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Sammanfattning  

Syftet med studien var att identifiera vilka orsaker som leder till undernäring vid 

demenssjukdom på särskilt boende samt undersöka vilka omvårdnadsåtgärder som kan 

förebygga undernäring. Metoden som använts är en litteraturöversikt. Litteratur söktes i 

sökmotor Elin samt i databaserna Cinahl och PubMed. 15 vetenskapliga artiklar, både 

kvantitativa och kvalitativa granskades och grupperades under olika kategorier. Resultatet 

visade att undernäring hos dementa äldre inom kommunala äldreboenden är ett vanligt 

förekommande problem. Demenssjukdomen i sig medför viktiga funktionsnedsättningar som 

leder till patientens oförmåga att förmedla sina behov, som hunger och törst. Orsaken till 

undernäring kan vara motorisk oro, glömska och kognitiva funktionsnedsättningar som leder 

till viktminskning. Sjuksköterskan och övrig personal behöver mer kunskap att bedöma 

nutritionsstatus med olika bedömningsinstrument. Omvårdnadsåtgärder vid måltiderna som 

främjar matintag individuellt bör skapas och den totala måltidsmiljöns betydelse beaktas. 

Presentation av resultaten visar att omvårdnadsåtgärder runt måltidssituationen med relativt få 

åtgärder skapar en trygg miljö som främjar näringsintaget hos demenssjuka. Kunskap hos 

vårdpersonalen gällande undernäring är mycket viktigt. Nutritionens betydelse behöver 

klargöras och belysas tydligt i omvårdnadsarbetet samt även på utbildnings nivå. 

 

Nyckelord: Demens, Nutrition, Omvårdnad, Undernäring, Äldrevård 

Keywords: Dementia, Elderly-care, Malnutrition, Nutrition, Nurse. 
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Introduktion 
 
Undernäring 
Undernäring är ett allvarligt tillstånd för äldre personer eftersom det kan leda till nedsatt 

livskvalitet, nedsatt funktionsförmåga, muskelsvaghet, ökad infektionsrisk, sämre sårläkning, 

ökad risk för trycksår och ökad dödlighet (Skog, 2009). Olika faktorer som samverkar kan 

leda till undernäring hos äldre och det är av stor vikt för personernas livskvalitet och även för 

samhället att tidigt identifiera dessa riskpersoner och vidta adekvata åtgärder (Faxen-Irving, 

Karlström, Rothenberg, 2010). I en tid präglad av medicinska framsteg och samhällelig 

utveckling kan det framstå som märkvärdigt att undernäring förekommer hos äldre och sjuka. 

Prevalensen av undernäring varierar med undersökt population, men i svenska sjukhusstudier 

har den legat stadigt omkring 25-30 procent under de senaste 20 åren. Förekomsten av 

undernäring är ännu högre inom sjukhemsvård (Saletti, 2000). Det har framkommit att 

ungefär 80 procent av personer med demens har nutritionsproblem och 50 procent av 

personerna förlorar sin förmåga att äta inom åtta år efter demensdebuten (Chang & Lin, 

2005).  Det har uppmärksammats att personer med demenssjukdom på särskilt boende 

minskar i vikt och drabbas av undernäring (Cederholm, 2001).  

 
Allmänt om undernäring 
Det används flera olika benämningar för att beskriva undernäring, till exempel felnäring, 

svält, näringsbrist och malnutrition. För att betona att det handlar om ett fysiskt tillstånd och 

inte hur mycket en person äter så används begreppet undernäringstillstånd (Akner, 2006).  

En annan definition är att undernäring kan vara en störning i balansen mellan näringsintag och 

energiförbrukning hos en person, det vill säga näringstillståndet är mindre än näringsbehovet 

(Schenker, 2003). Åldrandet medför förändringar i kroppssammansättning och näringsbehov, 

eftersom muskelmassan minskar och mängden kroppsfett ökar. Energibehovet minskar på 

grund av minskad basalmetabolism (grundläggande energiomsättning) och en mindre aktiv 

livsstil, samtidigt som behovet av protein ökar till exempel på grund av sjukdom och mindre 

effektiv proteinomsättning ( Edberg & Wijk, 2010). Åldersrelaterade förändringar i aptit, törst 

och smakupplevelser bidrar till ett otillräckligt näringsupptag. Friska 70-åringar förlorar 

vanligtvis 5-10 procent av sin vikt fram till ca 80 års ålder (Dey, Rothenberg, Sundh, 

Bosaeus, Steen, 1999). Undernäring antyder att för lite näring är orsak till malnutrition. En 

annan adekvat medicinsk term till undernäring är protein-energimalnutrition (PEM). Den 

vanligaste formen av undernäring i svensk sjukvård är PEM som är vanligt bland äldre 
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patienter. Personen förlorar fett och muskler och kroppens funktioner blir sämre. Enligt 25 

svenska studier med 5 120 personer drabbas 28 % av PEM. Bland kroniskt sjuka var 

procentsiffran mycket högre (Cederholm & Mossberg, 2000). Ålderdom och kronisk sjukdom 

är riskfaktorer för PEM. Undernäring orsakar trötthet, depression, apati minskad muskelstyrka 

och muskelmassa samt att immunförsvaret försvagas ( Faxèn–Irving, Andrèn–Olsson, 

Geiijerstam, Basun & Cederholm, 2005). 

 

Undernäring i särskilt boende 

Av 135 000 äldre svenska personer som bor i kommunala boenden, bor cirka 60 000 på 

särskilt boende med behovsanpassade lägenheter med tillgång till vårdpersonal och restaurang 

där de kan äta lunch ( Faxèn–Irving m.fl. 2005). Demenssjukdom leder till kraftig invaliditet 

och är en av de viktigaste orsakerna till behovet av institutionsboende/särskilt boende bland 

äldre. Detta leder till att andelen av demenssjuka patienter på sjukhem/motsvarande uppgår 

till 60-80 procent (Dehlin & Rundgren, 2007). I en svensk studie har det påvisats att kroniskt 

sjuka och äldre personer bor i olika former av särskilt boende, där bedöms ungefär en 

tredjedel av patienterna vara undernärda (Faxèn-Irving m.fl. 2005). Med stigande ålder och 

vid sjukdom ökar matens betydelse då vardagsaktiviteter avtar. Maten har en stor social 

betydelse vid de särskilda boendena och är ett avbrott i den dagliga tillvaron (Stroebele & De 

Castro, 2004).  

 
Förekomst av demens 
I Sverige finns det cirka 148 000 personer med demenssjukdom och risken att drabbas ökar 

med stigande ålder. Det förekommer undernäring hos 12-50 procent av personer med 

demenssjukdomar boende på någon institution. Årligen insjuknar ca 24 000 personer i någon 

demenssjukdom, och lika många med diagnos dör varje år. I åldern 75 -79 år har 14 procent 

en demensdiagnos och i åldersgruppen 85 -89 år är 25 procent drabbade (Socialstyrelsen, 

2009). Demenssjukdomar som angriper hjärnan kan drabba individer i alla samhällsklasser 

med olika bakgrund (Sreenath & Barber, 2009). Med stigande ålder ökar risken att insjukna i 

någon form av demenssjukdom, oftast Alzheimers sjukdom, då det är den vanligaste av 

demenssjukdomarna. Genetiska faktorer har betydelse, social isolering och ensamhet kan vara 

en bidragande orsak till Alzheimers sjukdom (Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2003). 

Cirka hälften av individerna som bor på särskilt boende har en demenssjukdom. Ungefär 20 

procent av patienterna bor på gruppboende med upp till 10 patienter per enhet 

(Socialstyrelsen Nationella riktlinjer, 2009) 
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Allmänt om demens 
Demens är ett syndrom med definitiv nedsättning av metakognitiva funktioner som minne och 

andra intellektuella funktioner som till exempel orienteringsförmåga, språk, tankeförmåga 

samt påverkan på personlighet och personens emotionella färdigheter. Demenssjuka 

överskattar ofta sina intellektuella färdigheter och patienterna kan påbörja aktiviteter och 

uppgifter som de inte kan slutföra. Ofta känner sig patienterna osäkra och underlägsna i sina 

resonemang samt tappar förmågan att hålla kvar syftet vid samtal (Marcusson et al., 2003). 

Beroende på vilka områden av hjärnan som är drabbade, samt i vilket stadium sjukdomen är, 

påverkar detta individens möjligheter att agera praktiskt och känslomässigt. Personens 

livslängd förkortas med sjukdomen och omvårdnadsbehovet ökar (Sreenath & Barber, 2009).   

 

Konsekvenser vid demenssjukdom 

Att insjukna i demenssjukdom är mycket svårt och dessa personer är utsatta och sköra. De är 

mer eller mindre beroende av omgivningens bemötande, välvilja och agerande beroende på i 

vilket stadium de är i sin sjukdom. Oförmåga att känna igen föremål och kunna namnge dem 

ingår i sjukdomsbilden. Detta kallas agnosi, medan apraxi betyder minskad kunskap att utföra 

praktiska handlingar (Larsson & Rundgren, 2003). Demens förknippas ofta med 

nutritionsproblem och kräver noggrann uppföljning under hela sjukdomsförloppet. Enligt 

tidigare studier är undernäring och uttorkning de vanligaste dödsorsakerna bland dementa 

patienter (Chang & Lin, 2005). När sjukdomen framskrider blir det svårare för den sjuke att 

kommunicera med sin omgivning, det kan förekomma vid matning och måltidssituationer där 

patienten vägrar att öppna sin mun. Detta kan vara utryck för mättnad, eller att patienten inte 

förstår situationen och helt enkelt inte vill äta (Marcusson, et al., 2003). 

 

De vanligaste demenssjukdomarna 
Alzheimers sjukdom: 

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demensformen och är starkt relaterad till ålder samt 

drabbar oftast personer över 65 års ålder. Ett tidigt symtom vid Alzheimers sjukdom är att 

patienten får ett förändrat tal. Ordflödet blir allt knappare och patienterna har svårt och finna 

ord. Allt eftersom sjukdomen progredierar kan patienten utveckla afasi som ofta är både 

impressiv och expressiv till sin karaktär. Sjukdomen börjar ofta smygande med lätta 

minnesstörningar. Ju längre sjukdomen framskrider desto mer motoriska, visuella, kognitiva 

och emotionella funktioner går förlorade. Psykiska symptom är vanliga och många 

Alzeimerspatienter är deprimerade och behandlas med antidepressiva mediciner. Många 
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dementa känner oro och irritation vid situationer där de inte känner igen sig trots att de 

upplevt situationen tidigare. Vanföreställningar och hallucinationer ses i senare fasen av 

sjukdomen. Även beteendestörningar beror på sjukdomens effekter i hjärnan och patienterna 

har svårt att tolka och uppfatta omgivningens signaler (Marcusson et al., 2003). 

 

Lewy body demens: 
Det mest framträdande i den kliniska bilden vid Lewy body demens är kognitiv nedsättning 

med störning av uppmärksamhetsfunktionen. Psykiatriska symptom som hallucinationer, 

vanföreställningar, syn,- lukt- och känselhallucinationer ses hos dessa patienter någon gång 

under sjukdomsförloppet. Karaktäristiskt för sjukdomen är spontant förekommande motoriska 

parkinsonsyndrom (Marcusson, et al., 2003). I Lewy body demens har parkinsonistiska 

symptom karaktär som onormala rörelser och problem att gå samt långsamhet och 

muskelstelhet, skakningar i armar och ben. Dessa symptom ses i upp till 75 procent av 

patienterna. Patienter kan även ha kramper. Viktigt är att notera att symptomen varierar 

mellan olika individer (Sreenath & Barber, 2009). I början av sjukdomen blir inte 

minnesfunktionerna angripna som för patienter med Alzheimers sjukdom. Förmågan att 

planera och utföra olika handlingar samt omdömesförmågan minskar när sjukdomen 

framskrider (Marcusson, et al., 2003).  Patienter med Lewy body demens har svårt att tolka 

visuella och rumsliga intryck. Detta skapar oförmåga att uppfatta saker och föremål som 

patienten har framför sig, patienterna har tendenser att ha vandringsbeteende. Vanligt är att 

vaksamhet och uppmärksamhet varierar snabbt (Sreenath & Barber, 2009).  

 

Vaskulära demenssjukdomar: 
Vaskulär demens är ett samlingsbegrepp för demenssjukdomar orsakade av cerebrovaskulära 

skador.  De vanligaste cerebrovaskulära orsakerna till demens är stroke och ischemiska 

infarkter. I den kliniska bilden för vaskulär demens ingår försämring av minnet och andra 

kongnitiva funktioner (Marcusson, et al., 2003). Symptomen vid vaskulär demens är mycket 

varierande beroende på var skadorna eller skadan sitter. Neurologiska symptom är vanliga. 

Patienterna kan ha afasi eller få kraftnedsättning i armar och ben. Mycket vanligt är också att 

patienterna är depressiva och har vanföreställningar (Dehlin & Rundgren, 2007). 
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Metoder för att bedöma nutrition 
Objektiva bedömningsmetoder 
Undernäring hos vuxna fastställs ofta genom graden av viktförlust med hjälp av Body Mass 

Index (BMI) = kroppsvikten i kilo delat med kroppslängden i meter gånger två (Schenker, 

2003). Ett normalt BMI är 20-25. Undervikt är mindre än 18,5. BMI över 25 räknas som 

övervikt. BMI är inget mått på kroppens sammansättning av fett och muskler. Då kroppen 

ändrar sammansättning och blir kortare, kan en individ som gått ner i vikt få ett ökat BMI 

med stigande ålder. För att upptäcka viktförlust och se att BMI hålls på en rimlig nivå måste 

personen vägas med jämna mellanrum. Om personen minskat mer än 5 procent i vikt under en 

månad eller med mer än 10 procent på sex månader indikerar detta att personen är undernärd. 

Viktnedgång över 20 procent visar svår undernäring som kan leda till försämring i organens 

funktioner. Äldre individer är känsligare än yngre för viktminskning, eftersom de äldres 

viktmarginaler är mindre (Unosson & Rothenberg, 2000). 

 

Subjektiva bedömningsmetoder 
Mini Nutritional Assessment (MNA) är utvecklat av franska och amerikanska forskare och är 

validitetstestat. MNA är särskilt anpassad för bestämning av näringstillståndet hos äldre och 

består av ett frågeformulär med 18 frågor, i vilket ingår bland annat mått såsom viktförlust, 

BMI och allmänna frågor om till exempel läkemedel och fysisk aktivitet. Behov av hjälp vid 

matsituationen, mat- och vätskeintag, antal måltider samt patientens egen bedömning av hälsa 

och energiintag ingick. Frågorna kan totalt ge 30 poäng. Om summan blir mindre än 17 poäng 

bedöms personen som undernärd, 17-23 poäng är i riskzonen för undernäring och vid 24 

poäng eller högre bedöms personen vara välnärd (Bilaga 1; Guigoz, 2006). 

 
Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 
Enligt svensk sjuksköterskeförening (2007) finns fyra primära ansvarsområden: att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Hälso- och sjukvårdslagen och 

socialtjänstlagen betonar att ”vård och omsorg skall ges utifrån individens behov, problem 

och egna resurser” Socialstyrelsen (2000). I omvårdnaden av personer med demens ingår att 

förebygga och minska undernäring och vätskebrist. Det är viktigt att individuellt bedöma 

vilka problem patienten har då det gäller matintag och vätska. Enligt Socialstyrelsens 

Nationella riktlinjer (2009) för personer med demenssjukdom och viktförlust eller misstänkt 

undernäring rekommenderas att sjuksköterskan ska göra ett nutritionsstatus och bedöma risk 

för undernäring genom regelbundna kontroller av vikt, BMI, viktförlust och vikthistoria. Inom 
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vården skall måltidssituationer skapas där dementa personer får individuellt anpassat stöd, 

känner sig trygga och upplever välbefinnande. Det bidrar till ett förbättrat kostintag (a.a). 

Personal inom vård och omsorg måste ha kunskap om hur man ska bedöma, åtgärda och 

förebygga undernäring, samt stimulera till att ett gott näringstillstånd bibehålls. 

Sjuksköterskans roll är avgörande för att bedöma näringstillstånd, föreslå, planera och 

implementera åtgärder, samt konsultera annan expertis och för att utvärdera insatta åtgärder 

(Edberg & Wijk, 2010). 

 
Personcentrerad omvårdnad 
Enligt socialtjänstlagen är det viktigt att individen får ha sitt självbestämmande kvar så länge 

som möjligt. Om patienten saknar den psykiska förmågan att besluta och delta, kan 

självbestämmandet delvis eller helt överlåtas åt andra som finns i personens omgivning. 

Demenssjuka har ofta svårt att fatta beslut, ta ställning till gällande dagliga aktiviteter, 

behandlingar och omvårdnad och då krävs lyhördhet av personalen för att guida den sjuke. 

Viktigt är att man då tänker på att omvårdnadsåtgärder som genomförs skall ske så som 

personen vill ha det (Karlström, 2005). Målsättningen med vården för demenssjuka är att 

bibehålla individens psykiska och fysiska hälsonivå så hög som möjligt samt förhindra 

tillstånd som malnutrition bland annat (Larsson & Rundgren, 2003). Personcentrerad 

omvårdnad innebär att personen sätts i fokus och inte demenssjukdomen, allt utifrån den 

demenssjukes upplevelse av sin verklighet. Vårdmiljön och omvårdnaden görs personlig och 

ska skapa förståelse för den sjukes beteenden, omvårdnaden ska även utgå från information 

om den demenssjukes livsmönster, preferenser och värderingar (Socialstyrelsen nationella 

riktlinjer, 2009). 

 

Problemformulering  

Personer med demens glömmer ofta att de ätit, eller glömmer att äta. Detta leder ofta till 

viktnedgång. Demenssjuka kan inte organisera sina beteenden för att tillfredsställa behov som 

hunger och törst eller känna mättnad. De kan även ha agnosi, som gör det svårt för dem att 

tolka synintryck och att känna igen till exempel kniv och gaffel och hur man använder dem 

(Socialstyrelsen, 2007). När demenssjukdomen framskrider, och patienten förlorar sin 

förmåga att utrycka sig verbalt, har sjukvårdspersonalen svårt att kommunicera, tolka 

matvägran eller förstå vad patienten menar (Marcusson, et al., 2003). I den kliniska 

verksamheten kommer uppsatsförfattarna nästan dagligen i kontakt med dessa patienter, 
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möter oro och frågor från personalen vad de kan göra att förbättra matsituationer och matintag 

för dementa patienter.  

 

Syfte 
Syftet var att identifiera vilka orsaker som leder till undernäring vid demenssjukdom på 

särskilt boende, samt undersöka vilka omvårdnadsåtgärder som kan förebygga undernäring.   

 
Frågeställningar:  

• Vilka orsaker leder till undernäring hos personer med demenssjukdom på särskilt 

boende?  
• Vilka omvårdnadsåtgärder finns för att förhindra undernäring hos personer med 

demenssjukdom på särskilt boende?  

 

Definition av centrala begrepp  
Äldre Personer – avses i denna studie personer över 70 år. 

 
Metod 
Design  
Studien har genomförts som en litteraturöversikt.  

 
Urval av litteratur 
Uppsatsförfattarna har sökt vetenskapliga artiklar i det berörda ämnet ur Högskolan Dalarnas 

sökmotor Elin samt databaserna Cinahl och PubMed. Sökord som kombinerats är: Dementia, 

Nutrition, Malnutrition, Elderly-care and nurse*. Uppsatsförfattarna har även sekundärt sökt 

artiklar skrivna av författarna Cederholm, Akner och Saletti, som framkommit i olika 

referenser då dessa författare har skrivit om detta. Uppsatsförfattarna har i tabell 1 

sammanställt sökord, tid, databaser, antal träffar och slutligen antal valda artiklar. I tabell 2 

presenteras artiklar som används till resultatet (Polit & Beck, 2008). Inklusionskriterierna är 

artiklar som är publicerade mellan åren 2000-2010 samt är skrivna på engelska och finns i fri 

fulltext. Exklutionskriterier är artiklar som beskriver malnutrition vid sjukdomstillstånd andra 

än demens och kognitiv försämring (Forberg & Wengström, 2008). Uppsatsförfattarna har 

inte heller tagit upp långt framskriden malnutrition med matning via sond och PEG.  
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Tabell 1. Resultat av artikelsökning 
 

Sökvektyg  
Databas 

Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Slutligen  
valda 

ELIN  
2010 10 10 
 

Malnutrition 
And Dementia  
And Nurse* 

5695 
63 
6 

 
63 

 
20 

 
6 

 
2 
 

ELIN 
2010 10 12 
 

Nutrition 
And Dementia  
And Nurse* 

3544 
297 
26 

 
297 

 
26 

 
4 

 
1 

ELIN  
2010 10 12 
 

Malnutrition 
And Dementia  
And Elderly-
care 

5695 
63 
1 

 
63 

 
17 

 
5 

 
0 

PubMed  
2010 10 14 
 

Malnutrition 
And Dementia  
And Nurse* 

13732 
97 
0 

 
97 

 
22 

 
5 

 
1 

PubMed 
2010 10 14 
 

Malnutrition 
And Dementia  
And Elderly-
care 

13732 
97 
4 

 
97 

 
21 

 
4 

 
0 

PubMed 
2010 10 14 
 

Nutrition 
And Elderly-
care 

859 
118 
 

 
118 

 
15 

 
2 

 
0 

PubMed  
2010 10 14 
 

Nutrition 
And Dementia  
 

859 
131 

 
131 

 
10 

 
4 

 
2 

CINAHL 
2010 10 18 
 

Malnutrition 
And Dementia  
 

390 
12 
 

 
12 

 
9 

 
5 

 
3 

CINAHL  
2010 10 18 
 

Dementia  
And Nutrition 
And Nurse* 

3283 
130 
25 

 
130 

 
12 

 
10 

 
6 

 
 
Tillvägagångssätt 
Uppsatsförfattarna har sökt vetenskapliga artiklar i olika databaser, granskat och sammanställt 

dessa tillsammans. Första sökningen med en MeSH-term gav ett stort antal artiklar varav 

sökningen begränsades efter booleska operatorerna AND i vår sökning (Forsberg och 

Wengström, 2008). Vid sökningen i de olika databaserna valdes artiklarna först efter titlarna 

och årtal. Därefter valdes 45 artiklar ut där abstract som motsvarade vårt syfte lästes. 

Uppsatsförfattarna behöll slutligen 15 artiklar som låg till grund till resultatet och lästes  

gemensamt. Vi har även sökt litteratur på socialstyrelsens hemsida och via referenslistor på 
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funnen litteratur. Uppsatsförfattarna läste först igenom artiklarna som valdes i sökningen. De 

artiklar som inte passade syftet valdes bort.  

 

Analys 
Orsaker som leder till undernäring och beskriver olika omvårdnadsåtgärder i ämnet 

undernäring och demens söks i vetenskapliga artiklar. De som ansågs stämma med syftet 

lästes upprepade gånger av båda uppsatsförfattarna och återkommande ämnen identifierades 

och antecknades noggrant. Artiklarna analyserades och tillsammans sorterade 

uppsatsförfattarna ut orsaker och omvårdnadsåtgärder ur artiklarna som svarade mot syftet. 

Därefter delades artiklarna upp och bearbetades av var och en av uppsatsförfattarna genom att 

markera texten. De markerade stycken analyserades och skrevs in i arbetet. Utifrån dessa 

ämnen skapades teman och subteman som fick ligga till grund för resultatet i studien. 

Artiklarna poängsattes enligt granskningsmallar för kvalitetsbedömning för kvalitativa och 

kvantitativa studier (bilaga 2 och 3) där poängsättningen med hög, medel och låg kvalitet 

redovisades. De kvalitativa artiklarna har maxpoäng 25 där hög kvalitet är 22 /25, medel är 

19-22/25 samt låg är under 18/25. De kvantitativa har maxpoängen 29. Hög kvalitet är 26 /29, 

och medel är 20-24/29 samt låg är 19/29. Sammanställningen av artiklar som ligger till grund 

för resultatet redovisas i tabell 2 (Forsberg & Wengström, 2008; Willman,Stoltz & 

Bahtsevani, 2006). 

 

Forskningsetiska överväganden 
Uppsatsförfattarna förhåller sig objektivt till vald litteratur samt återger resultatet och citat 

sanningsenligt. 
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Resultat 
Resultatet av de analyserade artiklarna redovisas under författare, land, år, titel, syfte, design, 

metod, deltagare och kvalitet enligt förslag av tabell (Forsberg & Wengström, 2008). 

 
Tabell 2. Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet 
 
 

 

 
Författare 
 

 
Land  
År 

 
Titel          

 

Syfte 
 
Design 
Metod 

Deltagare 
 
Kvalitet 

Aselage MB, 
Amella E,J 

USA 
 
2010 

An 
evolutionary 
analysis of 
mealtime 
difficulties in 
older adults 
with dementia 

Att använda den 
evolutionära metoden 
för begrepps analys att 
identifiera attribut och 
konsekvenser av 
måltidssvårigheter  
och ge ledning för 
bedömning och 
hantering hos äldre 
vuxna med demens 
 

Litteratur- 
studie 

n = 659 
abstract 

Hög  
23/25 

Chang C-C,  
Lin L-C 
 
 

Taiwan 
 
2005 

Effekts of 
feeding skills 
training 
programme on 
nursing 
assistants and 
dementia 
patients  
 

Att utveckla ett 
övergripande 
utbildningsprogram 
för att öka kunskapen 
hos 
omvårdnadspersonalen 
och testa effekterna av 
denna utbildning  
 

Kvantitativ 
kvasi-
experimental 
studie med 
frågeformulär  
under fyra 
månader 

n = 67 
omvårdnads 
personal   
 
n = 20 
patienter 

Medel 
(23/29) 

Chang C-C; 
Roberts B L 

Taiwan 
 
2008 

Feeding 
difficulty in 
older adults  
with dementia 

Att identifiera 
matnings-  
svårigheter och ge 
riktlinjer för 
bedömning och 
hantering 
 

Systematisk 
Litteratur- 
studie 

n = 70 
artiklar 

Hög  
23/25 

Cleary S, 
Hopper T, 
Forseth M, 
Van Soest D 
 
 
 

Canada 
 
2008 

Using routine 
seating plans 
to improve 
mealtimes for 
residents with 
dementia 
 

Att utvärdera  
effekter av rutiner  
vid bordsplacering 
inom  
äldreomsorgen 

Kvalitativ 
observations 
studie  

n = 3 
äldreboenden 

Medel 
20/25 

Cristensson 
L, Ek A-C, 
Unosson M  
 
 

Sverige 
 
2001 

Individually 
adjusted meals 
for older 
peoplewith 
protein-energy 
malnutrition 

Att undersöka effekten 
av individuella 
näringsbehov till 
boende som bedöms 
ha protein-energi 
undernäring vid 
ankomsten till ett 
kommunalt boende 
 

Kvantitativ 
fallstudie 

n = 261 
patienter 

Hög 
27/29 
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Författare 
 

 
Land  
År 

 
Titel          

 

Syfte 
 
Design 
Metod 

Deltagare 
 
Kvalitet 

Faxèn–Irving 
G, Andrèn –
Olsson B, 
Geiijerstam 
A, Basun H, 
Cederholm T 

Sverige 
 
2005. 

Nutrition 
education for 
care staff and 
possible effects 
on nutritional 
status in 
residents of 
sheltered 
accommodation 
 

Att relatera 
nutritionsstatus 
kognitiva och 
funktionella status 
och studera 
effekter av ett 
näringsmässigt 
utbildningsprogram  

Kontrollerad 
nonrandomiserad 
studie 

n = 70 
patienter 
 

Hög 
26/29 

Goyonnet, S 
Nourhashèmi  
F, Andreiu S,  
de 
Glisezinski 
Ousset P, 
Riviere D 
Albarède J-L 
and Vellas B 
 

Frankrike 
 
2000 

Weigt loss in 
Alzheimer 
disease 

Att beskriva 
viktminskning och 
redovisa resultat I 
näringsvariabler 
vid Alzheimers 
sjukdom 

Dubbel-blind 
placebo 
kontrollerad 
crossover design 
under 
28 månader 

n = 362 
Alzheimer 
patienter 
 n = 317 
kontroll 
personer 
n = 75 i  
studie 2 

Medel  
21/29 

Hicks-Moore 
SL 
 
 
 

Canada 
 
2005 

Relaxing music 
at mealtime in 
nursing homes: 
effect on 
agitated 
patients with 
dementia 
 

Att undersöka 
förhållandet mellan 
lugnande musik 
och oroligt 
beteende vid 
måltiden 

Kvantitativ  
kvasi -
experimental 
studie med 
observationer 
under fyra 
veckor 

n = 33 Medel 
25/29 

Kaiser MJ, 
Bauer JM, 
Rämsch C, 
Uter W, 
Guigoz Y, 
Cederholm T, 
Thomas DR, 
Anthony PS, 
Charlton KE, 
Maggio M, 
Tsai AC, 
Vellas B, 
Sieber CC 
 

USA 
 
2010 

Frequency of 
malnutrition in 
older adults: A 
multinational 
perspective 
using the Mini 
Nutritional 
Assessment 

Att sammanställa 
internationella 
uppgifter om MNA 
och ge information  
om förekomsten av 
undernäring hos 
äldre personer i 
stor skala 

Retrospektiv 
poolad analys  
av tidigare 
publicerade data 

n = 4507 
personer  
n = 12  
länder 

Medel 
25/29 

Roeline H, 
Pasman W, 
Anne Mei 
The B,   
Onwuteaka-
Philipsen B.D, 
Van der Wal 
G, Ribbe M.W 
 

Holland 
 
2003 

Feeding nursing 
home patiens 
with severe 
dementia 

Att beskriva vilka 
typer av problem 
sjuksköterskan 
bemöter vid 
matning av svårt 
sjuka 
demenspatienter. 
Samt hur de 
handskas med 
dessa problem. 
 

Kvalitativ 
observations 
studie 

n = 60 
patienter 
  
n = 46 
sjuksköterskor 

Hög  
23/25 
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Författare 
 

 
Land  
År 

 
Titel          

 

Syfte 
 
Design 
Metod 

Deltagare 
 
Kvalitet 

Stroebele N, 
De Castro JM 

USA 
 
2004 

Effect of 
Ambience on 
Food Intake 
and Food 
Choice 

Att undersöka 
miljöfaktorer 
inclusive sociala 
variabler vid 
ätbeteende 
 

Litteratur-studie n = 119 
Artiklar 

Låg  
18/25 

Suominen 
MH,  
Kivisto SM 
And 
 Pitkala KH 
 
 
 

Finland 
 
2007 

The effects of 
nutrition 
education on 
professionals 
practice and on 
the nur´trition 
of aged 
residents in 
dementia 
wards 
 

Att utveckla 
näringslära för 
personal och 
utvärdera effekten av 
utbildningen  

Kvantitativ och 
kvalitativ med 
halv- 
strukturerade 
frågor Under 6 
månader 

n = 28 
personal på 
5 särskilda 
boenden 
 

Medel  
19/29 

Suominen 
MH, 
Sandelin E, 
Soini H 
 and  
Pitkala KH 

Finland 
 
2009 

How well do 
nurses 
recognize 
malnutrition in 
elderly 
patients? 
 

Att sjuksköterskor 
identifierar 
malnutrition hos 
äldre patienter 

Deskriptiv cross- 
sectional studie  
 

n = 1043 
patienter 
n = 53 
sjuksköterskor 

Medel 
21/25 

Wikby K, 
Fagersköld 
A, 
 

Sverige 
 
2004 
 
 

The 
Willingness to 
eat An 
investigation 
of appetite 
among elderly 
People 
 

Att identifiera och 
beskriva viktiga 
faktorer som är av 
betydelse och ta 
hänsyn till äldres 
matlust. 

Kvalitativ 
intervju studie 

n = 21 
patienter 
 

Medel 
21/25 

Wright L, 
Hickson M,  
Frost G 

England 
 
2006 

Eating together 
is important: 
using a dining 
room in an 
acute elderly 
medical ward 
increases 
energi intake 
 

Att undersöka 
effekten av att äta i 
en övervakad matsal 
på närings intag och 
vikt för äldre 
patienter 

Prospektiv studie 
Kvasi- 
experimentell 
studie 

n = 48 
patienter 
 

Hög 
27/29 
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Orsaker till undernäring 

Hypoteser som förklarar viktminskning är atrofi av mesiala temporala cortex (MTC) där 

ätbeteende och minne är involverat och påverkas i ett tidigt stadium av Alzheimers sjukdom 

och förvärras allt efter som sjukdomen förvärras. Kognitiva funktionsnedsättningar är 

minskad aptit, minskad kompetens och fysisk aktivitet. Vid atrofi av MTC ses ett lågt BMI, 

det finns ett samband mellan skador på limbiska systemet och låg kroppsvikt i Alzheimers 

sjukdom. Ett annat samband med viktminskning är störningar med ökat kortisol och minskad 

östrogenkoncentration, tumörer kan förvärra artofi av MTC och därmed demens (Goyonnet, 

Nourhashèmi, Andreiu, Glisezinski, Ousset, Riviere, Albarède & Vellas, 2000). 

 

Fysiska förändringar 
Viktminskning kan bero på fysiska förändringar som minskad lukt, smakfunktion och 

minskad aptit med en nedgång i kroppsegna opioider. En övermättnad leder till ökad 

känslighet för cholecystokinin. Symtom som minnesförlust, humörstörningar, desorientering, 

likgiltighet, försämrat omdöme och förändring i självständighet och kostvanor kan leda till 

viktminskning. Även förändringar i koncentrationen av signalsubstans neuropeptid Y (NPY) 

och noradrenalin leder till viktminskning. Risken för viktförändring tenderar att öka ju svårare 

progression av demens patienterna har (Guyonnet et al., 2000).  

 

Psykosociala aspekter 
Personer med Alzheimers demens har minskad förmåga att klara förändringar och anpassa 

och tolerera miljömässig stress. För dementa skapar oförutsägbara, nya händelser 

miljömässiga stressfaktorer. Stress kan orsaka att patienten tappar aptiten. Spända situationer 

kan leda till ökad osäkerhet och minskar som regel födointagen. Dementa personer som 

vandrar använder mer kalorier per dag. Vid måltidssituationen ska det eftersträvas en lugn 

miljö med så få personal som möjligt involverad (Stroebele & De Castro, 2004). En studie har 

visat att stressade vårdare har en negativ effekt på demenssjukdomen, de dementa får mer 

beteendestörningar och blir mer agiterade. Stressen har en negativ effekt på viktminskning då 

dessa patienter får för lite tid och inte får i sig tillräckligt med näring själva (Guyonnet et al., 

2000). När dementa personer glömmer sin kulturella bakgrund ändras förhållanden som 

påverkar kognition när långvariga mönster är bortglömda. Vårdpersonalen uppmärksammar 

inte kulturella mönster vid måltidssituationen (Aselage & Amella, 2010). Matvägran kan bero 

på kulturella skillnader då de inte förstår språket eller känner igen maten som de aldrig har ätit 

förut, hur den luktar eller ser ut. Dementa personer äter för små mängder mat för att täcka 
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näringsbehovet, detta leder till undernäring (Chang & Roberts, 2008). Patienter som förlorat 

sin förmåga att äta själv och som matas, kan ofta vägra öppna munnen. De vänder bort sitt 

huvud eller de skuffar bort personalens hand när de erbjuder mat (Roeline, Pasman, Anne Mei 

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

 

Omvårdnads åtgärder: 
Måltidsmiljö:  
Atmosfären och omgivningen har stor betydelse för aptiten, törst, smak- och luktupplevelsen. 

Till atmosfären räknas social omgivning, tillgång till mat, typ av mat, matens estetik, ljus, 

färger, lukter, temperatur, tidpunkt och distraherande faktorer. Även behagligt ljus gör att de 

känner sig bekväma och de förlänger måltiden, vilket leder till att de äter mer. Patienterna äter 

mer om fler personer som patienten känner igen närvarar vid måltiden. Att äta med vänner 

och familj har en avslappnande inverkan det leder vanligen till att patienten äter under en 

längre tid. Måltidsmiljön har en central betydelse för aptiten och näringsintaget. Det är viktigt 

att maten serveras på ett aptitligt och trevligt sätt, samt att personalen frågar patienten vad han 

vill ha. Måltiden ska utföras i lugn och ro. Personalen ska inte ha TV:n på eller prata i 

mobiltelefon under måltiden. Maten ska lukta gott, se aptitlig ut och portionen ska inte vara 

för rikligt tilltagen. Många patienter behöver få tid på sig vid måltiden. Vid demenssjukdom 

kan ätandet stimuleras om det är ett litet och lugnt rum där dukningen känns igen från 

patientens tidigare familjeliv. Genom att åstadkomma en behaglig miljö med målningar, 

mattor och vackert porslin ökar matintaget. Även färgerna i rummet påverkar matintaget. Med 

en trevlig miljö på institutioner ökar kommunikationen mellan de som äter samt förbättrar 

beteendet under måltiden, det leder till viktuppgång och stabiliserar hälsan (Stroebele & De 

Castro, 2004). Matsalsmiljön är viktig med tanke på stress, buller, att bevara en hemtrevlig 

miljö, färre prylar, tillräcklig belysning (Aselage & Amella, 2010).  

 

Personalens närvaro vid måltiden 
Patienter som äter gemensamt i en matsal övervakad av utbildad vårdpersonal, äter bättre 

jämfört med patienter som äter vid sängen. De patienter som åt i matsalen hade 36 procent 

högre energiintag jämfört med de som åt vid sängen. Även födointaget ökar och på sikt även 

vikten. Personalen i matsalen skapar en positiv miljö där de hjälper till att äta och skyddar 

måltiden från avbrott. Måltiden kan då användas till rehabilitering genom att träna rörlighet, 

fingerfärdighet och mentala tillstånd. (Wright, Hickson & Frost, 2006). Miljön i matsalen 

påverkar förväntningar om kvalitén på maten som serveras. Faktorer i miljön kan användas 
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för att hjälpa patienter bibehålla eller uppnå ett balanserat matintag samt en känsla av 

välbefinnande (Stroebele & De Castro, 2004).  

 

Måltidssituationen 
Tillgången och åtkomligheten till mat påverkar ätandet. Patienterna påverkas även av matens 

färg när de väljer vad de vill äta, färgen påverkar även upplevelsen av sötma, matpreferenser 

och acceptansen för mat. Stor variation i matutbudet och dess färger förför den som ska äta 

till att prova alla alternativ, vilket gör att de vill fortsätta att äta. Matens temperatur har en 

påverkan på aptiten, där varm mat har en stimulerande effekt på aptiten och matintaget 

(Stroebele & De Castro, 2004). I en undersökning gjord av Cleary, Hopper, Forseth & Van 

Soest, (2008) lyfter forskarna fram vikten av rutiner att ha bestämda sittplatser i matsalen, att 

de dementa alltid sitter vid samma plats vid måltiderna. Bestämda sittplatser skapar en 

förtrolig känsla och underlättar vid måltidssituationen. Generellt involverar rutiner till 

processuell inlärning som är mer framstående hos dementa än inlärning av fakta. Dementa har 

svårt att tala om var de sitter i lunchrummet, men de kan känna igen stolen där de brukar sitta 

samt sin bordskamrat. Forskarna kan konstatera att om rutiner vid bordsplaceringar följdes, 

skapade detta en trygg och harmonisk situation som leder till att patienterna sitter längre vid 

bordet och till ökad social samvaro (Cleary et al., 2008). 

 

Åtgärder vid matning 
Dementa personer behöver hjälp med matning och tillsyn då alla former av demens leder till 

funktionella förluster. Det resulterar i en oförmåga att kunna äta, samt förlust av erkännande 

om behovet att äta. I senare stadium av demens vill patienterna inte äta de kniper igen 

munnen och vänder bort huvudet, samt vägrar att svälja. De spottar även ut maten och äter 

med fingrarna (Aselage & Amella, 2010). Patienter som vägrar öppna munnen vid 

matningssituationer kan med olika små knep övertalas att öppna munnen, till exempel kan 

sköterskan som matar mjukt röra patientens läppar med en servett och detta kan stimulera 

patienten att öppna sin mun. Patienten kan även flyttas till en lugn miljö för att undvika att 

inte blir distraherad. Mycket viktigt är att matvägran vid matning diskuteras i 

sköterskegruppen samt med olika discipliner och anhöriga (Roeline, et al., 2003). Det kan 

vara behov av omplacering av de boende vid matbordet med hänsyn till noggrann 

övervakning och eventuella obehag. Vid måltiden påverkas matnintaget genom sjukdom, i 

omvårdnaden eller förändringar i miljön. När patientens förmåga att äta själv försämras 

behöver patienten få hjälp med matning (Aselage & Amella, 2010). 
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Att främja nutrition 

I en intervjustudie gjord i Sverige konstaterar Wikby och Fagersköld, (2004) att det är av stor 

vikt för patienter att äta tillsammans med personer de känner och helst med sina anhöriga och 

goda vänner. Patienterna ville helst sitta i smågrupper i matsalen vid ett trevligt dukat 

matbord, detta upplevdes positivt. Gemenskapen bidrar till en glädjefull måltidstund som 

främjar energi- intag (Wikby & Fagersköld, 2004). Beröring och verbal guidning är effektivt 

för att hjälpa patienter med ätsvårigheter samt att personalen även provar att ge små 

matvolymer. God tid och lämplig mat, kosttillskott och plockmat kan öka födointaget hos 

dementa personer, likaså att uppmuntra till självständighet och ge stöd samt skapa en social 

miljö samt att underlätta att äta genom att använda spegling, hand över handstrategi (Chang & 

Roberts, 2008). När dementa erbjuds välja vad de vill äta samt hur mycket de vill ha på 

tallriken äter de mer. Många äldre med demens äter sammanlagt mer om de får flera måltider 

med mindre mat än de tre traditionella stora måltiderna. Stärkt/förhöjd smaksättning av maten 

förbättrar intaget av mat hos patienterna, då sinnenas förmåga att känna smak och lukt 

försämras med åldern. Tidpunkten när de äter påverkar matval och matmängden. En stor 

frukost minskar matmängden för resten av dagen. Äter de sent på natten ökar matintaget 

generellt (Stroebele & De Castro, 2004).  

 
Musik vid måltiden 

Hicks-Moore, (2005) har undersökt musikens effekter vid måltidssituationerna på ett sjukhem 

i Kanada. Undersökningen som var en observationsstudie omfattade 34 demenssjuka med 

svår kognitiv nedsättning vid Alzheimers sjukdom och irreversibel demens. Undersökningen 

omfattade kvällsmålet och pågick i fyra veckor, varannan vecka spelades sakta lugn 

bakgrundsmusik. Forskarna ville framförallt se musikens effekter på patienternas agerande 

som aggressivt beteende, fysiskt icke aggressivt beteende som vandring och rastlöshet, 

upprört verbalt och dolt agerande som hamstring. Resultatet av studien visade positiva 

effekter för musikens inverkan vid måltiderna hos dementa patienter. Forskarna kunde se 

minskad agitation, ökad konversation samt lugnare, harmonisk atmosfär vid måltiderna då 

lugn musik spelades (Hicks-Moore, 2005). Även Stroebele och De Castro, (2004) menar att 

rogivande och lugn musik under måltiden leder till ökat matintag hos personer med demens 

och minskar uttryck för nedstämdhet och ångest. 
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Sjuksköterskans insatser 
Sjuksköterskan måste välja lämpliga insatser för att hantera specifika matningsproblem och 

deras orsaker (Chang & Roberts 2008). Att uppmärksamma nutritionsstatus är en viktig faktor 

för all vårdpersonal men det är sjuksköterskans insatser som är avgörande för att främja 

livskvalitet och bevara patientens funktioner. Bedömningen bör omfatta hur, var, när och med 

vem måltider äger rum, samt ta hänsyn till näringsvärde av den serverade maten. Samspelet 

mellan personal och den demenssjuke är viktigt. Studier visar att beröring, vägledning och 

omdirigering med individuell vård kan påverka så att födointaget ökar, vilket resulterar i 

viktuppgång (Aselage & Amella 2010). 

 

Identifiera undernäring: 
Undernäring är det förhållande som mest negativt påverkar hälsan hos äldre personer. Dåligt 

nutritionsstatus leder ofta till risk för malnutrition och sjukdom. Ett systematiskt och 

strukturerat näringsstatus rekommenderas för tidig upptäckt av undernäring och för att 

motverka nedgång i hälsostatus som orsakas  av brister i makro- och microämnen. MNA har 

etablerats som ett av de vanligaste näringsmässiga analysverktygen som har en världsom-

fattande acceptans som i olika sammanhang visar hög förekomst av undernäring. MNA bör 

rekommenderas att användas vid beräkning av näringsvärde hos äldre personer och är till 

nytta för undervisning inom närings- och sjukvård av äldre personer (Kaiser et al., 2010). 

 

Nutritionsstatus 
Flera studier har beskrivit att i nutritionsstatus ingår beräkning av Body Mass Index (BMI), en 

version av subjektiv helhetsbedömning (SGA), muskelstyrka, överarmsmått över triceps, de 

boendets aptit samt serumkoncentration av albumin, transferrin, vitamin B12 och hemoglobin 

Hb. Det kognitiva status bedöms med aktivitetsindex Mini Mental State Examination 

(MMSE), där elva underaktiviteter tilldelas sammanlagt 30 poäng. Mindre än 24 poäng 

indikerar nedsatt kognitiv funktion samt en noggrann kostregistrering. (Kaiser et al., 2010; 

Christensson, Ek & Unosson, 2001). I nutritionsstatuset som ingick i en studie av Faxèn-

Irving et al., (2005) bedömde två dietister aptiten med en visuell analog skala (VAS, 0-10) 

Även humöret skattades enligt en VAS av dietisterna. Patienternas förmåga att hantera 

dagliga aktiviteter (ADL) som hygien, förflyttningar och att äta själv bedömdes samt antal 

förskrivna läkemedel. (Faxèn-Irving et al., 2005).  I en stor studie med äldre i kommunalt 

boende från 12 länder undersöktes förekomsten av undernäring med hjälp av Mini Nutritional 

Assessment (MNA) och nutritionsstatus. Studien visar att ungefär två tredjedelar i 
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populationen hade risk för undernäring eller var synligt undernärda. I sjukhem var endast en 

tredjedel av de boende välnärda. Forskarna identifierade näringsmässiga problem. Enligt 

MNA drabbas nästan en fjärdedel av de undersökta av synlig undernäring medan BMI var 

oförändrat, däremot förbättrades SGA klassificering. En tredjedel av de boende hade ett BMI 

<22 kg/m2 som kan tyda på näringsmässig utarmning. Ett Body mass index (BMI) på 18,5 

kg/m2 anser många experter vara för lågt. I MNA tappar patienterna poäng då BMI-värdet är 

under 23,0 kg/m2. MNA bör användas som ett screeningstest på den äldre befolkningen för 

att tidigt upptäcka risk för undernäring, och då omedelbart vidta åtgärder. MNA omfattar inte 

bara näring utan även kognition, sjuklighet och rörlighet. SGA är mer användbart för att 

upptäcka etablerad undernäring hos äldre medan MNA identifierar personer som behöver 

förebyggande nutritionsåtgärder (Kaiser et al., 2010).  I en stor studie gjord i Finland som är 

en delstudie undersökte Suominen, Sandelin, Soini och Pitkala sjuksköterskornas kunskaper 

vilka patienter som är undernärda inom äldre vården i Helsingfors. Sjuksköterskorna ansåg att 

15,2 procent av patienterna var undernärda men MNA testet visade att 56,7 procent var 

undernärda. Fyra av fem i undersökningsgruppen hade demenssjukdom och sammanlagt 

deltog 1043 patienter och 53 sjuksköterskor i undersökningen. Sjuksköterskorna svarade på 

strukturerade frågor som: - Tror du att patienten är undernärd? Svaren jämfördes med MNA- 

testet och BMI som samma sjuksköterskor utförde (Suominen et al., 2009). 

 

Individuella kostplaner 
Patienter med Protein-Energi undernäring med individuella vårdplaner och näringsbehov har 

studerats i Sverige av Christensson, Ek och Unosson vid en kommunal vårdinrättning under 

tre månader. En tredjedel bedömdes vara undernärda vid flytten till boendet.  Åtgärder för att 

stödja patientens ätande bygger på ett individuellt näringsbehov. Undernäring mättes med 

nutritionsstatus och funktionsförmåga. Faktorer som påverkade näringsintaget var demens i 

olika stadier, dysfagi, drift- och aptitreducerade läkemedel, fysiska funktioner och 

funktionshinder i kognition, samt sinnesstämming och motivation. Trots näringsmässiga 

problem bedöms oral nutrition vara tillräcklig hos patienterna. Efter införande av individuella 

vårdplaner med högt kaloriinnehåll i maten ökade patienterna i kroppsvikt, arm- och 

muskelomkrets, serumkoncentration av albumin och transferrrin, dagliga aktiviteter och 

motorik. Patienterna fick ett ökat näringsstatus och förbättrad funktionsförmåga. Denna studie 

visar att det är viktigt att göra en korrekt bedömning av näringsbehovet samt att hjälpa 

patienterna att äta (Christensson, Ek & Unosson, 2001).   
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Utbildning i näringslära 
I studien gjord av Chang och Lin (2005) var syftet att för vårdpersonal utveckla ett 

omfattande utbildningsprogram som ökade kunskaperna gällande matintag och matsituationer 

för dementa. Vårdbiträden är den huvudsakliga vårdgivaren som utför all direkt patientnära 

vård. Matningssituationerna är en stor uppgift för vårdbiträden men de saknar ofta kunskap i 

utförandet och de upplever att de inte har tillräckligt tid att mata dementa patienter. Brist på 

kunskap, dåliga metoder samt olämpliga attityder är viktiga problemområden som borde 

beaktas. Resultatet av undersökningen visade att vårdpersonalen som fått utbildning hade mer 

positiv inställning, bättre bemötande och hade märkbart bättre kunskap. Även den totala tiden 

för matintaget var längre i denna grupp än i kontrollgruppen (Chang & Lin, 2005). Forskarna 

Suominen, Kivisto och Pitkala (2007) har utvärderat effekten av en utbildning i näringslära 

för sjuksköterskor och livsmedelsansvarig servicepersonal som arbetar inom demensvård. De 

fick lära sig använda, tolka och analysera MNA samt detaljerad matregistrering. Forskarna 

har utvärderat effekten av utbildning med att mäta de boendes närings- och energiintag samt 

nutritionsstatus med MNA före och efter utbildningen. Efter ett år ökade energiintaget med 21 

procent. Före utbildningen hade ingen boende bra näringsstatus och efter 1 år hade 16 procent 

ett bra näringsstatus enligt MNA. Forskarna visar att nutritionsbehandling har en god effekt 

till att förändra den näringsmässiga vården. Det genomsnittliga energiintaget ökar, vilket 

förbättrar resultaten i MNA hos de svaga med bevarad funktionsförmåga, hos äldre personer 

med multipla besvär samt att dödligheten tycks minska. Utbildningen i näringslära har 

resulterat i ökad kunskap om kostregistrering hos de yrkesverksamma för att förebygga 

viktminskning och kognitiv försämring vid Alzheimers sjukdom. (Suominen, Kivisto & 

Pitkala, 2007).  

 

I en studie av Faxèn-Irving et al. framkommer det att ofta har vårdpersonalen ingen särskild 

utbildning om kost för äldre. De dementa som bor på särskilt boende har försämrat 

allmäntillstånd, på grund av sjukdom och dålig kost. Syftet i studien var att bedöma 

nutritionsstatus, kognitiv och funktionell förmåga hos de boende samt att studera effekten av 

ett utbildningsprogram för vårdpersonalen om nutrition och kost för äldre. De boende har 

bedömts före och efter studien samt att de boende har intervjuats om sina kostvanor. 

Resultatet visade att personalen fick bättre utbildning, men de objektiva måtten på vikt och 

BMI var oförändrade efter studien. Däremot förbättrades SGA- klassificeringen och 

nutritionsstatus. Forskarna kom fram till att utbildning för vårdpersonal i näringslära minskar 

risken för undernäring (Faxèn-Irving et al., 2005). Utbildning av vårdpersonal i bland annat 
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näringslära, ät- och beteendestörningar, MNA och kostregistrering är bästa sättet att 

förebygga viktminskning och förbättra nutritionsstatus. Detta för att förbättra livskvaliteten 

för Alzheimerpatienter och deras anhöriga (Guyonnet et al., 2000). Vårdpersonal behöver mer 

utbildning för att hjälpa kognitivt störda patienter att äta tillräckliga mängder med kalorier 

och vätska (Chang & Roberts, 2008). 

 

 

Diskussion: 
Sammanfattning av huvudresultat: 
Undernäring hos dementa äldre inom kommunala äldreboenden är vanligt förekommande 

problem (Suominen, Kivisto & Pitkala, 2007). Kognitiva och fysiska funktionsnedsättnigar är 

bidragande orsaker till undernäring hos dementa personer. Olika faktorer i måltidsmiljön 

används som omvårdnadsåtgärder för att hjälpa den dementa bibehålla eller uppnå ett 

balanserat matintag, samt öka känslan av välbefinnande hos patienten (Stroeble & Castro, 

2004). Utbildningen i nutrition är viktigt för vårdpersonalen (Chang & Lin, 2005). Att 

använda bedömningsinstrument ger sjuksköterskan bättre och sanningsenlig bild av 

patienternas näringsstatus (Suominen, Kivisto & Pitkala, 2007). 

 

Resultatdiskussion 
Alzheimers sjukdom är ett växande hälsoproblem hos äldre personer.  Kognitiva störningar 

och beteendestörningar som nutritionsproblematik, ätstörningar och viktminskning är 

förknippade med denna sjukdom (Guyonnet et al., 2000). Dementa personer som är motoriskt 

oroliga och har vandringsbeteende förbrukar mer energi enligt (Stroebele & De Castro, 2004).  

Även uppsatsförfattarna har kunnat se att demenssjukdomen medför funktionsnedsättningar, 

som leder till undernäring för dementa patienter. Beroende på vilken demenssjukdom 

patienten har ser funktionsbortfallen olika ut. I introduktionen tar uppsatsförfattarna upp tre 

av de vanligaste demenssjukdomar samt belyser ingående det mest karaktäristiska symptom 

vid respektive sjukdom.  Det hade varit av stort intresse att se vilka omvårdnadsåtgärder som 

hade varit mest lämpade vid olika typer av demens. Uppsatsförfattarna hade förväntat sig 

finna fler studier som belyste nutritionssvårigheter vid dessa olika typer av demenssjukdomar 

samt om det finns specifika omvårdnadsåtgärder som tillämpas. Aselage och Amella, (2010) 

har genom en litteraturstudie identifierat och analyserat förekomst, orsaker och konsekvenser 

vid måltidssvårigheter hos dementa personer boende på institutioner. Författarna definierar 
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undernäring som en sjukdom av nutritionsstatus inklusive störningar som en följd av brist på 

näringsintag, och nedsatt metabolism. Den vanligaste formen av undernäring är protein-energi 

undernäring (PEM). Undernäring, oavsiktlig viktförlust och lågt BMI verkar vara allmänt 

underdiagnostiserad och underbehandlad hos patienter på särskilt boende. De har många 

sjukdomar som demens, depression, stroke. Ett bra näringsstatus har en avgörande betydelse 

för att bibehålla ett funktionellt status och för att förebygga infektionssjukdomar och trycksår 

(Aselage & Amella, 2010); (Suominen, Kivisto, Pitkala, 2007). Uppsatsförfattarna anser att 

det är viktigt att följa Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2009), som rekommenderar att 

göra nutritionsstatus och att bedöma risk för undernäring genom regelbundna kontroller som 

BMI och MNA.  

 

Flera studier visar att en stressig måltidsmiljö har negativ betydelse för dementas matlust. 

Stress och spända situationer leder till osäkerhet hos patienten och detta i sin tur får patienten 

att tappa matlusten. (Cleary et al., 2008; Stroebele & De Castro, 2004). Det är viktigt att ha 

insikt i Alzheimerassocierad viktminskning då det leder till minskad muskelmassa, risk att 

falla, trycksår och infektion vilket ökar sjukdomsbördan och försämrar livskvaliten (Guyonnet 

et al., 2000). Stroebele och De Castro, (2004) visar att stressad personal och tidsbrist vid 

måltidssituationerna bidrar till otrygghet och försämrar stabiliteten som dementa personer har 

behov av för att skapa lugn vid måltidsstunden. I två av studierna Aselage och Amella, 

(2010); Roeline et al., (2003) har det framkommit att matningssituationen är ett problem då 

dementa patienter vägrar att öppna munnen eller vänder bort huvudet. Roeline et al., (2003) 

anser att det är viktigt att diskutera problemet med olika discipliner. Sjuksköterskans egna 

tolkningar av matvägran och eventuella bakomliggande orsaker är viktigt att beakta. 

Uppsatsförfattarna vill belysa vikten av att länka ihop olika discipliner som dietist, logoped, 

tandhygienist och läkare som ser sin del av bakomliggande orsak till matvägran. 

 

Det finns många metoder idag som kan användas för att mäta patienternas näringsstatus. 

Resultatet i uppsatsen visar att sjuksköterskor och övrig vårdpersonal lätt missbedömer 

patientens näringsstatus, och följden av detta är att patienterna går ner i vikt. Suominen, 

Sandelin, Soini och Pitkala, (2009) kan i sin studie visa betydelsen att använda MNA och 

BMI i uppskattningen och i bedömningen av patienternas näringsstatus. Även Kaiser et al., 

(2010) rekommenderar MNA- testet för att kunna identifiera undernäring och få möjlighet att 

i tidigt stadium sätta in åtgärder. Intressant i Kaiser et al., (2010) studie var att BMI inte 

tydligt visade undernäring hos deltagarna, däremot har MNA- testet en högre pålitlighet och 
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är en väl etablerad testmetod i hela världen. Eftersom studier (Guigoz, 2006) har visat att 

MNA är en enkel och anpassad metod för bestämning av näringsstatus anser uppsats-

författarna att MNA borde införas som rutin samt att det bör följas upp regelbundet. Brist på 

dokumentation och kontinuerlig statuskontroll kan vara orsaker som gör att patientens vikt- 

och näringsstatus felbedöms vilket leder att patienterna går ner i vikt. Det behövs även mer 

forskning för att förfina och förbättra insatser för mätning av vätske- och näringsintag (Chang 

& Roberts, 2008). Oförklarlig viktminskning är ett problem för vårdgivaren då det indikerar 

protein-energi undernäring hos Alzheimerpatienter som är en predisponerande faktor till 

mortalitet. (Guyonnet et al., 2000). Att införa bedömningsmetoder och individuella kostplaner 

hos patienter med PEM visade att de ökade i vikt och fick ett ökat näringsstatus och förbättrad 

funktionsförmåga (Christensson, Ek & Unosson, 2001; Guyonnet et al., 2000; Faxen-Irving 

 et al., 2005). Uppsatsförfattarna menar att det är viktigt att få ett korrekt nutritionsstatus 

genom information från anhöriga om patientens tidigare kostvanor samt genom MNA.  

 

Atmosfären vid matbordet och i matrummet har mycket stor betydelse för aptiten. Flera 

författare bland annat Wikby och Fagersköld, (2004) beskriver, att patienterna helst ville sitta 

i smågrupper vid trevligt dukat bord med bekanta och anhöriga. Detta upplevde patienterna ge 

bättre matlust och öka gemenskapen. Även Stroebele och De Castro, (2004) lyfter fram att 

gemenskapen och även anhörigas närvaro ökar patienternas matintag samt att måltiden tar 

längre tid. I (Cleary et al., (2008) studie visas vikten av bordsplacering för dementa. Vid 

måltiderna borde dementa sitta på samma platser då forskningen visar att detta ger ökad 

trygghet och skapar social samvaro. (Roeline et al., 2003) menar att anhörigas närvaro vid 

måltiden har funnits ge en positiv effekt på matintaget. Uppsatsförfattarna förstår utifrån 

studierna att när patienter sitter längre till bords och kommunicerar med varandra ökar det 

deras matintag. Vidare beskriver Chang och Roberts, (2008) sociala miljöns betydelse för 

dementa för ökning av matintag. Dementa behöver ibland verbal guidning vid ätsvårigheter, 

även beröring och spegling har positiva effekter för bättre matintag. Intressant var resultatet i 

studien som Hicks-Moore (2005) och Stroebele och De Castro (2004) har gjort gällande 

musikens inverkan hos dementa vid måltider. Veckorna då lugn musik spelades vid 

kvällsmåltiderna var patienterna mindre agiterande och de satt längre vid matbordet. Däremot 

anser Stroebele och De Castro (2004) att störningar från TV:n eller personalens prat i 

mobiltelefonen upplevs negativt och störande. Studien har också visat att stressad personal 

och tidsbrist vid måltidssituationerna skapar otrygghet och försämrar stabiliteten som dementa 

personer har behov av för att kunna tillgodogöra sig måltidsstunden.  
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Några av studierna påvisade personalens dåliga kunskaper gällande nutrition (Chang & Lin, 

2005). Personalen behöver mer utbildning för att kunna hjälpa kognitivt störda patienter att 

äta tillräckliga mängder kalorier och vätska (Chang & Roberts, 2008).  Chang och Lin, (2005) 

har i sin undersökning påvisat att även en kortare utbildning ger personalen bättre bemötande 

samt att de får en mer positiv inställning till nutrition hos de äldre. Uppsatsförfattarna ser det 

som ett viktigt inslag och ett sätt att förebygga viktminskning genom utbildning till 

vårdgivare. Uppsatsförfattarna anser att det är viktigt att patienten ska tillgodogöra sig sitt 

energi- och näringsbehov och en kontinuerlig måltidsordning över dygnet. Antalet 

mattillfällen bör erbjudas upp till sex eller sju gånger per dag och helst även ett nattmål eller 

tidig frukost. Nattfastan får inte överstiga 11 timmar. Vid dålig aptit eller nedsatt ork ska extra 

energi och proteinrik kost serveras. Dessa rekommendationer har Socialstyrelsen uppgett i 

sina riktlinjer men detta finns inte dokumenterat i de studier som ingår i arbetet. Detta kanske 

beror på att det ingår många studier som är gjorda utomlands. Sjuksköterskan har en viktig 

roll att upprätthålla ett gott näringsstatus och förebygga viktminskning och individuellt 

bedöma behoven hos patienterna. Även Chang och Roberts, (2008); Aselage och Amella, 

(2010) lyfter fram vikten av att sjuksköterskan väljer lämpliga insatser vid olika 

matningsproblem samt bedömer när och hur måltider äger rum samt att de har rätt 

näringsvärde.  

 

 
Metoddiskussion 

Metoden i detta arbete är en litteraturöversikt med syfte att belysa vilka orsaker som leder till 

undernäring för dementa på särskilt boende, samt undersöka vilka omvårdnadsåtgärder som 

kan förebygga undernäring. Uppsatsförfattarna ser en fördel med val av en litteraturöversikt 

då det kan skapa en överblick på tidigare forskning inom ett område, i den här studien 

omvårdnadsåtgärder samt orsaker till undernäring för dementa. Det ger en aning om 

eventuella framtida behov av vidare forskning. En nackdel med en litteraturöversikt är 

samtidigt att uppsatsförfattarna inte har kontakt med informanter. Kvalitativa studier som 

baseras på intervjuer belyser erfarenheter och upplevelser i resultat medan kvantitativa som 

har gjorts på större material medför att man kan generalisera! Databaserna Cinahl, PubMed 

samt sökmotorn ELIN som uppsatsförfattarna använde som sökkällor till litteraturstudien gav 

ett brett utbud av artiklar, men flera intressanta forskningsrapporter var inte tillgängliga i 

fulltext. Detta gjorde att dessa artiklar valdes bort vilket kan innebära att viktig kunskap inte 

kunde tas tillvara. I artikelsökningen inkluderades artiklar som var publicerade på 2000-talet 
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och detta kan ha lett till att viktig adekvat forskning förbisågs. I datasökningen fick 

uppsatsförfattarna många träffar, och lästa titlar uteslöts på grund av att de var för gamla, eller 

inte motsvarade vårt syfte. Uppsatsförfattarna fann flera bra artiklar som belyste och svarade 

mot studiens syfte och frågeställningar i litteraturstudien, men många av dessa artiklar var inte 

vetenskapliga artiklar. Några artiklar som valdes till studien saknade etisk granskning, trots 

detta togs de med i studien då de bidrog till bra information. Med den kunskap 

uppsatsförfattarna har idag upplevs sökorden som användes vid sökning av artiklar vara för 

breda. Med mera specifika, nyanserade sökord och med andra kombinationer hade 

artikelfyndet varit större. Att uppsatsförfattarna hittade så få artiklar gällande orsaker till 

undernäring hos dementa kan bero på fel sökord. Detta leder till svagheter i resultat-

presentation. Uppsatsförfattarna är mycket medvetna om vikten att ha artiklar med höga 

granskningspoäng i sin litteraturöversikt. Efter flera diskussioner och noga övervägande 

beslutade uppsatsförfattarna ta med tre litteraturstudier som i granskningen gav låga poäng. 

Det material och information som artiklarna innehöll gav bra och användbar kunskap som 

uppsatsförfattarna ansåg vara viktigt att ta upp i sin litteraturöversikt med tanke på uppsatsens 

syfte och frågeställningar.  

 

Inklusionskriterierna har varit relevanta med tanke på uppsatsens karaktär och syfte. Ett 

bredare tidsspann i litteratursökningen hade gett större antal artiklar. Vid litteratursökning 

fann uppsatsförfattarna mycket material gällande olika bedömningsmetoder för 

diagnostisering av undernäring. Till uppsatsen valdes de vanligaste bedömningsmetoderna, 

MNA och BMI. Detta val gjordes för att begränsa omfattningen av uppsatsen. Vid 

exklusionskriterierna har uppsatsförfattarna valt bort långt framskriden malnutrition vid 

sjukdomstillstånd andra än demens samt matning via sond och PEG. Även olika kosttillskott 

som framkom vid litteraturgranskningen valde uppsatsförfattarna att utesluta på grund av 

utrymme. Alla artiklar som uppsatsförfattarna granskade och de artiklarna som valdes till 

studien var på engelska. Att läsa och analysera fakta på annat språk kan medföra svagheter i 

tolkningen av översättningen. Uppsatsförfattarna har inte begränsat sitt material geografiskt, 

studierna i de utvalda artiklarna är genomförda i flera länder som medför både styrkor och 

svagheter. En styrka är att den geografiska skillnaden inte medför några större skillnader i 

omvårdnadsåtgärder, som alltså är relevanta även i svenska förhållanden. En svaghet kan vara 

att inte fler studier från varje land är granskade, eller jämförda med varandra och kan det 

överensstämmande resultatet bero på tillfälligheter? Vilken personalkategori som är 

involverad i demenspatienternas nutritionsfrågor skiljer sig mellan olika länder, och 
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uppsatsförfattarna har inte kunnat säkerställa, att det alltid har varit sjuksköterskan som utfört 

och ansvarat för det praktiska arbetet. Av intresse till studien hade varit artiklar som belyste 

orsaker till undernäring vid respektive demenssjukdom men dessa kunde uppsatsförfattarna 

inte finna. Om det berodde på brist på forskning eller val av sökord är oklart. Men ämnet är 

intressant och står öppet för vidare studier och observationer. 

 

 

Konklusion/slutsats 
Sammanfattning av denna studie är att genom ökad kunskap hos vårdpersonal gällande 

nutritionsstatus, och bedömningar hos dementa patienter kan personalen i tidigt stadium 

uppmärksamma de patienter som är i riskzonen för undernäring. Det finns bedömnings 

kriterier som är lätta att använda och sjuksköterskan bör känna till dessa, och använda dem. 

En viktig aspekt som kom fram i studien är att stor vikt borde läggas på måltidsmiljön och på 

de individuella behoven. Dessa åtgärder torde inte vara kostsamma eller svåra att åtgärda. I 

sjuksköterskans profession ingår att aktivt utvärdera och dokumentera patienternas hälsostatus 

och i den ingår tydligt även nutritionsstatus. 

 

Projektets kliniska betydelse 
Enligt Socialstyrelsen ska omvårdnadsarbetet förebygga ohälsa och befrämja hälsa.  

I den kliniska verksamheten på särskilt boende finns demenssjuka som har svårt att få i sig 

tillräckligt med energi beroende på hur dementa de är. Det behövs rutiner som beskriver olika 

omvårdnadsåtgärder för att undvika undernäring samt att öka personalens kunskap. Utifrån 

studiens resultat ser uppsatsförfattarna vikten av att utveckla den kliniska verksamheten 

genom att arbeta förebyggande och evidensbaserat med olika bedömningsskalor till exempel 

Senior Alert där det ingår MNA, Modifierad Nortonskala och Downton. 

 
Förslag till vidare forskning 
 
Uppsatsförfattarna anser det viktigt att vidare studera nutritionsproblematiken som finns hos 

dementa personer. Även studera omvårdnadsåtgärder utifrån sjuksköterskans perspektiv. Det 

behövs även mer forskning för att förfina och förbättra insatser för mätning av vätske- och 

näringsintag (Chang & Roberts, 2008). Förslagsvis kan vidare forskning bedrivas genom 

observationsstudier gällande om ökad kunskap hos personalen vid måltidssituationen, kan 

bidra till ett bättre individuell nutritionsstatus hos personer med demenssjukdom. 
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