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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning visar att viktminskning är ett problem hos personer med 

demenssjukdom på särskilt boende och många lider av undernäring. Närstående uttrycker en 

osäkerhet att hantera personer med demenssjukdom under måltidssituationerna. Denna 

osäkerhet kunde uttrycka sig under måltidssituationer i hur det skulle stötta personer med 

demenssjukdom. Personer med demenssjukdom fick ibland en känsla av skam när det 

tappade förmågor, detta kunde medföra att det nekade hjälp från närstående.  Syfte: Att få 

en överblick hur vårdpersonalen främjar en gynnsam måltidssituation för personer med 

demenssjukdom. Metod: En litteraturöversikt genomfördes utifrån tio vårdvetenskapliga 

studier. Resultat: I resultatet framkommer fyra teman. Första temat fokuserar på miljöns 

betydelse och hur miljöstimulering kan ha en positiv effekt på personer med demenssjukdom 

under måltidssituationer. Nästa tema handlar om att vårdpersonalen upprätthåller 

självständighet och autonomi under måltidssituationer. Tema tre beskriver kulturens 

betydelse vid servering av traditionell mat. Tema fyra lyfter behovet av kunskapsutbyte och 

reflektion mellan vårdpersonal. Slutsats: Måltidssituationer gynnas då vårdpersonalen 

individualiserar hjälpen utifrån personer med demenssjukdoms behov samt att relevant 

stöttning ges från vårdpersonalen.  

Nyckelord: Demens, miljöstimulering, måltid 

  



ABSTRACT 

Background: Previous research shows that weight loss is a problem in people with 

dementia on retirement homes and many suffer from malnutrition. Relatives express an 

uncertainty of dealing with people with dementia during mealtime. This uncertainty could 

express itself during mealtime in how it would support people with dementia. People with 

dementia sometimes got a sense of shame when it lost their skills, this could mean that 

denied help from related persons. Aim: To get an overview of how healthcare professionals 

promote a favorable mela situation for people with dementia. Method: A general literature 

review was carried out based on ten health science studies. Result: The result shows four 

themes. The first theme is about the importance of environment and how the environmental 

stimulation can have a positive effect on people with dementia during mealtime. The next 

theme is about that health professionals maintain independence and autonomy during 

mealtime. Theme three discloses importance of culture showing serving of traditional food. 

Theme four highlights the need for knowledge exchange and reflection between healthcare 

professionals. Conclusion: Meal situations are favored when the healthcare individualize 

the help based on people with dementias needs and that relevant support is provided by 

healthcare.  

Keywords: Dementia, environment stimulation, mealtime 

 

  



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INLEDNING .....................................................................................................................1 

2 BAKGRUND ....................................................................................................................1 

2.1 Centrala begrepp ..................................................................................................... 1 

2.1.1 Demenssjukdom ................................................................................................... 1 

2.1.2 Måltid .................................................................................................................... 2 

2.1.3 Särskilt boende ..................................................................................................... 2 

2.2 Tidigare forskning ................................................................................................... 2 

2.2.1 Undernäring hos personer med demenssjukdom .................................................. 2 

2.2.2 Närståendes upplevelse av måltidssituationer ...................................................... 3 

2.3 Styrdokument .......................................................................................................... 4 

2.4 Teoretiskt perspektiv............................................................................................... 5 

2.4.1 Människan ............................................................................................................ 5 

2.4.2 Vårdande relation ................................................................................................. 6 

2.4.3 Vårdprocessen...................................................................................................... 6 

2.5 Problemformulering ................................................................................................ 7 

3 SYFTE .............................................................................................................................7 

4 METOD ............................................................................................................................7 

4.1 Datainsamling och urval ......................................................................................... 8 

4.2 Genomförande och analys ...................................................................................... 9 

4.3 Etiska överväganden ............................................................................................... 9 

5 RESULTAT .................................................................................................................... 10 

5.1 Studiernas syfte ......................................................................................................10 

5.2 Studiernas metod ...................................................................................................11 

5.3 Studiernas resultat .................................................................................................13 

5.3.1 Miljöns betydelse .................................................................................................13 

5.3.2 Att upprätthålla självständighet och autonomi ......................................................15 

5.3.3 Kulturens betydelse vid servering av traditionell mat ............................................16 



5.3.4 Behovet av kunskapsutbyte och reflektion ...........................................................17 

6 DISKUSSION................................................................................................................. 19 

6.1 Metoddiskussion ....................................................................................................19 

6.1.1 Etikdiskussion ......................................................................................................21 

6.2 Resultatdiskussion .................................................................................................21 

6.2.1 Diskussion av studiernas syfte och metod ...........................................................21 

6.2.2 Diskussion av studiernas resultat .........................................................................24 

7 SLUTSATSER ............................................................................................................... 27 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING ........................................................................... 28 

REFERENSLISTA ............................................................................................................... 30 

 

BILAGA A - SÖKMATRIS 

BILAGA B - KVALITETSGRANSKNING 

BILAGA C - ARTIKELMATRIS 



1 

1 INLEDNING 

Under termin två inom sjuksköterskeprogrammet har vi som studenter vår första 

verksamhetsförlagda utbildning. Den ägde rum på ett särskilt boende för personer med 

demenssjukdom. Här väcktes ett intresse för det valda ämnet. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen upplevdes stressiga måltidssituationer där vårdpersonalen 

inte hade tiden att ge personer med demenssjukdom tillräckligt med stöttning och risken för 

viktminskning ökade. Ett videoklipp där en närstående delade med sig av sina egna 

erfarenheter gällande demenssjukdom berörde oss. Den närstående i videoklippet förklarade 

hur det var när hennes man drabbades av demenssjukdom och hur det påverkar henne. 

Närstående beskrev svårigheter när mannen skulle flytta till ett särskilt boende och personen 

med demenssjukdomen hade svårt att förstå varför denne måste flytta och en omställning 

beskrevs som jobbig. Denna omställning kan vara svår till en början och leda till ännu större 

svårigheter under måltidssituationerna. Vi önskar få ökad kunskap om demenssjukdom och 

vilka olika strategier som kan stötta personer med demenssjukdom under måltidssituationer. 

Mälardalens högskola presenterade 35 olika områden där olika forskningsgrupper eftersökte 

mer kunskap kring ett specifikt område, det vi inspirerades av var gynnsamma 

måltidssituationer för personer med demenssjukdom, forskningsgruppen är MDH/HVV: 

Långvarigt självständigt liv. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs centrala begrepp, tidigare forskning, styrdokument, teoretiskt 

perspektiv samt problemformulering. 

2.1 Centrala begrepp 

Nedan presenteras demenssjukdomar, måltid och särskilt boende som centrala begrepp. 

2.1.1 Demenssjukdom 

Det finns ungefär 150 000 personer som har diagnostiserats med demenssjukdom i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2016). Demenssjukdom innebär en allomfattande störning av intellektuella 

funktioner med försämringar på minnes- och talförmågan. Personerna kan förlora den 

naturliga förmågan att planera, lokalisera sig, tala, förstå språket och att ta eget initiativ. 

Personlighetsförändringar och emotionella störningar är vanligt förekommande. 
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Demenssjukdomar är en fortskridande sjukdom som inte beror på naturliga 

åldersförändringar i hjärnan.  Demenssjukdomarna delas in i tre huvudgrupper, 

primärdegenerativa demenssjukdomar, vaskulära demenssjukdomar och sekundära 

demenssjukdomar (Larsson & Rundgren, 2010). 

2.1.2 Måltid 

Mat och måltidssituationer är centrala delar i människans liv och faktorerna för att det ska 

fungera är komplexa. Uppstår det problem i en av dessa faktorer kan undernäring uppstå. Att 

vara oberoende är viktigt för människan för att bibehålla sitt självbestämmande. Måltider är 

inte bara ett måste för att få i sig näringsämnen det är en del av det sociala livet och för 

många personer har måltiderna en stor betydelse. Det kan vara ett tillfälle att umgås med 

familj och vänner, känna sig delaktig i ett större sammanhang och ett tillfälle där personen 

kan känna sig som sig själv igen (Westergren, 2014). Matintaget och förmågan att äta 

minskar successivt i takt med sjukdomens försämring. Är näringsintaget inte optimalt ökar 

risken för undernäring. Det ska finnas fasta rutiner och riktlinjer kring måltidssituationer 

och behandling av patienter med demenssjukdom som är underviktiga. Vissa metoder kan 

vara specialkost vid måltidssituationerna för att främja personernas intag av mat 

(Socialstyrelsen, 2011). I detta examensarbete benämns måltid som måltidssituationer. 

2.1.3 Särskilt boende 

Särskilt boende är ett behovsprövat och individuellt boende. Personerna får tillgång till vård, 

omsorg och stöd dygnet runt. Majoriteten av personerna på ett särskilt boende är i behov av 

omfattande insatser flera gånger per dag. Några av de vanligaste insatser vårdpersonalen på 

särskilt boende gör dagligen är hjälp med förflyttningar, ordinering och utdelning av 

läkemedel, hjälp under måltidssituationer, hjälp i att sköta den personliga hygienen eller att 

delta i aktiviteter (Socialstyrelsen, 2019).  

2.2 Tidigare forskning  

Under denna rubrik kommer tidigare forskning att presenteras utifrån undernäring hos 

personer med demenssjukdom och närståendes upplevelse av måltidssituationer.  

2.2.1 Undernäring hos personer med demenssjukdom  

Undernäring är ett vanligt fenomen hos personer med demenssjukdom. Vad denna 

undernäring grundar sig i har ännu inte riktigt framkommit, olika förklaringar skulle kunna 

vara otillräckligt kostintag eller demensrelaterad metabolism. Det som framkommit i studien 

är att undernäring och demenssjukdom har en koppling till varandra (Meijers, Schols och 

Halfenes, 2014). Det finns svårigheterna i att uppnå tillräckligt mat- och vätskeintag för 

personer med demenssjukdom vilket kan leda till viktminskning (Lin, Watson och Wu, 

2010). Detta styrker även forskare i en annan studie som beskriver att personer med 



3 

demenssjukdom ofta har svårigheter under måltidssituationerna. Personerna kan vägra intag 

av mat och dryck (Ticinesi et al., 2016).  Ett samband finns mellan undernäring och personer 

med demenssjukdom som bor på ett särskilt boende. Detta betyder att en person som 

innehar en högre grad av demens kommer bli mer vårdberoende och där av ha större risk att 

bli undernärda (Mejers et al., 2014).  Personerna med svårare demenssjukdom är i behov av 

mer stöttning och bör prioriteras först (Lin et al., 2010).  Vätske- och matintaget framträds 

vanligtvis vara lägre för personer med demenssjukdom. Detta kan påverka organen som i sin 

tur kan leda till ökad funktionsnedsättning (Bunn et al., 2016). Forskare har beskrivit att en 

bra näringsstatus är viktig. För att uppnå det behöver vårdpersonalen ha rätt kompetens och 

arbeta utifrån en personcentrerad vård. Utan rätt mängd intag av mat och dryck kan 

livskvalitén minska och ohälsa öka (Lea, Goldberg, Price, Tierney och Mclnerney, 2019).   

Undernäring har en negativ påverkan på personer med demenssjukdoms oberoende, det kan 

resultera i att personer med demenssjukdom blir mer beroende av vårdpersonal om dem är 

undernärda (Meijers et al., 2014). En annan orsak som kan öka riskerna för undernäring är 

att maten inte serveras på ett sätt som underlättar måltidssituationen för personer med 

demenssjukdom (Lea et al., 2019). Det lyfts av forskningen flera orsaker som kan leda till att 

personer med demenssjukdom minskar i vikt och drabbas av undernäring. Det har visat att 

personer med demenssjukdom kan drabbas av depression. Depression kan ha en negativ 

påverkan på matlusten eller minska engagemanget att vilja äta. Även biverkningar från 

läkemedel kan påverka matlusten och leda till att personer med demenssjukdom inte vill äta. 

En bra munhälsa beskrivs som viktig för att underlätta måltidssituationerna. Har personen 

dålig munhälsa kan det leda till undernäring. Anledningarna till dålig munhälsa kan vara en 

protes som sitter fel och orsaka obehag, dåliga tänder eller förlust av tänder. Detta kan 

resultera i ökad risk för smärta i munnen samt svårigheter att tugga och svälja (Lopez & 

Molony., 2018).  Personer med demenssjukdom kan ha svårigheter att komma ihåg behovet 

gällande intag av mat samt om de har ätit. Kunskaperna att förbereda olika moment i 

matlagningen samt kunskaperna i att tillaga måltiderna kan försvinna. Detta kan leda till att 

personer med demenssjukdom väljer att inte laga mat som i sin tur kan leda till undernäring 

(Johnsson, Björklund, Sidenvall & Christensson, 2015). Undernäring hos personer med 

demenssjukdom kan leda till allvarliga konsekvenser, såsom högre förekomst av infektioner, 

ökad risk för trycksår, lägre livskvalité, högre risk för sjukhusvistelser, ökad sjuklighet och 

även ökad risk för dödlighet (Meijers et al., 2014; Ticinesi et al., 2016). 

2.2.2 Närståendes upplevelse av måltidssituationer  

Risken för undernäring bland personer som har demenssjukdom och vårdas av närstående 

beskrivs som stor (Johansson et al., 2017). Närstående saknar information om olika 

strategier för optimalt näringsintag för personer med demenssjukdom. Närstående har en 

tendens att utveckla ångest när de observerar viktnedgång i hemmet hos personer med 

demenssjukdom (Ball, Jansen, Desbrow, Morgan, Moley & Hughes, 2015). Tuffa situationer 

för närstående kan uppkomma under måltidssituationer med personer med demenssjukdom. 

Dessa situationer kunde medföra en stress för närstående. Det var då viktigt att närstående 

lärde sig ta itu med sin egen stress inför måltidssituationen (Wong, Keller, Schindel, Martin 

och Surtherland, 2015). Keller, Martin, Dupuis, Reimer och Genoe (2015) beskriver att 
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personer med demenssjukdom kan vilja äta i ensamhet på grund av eventuellt tappade 

förmågor som kan medföra skam eller skapa oro. Detta kan medföra negativa konsekvenser 

där närstående inte kan stödja dem på bästa sätt. 

Närstående upplever att personer med demenssjukdom kan ha minnessvårigheter och kan 

behöva viss stöttning i det. Ibland upplever närstående svårigheter under måltidssituationer, 

det kan vara svårt för närstående att hålla kvar värdigheter hos personer med 

demenssjukdom. Detta eftersom personer med demenssjukdom kan tappa vissa förmågor 

och matning kan bli aktuell. Närstående menar att måltidssituationerna tar längre tid och det 

ibland kan vara svårt att hinna ta den extra tiden (Keller et al., 2015).  Närstående uppfattar 

olika svårigheter för personer med demenssjukdom under måltidssituationerna. Dessa kan 

vara fysiologiska svårigheter som exempelvis aptitlöshet och sväljningssvårigheter. 

Försämring i kognitiva förmågor kan vara att de glömmer saker eller är desorienterade. 

Känslomässiga svårigheter som kan bidra med beteendemässiga utmaningar som ilska. 

Funktionella svårigheter, dessa kunde vara svåra att acceptera för personer med 

demenssjukdom och leda till att dem inte ville bli matade samt medföra att de blev rädda. 

Alla dessa svårigheter gör så att närstående kan få problem gällande måltidssituationer och 

en stöttning kan vara svår. Närstående behöver ha mycket tålamod under 

måltidssituationerna för personer med demenssjukdom. Närstående saknade vägledning från 

hälso- och sjukvården när det gäller problem under måltidssituationer för personer med 

demenssjukdom. Närstående eftersökte utbildning gällande näringsbehovet för personer 

med demenssjukdom (Ball et al., 2015).  

2.3 Styrdokument 

Patientlagen (SFS 2014:821) och Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) handlar om att ge 

vård på lika villkor och en god hälsa för hela befolkningen. Lagarna fokuserar på att vården 

alltid ska ges med respekt för den enskilde och att respektera människors lika värde. 

Vårdpersonalen har ett ansvar att omvårdnaden som ges ska vara omsorgsfull, av god kvalitet 

och alltid arbeta mot att främja patientens integritet, delaktighet och självbestämmanderätt. 

Vårdpersonalen ska arbeta utifrån att lindra lidande och förebygga hälsa. 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är en lag med syfte att dels skydda patienten från 

vårdskada och dels främja en hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Det kan 

handla om att uppmärksamma och anmäla all form av vårdskada som uppstår. Den egna 

individens yrkesansvar är att arbeta på ett patientsäkert sätt och att förebygga vårdskada. 

Vårdpersonalen ska planera, leda och kontrollera verksamheten så att kraven på god vård 

uppfylls. Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) är i den delen som berör äldre utformas så att 

omvårdnaden inriktas mot att ge dem ett värdigt liv och för att känna välbefinnande. Äldre 

personer har lika stor rätt till en aktivt och meningsfull tillvaro både ensamma och i 

gemenskap med andra. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017) gällande undernäring har sjuksköterskan ett ansvar att 

arbeta utifrån att förebygga att patienter ska drabbas eller riskerar att drabbas av vårdskada. 

När sjuksköterskor arbetar patientsäkert, följer regelverket och rapporterar negativa 

händelser kan vårdskada undvikas.  
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Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att den legitimerade sjuksköterskans specifika 

kompetens ligger i omvårdnaden och det omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet 

och patientnära situationer. Sjuksköterskan ansvarar självständigt för olika kliniska beslut, 

bland annat att ge patienterna möjlighet att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa 

oberoende av bakomliggande sjukdomar eller funktionsnedsättningar. 

Kompetensbeskrivningen fokuserar även på sjuksköterskans personliga ansvar gällande sin 

yrkesroll och yrkesutövning. Att kunna analysera sina egna styrkor och svagheter och alltid 

visa respekt för människans integritet och värdighet i omvårdnaden. Svensk 

sjuksköterskeförening (2019) beskriver att en av sjuksköterskans kärnkompetenser är 

personcentreradvård. Det handlar om att bilda ett partnerskap mellan hälso- och 

sjukvårdens professioner och person som är i behov av vård för att uppnå en personcentrerad 

vård. Personen i behov av vård ska vara i fokus före sjukdom och symtom och varje person i 

kontakt med vården ska ses som en unik individ. För att kunna medverka i utvecklingen av 

hälso- och sjukvården behöver sjuksköterskan arbeta mot en personcentrerad vård. Det finns 

alltid en risk att personer inte blir bemött eller behandlad som en unik individ och istället ses 

som en sjukdom eller ett symtom. Att arbeta personcentrerat är nödvändigt för att uppnå en 

god och säker vård och en kompetens alla sjuksköterskor borde besitta. 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Att få en bra relation med personer som lever med demenssjukdom är betydelsefullt för att 

kunna etablera en god vård. Erikssons teori har valts att beskrivas utifrån tre olika rubriker: 

människan, den vårdande relationen och vårdprocessen. Människan beskrivs utifrån en 

helhetssyn där kulturen sedan beskrivs. Den vårdande relationen beskrivs då det kan vara av 

vikt att skapa en vårdande relation med personer med demenssjukdom. Avslutningsvis 

beskrivs vårdprocessen där samarbetet mellan vårdare och patient lyfts fram.  

2.4.1 Människan 

Eriksson (2014) beskriver vikten av att ha en helhetssyn där hela människan inkluderas. Att 

få en helhetssyn innefattar att se den levande människan, människan vill vara med och skapa 

sig sitt eget liv. I ett möte mellan människor där vårdare och patient möts bör patientens 

kropp, själ och ande ses och inkluderas. Vårdaren bör se patienten som en oberoende 

människa där relevant stöttning främjar ett oberoende. Människor har gemensamma drag 

men samtidigt är den en egen art där unika särdrag skiljer dem åt. Att bedriva en individuell 

vård innebär att människan utgår från den enskilda människans unika särdrag.  

Eriksson (2014) beskriver kulturens betydelse för människan. Alla människor har ett arv, en 

genetisk struktur. Kulturen påverkar människor på samma sätt som människor påverkar 

kulturen. Människan besitter olika förmågor, om den inte använder dessa och får mer hjälp 

av vårdaren än den behöver kan det leda till en för tidig teoretiskt eller praktiskt död. För att 

detta ska undvikas är det av stor vikt att vårdprocessen fungerar så vårdpersonalen ser 

människans behov och sambandet mellan dennes prestation och vilken kapacitet den 

innehar. Människans kultur innehåller olika livsrum. Det biologiska livsrummet är den 
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fysiska miljö där växter, djur och mikroorganismer som lever inom ett givet område 

inkluderas. Det sociala livsrummet innebär de samhälle som människan själv har skapat. I 

det andliga livsrummet har människan sitt kulturutrymme för etiska, estetiska och religiösa 

upplevelser. I detta livsrum ska människan få möjlighet att finna sig själv och livets mening. 

Det andliga livsrummet är ett personligt livsrum där en respekt från vårdpersonalen bör 

finnas. Det visas genom att ge livsrummet utrymme i den mellanmänskliga relationen. 

2.4.2 Vårdande relation 

Eriksson (2014) beskriver att den vårdande relationen är relationen mellan vårdare och 

patient. Denna relation bygger på ömsesidighet och att vårdaren inte forcerar fram en 

relation. Det är i den vårdande relationen patienten kan lyfta och uttrycka sina begär, behov 

och problem. Begär beskrivs som människans innersta längtan och önskan. Människan har 

flera begär men det som ses som mest grundläggande är begäret efter kärlek och efter livet. 

Kärlekens begär kan uttryckas i relationer med andra, människan behöver känna sig delaktig 

och ha en tillhörighet till andra. Livets begär innefattar människans behov av att bli 

bekräftad och accepterad av andra människor. Behov är det som utgör begären. Exempel på 

olika behov kan vara behovet av mat och vätska, kulturella behov, utvecklingsbehov som 

behov av självförverkligande eller andliga behov. Problem är det som uppkommer när 

begäret eller behovet inte tillfredsställs. Problem som är mest påtagliga är de som 

uppkommer i människans vardagliga liv som exempelvis vid måltider. Om människan 

upplever ett problem är det viktigt att problemet tas på allvar och försöker åtgärdas. Om 

problemet förblir olöst blir det ett hinder att leva och utvecklas till en hel människa. Den 

vårdande relationen bör vara bra för att ett vårdande ska kunna ske där vårdaren kan hjälpa 

patienten på bästa sätt. Under den vårdande relationen behövs en lyhördhet för att förstå det 

patienten själv tycker är relevant och centralt utifrån dennes beskrivning av problemet.  

2.4.3 Vårdprocessen 

Eriksson (2014) beskriver att förutsättningarna för en fungerande vårdprocess är en god 

vårdande relation. Det är den vårdande relationen som utgör grunden för vårdprocessen. För 

att vårdprocessen ska bli vårdande krävs det att en djup och trygg relation skapas där 

vårdpersonalen strävar efter att få en optimal kunskap om patienten. Vårdprocessen 

innehåller olika faser. Den första fasen är patientanalys, här kartläggs individens situation. 

Nästa fas är prioritering av vårdområde, här avgörs det vilka saker individen behöver ha 

hjälp med, det som är av störst vikt prioriteras först. Nästa fas är val av vårdhandlingar, vid 

val av dessa vårdhandlingar är vårdteamet och patienten tillsammans delaktiga. Fasen efter 

denna blir vård och vårdhandlingar, eftersom patientanalysen uppdateras kontinuerligt kan 

det här bli aktuellt för nya vårdhandlingar. Den sista fasen heter processfaktorer, dessa 

faktorer påverkar vårdprocessen direkt eller indirekt. Exempel på dessa processfaktorer kan 

vara lagstiftning, ekonomi och utbildning. Under dessa faser är vårdprocessen ett samarbete 

mellan vårdare och patient där interaktionen och samspelet mellan varandra sätts i fokus. 

Vikten av en vårdprocess är att den ska bygga på en helhetssyn där hela människan ses och 

respekteras. Ett oberoende ska försöka tillgodoses även om patientens sjukdom medför 

hälsohinder. Människan är unik och ska behandlas med en individuell vård där behoven 
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tillgodoses. En tilltro till människans egna förmågor bör finnas, människan ska kunna växa 

och utvecklas utefter sin egen förmåga.  

2.5 Problemformulering 

Det har framkommit från tidigare forskning att undernäring är ett problem som kan leda till 

allvarliga konsekvenser. Dessa konsekvenser kan vara infektioner, trycksår, lägre livskvalité, 

ökad risk för andra sjukdomar och även risk för dödlighet. Viktnedgång och undernäring för 

personer med demenssjukdom är ett vanligt förekommande fenomen. Tidigare forskning 

visar även att närstående brister i hanteringen av måltidssituationer för personer med 

demenssjukdom. Detta påverkar att personer inte får tillräckligt intag av mat. Närstående 

beskriver svårigheter under måltidssituationer som kan leda till att personer med 

demenssjukdom inte får den stöttning det behöver. Närstående eftersöker utbildning från 

vårdpersonal där det får relevant hjälp på hur det bäst stöttar personer med demenssjukdom. 

Får närstående inte relevant utbildning kan det öka risken för ohälsa hos personer med 

demenssjukdom. Det är sjuksköterskans ansvar att förebygga undernäring hos personer med 

demenssjukdom. Det är vårdpersonalens ansvar att se personer med demenssjukdom och 

kunna identifiera vad denne har för behov. Måltidssituationerna i kombination med 

demenssjukdom har visat sig vara något som kan forskar vidare på för att kunna finna 

relevanta lösningar där problem uppstår. Författarna till examensarbetet upplever en 

kunskapslucka gällande hur närstående eller vårdpersonalen hjälper personer med 

demenssjukdom på ett gynnsamt sätt under måltidssituationer. Med detta examensarbete är 

förhoppningarna att delar av denna kunskapslucka ska fyllas genom att förmedla hur 

vårdpersonalen stöttar personer med demenssjukdom på ett bra sätt. 

3 SYFTE 

Att få en överblick hur vårdpersonalen främjar en gynnsam måltidssituation för personer 

med demenssjukdom.  

4 METOD 

Friberg (2017) beskriver att en litteraturöversikt är ett strukturerat arbetssätt för att få ett 

helikopterperspektiv och skapa en översikt över det valda området med grund i beskrivning 

av data. En litteraturöversikt ska genomgå fyra moment. Identifiera tillgängliga resurser, 

identifiera relevanta källor, avgränsa forskningsproblemet och fastställa huvuddragen i 
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sökningen och utveckla en sökväg för varje söksystem. I denna studie används både 

kvalitativa och kvantitativa studier. 

4.1 Datainsamling och urval 

Steg ett enligt Friberg (2017) är att samla in datamaterial relevanta till syftet. 

Informationssökningen gjordes via CINAHL plus och PubMed där studier publiceras inom 

vårdvetenskapliga ämnesområden. Syftet användes som utgångspunkt och sökorden valdes 

ut med hjälp av MeSH. Sökorden som användes var; meals, dementia, traditional food, care 

och mealtime, dessa ansågs relevanta utifrån syftet och undersöktes noggrant medan andra 

sökord som inte var relevanta undveks. Syftet var i fokus under sökningsprocessen vilket 

hjälpte sökningarna att bli mer strukturerade och de valda studierna svarade an på syftet. 

Friberg (2017) påpekar att det aldrig är tillräckligt att använda en sökterm i den systematiska 

sökningen efter vetenskapliga studier och att det ger bättre resultat om sökorden kombineras 

i sökningarna. Den vanligaste booleska sökningen AND hjälper att avgränsa sökningarna. 

Det hjälper att få ner antalet träffar och får fram artiklar relevanta till syftet. Boolesk sökning 

som har används är AND, den användes i kombination med flera sökord. Kombinationerna 

blev meals AND dementia, traditional food AND dementia AND care och mealtime AND 

dementia. 

Inklusionskriterierna var att de vetenskapliga studierna skulle innehålla studier som gjorts 

på personer med demenssjukdom på särskilt boende samt att studierna skulle handla om 

allmänsjuksköterskor som arbetar med personer med demenssjukdom på särskilt boende då 

examensarbetet gäller grundnivå. Övriga inklusionskriterier för studierna var att de skulle 

vara peer reviewed, finnas i engelsk text, både kvalitativa och kvantitativa studier och 

publicerade mellan 2009 - 2019. Eftersom avgränsningsfunktionen angående peer reviewed 

inte finns på PubMed gjordes sökningen på de funna studierna om i CINAHL plus, detta för 

att försäkra sig om att studien var peer reviewed. Exklusionskriterier var att studierna inte 

skulle innefatta specialistsjuksköterskor, personer med demenssjukdom som är boende i eget 

hem eller vara publicerade innan 2009. Tre studier hittades via manuella sökningar. 

Manuella sökningar genomfördes då det uppstod problem att hitta tillräckligt med studier via 

CINAHL plus och PubMed. En sökning gjordes på DiVA, DiVA är en portal som samlar 

examensarbeten. Måltid och demens skrevs in i sökfältet. Då hittades två skrivna 

examensarbeten som var relevanta till det valda syftet. Dessa tre studier hittades i 

examensarbetenas artikelmatris. Två studier hittades i det ena examensarbetes artikelmatris 

och en studie hittades i det andra examensarbetes artikelmatris. Dessa tre studier söktes 

sedan upp manuellt via CINAHL plus för att bekräfta att inklusions- och 

exklusionskriterierna stämde. Studierna lästes sedan i fulltext där det framkom att studierna 

svarade an på syftet och valdes att analyseras. Sammanlagt analyserades sju kvalitativa 

studier och tre kvantitativa studier. För en fullständig översikt av sökningarna som gjorts se 

bilaga A - sökmatris. 

När studierna hade valts ut skulle de kvalitetsgranskas genom att använda Fribergs (2017) 

granskningsmall. Granskningsmallen underlättar för att få en tydlig översikt av studiernas 
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innehåll och om de uppfyllde kvalitetskraven. Kvalitetsgranskningsfrågorna användes utifrån 

Fribergs (2017) och både de kvalitativa och de kvantitativa studierna granskades mot nio 

frågor. Varje fråga kunde ge ett poäng och maxpoängen var nio poäng. Fick studierna 8-9 ja 

bedömdes kvalitén som hög. Fick studien 5-7 ja bedömdes den vara av medel kvalitet. 1-4 ja 

bedömdes vara av låg kvalitet. Studierna som fick sex poäng eller lägre exkluderades. Se 

bilaga B – kvalitetsgranskning för att se vilken kvalitet som bedömdes på de valda studierna. 

För att få en fullständig överblick över vilka studier som användes i examensarbetet se bilaga 

C - artikelmatris. 

4.2 Genomförande och analys 

Friberg (2017) menar att en viktig aspekt att ta hänsyn till är att det kvalitativa och de 

kvantitativa studierna presenteras på olika sätt, därför delas studierna upp. Tre studier som 

hittades hade en mixed method, där analyserades vilken del som svarade an på syftet för att 

sedan kunna dela in de till de kvalitativa eller kvantitativa studierna. I nästa steg i processen 

har de valda studierna läst igenom noggrant var och en för sig och upprepade gånger för att 

få fram skillnader och likheter i studierna. Friberg (2017) beskriver att skillnader och likheter 

hittas under granskningen av studierna. Detta för att se vad som karaktäriserar den aktuella 

studien. För att underlätta skrevs studierna ut i pappersform. Sedan jämförds studierna och 

det som framkom diskuterades. Då engelska inte är modersmålet användes en 

översättningssida när det fanns en osäkerhet kring ordens betydelse. Först analyserades 

skillnader och likheter i syftet, därefter jämfördes studiernas metod. Efter detta 

sammanställdes resultaten. Under denna process användes post-it lappar med olika färger. 

Detta underlättade att på ett tydligt sätt kunna identifiera och jämföra skillnader och likheter 

mellan studierna. Sedan jämfördes resultaten med varandra för att se att de stämde överens 

och att samma förståelse för analysen hade gjort. Efter att en sammanställning av likheter 

och skillnader hade gjorts utformades en text där studiernas syfte jämfördes med varandra, 

kvalitativa för sig och kvantitativa för sig. Ett undantag gjordes dock då ett kvalitativt syfte 

valdes att jämföras med ett kvantitativt syfte. Anledningen till varför studiernas syfte 

jämfördes med varandra var för att likheterna var så pass stora att det ansågs relevant att 

jämföras. Friberg (2017) beskriver att ett jämförande mellan kvalitativa och kvantitativa 

studiers resultat inte går att göra. Angående att jämföra kvalitativa och kvantitativa syften 

med varandra benämner hon inte. Därefter utformades en text angående skillnader och 

likheter i studiernas metod. Därefter utformades ett resultat utifrån det funna likheterna i 

studierna, resultatet delades in i olika teman. 

4.3 Etiska överväganden  

Kjellström (2017) beskriver att etiska övervägningar görs inför och under genomförandet av 

ett vetenskapligt arbete. Att inte skada, såra eller utnyttja de inblandade personerna är något 

som eftersträvas. Detta examensarbete har eftersträvat att använda studier som innehöll ett 
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etiskt resonemang. Då studierna handlar om personer som befinner sig på ett särskilt boende 

läggs vikt i att forskningen har utförts etiskt.  

Kjellström (2017) beskriver att ordet oredlighet är när en person är vilseförande och 

medvetet förvränger eller manipulerar den vetenskapliga studien. Exempel som nämns är 

plagiat eller när en förvrängning av metoden eller resultatet görs. Ett annat sätt för 

lurendrejeri är när personer blandar in sin förförståelse eller förväntningar kring resultatet 

och på så sätt gör medvetna feltolkningar för att leda studien dit som är förväntat. I 

examensarbetet eftersträvades att inte blanda in egna förförståelse utan se det så objektivt 

som möjligt. Något plagiat av olika arbeten eller studier har heller inte förekommit. 

Vetenskapsrådet (2019) beskriver fyra olika grundläggande principer som god forskningssed 

baserar sig på. Tillförlitligheten är den första principen, här säkerhetsställs att god kvalité 

används i studien. Ärlighet i studien är en annan princip, i ärlighet innefattar även att 

studierna informeras på ett öppet och objektivt sätt. Ett examensarbete som är tillförlitligt 

har skapats, där en ärlighet finns. Den tredje principen är respekt. En respekt gentemot 

varandra har funnits under hela examensarbetet. Den sista principen är ansvar från idé till 

publikation. Under utförandet av examensarbetet togs ett ansvar för att examensarbetet 

skulle bli bra genomfört. 

5 RESULTAT 

I resultatet beskrivs likheter och skillnader i studiernas syfte, metod och resultat. Kvalitativa 

och kvantitativa studier har delats upp och sedan jämförts var för sig. Därefter redovisas 

studiernas resultat under fyra olika teman. 

5.1 Studiernas syfte 

Två studier av de kvalitativa delarna hade likheter i syftet vad det gällde att ta reda på 

vårdpersonalens medvetenhet vad måltidssituationer innebär för personer med 

demenssjukdom (Hammar, Swall & Meranius, 2016; Lea, Goldberg, Price, Tierney & 

McInerney, 2017). Det som skiljde dem åt var att Hammar et al. (2016) ville illustrera 

innebörden av att vårda personer med demenssjukdom under måltidssituationer medan Lea 

et al. (2017) ville undersöka medvetenheten om de dagliga matintaget för personer med 

demenssjukdom hos erfaren vårdpersonal. Tre studier undersökte nutrition för personer med 

demenssjukdom (Charras, & Frémontier, 2010; Murphy, Holmes & Brooks, 2017; Nell, 

Neville, Bellew, O’Leary & Beck, 2016).  Två syften liknade varandra då de undersökte 

nutritionsproblem och intag av mat (Murphy et al., 2017; Charras & Frémontier, 2010). Det 

som skiljer dem åt är att Murphy et al. (2017) ville identifiera nutritionsproblem för personer 

med demenssjukdom medan Charras och Frémontier (2010) ville undersöka näring och 

matintag för personer med demenssjukdom. Ett syfte inriktade sig åt att utforska 
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omsorgsrelaterade faktorer som påverkade optimal nutrition för personer med 

demenssjukdom (Nell et al., 2016).  Ett syfte skiljer sig från de övriga kvalitativa studierna då 

syfte var att se betydelsen av traditionell mat hos personer med demenssjukdom (Hanssen 

och Kuven, 2016). 

En kvalitativ och kvantitativ studie hade en stor likhet i sitt syfte. Likheten var att båda ville 

se självständigheten under måltidssituationer hos personer med demenssjukdom. Jensen, 

Rekve, Ulstein och Skovdahl (2016) ville utforska kunskapen om hur sjuksköterskor främjar 

självständighet vid måltider medan Liu, Jao, och Williams (2017) ville undersöka sambandet 

mellan miljöstimulering och förmågan att äta självständigt.  

Alla tre kvantitativa studier har syftet att se miljöns betydelse när det gällde stimulering vid 

måltidssituationer för personer med demenssjukdom (Chaudhury, Lillian Hung, Rust & Wu, 

2017; Liu et al., 2017; Tanaka & Hoshiyama, 2014). Två av dessa studier använde sig av 

miljöstimulering som exempelvis var att duka bordet på olika sätt (Liu et al., 2017; Tanaka & 

Hosiyama, 2014) medan den tredje studien renoverade matsalen för att på så vis få en 

stimulerande miljö (Chaudhury et al., 2017).  

5.2 Studiernas metod 

Fem av de tio studier som valdes var kvalitativa (Hanssen & Kuven, 2016; Jensen et al., 2016; 

Lea et al., 2017; Murphy et al., 2017; Nell et al., 2016) och två studier var kvantitativa (Liu et 

al., 2017; Tanaka & Hoshiyama, 2014). Tre av de valda studierna var mixed method. I två av 

studierna var det den kvalitativa delen som svarade an på syftet (Charras & Frémontier, 

2010; Hammar et al., 2016). I den tredje studien var det den kvantitativa delen som svarade 

an på syftet (Chaudhury et al. 2017).  

Deltagarna i de kvalitativa studierna benämns på olika sätt. I tre av de kvalitativa studierna 

benämndes personalen som vårdpersonal där olika yrkeskategorier ingick (Lea et al., 2017; 

Murphy et al., 2017; Nell et al., 2016). I dessa yrkeskategorier kunde sjuksköterskor och 

undersköterskor ingå (Lea et al., 2017; Murphy et al., 2017). Nell et al. (2016) definierade 

personalen som vårdpersonal. Där framkom det att vårdpersonalen vid funderingar 

kontaktade ansvarig sjuksköterska. I tre av de kvalitativa studierna ingick det sjuksköterskor 

i studierna (Hammar et al., 2016; Hanssen & Kuven, 2016; Jensen et al., 2016). I studien 

gjord av Charras och Frémontier (2010) satt vårdpersonal och åt tillsammans med 

personerna med demenssjukdom, vilken personalkategori de tillhörde framkom inte. Antalet 

vårdpersonal som deltog i studierna varierade mellan 7 till 28 deltagare (Hammar et al., 

2016; Hanssen & kuven, 2016; Jensen et al., 2016; Lea et al., 2017; Nell et al., 2016). Charras 

och Frémontier (2010) benämnde endast antalet deltagare för personerna med 

demenssjukdom och det var 18 personer. I studien av Murphy (2017) deltog 42 vårdpersonal 

där det varierade mellan olika personalkategorier, de flesta deltagarna kategoriserades som 

vårdpersonal. I tre studier definierades antalet deltagande personer med en demenssjukdom 

och de varierade mellan 6 till 18 personer (Charras & Frémontier, 2010; Hammar et al., 2016; 

Jensen et al., 2016). 
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Studierna bedrivs på särskilt boende (Chaudhury et al., 2017; Liu et al., 2017; Tanaka & 

Hoshiyama., 2014; Charras & Frémontier, 2010; Hammar et al., 2016; Jensen et al., 2016; 

Lea et al., 2017; Nell et al., 2016; Murphy et al., 2017). Hanssen och Kuven (2016) skiljer sig 

åt på så sätt att de valde att lägga fokus på sjuksköterskor som arbetar med personer med 

demenssjukdom på särskilt boende och dess närstående. Sjuksköterskorna intervjuades 

utifrån observationer som gjordes på personerna under måltidssituationerna. 

I de tre kvantitativa studierna fanns likheter i urvalet, både legitimerade sjuksköterskor och 

undersköterskor som deltog i studierna var registrerade. Antalet deltagare av personer med 

demenssjukdom var registrerat i alla studier. Det fanns likheter hur vårdpersonalen valdes ut 

för att delta. Alla var över 18 år och hade minst två års erfarenhet inom att arbeta med 

personer på ett särskilt boende (Chaudhury et al., 2017; Liu et al., 2017; Tanaka & 

Hoshiyama., 2014). Chaudhury et al. (2017) utförde sin studie i Kanada och hade en 

enkätundersökning med 19 legitimerade sjuksköterskor som deltog. Tanaka och Hoshiyama 

(2014) gjorde studien på ett särskilt boende i Japan och Liu et al. (2017) utförde sin studie i 

USA. En annan likhet som upptäcktes i de kvantitativa studierna var att vårdpersonalen 

arbetade på särskilt boende (Chaudhury et al., 2017; Liu et al., 2017; Tanaka & Hoshiyama, 

2014). Skillnader i de kvantitativa studierna var att Tanaka och Hoshiyama (2014) 

exkluderade personer med demenssjukdom som behövde stöttning under måltidssituationer 

och inkluderade enbart personer som kunde äta självständigt. Personerna kunde dock inte 

särskilja måltiden som serverades på bordet huruvida det var frukost, lunch eller middag. De 

andra två kvantitativa studierna valde att inkludera personer som kunde ha en lättare eller 

svårare demenssjukdom. Personer kunde äta självständigt eller behövde stöttning under 

måltidssituationerna (Chaudhury et al., 2017; Liu et al., 2017).  

Fem kvalitativa studier innehöll semistrukturerade intervjuer (Hammar et al., 2016; Hanssen 

& Kuven, 2016; Lea et al., 2017; Murphy et al., 2017; Nell et al., 2016). Resultatet av 

intervjuerna delades in i teman och subteman. De andra två studierna använde sig av 

observationer för att se vad som gynnar personer med demenssjukdom vid 

måltidssituationerna (Charras & Frémontier, 2010; Jensen et al., 2016). De kvalitativa 

studierna innehöll intervjuer som transkriberades, därefter började analysprocessen. Två 

studier valde att använda sig av en hermeneutisk analys där teman sedan skapades (Hammar 

et al., 2016; Hanssen & Kuven, 2016). Två av de kvalitativa studierna valde att analysera data 

i olika steg, dessa steg kunde variera mellan fem till sex steg. Därefter skapades teman och 

subteman (Murphy et al., 2017; Nell et al., 2016). Lea et al. (2017) valde att använda sig av en 

beskrivande analys där teman och subteman sedan skapades. Två kvalitativa studier 

använder sig av fokusgrupper där observationer diskuterades (Charras & Frémontier., 2010; 

Jensen et al., 2016). Dessa skiljer sig från varandra genom att Charras och Frémontier (2010) 

analyserade data manuellt där två olika grupper jämfördes mot varandra. Jensen et al. (2016) 

datainsamling bestod av 17 berättelser utifrån observationer som insamlades efter 

vårdpersonalens reflektioner under måltidssituationerna. 

De kvantitativa studierna hade skillnader i genomförandet. Tanaka och Hoshiyama (2014) 

observerade hur personerna klarade av att äta självständigt och frågan gällande vilken måltid 

som serverades ställdes under varje måltidssituation. Likheter i de kvantitativa studiernas 

genomförande hittades (Chaudhury et al., 2017; Liu et al., 2017; Tanaka & Hoshiyama, 2014). 
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Studierna observerade personer med demenssjukdoms förmåga att äta självständigt, hur 

personerna åt med stöttning och hur olika miljöstimuleringar påverkade personerna under 

måltidssituationerna. Liu et al. (2017) var ensam med att ge personerna poäng på deras 

förmåga att äta självständigt. Ju högre poäng personen fick desto bättre kunde de äta 

självständigt. Forskarna använde en skala på 1 - 4 på miljöstimuleringen där en 4 indikerar 

på en mer önskvärd miljöstimulering för individen. Resultaten sammanfattas i en 

multilevelmodell då resultatet kan ge vårdpersonalen en större förståelse på hur förmågan att 

äta självständigt och miljöstimulering påverkade personerna. Observationerna skedde före 

och efter renovering, ommöblering och miljöstimulering i kombination med 

måltidssituationerna (Chaudhury et al., 2017; Liu et al., 2017; Tanaka & Hoshiyama, 2014). 

Liu et al. (2017) använde sig av en sekundär analys för att undersöka sambanden mellan 

miljöstimulering och måltidssituationerna. En sekundär analys innebar i denna studie att 

forskarna granskar 36 baseline-videor. Videorna togs från ett arkiv där de hamnat efter en 

tidigare studie från en kontrollerad prövning av kommunikationen mellan personer med 

demenssjukdom mellan 2011 - 2014. Tanaka och Hoshiyama (2017) använder sig av visuell 

och auditiv stimulering i sin analys. Chaudhury et al. (2017) använder sig av en 

forskningsmetod som involverar etnografiska observationer. En metod som inriktar sig på 

beskrivningen och tolkningen av kulturella beteenden. Observationerna fokuserades på 10 

patienter och skedde både före och efter renoveringen av matsalarna på äldreboendet. 

5.3 Studiernas resultat 

Likheter och skillnader i studiernas resultat har identifierats och tagits fram utifrån 

examensarbetets syfte. Detta resulterade i fyra olika teman; Miljöns betydelse, att 

upprätthålla självständighet och autonomi, kulturens betydelse vid servering av traditionell 

mat och behovet av kunskapsutbyte och reflektion.  

5.3.1 Miljöns betydelse 

Vårdpersonalen använde sig av miljöstimulering i alla studier men de utformades på olika 

sätt (Charras & Frémontier, 2010; Hammar et al., 2016; Hanssen & Kuven, 2016; Jensen et 

al., 2016; Lea et al., 2017; Murphy et al., 2017; Nell et al., 2016). Det framkom hur 

vårdpersonalen med hjälp av miljön och atmosfären i matsalen kan påverka personer med 

demenssjukdom under måltidssituationerna och hur det kan hjälpa att främja en gynnsam 

måltidssituation. Ökad interaktion under måltidssituationerna visade sig ha positiv effekt på 

personernas engagemang att påbörja måltiden. Personer med demenssjukdom som tidigare 

inte åt självständigt eller hade minskat engagemang att påbörja måltiden tog egna initiativ att 

ta upp besticken och börja äta (Charras & Frémontier, 2010). Vårdpersonalen flyttade 

personer med demenssjukdom om atmosfären under måltidssituationerna inte var hållbar 

och personerna blev störda eller störde. Personerna flyttades till mindre rum och miljön blev 

lugnare. Möjligheten att kunna flytta personerna underlättade att bibehålla en god atmosfär 

och miljö. Förutsättningarna för vårdpersonalen att upprätthålla en gynnsam 

måltidssituation för personer med demenssjukdom ökade (Lea et al., 2017; Nell et al., 2016). 

Vårdpersonalen observerade hur personer med demenssjukdom ville ha upplägget av sin mat 
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på tallriken och vilken storlek på portionerna de ville ha. Det visade sig ha en positiv effekt på 

personer med demenssjukdoms matlust. Personer med demenssjukdom visade ett större 

engagemang att påbörja måltiden när portionerna anpassades efter önskemål (Hammar et 

al., 2016; Jensen et al., 2016; Murphy et al., 2017). 

Miljöstimulering visade en positiv effekt på personer med demenssjukdom. I sju kvalitativa 

studier förändrade vårdpersonalen utseendet på borden innan måltidssituationen började 

(Charras & Frémontier, 2010; Hammar et al., 2016; Hanssen & Kuven, 2016; Jensen et al., 

2016; Lea et al., 2017; Murphy et al., 2017; Nell et al., 2016). Vårdpersonalen förändrade 

matsalen genom olika dukar eller underlägg, genom att placera blommor på borden och 

vårdpersonalen tog bort saker som kunde upplevas som störande. Det gav en lugnare 

atmosfär och personer som hade svårt att sitta kvar under måltidssituationen satt kvar längre 

stunder eller under hela måltidssituationen. Vårdpersonalen spelade bakgrundsmusik under 

måltidssituationer och det visade sig ha en god effekt för att underlätta måltiden för personer 

med demenssjukdom. Det skapade mer lugn under måltidssituationerna och musiken var en 

melodi, utan sång, som spelades på låg nivå (Hammar et al., 2016; Lea et al., 2017; Nell et 

al.,2016). Vikten av vätske- och nutritionsintag hos personer med demenssjukdom lyftes i två 

studier (Murphy et al., 2017; Nell et al., 2016). Vårdpersonalen ökade tillgängligheten för 

intag av vätska genom att ställa ut vattenbehållare. Intag av vätska skulle alltid uppmuntras 

även om personer med demenssjukdom precis har druckit. I en studie observerade 

vårdpersonalen hur personer med demenssjukdom kunde påverkas av att träffa närstående 

innan eller under måltidssituationer och om det hade någon effekt på matlusten. Det visade 

sig ha en positiv effekt på matlusten hos personer med demenssjukdom genom ett påvisat 

högre engagemang att börja äta (Murphy et al., 2017). 

Den största likheten i de tre kvantitativa studierna var att vårdpersonalen använde olika 

former av miljöstimulering som skulle underlätta för personer med demenssjukdom under 

måltidssituationerna (Chaudhury et al., 2017; Liu et al., 2017; Tanaka & Hoshiyam, 2014). I 

övrigt så skiljde sig studierna från varandra. Vårdpersonalen använde en visuell och auditiv 

miljöstimulering där de möblerade samma rum på två olika sätt (Tanaka & Hoshiyama, 

2014). Först dukade vårdpersonalen borden fint med duk, underlägg, blommor i vas och 

tallrikarna placerades på bordet. Andra dagen tog vårdpersonalen bort detta och använde sig 

av lugn musik i bakgrunden som miljöstimulering. Det underlättade den kognitiva 

funktionen och personerna fick en bättre inställning under måltidssituationen och en ökad 

matlust. Detta leder i sin tur till en mer gynnsam måltidssituation. Skillnader uppkom i en 

annan studie där vårdpersonalen hade en mer skräddarsydd och specifik miljöstimulering 

som anpassades efter individens behov (Liu et al., 2017). Det var viktigt att vårdpersonalen 

fick tid att lära känna personerna för att kunna ge en skräddarsydd miljöstimulering där ett 

underlättande under måltidssituationer kunde ske för personer med demenssjukdom. 

Vårdpersonalen såg tydliga och positiva effekter. I likhet med Tanaka och Hoshiyam (2014) 

skedde en miljöstimulering utifrån vårdpersonalens önskemål i samband med en renovering 

av en matsal (Chaudhury et al., 2017). Det som skiljde dem åt var att Chaudhury et al. (2017) 

renoverade om avdelningen medan Tanaka och Hoshiyam (2014) möblerade om. I en studie 

hade vårdpersonalen innan renoveringen lämnat in synpunkter på var dem ville se 

förbättringar för att underlätta för personer med demenssjukdom under måltidssituationer. 

Den återkommande faktorn var belysningen. Belysningen visade sig ha en god effekt på 
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personerna då det gav dem möjligheten att bättre se sin mat och sina bordsgrannar. 

Renoveringen gav köket en mer hemtrevlig känsla och det blev en varmare atmosfär. 

Planlösningen underlättade för personerna att ta sig in och runt självständigt och det ökade 

interaktionen mellan personerna med demenssjukdom och mellan personerna och 

vårdpersonalen. Höjdjusterbara bord blev en stor skillnad för personerna i rullstol. 

Personerna hade nu möjlighet att sitta bekvämt och komma nära bordet vilket underlättade 

hela måltidssituationen. Planlösningen gjorde det även lättare för personerna med 

demenssjukdom att komma ihåg att de befann sig i matsalen (Chaudhury et al., 2017). 

5.3.2 Att upprätthålla självständighet och autonomi 

Det framkom att om vårdpersonalen främjade självständigheten gynnade de 

måltidssituationerna för personer med demenssjukdom (Charras & Frémontier, 2010; 

Hammar et al., 2016; Hanssen & kuven, 2016; Jensen et al., 2016; Lea et all., 2017; Murphy 

el al.m, 2017; Nell et al., 2016). Likheter finns i presentationen av hur vårdpersonalen 

främjar självständigheten samt hur det skulle gå till (Hammar et al., 2016; Jensen et al., 

2016; Nell et al., 2016). De menade att det var till personer med demenssjukdoms fördel att 

vårdpersonalen uppmuntrade dem till att äta självständigt. Detta kunde ske när 

vårdpersonalen satt med under måltidssituationen och hjälpte personerna via vägledning och 

underlättade när det behövdes. Gjordes detta kunde en självständighet bevaras vilket 

resulterade i att personerna med demenssjukdom åt bättre. Vikten låg också i att 

vårdpersonalen engagera personerna vid måltidssituationerna. Ett konkret förslag där 

handlingar kunde underlätta och få personer med demenssjukdom att äta självständigt under 

måltidssituationer var att om de inte åt kunde vårdpersonalen flytta maten närmare (Jensen 

et al., 2016). Att bibehålla autonomi kunde leda till att personer med demenssjukdom 

började äta mer och på så sätt ökades självständigheten. Vårdpersonalen kunde bibehålla 

autonomin genom att låta personerna göra så mycket som möjligt själva (Charras & 

Frémontier, 2010; Jensen et al., 2016). Två konkreta förslag som skiljer sig från varandra 

hittades (Hanssen och Kuven, 2016; Murphy et al., 2017). Gemensamt för båda förslagen var 

att vårdpersonalen kunde förbättra självständigheten och få personer med en 

demenssjukdom att äta igen vilket i sin tur ledde till gynnsamma måltidssituationer. 

Förslagen var följande: om vårdpersonalen serverade en maträtt som personen med 

demenssjukdom kände igen kunde de generera till att personerna började äta själva 

(Hanssen & Kuven, 2016). Om vårdpersonal satt sig ner och åt tillsammans med personerna 

kunde de leda till att personer med demenssjukdom härmade deras beteende och på så vis 

började äta självständigt (Murphy et al., 2017). Två kvalitativa studier beskrev vikten av att 

vårdpersonalen inte hjälpte personer med demenssjukdom mer än nödvändigt. Målet för 

vårdpersonalen var inte att mata personerna utan att vårda dem till att äta självständigt, 

detta genom att underlätta för personerna med demenssjukdom med den hjälp den enskilde 

behövde. På så sätt kunde personerna med demenssjukdom känna sig mer delaktiga (Jensen 

et al., 2016; Lea et al., 2017). Vårdpersonalen lät personerna med demenssjukdom äta i sin 

egen takt där de tillhandahöll stödet och hjälpen när de behövdes (Jensen et al., 2016). Om 

vårdpersonalen hjälper att upprätta och bibehålla ett oberoende hos personer med 

demenssjukdom hjälper de till ett mer självständigt liv (Murphy et al., 2017; Nell et al., 2016).  

Vårdpersonalen bör vara medvetna om självständighetens betydelse hos personer med 
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demenssjukdom, detta för att ett främjande av gynnsamma måltidsituationer och ett ökande 

av matintaget skulle kunna ske (Jensen et al. 2016). 

Två av de kvantitativa artiklarna beskrev betydelsen av att vårdpersonalen lärde sig veta hur 

personerna med demenssjukdom betedde sig under måltidssituationer, detta för att kunna 

uppfylla ett arbete där personerna var så självständiga som möjligt. Vårdpersonalen lärde 

känna personerna och fick en förståelse för deras beteende via observationer. Fick 

vårdpersonalen reda på vad personerna hade för behov under måltidssituationer kunde ett 

underlättande för självständigheten göras och måltidssituationerna kunde gynnas 

(Chaudhury et al., 2017; Liu et al., 2017). Vikten av autonomi lyftes fram (Chaudhury et al., 

2017). Detta skiljdes ifrån en annan studie som lade mer vikt i att vårdpersonalen engagera 

personerna med demenssjukdom till mer självständighet under måltidssituationen (Liu et 

al., 2017). Förmågorna att kunna äta självständigt försämras allt mer då graden av demens 

ökar samt i takt med det naturliga åldrandet. Därför var det av stor vikt att interaktioner med 

vårdpersonal och personerna som har demenssjukdom var god. Exempel på underlättande av 

personernas självständighet under måltidssituationer var att vårdpersonalen satt nära, 

etablerade ögonkontakt och tillhandahöll verbal och ickeverbal kommunikation vid behov. 

Det kunde ske via uppmuntringar eller uppmaningar till att personer med demenssjukdom 

skulle engagera sig under hela måltiden så matintaget kunde förbättras (Liu et al., 2017). En 

kvantitativ studie beskrev att när vårdpersonalen uppmanade personer med demenssjukdom 

att använda sina kvarvarande förmågor hjälpte det till så att personerna kände en större 

rättighet till sin egen autonomi. Detta medförde att en mer gynnsam måltidssituation kunde 

upprätthållas (Chaudhury et al., 2017).  

5.3.3 Kulturens betydelse vid servering av traditionell mat 

Fem av de kvalitativa studierna lyfte vikten av att kulturell mat kunde få personer med 

demenssjukdom att äta bättre och på så sätt medverka till en mer gynnsam måltidssituation 

för dem (Hanssen & Kuven, 2016; Jensen et al., 2016; Le et all., 2017; Murphy et al., 2017; 

Nell et al., 2016). Det framkom att vårdpersonalen med fördel kunde servera mat som var 

kulturellt bekant då det kunde förbättra matintaget för personerna (Murphy et al., 2017: Nell 

et al., 2016). Likheter hittades i hur traditionella maträtter kunde påverka personer med 

demenssjukdom på ett positivt sätt, vårdpersonalen menade att det ökade personernas aptit 

och gjorde att de åt bättre (Hanssen & Kuven, 2016; Murphy et al., 2017).  Kulturellt betingad 

mat kunde påverka personernas näringsmässiga intag och hindra dem från att bli uttorkade 

(Murphy et al., 2017). En annan studie beskrev att det kan påverka så personerna började äta 

själva och på så vis gynnas personernas måltidssituationer (Hanssen och Kuven, 2016). 

Likheter hittades där det beskrevs viktigt att vårdpersonalen tog reda på vilken kulturell 

bakgrund personerna med demenssjukdom hade, detta för att ta reda på vad de gillade och 

ogillade (Jensen et al., 2016; Lea et al., 2017). En skillnad som framkom var att 

vårdpersonalen tog hjälp av familjemedlemmar för att ta reda på personernas kulturella 

bakgrund. Fick vårdpersonalen hjälp av familjemedlemmarna gynnades måltidssituationerna 

då vårdpersonalen fick en större förståelse av vad personen tyckte om och inte tyckte om 

(Jensen et al., 2016). Serverade vårdpersonalen traditionella rätter ökades känslan av att ha 

en identitet för personer med demenssjukdom och gjorde att de kände sig hemma (Hansen & 
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Kuven, 2016). Studien beskrev också att traditionell mat sågs öka personers glädje och känsla 

av tillhörighet. Det kunde även i vissa avseenden öka personens talförmåga då ord de 

vanligtvis inte uttryckte användes då de serverades traditionell mat. Detta medförde att 

vårdpersonalen kunde underlätta för att en mer gynnsam måltidsmiljö för personer med 

demenssjukdom skapades.  

De kvalitativa artiklarna beskriver att det finns olika faktorer av kulturell betydelse som kan 

påverka måltidssituationerna för personer med demenssjukdom (Chaudhury et al., 2017; Liu 

et al., 2017). Mat kan ha olika betydelse för olika personer beroende på vart de kom ifrån. För 

många personer var måltider inte bara att äta och sedan återgå till sitt rum utan det handlade 

om så mycket mer, det kunde exempelvis vara ett ställe där personerna socialiserade sig. Det 

som spelade in hur personerna såg på måltidssituationerna var hur de var vana att ha det 

(Chaudhury el al., 2017). Likheter i de kvantitativa studierna var att de lyfte fram 

kommunikationens betydelse mellan vårdpersonal och personer med demenssjukdom under 

måltidsituationer (Chaudhury et al., 2017; Liu et al., 2017). Det skilde sig åt i hur 

kommunikationen presenterades. Kommunikationen var viktig för att bygga en relation och 

få känslan av tillhörighet, kommunikationen hjälpte personerna att förmedla till 

vårdpersonalen vad de vill och på så sätt har vårdpersonalen kunnat införskaffa information 

om personernas bakgrund (Chaudhury el al., 2017). Medan den andra studien beskrev att för 

att få mer information gällande personernas bakgrund kan vårdpersonalen ta kontakt med 

familjemedlemmar som kunde förklara hur personerna brukade ha det. Detta hjälpte 

vårdpersonalen att förstå vad personerna hade för preferenser och rutiner kring 

måltidssituationer samt att de fick en tydligare bild av personens bakgrund (Liu et al., 2017). 

Vårdpersonalen kunde även ta hjälp av personerna för att ta reda på dennes förmågor under 

måltidssituationerna. Det kan ske med hjälp av kommunikation eller observationer. Att 

vårdpersonalen förstå personernas behov beskrevs som viktigt för att kunna tillgodose de 

livsmedel som personerna ville äta (Chaudhury el al., 2017). Fick vårdpersonalen tillgång till 

personernas preferenser, resurser och behov så kan måltidssituationerna underlättas för 

personer med demenssjukdom. En sak som skiljde de kvantitativa studierna åt var att 

Chaudhury et al. (2017) lyfte vikten av att vårdpersonalen ordnade en hemlik miljö medan 

Liu et al. (2017) inte beskriver de. Ångesten hos personer med demenssjukdom kunde 

minska och de stöttade en bra måltidssituation. Hur personer är vana att ha det hemma 

kunde skilja sig åt där olika aspekter som exempelvis kultur kan spela stor roll (Chaudhury et 

al., 2017).  

5.3.4 Behovet av kunskapsutbyte och reflektion 

Sju av de kvalitativa studierna beskriver att utbildning kan ge en ökad medvetenhet hos 

vårdpersonalen gällande måltidssituationen. Den ökade medvetenheten kan medföra att en 

mer gynnsam måltidssituation kan skapas för personer med demenssjukdom (Charras & 

Frémontier, 2010; Hammar et al.,2016; Hanssen & Kuven., 2016; Jensen et al., 2016; Lea et 

al., 2017; Murphy et al.,2017;  Nell et al., 2016). Kunskapsutbyte kan ske genom att 

vårdpersonalen delar egna erfarenheter med varandra gällande måltidssituationerna med 

personer med demenssjukdom. Vårdpersonalen anser att det är viktigt att ta lärdom av 

varandra då utbildning av hanteringen kring måltidssituationerna är bristfällig eller inte 
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sker. Vårdpersonalen påpekar att det ger dem en ökad kunskap inför måltidssituationerna, 

mer individanpassad omvårdnad utformas och de hanterar situationen liknande. Det har 

även visat ha en god effekt gällande minskning av förvirring hos personer med 

demenssjukdom. Vårdpersonalen delade sina erfarenheter på rasterna i fikarummet, i 

omklädningsrummet och ibland fick de avsatt tid att sitta i grupp, med eller utan ansvarig 

sjuksköterska på särskilt boende, och dela erfarenheter och reflektera över 

måltidssituationerna (Charras & Frémontier, 2010; Jensen et al., 2016; Lea et al., 2017). 

Vårdpersonalen tog upp behovet av utbildning och mer kunskap gällande hantering av 

måltidssituationerna för personer med demenssjukdom. Vårdpersonalen upplevde att de ofta 

kunde identifiera lösningar och hinder men kände att de inte hade kunskapen att ta det 

vidare eller hantera situationen (Hammar et al., 2016; Lea et al., 2017; Murphy et al., 2017). I 

tre kvalitativa studier efterlyste vårdpersonalen även mer kunskap om livsmedel och hur 

maten skulle tillagas och serveras i hopp om att öka matlusten, detta för att en gynnsam 

måltidssituation skulle skapas för patienter med demenssjukdom (Hammar et al., 2016; 

Hanssen & Kuven, 2016; Nell et al., 2016). En studie skiljde sig från de övriga då den 

genomfördes på två särskilda boenden där vårdpersonalen hade specialisering inom 

demenssjukdom samt kunskap i hantering av personer med demenssjukdom. 

Vårdpersonalen hade därför en högre kunskap om demensvård. Vårdpersonalen tyckte att 

det gav en ökad medvetenhet och förståelse varför vissa personer åt eller inte ville äta. 

Vårdpersonalen lärde sig vad som fungerade och inte fungerade för varje individ under 

måltidssituationer, detta medförde att en mer gynnsam måltidssituation skapades för 

personerna (Charras & Frémontier, 2010). 

I två av de kvantitativa studierna hittades likheter gällande behovet av kunskapsutbyte och 

att vårdpersonalen har rätt kompetens att främja måltidssituationerna hos personer med 

demenssjukdom (Chaudhury et al., 2017; Liu et al., 2017). Kommunikations vikt beskrivs och 

att vårdpersonalen är i behov av utbildning för att lära sig kommunicera på rätt sätt och 

kunna skapa bra relationer med personer med demenssjukdom. Att kunna kommunicera och 

bilda relationer med personerna har visat ha en god effekt under måltidssituationerna. 

Personerna upplever en känsla av att bli sedda och få en tillhörighet (Chaudhury et al., 2017; 

Liu et al., 2017). Personalutbildning var i fokus samt hur de kan påverka personer med 

demenssjukdoms upplevelse av måltidssituationen. En viktigt läggs i att vårdpersonalen får 

förståelse för när personerna behöver uppmuntras och få stöttning. Att observera är en del i 

detta, då kan det hittas i vilken del under måltidssituationen personen med demenssjukdom 

eventuellt behöver stöttning med (Chaudhury et al., 2017). En likhet är i en annan studie att 

den går in på personalutbildning och hur det kan hjälpa vårdpersonalen att bli mer medveten 

om hur personer med demenssjukdom kan uppleva måltidssituationerna (Liu et al., 2017). 

Tanken med utbildning för vårdpersonalen är att ge dem mer kunskap hur de kan hantera 

och främja måltidssituationerna för personer med demenssjukdom. Utbildning och att 

vårdpersonalen har kunskapen om personcentrerad vård kan ge personer med 

demenssjukdom bättre förutsättningar under måltidssituationen (Chaudhury et al., 2017; Liu 

et al., 2017). Vårdpersonalen bör ha kunskap om individens behov och arbeta utifrån 

personcentrerad vård (Chaudhury et al., 2017). 



19 

6 DISKUSSION 

I diskussionen kommer den valda metoden att diskuteras följt av en resultatdiskussion där 

studiernas syfte och metod diskuteras samt studiens resultat. Diskussionen avslutas med en 

etikdiskussion.  

6.1 Metoddiskussion  

Syftet med examensarbetet var att få en överblick om hur vårdpersonalen främjar en 

gynnsam måltidssituation för personer med demenssjukdom. En litteraturöversikt enligt 

Friberg (2017) användes i examensarbetet. Det innebär att både kvalitativa och kvantitativa 

studier kan inkluderas och ger möjligheten att få större översikt över det valda området. Att 

använda kvalitativa och kvantitativa studier ansågs som en styrka då resultatet kunde byggas 

upp av både djupare information och genom siffror. Kvantitativa studier hade kunnat 

exkluderats då Friberg (2017) beskriver att kvalitativ forskning är lättare att översätta och 

omvandla. Detta på grund av att en mer tydlighet kan fås för hur resultatet omvandlas där en 

djupare förståelse införskaffas. Det kan på så sätt vara lättare att få ett resultat som är mer 

trovärdigt och ökar trovärdigheten. Det är även lättare att få en förståelse vad lidande 

innebär och förstå patienters upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov. Författarna 

till examensarbetet valde medvetet att inkludera både kvalitativa och kvantitativa studier, 

detta medförde att material från två olika former av studiedesign inkluderades. De kvalitativa 

studierna fokuserade på vad vårdpersonalen gör för att uppnå en gynnsam måltidssituation 

för personer med demenssjukdom. I de kvantitativa studierna observerade vårdpersonalen 

personer med demenssjukdom under måltidssituationerna. Observationerna genomfördes 

innan och efter miljöstimuleringen för att se vilken miljöstimulering som hade en positiv 

effekt och därmed uppnå en gynnsam måltidssituation. En fördel var att det blev enklare att 

hitta relevanta studier som svarade an på syftet. Enligt Friberg (2017) finns det en nackdel att 

använda litteraturöversikt. Det kan vara att författarna av examensarbetet själva väljer 

studier som stödjer det egna perspektivet. Denna risk gör det ännu viktigare att hålla ett 

kritiskt förhållningssätt under hela processen samt förförståelsen i schack under 

urvalsprocessen. Fördelen med att vara två författare till examensarbetet har varit att det 

ständigt finns möjlighet att diskutera studierna och det hjälper författarna att behålla ett 

kritiskt förhållningssätt i valet av studier. Det har funnits en del svårigheter att utesluta en 

del av förförståelsen då författarna har haft verksamhetsförlagd utbildning och placerades på 

särskilt boende med inriktning på personer med demenssjukdom. 

Det användes fem kvalitativa studier, tre mixed method och två kvantitativa studier. I två av 

studier med mixed method var det den kvalitativa delen som svarade an på syftet och 

analyserades ihop med de kvalitativa. Den mixed method studien vars kvantitativa del 

svarade an på syftet analyserades ihop med de kvantitativa studierna. Friberg (2017) 

beskriver informationssökningen som en process. En process som tar längre tid men 

underlättas med hjälp av dokumentation och sökanalys. Det är lätt att hitta information men 

det kan vara svårt och ta lång tid att hitta information som är relevant för ämnet. Detta var 

något som examensförfattarna upplevde då de hade problem att hitta studier som svarade an 
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på syftet och det ägnades mycket tid på att söka studier. Friberg (2017) beskriver att det är 

viktigt att experimentera med sina sökningar, hur sökorden kombineras och att använda sig 

av olika databaser för att uppnå ett bra resultat och lättare hitta relevant forskning. 

Avgränsningarna användes i sökprocessen för att finna studier. Studierna avgränsades efter 

peer reviewed då alla studier i databaserna inte är av vetenskaplig kvalitet. En annan 

avgränsning var att alla studier behövde vara publicerade på engelska för att ge en bredare 

sökning. Att kvalitetsgranska alla studier enligt Fribergs (2017) granskningsfrågor, endast 

använda studier som är peer reviewed och bearbetning av material gav examensarbetet den 

kvalitet som krävdes. Codex (2019) är regler och riktlinjer för forskning och styrker att 

studier som är peer reviewed är en avgörande faktor för att göra forskning till forskning. 

Studierna måste kritiskt granskas och uppfyller vetenskapliga krav. Det framkommer dock 

att peer reviewed inte alltid fungerar bra och det kan vara bra att behålla ett kritiskt tänk när 

studier analyseras. Det som hjälpte till ett kritiskt tänk var granskningsfrågorna enligt 

Friberg (2017) som ställdes i relation till alla studier. Studierna som valdes söktes bland 

annat fram i CINAHL plus och avgränsningen gällande tid var från 2009. Vetenskapen 

uppdateras hela tiden och äldre studier blev inte av intresse för examensarbetet. Resultaten 

som hittades i studierna var ofta bredare än det som var relevant för syftet. Det gjorde att de 

som var relevant och svarade an på syftet inkluderades och användes. Det uppstod problem 

att hitta tillräckligt med studier som svarade an på syftet och därför gjordes manuella 

sökningar på DiVA. Två examensarbeten hittades på DiVA. Artikelmatrisen i två 

examensarbeten lästes igenom och tre studier som upplevdes svarade an på syftet hittades. 

Författarna valde att söka på studierna i CINAHL plus för att själva kunna bekräfta att de 

uppfyller kraven för att en studie ska vara vetenskaplig. En kvalitetsgranskning enligt Friberg 

(2017) genomfördes även på dessa och sedan kunde studierna inkluderas i examensarbetet. 

Polit och Beck (2017) beskriver att giltighet är ett kriterium för att utvärdera trovärdighet och 

hur trovärdiga data som samlats in är. Trovärdighet innebär att data som tas fram till 

studierna ska vara sanningsenligt. Detta innebär att undersökningen som har genomförts i 

detta examensarbete ska kunna göras igen där samma kontext och resultat uppnås. 

Kvalitetsgranskningen enligt Fribergs (2017) kvalitetsgranskningsfrågor utfördes på alla 

valda studier och hjälper att öka trovärdigheten av resultatet. Detta på grund av att studierna 

har en hög kvalitet och är relevanta för syftet. Polit och Beck (2017) menar att giltighet 

säkerhetsställs genom att försäkra sig om att metoden mäter de den är avsedd att mäta. För 

att uppnå en bra form på examensarbetet ska processen följa en röd tråd och då behövs 

avgränsningar. Avgränsningarna som användes för att säkerställa giltigheten och 

trovärdigheten var studier publicerade mellan 2009-2019, publicerade på engelska och att 

studierna var peer reviewed. Det hjälper författarna att inkludera det som är relevant och 

exkludera det som inte är relevant för syftet. Studierna till examensarbetet hade ingen 

avgränsning gällande vilket land de utfördes i vilket även det medförde att trovärdigheten 

och giltigheten ökade. Studierna var publicerade på engelska och risken för felöversättningar 

ökade när engelska inte är modersmålet. Felöversättningar undveks då författarna till detta 

examensarbete har läst igenom alla studier ett flertal gånger och använt en översättningssida 

vilket resulterar i att trovärdigheten och giltigheten ökar. Överförbarhet är enligt Polit och 

Beck (2017) i vilken utsträckning fynd kan överföras till andra sammanhang eller kontext. 

Forskarens ansvar är att tillhandahålla tillräckligt med relevant data så att läsarna kan 
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utvärdera användbarheten av data i andra sammanhang. Författarna till examensarbetet har 

läst igenom resultaten i alla studier och tydligt presenterat sitt resultat vilket ökar 

överförbarheten. 

6.1.1 Etikdiskussion 

En översättningssida har använts då engelska inte är modersmål, detta för att undvika att 

översättningen skedde på fel sätt. Vid osäkerhet angående översättningar diskuterade 

författarna till examensarbetet detta ingående för att undvika missförstånd eller feltolkningar 

av innehållet. Priebe och Landström (2017) beskriver att förförståelsen ihop med tidigare 

erfarenheter kan göra att studiernas innehåll feltolkas. Polit och Beck (2017) beskriver att 

hitta på data och förvränga data hör till förfalskning och det är inte tillåtet i en studie. En 

ökad medvetenhet om att egna erfarenheter och förförståelse kan påverka och leda till 

feltolkning och förvrängningar av studierna kan hjälpa att detta undviks. I detta 

examensarbete har därför alla studier lästs flera gånger. Kjellström (2017) beskriver att 

plagiat är när ett arbete kopieras eller ett utgörande för att skriva en annans arbete eller 

studie görs. För att undvika detta är det relevant med en korrekt och konkret referenslista där 

det tydligt framgår vart innehållet kommer ifrån. För att försäkra läsarna att detta 

examensarbete inte har kopierats har en referenshantering gjorts utifrån apa-manualen 

(APA-Lathunden, 2015). Det ger läsarna en tydlig bild om vart fakta är hämtad ifrån. Polit 

och Beck (2017) beskriver att en referenshantering ska innehålla referenser och referenslista. 

6.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras likheter och skillnader i studiernas syfte och metod. Därefter 

diskuteras studiernas resultat. Resultatet diskuteras utifrån tidigare forskning, teoretiskt 

perspektiv och styrdokument. 

6.2.1 Diskussion av studiernas syfte och metod 

Fem av de kvalitativa studierna valde att använda sig av samma intervjumetod (Hammar et 

al., 2016; Hanssen & Kuven, 2016; Lea et al., 2017; Murphy et al., 2017; Nell et al., 2016). 

Antalet vårdpersonal skiljer sig åt i studierna, det varierar mellan sju till 30 deltagare. 

Danielsson (2017) menar att antalet deltagare bestäms i förhållande till syftet. Är deltagarna 

för få eller för många kan det medföra problem för forskarna i analysarbetet och 

presentationen av resultatet. Trots att intervjumetoden var den samma skiljde sig syftena åt 

från varandra, dock svarade de ändå på examensarbetets syfte. Två studies syftar till att ta 

reda på vårdpersonalens medvetenhet kring vad måltidssituationer innebär för personer med 

demenssjukdom (Hammar et al., 2016; Lea et al., 2017). Ett syfte var att se vilken betydelse 

traditionell mat kan ha hos personer med demenssjukdom (Hanssen & Kuven, 2016). Två 

studier undersökte nutritionsproblem och försökte hitta omvårdsrelaterade faktorer för 

optimal nutrition hos personer med demenssjukdom (Murphy et al., 2017; Nell et al., 2016). 

Intervjumetoden som användes var semistrukturerade intervjuer där intervjuerna spelades 
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in och transkriberades. Polit och Beck (2017) menar att en semistrukturerad intervju är 

aktuell då intervjuerna vet vad de vill få fram men inte kan förutse vilka svar de kommer att 

få. Följdfrågor kan då ställas för att få deltagaren att prata mer kring det aktuella ämnet. 

Följdfrågor hjälper i resultatets fall att få ett djupare resultat där en mer förståelse kan 

införskaffas utifrån vad en gynnsam måltidssituation innebär. Danielsson (2017) lyfter att 

denna intervjumodell består av öppna frågor. Polit och Beck (2017) menar att öppna frågor är 

sådana som deltagarna inte endast kan svara ja eller nej på. Eftersom intervjumetoden 

använder sig av öppna frågor har de som blivit intervjuade kunnat utrycka sig mer fritt och 

öppet, detta gör att en djupare förståelse kan skapas. Semistrukturerade intervjuer består av 

både för- och nackdelar. En fördel med denna metod är att intervjuaren försöker få 

deltagaren att prata fritt om ämnet och få de att berätta historierna med egna ord (Polit & 

Beck, 2017). Ytterligare en fördel med denna teknik är att det försäkrar forskarna om att få 

bra information och ger deltagarna möjlighet att utrycka sig fritt och ger utrymme att ge 

förklaringar där deltagarna önskar. Utifrån detta känns det tryggt att så många av de 

kvalitativa studierna valt att använda sig av semistrukturerade metoder. En nackdel som 

Danielsson (2017) menar är att om frågorna blir för strukturerade kan det leda till att 

deltagaren känner sig styrda. Detta kan resultera i att interaktionen mellan intervjuaren och 

deltagaren förstörs. Dock ger metoden utrymme för följdfrågor där deltagarna ges möjlighet 

att prata öppet. För att deltagarna inte ska känna sig styrd bör frågorna inte vara för 

uppstyrda och strukturerade.   

Två av de kvalitativa studierna innehöll observationer, dessa observationer behandlades 

sedan i fokusgrupper (Charras & Frémontier, 2010; Jensen et al., 2016). Observationer går ut 

på att samla information om beteenden hos patienterna och vårdpersonal (Polit & Beck, 

2017). En nackdel med observationer menar Polit och Beck (2017) kan vara att alla upplever 

olika och kan inneha olika fördomar. Dessa fördomar kan tyvärr inte tas bort men det kan 

minimeras via träning. Studierna observerades på olika sätt eftersom studiernas syfte skiljer 

sig från varandra. Charras och Frémontier (2010) jämförde två olika grupper med varandra 

medan Jensen et al. (2016) insamlade 17 olika berättelser utifrån reflektioner som samlandes 

in efter vårdpersonalen observerat personer med demenssjukdom under måltidssituationer. 

En studies syfte var att undersöka närings- och matintaget för personer med demenssjukdom 

(Charras & Frémontier, 2010). En annan studies syfte var att utforska kunskapen hur 

sjuksköterskor främjar en självständighet vid måltidssituationerna (Jensen et al., 2016). 

Examensförfattarna tycker att observationer känns relevant då resultatet ska leda till att 

finna gynnsamma måltidssituationer för personer med demenssjukdom. Om vårdpersonalen 

observerar personer med demenssjukdom under måltidssituationer kan de upptäcka vad som 

gynnar måltidssituationen. Sedan kan de diskutera observationerna med annan vårdpersonal 

och diskutera det i relation till hur annan vårdpersonal upplevt situationen. Fokusgrupperna 

togs fram efter observationerna som skett. Wibeck (2017) menar att fokusgrupper fritt får 

diskutera utifrån det relevanta ämnet, här lyfts sina erfarenheter fram samt hur saker har 

uppfattats. I en studie diskuterade fokusgruppen skillnaderna mellan de två olika grupperna 

som observerades utifrån olika förutsättningar (Charras & Frémontier, 2010). En annan 

studie diskuterades vad som kunde underlätta självständigheten för personer med 

demenssjukdom (Jensen et al., 2016). En fördel med fokusgrupper är den livliga 

diskussionen som kan föras där en möjlighet ges till att gå på djupet, där erfarenheter och 
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upplevelser utgör grunden (Wibeck, 2017). Detta känns även relevant med tanke på vart 

resultatet ska leda till. Upplevelserna diskuteras och olika perspektiv införskaffas. 

Alla tre kvantitativa syften liknade varandra och svarade på examensarbetets syfte 

(Chaudhury et al., 2017; Liu et al., 2017; Tanaka & Hoshiyama, 2014). De syftar till att ta reda 

på hur miljön och miljöstimulering kan påverka personer med demenssjukdom under 

måltidssituationer. I alla studier inkluderades människor som var över 18 år och hade minst 

två års erfarenhet, detta kan ses som en styrka i relation till de Carlson (2017) beskriver. 

Deltagarna väljs oftast utifrån ett strategiskt urval. När urvalet görs bestäms det utifrån vem 

som anses kunna förmedla det som framkommer på bästa sätt. I detta fall lade studierna vikt 

i att vårdpersonalen hade erfarenhet (Chaudhury et al., 2017; Liu et al., 2017; Tanaka & 

Hoshiyama, 2014). Detta för att veta vad som ska observeras och sätta det i relation till 

resultatet. Personerna med demenssjukdom skulle i en studie vara diagnostiserade med 

demenssjukdom men fortfarande ha kvar förmågan att äta självständigt (Tanaka & 

Hoshiyama, 2014). De andra två kvantitativa studierna hade personer med diagnosen av 

både lättare och svårare demenssjukdom (Chaudhury et al., 2017; Liu et al., 2017). Kjellström 

(2017) diskuterar olika etiska utgångspunkter. Det anses viktigt att inte inkludera grupper 

som är utsatta av olika skäl där det utsätts för ytterligare risker. Sårbara grupper bör enligt 

Kjellström (2017) exkluderas. I dessa studier som inkluderar personer med svår 

demenssjukdom kan dessa personer ses om utsatta och sårbara (Chaudhury et al., 2017; Liu 

et al., 2017). Att inkludera dessa personer kan ses som en svaghet där ett äventyrande av de 

etiska utgångspunkterna sker. Detta kan föra med sig mer risker för personer med svår 

demenssjukdom än vad som är nödvändigt. De kvantitativa studierna genomfördes i Kanada, 

USA och Japan vilket kan styrka att problematiken finns i flera länder än Sverige. Det styrker 

även behovet att hitta studier publicerade på engelska för att kunna ge större tyngd i 

resultatet. Detta kan sättas i relation till de Östlund (2017) lyfter, engelska språket används 

då det inte finns tillräckligt med bra vetenskapliga studier som skrivs på annat språk. 

I resultatet framkom att de kvantitativa studierna utförde genom att observera personer med 

demenssjukdom under måltidssituationerna (Chaudhury et al., 2017; Liu et al., 2017; Tanaka 

och Hoshiyama, 2014). Två av studierna observerade personer med demenssjukdom före och 

efter renovering, ommöblering och miljöstimulering i samband med måltidssituationerna 

(Chaudhury et al., 2017; Tanaka och Hoshiyama, 2014). Dessa observationer skedde under en 

längre tid. Detta stämmer överens med de Billhult (2017) beskriver om prospektiva 

observationer. Prospektiva observationer är när deltagarna i en studie observeras under en 

längre tid och observationerna dokumenteras. Fördelar och nackdelar av prospektiva studier 

lyfter Billhult (2017). En fördel är att det skapas en faktabank som sedan kan analyseras. En 

nackdel är att eftersom studien är så pass lång kan bortfall förekomma. Chaudhury et al. 

(2017) använder sig av en forskningsmetod som involverar etnografiska observationer. 

Etnografiska observationer är enligt Polit och Beck (2017) när människor dag efter dag gör 

observationer i deras naturliga miljö där beteende observeras ur ett brett spektrum av 

omständigheter. En fördel med etnografiska observationer beskriver Carlson (2017) är att 

forskarna får en djupare beskrivning av strukturerade fenomenet. Det framkom att Liu et al. 

(2017) användes sig av en sekundär analys och observerar personer med demenssjukdom 

genom videoklipp, de observerade gällande förmågan att äta självständigt och hur 

miljöstimuleringen påverkade dem under måltidssituationerna. Detta kallas för retropektiva 
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studier. Billhult (2017) lyfter att retrospektiva studier utförs på datamaterial som redan finns 

insamlade och kan även ha använts i tidigare studier. I relation till examensarbetets resultat 

är observationer en viktig del där kunskap kan införskaffas i hur vårdpersonalen kan främja 

en gynnsam måltidssituation för personer med demenssjukdom. 

6.2.2 Diskussion av studiernas resultat 

Det framkommer i resultatet att om vårdpersonalen använde sig av miljöstimulering har det 

en positiv effekt på personer med demenssjukdom under måltidssituationer. Borddukning i 

form av underlägg eller dukar, en bra atmosfär och miljö i matsalen är miljöstimulering som 

har påvisat ha en positiv effekt på personer med demenssjukdom. Borddukningen kan 

underlätta måltidssituationen. Använder vårdpersonalen bakgrundsmusik kan det hjälpa 

personer med demenssjukdom att slappna av och bli lugn som i sin tur ger en bättre atmosfär 

och miljö i matsalen. Det har med tidigare forskning framkommit att det kan finnas 

svårigheter att uppnå optimal mat och vätskeintag för personer med demenssjukdom (Lin et 

al., 2010). Detta kan försvåra en gynnsam miljöstimulering får personer med 

demenssjukdom. Att vårdpersonalen stöttar och uppmuntrar intag av mat kan vara 

avgörande för att personer med demenssjukdom ska kunna undvika viktminskning och 

undernäring. Resultatet visar att en ökad kunskap gällande livsmedel och att individanpassa 

portioner kan hjälpa att öka matlusten hos personer med demenssjukdom. Det framkommer 

även att portionerna kan minskas och då upplevas mer aptitliga men fortfarande behålla ett 

högt energiinnehåll. Hur vårdpersonalen lägger upp maten och portionernas storlek kan vara 

avgörande för att uppnå en gynnsam måltidssituation. Detta kan jämföras med vad Lea et al. 

(2019) beskriver, om måltiderna serveras på rätt sätt kan måltidssituationerna underlättas 

och risken för undernäring minska.   

Resultatet beskriver vikten av att vårdpersonalen har en bra interaktion med personer med 

demenssjukdom. Detta eftersom det är viktigt att mötena blir bra och att personer med 

demenssjukdom kan känna ett förtroende för vårdpersonalen. Interaktion är i likhet med de 

Eriksson (2014) lyfter fram i den vårdande relationen. Där sätts interaktioner och samspel 

mellan varandra i fokus. Skulle vårdpersonalens interaktion med personerna vara god skulle 

också en vårdande relation kunna skapas där ett främjande av patientens välmående sker. 

Detta är i enlighet med vårdpersonalens ansvarsområde i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30), där ingår det att vårdpersonalen ger vården omsorgsfullt och att vården är av god 

kvalitét. För att detta ska kunna uppfyllas krävs en god interaktion. I resultatet framkommer 

även att interaktioner under måltidssituationer kan ha en positiv effekt på personer med 

demenssjukdom. Interaktionerna kan vara mellan andra personer på särskilt boende eller 

med vårdpersonalen och kan ge en känsla av tillhörighet. Svårigheter kring interaktioner har 

i relation till tidigare forskning hittas. Detta då Lopez och Molony (2018) menar att personer 

med demenssjukdom lättare kan drabbas av depression. Depression kan uppstå när personer 

spenderar mer tid ensamma och interaktioner med andra personer minskar. Det kan även 

jämföras med vad Keller et al. (2015) lyfter om personer med demenssjukdom och att de kan 

vilja äta i ensamhet på grund av eventuellt tappade förmågor. I resultatet framkommer det 

att det kan ha en positiv effekt att vårdpersonalen flyttar personer som blir störda och tappar 

fokus på grund av andra personer med demenssjukdom. Att sitta bredvid en person som kan 
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upplevas störande kan distrahera personen med demenssjukdom och i sin tur tappa fokus 

under måltidssituationen. Under dessa tillfällen kan flyttandet av personen generera till en 

ny bordskamrat där interaktionen kan få en positiv påverkan. Denna lösning undviker även 

att personer med demenssjukdom äter ensamma inne på sitt rum eller inte får tillräckligt 

intag av mat. Detta stämmer med vad Eriksson (2014) menar om att människan innehar 

begär, behov och problem. Människan har ett begär av att känna sig delaktig och ha en 

tillhörighet till andra människor. Livets begär handlar även om att bli bekräftad och 

accepterad av andra människor. Människan är unik och ska alltid behandlas med en 

individuell vård där behov och begär tillgodoses oavsett eventuella hälsohinder. Problem är 

det som uppstår när behovet eller begäret inte tillgodoses.  

I resultatet framkommer det att när vårdpersonalen får tid över att kunna observera 

personen med demenssjukdom under måltidssituationen ger det en positiv effekt. 

Vårdpersonalen får en tydligare bild över mängden stöttning personer med demenssjukdom 

kan behöva ha under måltidssituationer och kan utföra en mer individanpassad omvårdnad 

där individuella behov kan tillgodoses. Ball et al. (2015) lyfter dock att närstående har 

svårigheter samt kan få problem när det ska stötta personer med demenssjukdom under 

måltidssituationer. Dessa problem skulle kunna mildras om närstående i enlighet med det 

som framkommit i resultatet skulle ta sig tid och observera personerna under 

måltidssituationer. Då kan en tydligare bild av vilken stöttning personen behöver 

införskaffas. Att se individens enskilda behov är i enlighet med Eriksson (2014) som menar 

att människa är unik och ska behandlas med en individuell vård där behoven tillgodoses. En 

tilltro till människans förmåga bör finnas. 

I resultatet framkommer vikten av att vårdpersonalen uppmana personer med 

demenssjukdom att äta självständigt, detta genom att de satt sig ner och vägledde personerna 

vid behov och underlättade med hjälp av stöttning om det behövdes. Görs detta kan personer 

med demenssjukdom få en gynnsam måltidssituation där det får känslan av att vara 

självständiga trots att förmågor kan ha tappats i och med demenssjukdomen. I enlighet med 

Keller et al. (2015) visar de att personer med demenssjukdom kan känna en oro när det 

tappar förmågor. Det har även visats på svårigheter från närståendes sida att i vissa 

situationer bevara värdigheten. Om en självständighet främjas kan oron minska och personer 

med demenssjukdom få ett värdigt liv. Detta har stöd i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) som 

menar att äldre personer ska kunna ha ett värdigt liv där de kan ha en känsla av 

välbefinnande. Likheter kring att bevara självständigheten kan även ses i Eriksson (2014) 

teori. Där lyfts vikten av att bevara människors oberoende trots hälsohinder som kan uppstå. 

Det som Eriksson beskriver är viktigt att ta i bekantskap när vårdpersonalen vårdar personer 

med demenssjukdom, detta för att ett engagemang ska kunna skapas där personens 

självständighet bevaras. I resultatet har det framkommit att om vårdpersonalen upprättar 

och bibehålla ett oberoende för personer med demenssjukdom hjälper det dem till ett 

självständigt liv. En svårighet att bevara oberoendet har framkommit enligt Meijers et al 

(2014) som menar att undernäring har en negativ effekt på människors oberoende. Det visar 

även att kombinationen av demenssjukdom och undernäring är vanligt. Detta kan försvåra 

möjligheterna till att bibehålla människors oberoende eftersom undernäring är så pass 

vanligt bland personer med demenssjukdom. Samtidigt lyfter svensk sjuksköterskeförening 

(2017) i kompetensbeskrivningen att sjuksköterskan har ett ansvar i att försöka förebygga 
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undernäring. För att sjuksköterskan ska kunna förebygga undernäring har det i resultatet 

framkommit att en bevaring av självständigheten och oberoendet bör ske. 

I resultatet framkom det att kulturellt betingad mat kan få personer med demenssjukdom att 

äta bättre. Om vårdpersonalen skulle servera mat som personer med demenssjukdom kände 

igen kan det generera till ökad matlust och att undernäringen skulle minska. Meijers et al. 

(2014) lyfter svårigheter kring undernäring och viktnedgång hos personer med 

demenssjukdom. Här skulle undernäring kunna minskas om vårdpersonalen serverade mat 

personer med demenssjukdom kände igen. Detta kan sättas i relation till svensk 

sjuksköterskeföreningen (2017). De menar att sjuksköterskan bör ge patienterna möjlighet 

att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa oberoende av bakomliggande sjukdom. Alltså ska 

ett undvikande av viktnedgång och undernäring ske för personer som innehar en 

demenssjukdom, exempelvis genom att servera mat dem känner igen. Resultatet beskriver 

att om vårdpersonalen serverar kulturella maträtter kan det öka intaget av mat och på så sätt 

hindra personer med demenssjukdom att bli uttorkade. Om kulturella maträtter serveras kan 

det även leda till ett förbättrat vätskeintag. Detta är relevant att ha i åtanke eftersom Lin et al. 

(2010) lyfter fram svårigheter med att bibehålla ett bra vätskeintag hos personer med 

demenssjukdom. Resultatet beskriver att kulturellt igenkännande mat kan medföra att 

personer med demenssjukdom böjar äta själva. Äter de självständigt skapas ett oberoende 

som är av vikt att känna då personer med demenssjukdom kan tappa olika förmågor och få 

en känsla av att behöva hjälp av vårdpersonalen med vardagliga saker på ett sätt det inte är 

vana vid. Gällande när personer tappade eller förlorade förmågor menar Keller et al. (2015) 

att personer kan känna en skam. Gällande att kulturellt igenkännande mat kan få personer 

att börja äta självständigt kan jämföras med det Eriksson (2014) beskriver om att kulturen är 

av stor betydelse för människan. Alla människor har ett arv och serveras kulturellt betingad 

mat kan detta arv medföra att personer med demenssjukdom blir påminda av hur dem haft 

det tidigare. Det kan då medföra att de börja äta själva. Eriksson (2014) menar även att alla 

aspekter av oberoende hos en människa bör tillgodoses. Resultatet visar att traditionella 

maträtter kan öka känslan av tillhörighet och att personer med demenssjukdom kände 

glädje. Om personer med demenssjukdom serveras maträtter de känner igen kan det 

generera till att deras glädje ökar och på så vis kan de känna välbefinnande. Detta är viktigt 

att tänka på då socialtjänstlagen (SFS 2001:453) beskriver att omvårdnaden om äldre ska 

inriktas mot att de får ett värdigt liv och att de får känna välbefinnande. Resultatet lyfter 

vikten av att vårdpersonal tar reda på personer med demenssjukdoms kulturella bakgrund. 

Detta kan kopplas till Eriksson (2014) som i sin teori lyfter upp vikten av att tillgodose 

personers kulturella behov. Detta kan göras genom att ta reda på deras kulturella bakgrund.  

Resultatet visar att personer med demenssjukdom gärna vill ha en hemlik miljö. Får personer 

detta kan det generera till att en igenkänningsfaktor väcks till liv. Detta kan jämföras med de 

Eriksson (2014) beskriver om det biologiska livsrummet, det är den fysiska miljön 

personerna befinner sig i. Denna miljö bör efterliknas hur dem är vana att ha det utifrån sitt 

kulturella arv. Keller et al. (2015) lyfter att närstående kan uppleva att personer med 

demenssjukdom har minnessvårigheter. I dessa fall skulle en igenkännande miljö kunna 

mildra dessa minnessvårigheter. 
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Resultatet visar att kommunikation mellan vårdpersonalen och personer med 

demenssjukdom är viktig för att en relation ska kunna byggas där en känsla av tillhörighet 

infinner sig. Kommunikation är viktig i en vårdande relation, det är här personer med 

demenssjukdom kan uttrycka sina önskemål och få en känsla av en gynnande vårdprocess. 

Resultatet påvisar även att förmågan att kommunicera med personer med demenssjukdom 

kan öka vid utbyte av kunskap mellan vårdpersonalen. Bra kommunikation kan hjälpa att 

främja en god omvårdnad och uppnå en gynnsam måltidssituation. Detta stämmer överens 

med vad Eriksson (2014) beskriver gällande vårdande relationer. Vårdande relationen är 

relationen mellan vårdpersonal och patienten. Vårdande relationen bygger på ömsesidighet 

och att relationen byggs upp naturligt och inte forceras fram. Den vårdande relationen är 

grunden för vårdprocessen. Det finns även olika livsrum, där ibland det sociala livsrummet, i 

det sociala livsrummet ingår det som personerna har runt omkring sig, i detta fall 

vårdpersonalen och personer med demenssjukdom. Detta kan sättas i relation till 

socialtjänstlagen (SFS 2001:453) som menar att äldre har lika stor rätt till gemenskap som 

den övriga befolkningen.  

I resultatet framkommer det att kunskapsutbyte mellan vårdpersonal kan hjälpa om det 

uppstår en ohållbar atmosfär eller miljö i matsalen. Att ha vårdpersonal som besitter 

kunskapen att hantera personer med demenssjukdom kan underlätta att behålla en god 

atmosfär och miljö i matsalen. Det kan resultera i att vårdpersonalen uppnår en god 

omvårdnad och en gynnsam måltidssituation. Detta kan jämföras med vad Lea et al. (2019) 

beskriver gällande näringsstatus och behovet av rätt kompetens hos vårdpersonalen. Har 

vårdpersonalen rätt kompetens och arbetar utifrån en personcentrerad vård kan en gynnsam 

måltidssituation uppnås. Detta överensstämmer med svensk sjuksköterskeförening (2019) 

som lyfter upp sjuksköterskans kärnkompetenser, där ibland personcentrerad vård. Ett 

partnerskap bör bildas för att en personcentrerad vård ska bli genomförbar. Personen som är 

i behov av vård bör vara i fokus före sjukdomen och symtomen. I resultatet framkommer det 

att möjligheten att dela erfarenheter mellan vårdpersonalen kan ge ökad kunskap gällande 

måltidssituationer. Det kan i sin tur leda till att vårdpersonalen får kunskapen att kunna 

individanpassa omvårdnaden och uppnå en gynnsam måltidssituation. Detta är i enlighet 

med svensk sjuksköterskeförening (2017) som lyfter att den legitimerade sjuksköterskans 

kompetens ligger i omvårdnaden. Det inkluderar både det vetenskapliga kunskapsområdet 

och de patientnära situationerna. Sjuksköterskan är huvudansvarig gällande omvårdnaden 

och har ansvar att arbeta efter att förebygga vårdlidande och vårdskada. En ökad kunskap 

skulle kunna hjälper sjuksköterskorna att lättare följa kompetensbeskrivningen.  

7 SLUTSATSER 

Examensarbetets syfte var att få en överblick om hur vårdpersonalen främjar en gynnsam 

måltidssituation för personer med demenssjukdom. I resultatet framkom det hur 

vårdpersonalen främjar en gynnsam måltidsmiljö samt att personer med demenssjukdom var 

i behov av relevant stöttning under måltidssituationer. Olika lösningar lyftes fram gällande 



28 

hur vårdpersonalen kunde underlätta måltidssituationer för personer med demenssjukdom. 

Lösningar som kunde hjälpa vårdpersonalen att uppnå en gynnsam måltidssituation för 

personer med demenssjukdom var; bra miljö, upprätthållande av självständighet, kulturen 

och kunskapsutbyte. Miljöstimulering hade en positiv effekt på personer med 

demenssjukdom. Miljön hade betydelse för att uppnå en gynnsam måltidssituation. Att 

vårdpersonalen upprätthåller en självständighet och autonomi under måltidssituationerna 

kunde hjälpa personer med demenssjukdom att behålla förmågor. Att vårdpersonalen hade 

kulturen i åtanke och dess betydelse vid servering av traditionell mat kunde öka matlusten 

hos personer med demenssjukdom. Att vårdpersonalen använde sig av kunskapsutbyte och 

delade egna erfarenheter mellan varandra kunde öka vårdpersonalens kunskap gällande 

stöttning av personer med demenssjukdom under måltidssituationer.  

Används strategier där vårdpersonalen individualiserar stöttingen utifrån den enskilde 

individens behov kan en gynnsam måltidssituation främjas. Personer med demenssjukdom 

kan även undvika undernäring och viktnedgång. Detta kan medföra att vårdpersonalen får 

ett mer betydelsefullt arbete och att personer med demenssjukdom kan känna välbefinnande 

trots sin sjukdom. 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Vidare forskning gällande närstående och deras upplevelser av att vårda personer med 

demenssjukdom i hemmet skulle vara intressant att forska om. Undernäring för personer 

med demenssjukdom som bor hemma beskrivs som vanligt och närstående uttrycker att de 

saknar vägledning från sjukvården när det gäller problem under måltidssituationer. Därför 

föreslås vidare forskning vara att ta reda på hur närstående stöttar personer med 

demenssjukdom på bästa sätt samt hur vårdpersonalen skulle kunna stötta närstående innan 

personerna flyttar in på särskilt boende. Detta skulle kunna ske via intervjuer där både 

vårdpersonalen och närstående intervjuas. 
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BILAGA A – SÖKMATRIS 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

fulltext 

Antal valda artiklar 

CINAHL 

plus 

2/4-2019 

Meals AND 

dementia 

Begränsningar: 

Peer reviewed 

Publicerad 

mellan 2009-

2019 

 

101 24 15 3 

Effects of 

Environmental 

Stimulation on 

Recognition of 

Mealtimes in 

Patients with 

Dementia. 

Sharing meals with 

institutionalized 

people with 

dementia: a natural 

experiment. 

Promoting 

independence at 

mealtimes for older 

persons with severe 

dementia  

 

CINAHL 

plus 

2/4-2019 

Mealtime AND 

dementia  

Begränsningar: 

Peer reviewed 

Publicerad 

mellan 2009-

2019 

65 5 3 1 

Ethical aspects of 

caregivers’ 

experience with 

persons with 

dementia at 

mealtimes. 

 

Pubmed 

2/4-2019 

Traditional food 

AND dementia 

AND care 

17 2 1 1 

Moments of joy and 

delight: the meaning 

of  traditional food in 

dementia care. 



 2  

CINAHL  

plus 

2/4-2019 

Meals AND 

dementia 

Begränsningar: 

Peer reviewed 

Publicerad 

mellan 2017-

2019 

19  5 2 1 

Staff awareness of 

food and fluid care 

needs for older 

people with dementia 

in residential care: A 

qualitative study   

CINAHL 

plus 

3/4-2019 

Melatime AND 

dementia 

Begränsningar: 

Peer reviewed 

Publicerad 

mellan 2017-

2019 

 

30 6 3 1 

The association of 

eating performance 

and environmental 

stimulation among 

older adults with 

dementia in nursing 

homes: A secondary 

analysis 

CINAHL 

plus 

15/4-

2019 

Manuell sökning 7913 1 1 1 

Factors affecting 

optimal nutrition and 

hydration for people 

living in specialised 

dementia care units: 

A qualitative study of 

staff caregivers' 

perceptions. 

CINAHL 

plus 

15/4-

2019 

 

Manuell sökning 1 1 1 1 

Do physical 

environmental 

changes make a 

difference? 

Supporting person-

centered care at 

mealtimes in nursing 

homes 

CINAHL 

plus 

Manuell sökning 1 1 1 1 

Nutrition and 

dementia care: 
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15/4-

2019 

 

developing an 

evidence-based 

model for nutritional 

care in nursing 

homes 



 

4 

 

 

BILAGA B – KVALITETSGRANSKNING 

Studierna som valts till resultatet har genomgått en kvalitetsgranskning. Studierna granskas mot frågorna 1-10. För varje besvarad fråga ges ett 

poäng. Studierna som får mer än hälften av ja på frågorna kommer användas till detta examensarbete (Friberg, 2017, s.187-188). 

8-9 Ja = hög kvalitet, 5-7 Ja = Medel kvalitet , 1-4 Ja = Låg kvalitet 

Studier Finns det       

en tydligt 

beskriven 

problem-

formulering? 

Finns det   

ett tydligt 

beskrivet 

syfte? 

Finns det    

en tydligt 

beskriven 

metod? 

Finns det      

en tydlig 

beskrivning 

av deltagare? 

Svarar 

resultatet     

på syftet? 

Framförs 

resultatet 

på ett 

tydligt sätt? 

Förs det en 

diskussion 

kring 

metoden? 

Förs det en 

diskussion 

kring 

resultatet? 

Först det ett 

etiskt 

resonemang? 

Antal 

poäng och 

kvalitet 

1  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 9 = hög 

2  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja  Ja 9 = hög 

3  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 9 = hög 

4  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 8= hög 

5  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 9= hög 

6 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 9 = hög 

7  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 9 = hög 

8  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 9 = hög 

9  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 8= hög 
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10  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 8 = hög 
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BILAGA C - ARTIKELMATRIS   

Artikel  

(egen 

numreri

ng)  

Författare, årtal, titel,  

tidskrift, land  

Syfte   Metod   Resultat   

1 Charras, K & 

Frémontier, M.   

2010.   

  

Sharing Meals With 

Institutionalized 

People With 

Dementia: A Natural 

Experiment.   

  

Journal of 

Gerontological Social 

Work.   

  

Att undersöka 

näring och matintag 

av människor med 

Alzheimer - typ 

demens.  

  

  

Mixed Method. / Kvalitativ 

ansats 

  

Ett naturligt experiment 

genomfördes där två olika 

vårdavdelningar studerades. 

Den experimentella gruppen 

omfattade 8 deltagare. Här 

serverades mat till både 

boende och vårdgivare. 

Jämförelsegruppen innefattade 

10 deltagare och här serverades 

endast mat till boende. 

Avdelningarna jämfördes 

sedan med varandra. Data 

analyserades sedan manuellt 

via fokusgrupper. 

I den experimentella gruppen märkte man en 

tydlig viktuppgång under de 6 månader som 

studien pågick. Men i kontrollgruppen syntes en 

viktminskning pga. Hög standardavvikelse. 

Personalens iakttagelser under projekten visade 

på en ökad positivitet hos patienterna. Många 

som tidigare inte ville äta började äta, andra som 

har behövt hjälp tog eget initiativ att äta själva 

och många bad om en andra portion. De gav även 

en positiv effekt att personalen satt med under 

måltiderna, helst i vanliga kläder och inte i 

arbetskläderna. Personalen kunde då se hur 

maten var och även hitta lösningar där.  Måltider 

kan ge en kombination av sociala interaktioner, 

fysiskt nöje, underhåll av individens autonomi, 

stöd till kulturella övertygelser och möjligheter att 

uppfylla roller.  
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Frankrike  

  

 2 Chaudhury, H., Hung, 

L., Rust, T., & Wu, S. 

2017 

Do physical 

environmental 

changes make a 

difference? 

Supporting person-

centered care at 

mealtimes in nuring 

homes. 

Dementia 

Kanada 

Ritning av 

terapeutiska fysiska 

miljödesign 

principer och 

Kitwoods teoretiska 

syn på 

personcentrerad 

vård, undersökte 

denna studie 

miljöpåverkanrenov

eringar i matsalar av 

en 

långtidsvårdanläggni

ng på invånarnas 

måltidsupplevelse 

och personal 

praktiserar i två 

vårdenheter. 

 

Mixed Method / Kvantitativ 

ansats 

Samlade observationsdata från 

10 patienter och 

enkätundersökning från 17 

vårdpersonal och 

sjuksköterskor. Studien 

genomfördes på 2 vårdenheter. 

Deltagarna använde ett 

etnografiskt tillvägagångssätt. 

Utförde observationer av 2 

matsalar innan och 4-6 

månader efter renoveringen. 

Data analyserades via tematisk 

analys. Data jämfördes för att 

sedan utveckla olika teman.  

Analys av flera datakällorna identifierade fem 

huvudteman relaterade till effekterna av den 

fysiska miljön på patienternas erfarenheter och 

personalvårdspraxis. Resultatet tyder på att de 

fysiska miljöegenskaperna i matsalen är viktiga 

för patientens erfarenhet under måltiden och det 

påverkar deras autonomi och personliga kontroll, 

komfort i en “hemma” miljö, och möjligheter till 

sociala interaktioner och relationer. För 

personalutövning hjälper den fysiska miljön 

möjliggöra personligt stöd och främja effektivt 

lagarbete. 

 

3 Hammar L. M., Swall, 

A., & Meranius MS.  

År: 2016  

Att illustrera 

innebörden inom 

vårdgivarens 

erfarenheter av att 

vårda dem med 

Mixed Method. / Kvalitativ 

ansats.  

  

Vårdgivare kämpar för att det ska ha kunskap om 

hur de tillhandhåller högkvalitativ vård men kan 

inte tillhandhålla denna vård på grund av 

organisatoriska strukturer. Viktminskning och 

otillräckligt mattintag bland personer med 
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Ethical aspects of 

caregivers´experience 

with persons with 

dementia at 

mealtimes.  

  

Nurs Ethics.  

  

Sverige  

demens under 

måltidssituationer. 

Vikt och matintag 

mättes också bland 

individerna med 

demens för att bättre 

kunna förklara 

fenomenet att ta 

hand om dem under 

måltiderna.  

  

Blandad metod inkluderar 

fokusgruppintervjuer med sju 

vårdgivare. Data analyserades 

med fenomenologisk 

hermeneutik. Dessutom 

samlades vikt och matintag in 

för nio personer med demens, 

detta beräknade beskrivande 

statistik.  

demens kan stödja detta. Tillräcklig tid för 

adekvat vård behöver ges.  

 4 Hanssen, I., & Kuven, 

B. M.   

2016.   

  

Moment of joy and 

delight: the meaning 

of traditional food in 

dementia care.  

  

Att lära känna 

traditionell mat till 

institutioner med 

demens.   

  

  

Kvalitativ ansats.  

  

Fördjupade intervjuer gjordes 

med familjemedlemmar och 

sjuksköterskor som har 

erfarenhet av demensvård. 

Detta utfördes i Sydafrika och i 

Norge. Sedan analyserades 

data med en hermeneutisk 

analysmetod. 

Alla sjuksköterskor och familjemedlemmar som 

deltog i studien pratade om betydelsen av 

traditionella livsmedel och erbjöd mycket och bra 

information om ämnet. Intervjuerna visar tydligt 

att traditionell mat är en faktor som skapar en 

känsla av tillhörighet och glädje hos patienter 

med demens. Sjuksköterskorna i Norge fick 

patienterna en känsla av identitet. De fick en 

känsla av trygghet och ihågkommande. I Afrika 

reagerade patienterna med lycka på den 

traditionella maten och det hade även en 

lugnande effekt.  
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Journal of Clinical 

Nursing   

  

Sydafrika och Norge  

5 Jensen, L. H., Rekve, 

K. H., Ulstein, I. D., & 

Skovdahl, K.  

2016  

  

Promoting 

independence at 

mealtimes for older 

persons with 

dementia.  

  

International Practice 

Development Journal.  

  

  

Norge  

Att utveckla kunskap 

om hur 

sjuksköterskor 

främjar 

självständighet vid 

måltid för personer 

med svår demens 

och att utforska sin 

praxis ur ett 

personcentrerat 

perspektiv.  

  

Kvalitativ ansats.  

  

Forskningsprojekt 

genomfördes under två år på 

ett norskt sjukhus för äldre 

personer med 

demenssjukdom. 

Sjuksköterskor utförde 

observationer vid måltider och 

hade det som grund för 

gruppreflektioner. I den 

kvalitativa analysen 

undersöktes gemensamheter 

och skillnader i 

måltidssituationer. Data 

analyserades sedan utifrån 

fokusgrupper där 17 olika 

observationsberättelser 

analyserades.    

Personcentrerad övning och olika nivåer av 

förenklingar vid planering och underlättande av 

måltider för personer med svår demens verkade 

bidra till att upprätthålla deras oberoende och 

värdighet. Detta uppnåddes genom noggranna 

observationer under måltiden, då 

sjuksköterskorna tog rollen som värdinna. Att 

främja självständigheten för personer med svår 

demens kräver engagemang med praktiska 

reflektioner bland sjuksköterskorna och 

utvärdering i daglig praxis.  
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6 Lea, E. J., Goldberg, 

L. R., Price, A. D., 

Tierney, L. T., & 

Mclnerney, F.  

 2017  

   

 Staff awareness of 

food an fluid care 

needs for older people 

with dementia in 

residental care: A 

qualitative study  

  

 Journal of Clinical 

Nursing   

  

Australien   

Att undersöka 

medvetenheten hos 

erfaren personal om 

det dagliga behovet 

av mat- och 

vätskebehandling 

hos äldre med 

demens.   

  

Kvalitativ ansats.   

  

11 anställda intervjuades via 

semistrukturerade intervjuer. 

De som intervjuades har lång 

erfarenhet av demenssjukvård. 

Transskript kodades och 

analyserades tematiskt utifrån 

en beskrivande analys.   

Problem som uppmärksammades och 

rapporterades var viktminskning, undernäring, 

tugg- och svälj svårigheter (dysfagi) och 

otillräcklig hydratisering. Personal identifierade 

åtgärder som är aktuella för att underlätta mat- 

och vätskeintag. Personalen identifierande även 

åtgärder som kan förhindra förändringar.  

7 Liu, W., Jao, Y-L, & 

Williams, K.  

 2017  

  

The association of 

eating performance 

and environmental 

Denna studie 

undersökte 

sambandet mellan 

miljöstimulering och 

förmågan att äta 

självständigt på 

vårdhem med 

demenssjuka.  

Kvantitativ ansats.  

  

Sekundär analys med hjälp av 

baseline-videor. 36 videoklipp 

på 4 min. 15 patienter med 

demens och 19 legitimerade 

sjuksköterskor på 8 vårdhem. 

Förmågan att äta är signifikant lägre bland äldre 

med en mer avancerad demens. Det har påvisat 

att miljöstimulering påverkar personer med 

demenssjukdom och bör finnas med i 

utbildningsprogram för vårdpersonalen. 

Miljöstimulering som skräddarsyddes för 

individen och dess behov bidrog till bättre 

förmåga att äta självständigt hos patienter med 

demens. Sociala interaktioner mellan 
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stimulation among 

older adults with 

dementia in nursing 

homes: a secondary 

analysis.  

   

 International 

Journal of Nursing 

Studies.  

  

USA  

  Data analyserades via en 

multilevelmodell för att 

undersöka samband.  

vårdpersonal och personer med demenssjukdom 

bör vara god för att uppnå en så optimal 

måltidssituation som möjligt.  

8 Murphy, J. L., 

Holmes, J., & Brooks, 

C.  

2017 

  

Nutrition and 

dementia care: 

developing an 

evidence-based model 

for nutritional care in 

nursing homes.  

BMC Geriatrics  

Att identifiera 

nutritionsproblem 

vid måltider för 

personer med 

demens. 

 

Kvalitativ ansats 

Nio fokusgrupper skapades och 

fem intervjuer med 

omvårdnadspersonal 

genomfördes. 

Omvårdnadspersonal 

inkluderade alla personer inom 

vården av personer med 

demenssjukdom. Frågor valdes 

ut efter att ha granskat annan 

kvalitativ forskning som 

undersökte mat och dryck hs 

personer med 

demenssjukdom. Data 

Olika teman skapades: presentation av mat, 

personlig assistans, muntlig uppmaning och 

träningsprogram. Studien gjordes för att utveckla 

en modell för att förstå tillhandahållandet av god 

näringsriktig vård under måltidssituationer för 

personer med demenssjukdom. Personcentrerad 

vård var en övergripande aspekt för att kunna ge 

god måltidsrelaterade upplevelser. 
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England analyserades i sex olika steg 

genom tematisk analysmetod. 

 

9 Nell, D., Neville, S., 

Bellew, R., O’Leary, 

C., & Beck, K. L.  

2016  

Factors affecting 

optimal nutrition and 

hydration for people 

living in specialised 

dementia care units: A 

qualitative study of 

staff caregivers' 

perceptions.  

Australasian Journal 

on Ageing. 

Nya Zeeland   

Att utforska 

omsorgsrelaterade 

faktorer som 

påverkar optimal 

nutrition för 

personer på ett 

demensboende. 

  

Kvalitativ ansats 

En beskrivande studie med 

semistrukturerade 

intervjuprocedur med 11 

personal som är specialiserad 

på demensvård. Intervjuerna 

utfördes på deltagarnas 

arbetsplats oftast före eller 

efter ett arbetspass. En 

generell induktiv analysmetod 

utifrån fem olika steg användes 

i analysprocessen.  

 

Två huvudteman identifierades. Det första temas 

är: det handlar om individen. Det omfattar 

individuella faktorer som aptit, klagande på mat 

och kognitiv funktionalitet. Det andra temat är: 

Det handlar om miljön. Det är en 

sammanfattning av matmiljö, de sociala 

aspekterna i matsalen och tillhandhållandet av 

stöd med måltidsaktiviteter.  

10   Tanaka, M., & 

Hoshiyama, M.   

2014 

  

Effekterna av 

miljöinställningen 

med passiv visuell 

och auditiv 

stimulering vid 

lunchtid undersöktes 

Kvantitativ ansats.  

  

Visuell och auditiv stimulering, 

bestående av en bordsduk med 

en vas med blommor på och 

Lunchtiden erkänns signifikant förbättrad med 

stimulans, mer med audiovisuell stimulering än 

med visuell stimulering ensam. Effekterna på 

lunchens minne försvann 1 timme efter lunch 

eller vid andra måltider. Miljöstimulering 
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Effects of 

environmental 

stimulation on 

recognition of 

mealtimes in patients 

with dementia.   

  

Physical & 

occupational therapy 

in geriatrics.  

  

Japan  

hos 20 äldre med 

demens på en 

vårdanläggning.  

  

  

bakgrundsmusik tillhandhölls i 

den vanliga miljön vid lunchen. 

Analysen genomfördes genom 

att ta fram skillnader utifrån 

olika visuella och auditiva 

miljöstimuleringar.  

underlättade personer med demenssjukdoms 

kognitiva funktion.  
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