliga relationer, 

åldrande, miljö, kommunikation, samarbete, integritet, förvirring och störningar vid 

demens. De individuella viktförändringarna visade en samband mellan ökad vikt och 

förbättrad intellektuell funktion. Av de två patientgrupperna, gick tolv av femton patienter 

från kontrollgrupp ner i vikt medan deltagarna från andra gruppen gick upp i vikt (13 av 18 

patienter). Det fanns inga skillnader mellan de två grupper angående medicinska 

demensdiagnoser. Förklaring till viktökning fann forskarna i den deltagande personalens 

anteckningar. På kontrollgruppens avdelning gjordes inga förändringar angående miljö 

eller rutiner runt måltider, medan på forskningsgruppens avdelningen gjordes en del 

förändringar inom både den fysiska miljön och måltidssituationen. De förändringar som 

gjordes var bland annat placering av nya bilder på matsalens väggar, placering av nya 

dukar och gardiner med mönster tryckt av personalen tillsammans med patienterna. 

Patienterna fick mera privata saker på sina rum, det placerades stora speglar på rummen, 

större tecken och symboler i korridoren sattes upp, personalen klädde sig i färgglada 

kläder, maten serverades i serveringsskålar som var lätta för patienterna att självständigt 

ta mat ifrån (istället för förberedda brickor). Resultat visade att allt detta ledde till ökad 

kontakt mellan patienterna själva, mellan patienterna och personalen och att stämningen 

blev trevligare. 

 

Hicks-Moore (2005) undersökte hur lugn musik kunde förebygga oroligt beteende hos 

patienter med demens under måltider. Studien var upplagd under fyra veckor. Under första 

och tredje veckorna spelades ingen musik. Musiken var komponerad för att patienterna 
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skulle kunde slappna av. Den spelades på en låg ljudnivå, var melodisk och stillsam. 

Patienter med demens satt ensamma eller i sällskap under måltiden i den stora 

gemensamma matsal där mat serverades av vårdpersonalen. Resultatet visade att under 

de veckor när musik spelades, blev atmosfären mera avslappnad och harmonisk, mera 

leenden och mindre rastlöshet observerades. Patienterna tittade på varandra, små 

pratade, gungade, klappade med händerna i takt till musiken eller satt tysta. Däremot 

under veckan utan musik observerade forskarna att patienterna snabbare lämnade sin 

matplats efter måltiden.      

Kunskap, erfarenhet och utbildning  

Forskarna Shinagawa et al. (2009) betonade i en studie behovet av en speciell utbildning 

av omvårdnadspersonalen och närstående för att kunna hantera måltidsvårigheter och 

förhindra olyckor vid sväljning av mat och dryck.  

 

Forskarna Chang och Roberts (2008) fann att 93 % av personalen uppgav att matning av 

patienter är tidskrävande och att de inte hade tillräckligt med personal och kunskap.   

 

Forskarna Lin, Watson och Wu (2010) konstaterade att omvårdnadspersonalen måste 

kunna bedöma patienternas näringsstatus och deras förmåga att äta självständigt. 

Forskarna fann att patienter med måttligt beroende av hjälp, kunde delvis äta själva och 

därför var de ignorerade av personalen. Sådana patienter behöver observation av 

personalen, verbal uppmuntran eller fysisk assistans under måltiderna.  

 

Forskarna Chang och Lin (2005) fann i en studie en signifikant skillnad mellan speciellt 

utbildad omvårdnadspersonal (forskningsgrupp) och personal som inte hade någon 

utbildning (kontrollgrupp) med avseende på hur de utvärderade måltider och matintag hos 

patienter med sjukdomen demens. Speciellt utbildad personal hade mera kunskaper, 

positivare attityder och bättre beteende i samband med matintag hos demenssjuka 

patienter. De kunde bättre hantera måltidsvårigheter, gav en längre tid för patienter för att 

äta och gav dem större chans att äta självständigt. I denna studie observerades även, det 

som forskare kallade tvångsmatning, till exempel att sträcka fram en sked för snabbt med 

mat igen och igen till patientens läppar, ge för stora matbitar och ge nästa matsked utan 

att vänta tills patienten sväljer maten. Personalen ville att patienterna skulle få i sig 

tillräckligt med mat eller ibland ville de bara spara tid och avsluta matningen så snabbt 
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som möjligt. I studien framkom att det behövs specifika utbildningsprogram som fokuserar 

på malnutritionsfrågor och hjälper vårdpersonalen att ändra attityder angående måltider 

och bättre hantera den dagliga omvårdnaden av äldre med demens.  

 

Resultatet i en studie (Keller et. al., 2008) visade att närstående och patienter med 

demens önskade att informationsblad om nutrition skulle vara mera anpassat för patienter 

med demens både för sådana som bor ensamma eller med familj. Informationsblad bör 

vara kortfattade och enkelt skrivna, med praktiska tips bland annat angående matlagning 

och måltider, sociala och kulturella aspekter om måltider, förbättring av livskvalitet, 

kreativa strategier för att få patienter att äta, vikten av måltider och matupplevelser, 

grunden inom näringslära, sväljproblem, livsmedelssäkerhet och vitamintillskott.  Alla 

deltagare i studie utryckte behov av mera information om nutrition och demenssjukdomar. 

 

Författarna Lin, Watson och Wu (2010) fann att närståendes närvaro och uppmuntran 

aktiverade patienternas minne och reducerade svårigheter att äta. Vad gällde klinisk praxis 

rekommenderade forskarna att bygga upp strategier för att uppmuntra närstående att 

oftare besöka patienter med sjukdomen demens i samband med måltider.  

DISKUSSION  

Sammanfattning av huvudresultat  

Resultatet visade att de vanligaste faktorerna som påverkar intaget av mat och vätskor 

hos patienter med demens var sväljsvårigheter, hosta och kvävning, illamående och 

kräkningar samt dysfagi (Valentini et al. 2009, Chang och Roberts, 2008, Shinagawa et al., 

2009, Keller et al., 2008). Förlust av kognitiv förmåga ledde till att patienter med 

sjukdomen demens hade emotionella och psykomotoriska svårigheter under måltider 

(Chang och Roberts, 2008, Holm och Söderhamn, 2003, Lin, Watson och Wu, 2010). Att 

muntorrhet var viktigt problem bland äldre och demenssjuka hade konstaterats (Holm och 

Söderhamn, 2003) samt att trötthet inte sällan ledde till att patienter inte orkade äta eller 

inte åt och drack tillräckligt (Valentini et al., 2009, Chang och Roberts, 2008). En av 

orsaker att patienter med demens inte ville äta var att de inte tyckte om smaken och lukten 

och matens kvalitet var dålig (Valentini et al., 2009, Bryon et al., 2005). I en studie 

framkom att fysisk hjälp av personalen eller närstående hade den största betydelse för att 

patienter med demens fick tillräckligt med näring och vätskor (Valentini et al., 2009, 



26 
 

Shinagawa et al., 2009, Lin, Watson och Wu, 2010, Chang och Roberts, 2008, Ulrich och 

McCutcheon, 2008, Beattie, Algase och Song, 2004). Observationer som utfördes visade 

att verbal uppmuntran att äta och beröm hade en positiv effekt (Chang och Roberts, 2008, 

Beattie, Algase och Song, 2004, Ulrich och McCutcheon, 2008). Patienterna kunde äta 

och dricka lättare när personalen använde ögonkontakt och leende och när samspelet 

mellan personalen och patienterna fungerade (Beattie, Algase och Song, 2004, Eggers, 

Norberg och Ekman, 2005, Ulrich och McCutcheon, 2008). Skapandet av trivsam och lugn 

miljö bidrog till att patienterna kunde slappna av under måltider (Bryon et al. 2005, 

Mamhidir et al., 2006, Hicks-Moore, 2005). Resultatet av denna studie visade att det fanns 

behov av speciella utbildningsprogram både för personalen och närstående som kan ge 

mera kunskap inom malnutritionsfrågor, näringsstatus och hantering av måltidsvårigheter 

hos patienter med demens (Shinagawa et al. 2009, Lin, Watson och Wu, 2010, Chang och 

Lin, 2005, Keller et. al., 2008). 

Resultatdiskussion 

Faktorer som påverkar att patienter med demens har svårt att äta och dricka 

Författarna till detta arbete ansåg att det finns många faktorer som leder till ätsvårigheter 

och nutritionsrelaterade komplikationer hos dementa patienter och att dessa faktorer kan 

vara psykosociala eller/och fysiologiska. Problemen med att känna igen törst, hunger och 

mättnad, förlorad förmåga att hantera bestick och föra maten till munnen, problemen med 

att uppfatta smak, att öppna munnen och stänga den, att tugga och svälja är det oftast 

påträffande faktorer som påverkar ätande hos patienter med demens. Författarnas till 

detta examensarbete arbetserfarenhet visade att tandlöshet, dålig munstatus, opassande 

tandproteser och reducerad salivproduktion gör det också svårt att äta för patienter med 

sjukdomen demens.  

 

I en studie (Holm och Söderhamn, 2003) konstaterade forskarna att en av faktorer 

påverkande måltider var språksvårigheter som ofta var en konsekvens av demens.  

Muntorrhet kunde vara relaterad till åldersförändringar i saliv funktioner, en viss sjukdom 

samt biverkningar av läkemedel och ledde till sväljsvårigheter, smärta och minskad 

njutning av maten samt mindre näringsintag.  

 

Forskarna Shinagawa et al., (2009) konstaterade att för att svälja vätskor krävs mera 

viljemässig kontroll av muskler och nerver än för att svälja fasta ämnen. Aptitförlusten 
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förklarades delvis av att patienterna hade synhallucinationer som är ganska vanliga 

psykiatriska symptom vid Lewy body demens.  

 

Forskarna Lin, Watson och Wu (2010) skrev att svårigheter att äta är oundvikligt vid 

avancerad demens. Detsamma konstaterade forskarna Shinagawa et al., (2009). De 

sammanfattade att svårigheter med att äta och dricka är beroende av sjukdomens 

svårighetsgrad. Även de erfarenheter som författarna till detta examensarbete har visar att 

svårigheter att äta och dricka förekommer oftare och i högre grad ju mera är fortskriden 

demenssjukdomen.  

 

Det är viktigt att omvårdnadspersonal uppträder lugnt och ger patienter tid att äta, 

eftersom det kan behövas längre tid vid olika bakomliggande måltidssvårigheter. 

Forskarna Chang och Roberts (2008) samt Chang och Lin (2005) skrev att ofta det är 

personalens tidsbrist och stress som påverkar patientens förmåga att äta. Författarna till 

detta examensarbete tycker att tidsåtgången och mängd av personalen måste planeras i 

förväg. 

 

Malnutrition och näringsbrist 

Syftet med denna studie var att identifiera måltidssvårigheter hos patienter med 

sjukdomen demens, belysa relevanta omvårdnadsåtgärder och att studera betydelsen av 

kunskap och utbildning hos vårdpersonal. Under detta examensarbetes gång upptäckte 

författarna att en viktig konsekvens av ätsvårigheter hos demenssjuka patienter är 

malnutrition och näringsbrist.  Ett flertal studier (Holm & Söderhamn, 2003, Lin, Watson & 

Wu, 2010, Keller et al., 2008) beskrev problemen kring målnutrition, otillräckligt 

näringsintag och viktminskning som följer oundvikligt i samband med demenssjukdomar.  

 

Författarna till detta examensarbete konstaterade att på deras arbetsplatser förekom att 

vårdpersonalen hade otillräcklig kunskap om kostens betydelse, hade dåliga måltidsrutiner 

och personalens brist på kunskap om demenssjukdomar bidrog till malnutrition hos 

dementa patienter. Konsekvenserna av undernäring var försämrat immunförsvar, sämre 

sårläkning, trötthet, depression, minskad muskelmassa. Författarna till detta 

examensarbete syftar på att vårdpersonalen måste pröva olika strategier för att öka 

näringsintag som bidrar till en förbättrad livskvalitet hos patienter med sjukdomen demens.  
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Keller et al. (2008) konstaterade i sin studie att konsekvenser av malnutrition och 

viktminskning är kritiskt för hälsa och livskvalitet hos patienter med demens. Därför är 

utbildning och information om näringslära och nutritionssvårigheter hos demenssjuka 

patienter en viktig aspekt i vården. Forskarna Holm och Söderhamn (2003) betonade att 

de vårdande insatserna från informella och professionella vårdgivare bör inriktas på deras 

stöd vid måltider och mellan måltider med särskild uppmärksamhet på att patienterna får 

tillräckligt med mat och vätska under hela dagen. Protein och energirika måltider bör 

rekommenderas.  

 

Omvårdnadsåtgärder 

Utifrån sin arbetserfarenhet noterade författarna till detta examensarbete att patienter med 

demenssjukdomar hade ofta en minskad salivsekretion och muntorrhet på grund av 

otillräcklig näringstillförsel och dåligt immunförsvar. Därför författarna ville betona viktighet 

av ofördröjlig vårdpersonalens reaktion och åtgärder för att minska konsekvenser av detta. 

 

Forskarna Holm och Söderhamn (2003) konstaterade att regelbunden kontroll av 

patientens orala hålrum och smörjning av slemhinnan i munnen är viktiga åtgärder för att 

minska svårigheter att äta och dricka. Forskarna ansåg att det är lika viktigt 

uppmärksamma somatiska sjukdomar, utvärdera läkemedelsbehandlingspåverkan samt 

att följa ett schema vid närings- och vätskeintag för att inte glömma bort att äta och dricka.  

 

Författarnas till detta examensarbete erfarenhet visar att personalens uppmuntran kan 

förbättra mat- och vätskeintag. Det är viktigt att vårdpersonalen finns i närheten vid 

måltider och ser till att patienter utnyttjar den kvarvarande egna förmågan att äta, innan de 

erbjuder att hjälpa till. Vårdpersonalen bör även ha som en målsättning att patienter med 

ätsvårigheter skall få möjlighet att äta självständigt . Stimulans till egen aktivitet är 

betydelsefullt för demenssjuka patienter.  Vid svårigheter att tugga och svälja spelar 

matkonsistens också en stor roll. 

 

Måltidsmiljö 

Forskarna Bryon et al. (2005) fann att måltider var en komplicerad händelse och 

vårdinsatserna under måltiderna hade en värdefull terapeutisk betydelse för en geriatrisk – 

psykiatrisk patient. Forskarna sammanfattade att genom ett patientorienterat 



29 
 

förhållningssätt kunde omvårdnadspersonal omvandla måltid till en stund för social 

interaktion och njutning. 

 

Författarna till detta examensarbete hade samma åsikter att måltidsmiljö var en av de 

grundläggande beståndsdelarna till en lyckad måltid och hade en stor betydelse för 

patientens aptit och ett tillräckligt matintag. Författarna menade att det är viktigt med lugn 

och ro under måltider. I ett par studier framkom att lugn musik och trevlig miljö i matsalen 

bidrar till att patienter känner sig lugna och avslappnande och intaget av mat och dryck 

underlättas. 

 

Forskarna Holm och Söderhamn (2003) rekommenderade en positiv fysisk och 

psykosocial omgivning under måltider. En annan forskare (Hicks-Moore, 2005) 

konstaterade att måltider kan vara trevligare i lugnare miljö och i umgänget med familj och 

vänner. I denna studie hade musiken en positiv effekt för att lindra oroligt beteende vid 

demenssjukdomar, dock ansåg forskaren att effekten är större om musiken anpassas till 

den demenssjuke personens önskan och smak. Forskaren (Hicks-Moore, 2005) skrev att 

musik är ett billigt och inte störande ingrepp som kan lätt användas i samband med 

måltider, och att sjuksköterskor bör utforska icke-farmakologiska interventioner att hantera 

dysfunktionella beteenden och i slutändan förbättra kvaliteten i livet för patienter med 

sjukdomen demens. 

 

Kunskap/utbildning 

Utbildning i nutritionslära 

Författarna till detta examensarbete konstaterar att ätsvårigheter medför alvarliga 

konsekvenser hos dementa patienter. Vid måltider är det betydelsefullt att 

omvårdnadspersonal har motsvarande kunskaper om kostens betydelse och 

nutritionsproblematik hos patienter med demens. Flera studier visade att mera kunskap 

om vården av patienter med demens och bemötandet av de individuella problemen som 

finns, behövs. 

 

Forskarna Chang och Lin (2005) sammanfattade att det är viktigt att vårdpersonalen har 

tillräcklig kunskap om sina patienter och att de finns i närheten vid måltiden. Förskarna 

konstaterade även att personalen ofta har kunskapsbrist om näringslära och inte har 

tillräckligt med tid för att hjälpa till och påverka förmågan att äta. 
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Holm och Söderhamn (2003) konstaterade att adekvat utbildning av 

omvårdnadspersonalen  i näringslära skulle kunna ha en positiv effekt på patienter både 

angående viktändringar och störningar i kognitiva funktioner.  

 

Utbildning i strategier med avseende på födointag 

Keller et al. (2008) påvisade i sin studie att behovet av näringsutbildning kommer att bli 

mera aktuellt i olika aspekter vid kommunikation med dementa patienter. Vårdpersonal 

behöver mera utbildning som kan hjälpa att förstå strategier runt ätandet och förändringar 

som demenssjukdomar medför.  

 

Mamhidir et al.(2006) i en studie föreslog en strategisk utbildning i näringslära, inklusive 

mänskliga aspekter, kommunikationsförmåga i kombination med biologiska och 

medicinska fakta som ökar personalens kompetens för att främja matsituationer.  

 

I en studie (Ullrich och McCutcheon, 2008) framkom att om vårdpersonalen hade 

tillräckligt vetskap och var medvetna om patientens individuella problem som följd av 

demenssjukdom kunde de på ett lämpligt sätt hjälpa till vid matintag och ge möjlighet för 

patienter att äta i eget tempo. Forskarna påpekade det betydelsefulla av vårdplaner. För 

att kunna ge personlig anpassad hjälp bör finnas i vårdplanerna information om 

individuella patientens behov, behov av individuell anpassad hjälpmedel, behov av 

ögonkontakt och beröring samt rätt anpassad placering vid borden. Ullrich och 

McCutcheon (2008) konstaterade att innehållet i vårdplaner hade otillräcklig information 

om på vilket korrekt sätt personalen kunde hjälpa patienter att få i sig vätska.  

 

Metoddiskussion 

Föreliggande studie baserades på sammanlagt 13 vetenskapliga artiklar. Till studien 

valdes fem kvalitativa, sex kvantitativa artiklar och två artiklar med blandad design. 

Artiklarnas kvalitet och evidensgrad baserades på modifierad version av 

granskningsmallar enligt Willman, Stoltz, Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström 

(2008). En av artiklarna som hade blandad design granskades som kvalitativ (dominering 

av kvalitativa inslaget) och den andra som kvantitativ (dominering av kvantitativa inslaget). 

En viss tvekan fanns angående utifrån vilken granskningsmall de två artiklarna skulle 

granskas eller att artiklarna skulle granskas utifrån båda granskningsmallar. Artiklarnas 
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vetenskapliga kvalitet bedömdes som hög, medel och låg utifrån det totala antal poäng 

som artikeln erhållit. I studien användes bara de artiklar som hade hög och medel 

vetenskapligkvalitet och därför författarna tycker att resultatet av denna studie bör anses 

trovärdig.  

 

Författarna till detta examensarbete hade till ambition att basera studien på relativt ny 

forskning, därför valdes artiklarna som var publicerade mellan åren 2003 – 2010. En av 

svagheter i denna studie kan vara att artiklar av hög kvalitet med relevant forskning hade 

uteslutits på grund av att de var för gamla. Endast artiklar som var skrivna på engelska 

eller svenska, var kostnadsfritt tillgängliga i fulltext och var ”peer reviewed” (CINAHL), 

inkluderades. En svaghet var att i de artiklar som var skrivna på engelska kan det finnas 

tolkningsfel eller rena översättningsfel. Litteraturstudier exkluderades och de vetenskapliga 

artiklar som berörde svårigheter att äta och dricka hos patienter med andra sjukdomar. 

Många artiklar som skulle passa i denna studie var inte vetenskapliga och sorterades bort.  

 

I litteratursökningen gjordes inga geografiska avgränsningar eftersom mycket forskningar 

inom detta område fanns i andra länder. I studien användes tre vetenskapliga artiklar från 

Sverige, tre artiklar från Taiwan och resten av artiklar från andra länder. De tre 

taiwanesiska studierna uppmärksammades särskild av författarna på grund av tveksamhet 

om kvalitetsnivå inom vården i detta land. Författarna kommit fram att alla länder från de 

olika kontinenterna har liknande problem gällande måltidssvårigheter hos patienter med 

sjukdomen demens, oavsett kulturella skillnader. Författarna till detta examensarbete kom 

dock fram till att studierna från Taiwan hade lika högt kunskapsvärde som från andra 

länder.  

 

Artiklar till denna studie lästes igenom och granskades av både författarna var för sig. 

Sedan gjordes en gemensam sammanställning för en mera korrekt värdering av de valda 

artiklarna. Resultatet har sammanställts med relevans till syfte och frågeställningar.  

 

Författarna valde de artiklar som var relevanta i förhållande till studiens syfte och artiklarna 

som tar upp måltidsvårigheter vid demenssjukdomar, nutritions utbildningsbehov för 

vårdpersonalen samt berör måltidsmiljön. 
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Författarna målsättning var att använda de vetenskapliga artiklarna som hade 

godkännandet från de olika lokala etiska kommittéerna, men konstaterade att forskarna 

från USA och Kanada inte gjorde eller inte beskrev etiska överväganden i sina studier. 

Trots detta bestämde sig författarna att använda de artiklarna i denna litteraturstudie på 

grund av i övrigt hög kvalitetsgrad.     

 

Projektets kliniska betydelse 

I tidigare studier framgår att det finns en viss kunskapsbrist runt måltidssvårigheter hos 

patienter med demens. Avsikten med denna studie är att bidra till spridning av kunskap om 

de mest lämpligaste och effektivaste omvårdnadsåtgärder bland vårdpersonalen men 

även bland närstående till patienter med demens.   

 

Förslag till vidare forskning 

Författarna till detta examensarbete anser att vidare forskning är viktig inom område runt 

måltidssvårigheter hos patienter med demens. Det behövs flera studier för att försöka 

uppnå bästa resultatet kring närings- och vätskeintag och förbättra livskvalitet hos 

patienter med sjukdomen demens. Det är också viktigt att vårdpersonalen har 

motsvarande kunskaper om ätsvårigheter som patienter med demenssjukdomar har. 

Vidare forskning bör koncentrera sig på patientens individuella behov och hur 

vårdpersonalen kan hjälpa till med närings- och vätskeintag . Ett annat förslag till vidare 

forskning är etiska aspekter kring tvångsmatning av patienter som vägrar att äta. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Granskningsmall för kvantitativa studier   

Högskolan Dalarnas modifierade version av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2003) 

 

 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    
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Bilaga 2 

Granskningsmall för kvalitativa studier   

Högskolan Dalarnas modifierade version av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2003) 

 

 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    

 

 

 

 

 

 


