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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Demenssjukdom är en vanligt förekommande sjukdom världen över och antalet 

patienter med demenssjukdom beräknas öka med tiden. Demenssjukdom innebär kognitiv 

nedsättning och orsakar bland annat försämrat minne, kommunikationssvårigheter samt 

nedsatt förmåga till abstrakt tänkande och problemlösning. Patienter med demenssjukdom 

har särskilda behov och många lider av dålig oral status och malnutrition. Problem: Den 

kognitiva svikten påverkar patienternas näringsintag, vilket kan leda till malnutrition. Det 

finns flera orsaker till malnutrition hos patienter med demenssjukdom, bland annat 

koncentrationssvårigheter och dålig tandstatus. Malnutrition påverkar patienternas 

livskvalitet och kan orsaka lidande. Syfte: att göra en översikt över förutsättningar som 

främjar näringsintaget hos patienter med demenssjukdom. Metod: Allmän 

litteraturöversikt. Åtta artiklar med kvalitativ ansats, en med kvantitativ ansats och en med 

mixed-methods. Resultat: Olika förutsättningar i samband med måltiden påverkade 

näringsintaget för patienter med demenssjukdom i flera avseenden. Näringsintaget 

främjades genom ett personcentrerat förhållningssätt, rätt förhållanden i omgivningen samt 

genom de sociala relationerna med andra patienter, anhöriga och vårdpersonal. Slutsatser: 

Personcentrerad vård, bibehållen autonomi, social gemenskap och aktiviteter kan främja 

patienternas näringsintag. Genom att skapa en trivsam miljö med rätt dukning, färger och 

lugn atmosfär ökar patienternas välbefinnande och näringsintag.  

Nyckelord: Autonomi, demenssjukdom, litteraturöversikt, näringsintag, personcentrerad 

vård, vårdpersonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Dementia is a common disease worldwide and the number of patients with 

dementia disease is expected to increase over time. Dementia disease involves cognitive 

impairment including memory loss, communication difficulties and reduced ability to 

abstract thinking and problem solving. Patients with dementia disease have special needs 

and many suffer from poor oral status and malnutrition. Problem: The cognitive 

impairment affects the patients’ nutritional intake, which can lead to malnutrition. There are 

several causes of malnutrition in patients with dementia, including concentration difficulties 

and poor dental status. Malnutrition affects the patients’ quality of life and may cause 

suffering. Aim: to make an overview of conditions that promote nutritional intake in patients 

with dementia. Method: General literature review. Eight articles with qualitative approach, 

one with quantitative approach and one with mixed-methods. Result: Different conditions 

associated with meal time affected the nutritional intake for patients with dementia in several 

aspects. Nutritional intake was promoted through a person-centered approach, the right 

conditions in the environment and through the social relations with other patients, relatives 

and nursing staff. Conclusions: Person-centered care, maintained autonomy, social 

community and activities can promote patients’ nutritional intake. By creating a pleasant 

environment with the right table setting, colors and calm atmosphere, the patients’ well-

being and nutritional intake increases.  

Keywords: Autonomy, dementia disease, literature review, nursing staff, nutritional intake, 

personcentered care 
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1 INLEDNING 

Demenssjukdom är en vanlig sjukdom världen över och antalet människor med 

demenssjukdom förväntas öka i takt med att både befolkningsmängden och 

medellivslängden ökar. I Sverige uppskattas antalet människor med demenssjukdom nästan 

fördubblas inom några decennier. Författarna till examensarbetet har arbetat på särskilt 

boende för patienter med demenssjukdom under flera års tid och har erfarit att de boende 

generellt sett inte äter så bra. Ibland kan till exempel någon patient tacka nej till mat trots att 

personen egentligen vill äta. Som blivande sjuksköterskor finner författarna till 

examensarbetet detta som ett intressant område då det har uppmärksammats brister i ett 

adekvat näringsintag hos patienter med demenssjukdom och det är sjuksköterskans ansvar 

att leda omvårdnadsarbetet som är riktat mot patienters grundläggande behov. Genom att 

observera patienterna med demenssjukdom i måltidssammanhang på de särskilda boendena 

och under den verksamhetsförlagda utbildningen upptäcktes det att det finns mycket som 

påverkar näringsintaget hos patienterna. Under den verksamhetsförlagda utbildningen och 

tidigare arbetslivserfarenheter har författarna erfarit att malnutrition är vanligt hos patienter 

med demenssjukdom. Det upptäcktes också att många av patienterna med malnutrition hade 

ökade risker för komplikationer såsom trycksår. Det upplevdes vara svårt för vårdpersonalen 

att hantera problemet med malnutrition och att många patienter hade ett stort behov av stöd 

och hjälp vid måltidssituationer. I och med att antalet patienter med demenssjukdom 

kommer att öka kraftigt är det viktigt att sjuksköterskor har kunskaper om hur olika 

förutsättningar i måltidssammanhang kan påverka näringsintaget hos patienter med 

demenssjukdom. Förhoppningen är att som blivande sjuksköterskor få mer kunskap om 

vilken betydelse olika förutsättningar i måltidssammanhang har för näringsintaget. 

Förhoppningen är också att kunskapen kan bidra till att malnutrition uppmärksammas hos 

patienter med demenssjukdom, eftersom sjuksköterskor då kan arbeta med förebyggande 

åtgärder om de vet på vilka sätt de olika förutsättningarna påverkar näringsintaget hos 

patienterna. Valt intresseområde kommer ifrån forskargrupp vid MDH/HVV: Långvarigt 

självständigt liv (PriLiv). 

2 BAKGRUND  

Bakgrunden inleds med definitioner av begrepp, demenssjukdomens typer och stadier, följt 

av näringsintagets koppling med demenssjukdom samt orsaker till förekomst av 

malnutrition. Vidare presenteras sjuksköterskors ansvar utifrån lagstiftning, relevanta 

författningar och föreskrifter. Tidigare forskning presenteras samt det vårdteroetiska 
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perspektivet som examensarbetet utgår ifrån. Slutligen avslutas bakgrunden med en 

problemformulering. 

2.1 Definitioner  

Demenssjukdom definieras enligt Socialstyrelsen (2017b) som specifika sjukdomar i hjärnan 

som orsakar en kognitiv svikt. Det finns en rad tillstånd och sjukdomar som kan ge kognitiv 

påverkan på olika sätt.  

Autonomi definieras enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) som ett etiskt begrepp där 

självbestämmande och frihet är centralt. Autonomi handlar om patienters möjligheter och 

rätt till att fatta beslut kring det egna livet.  

Personcentrerad vård definieras enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017c) som en vård 

som synliggör hela individen där andliga, existentiella, sociala, psykiska och fysiska behov 

tillgodoses.  

Vårdpersonal är ett begrepp som utgår från Socialstyrelsens (2007) benämning Hälso- och 

sjukvårdspersonal som definieras som en eller flera personer som arbetar inom hälso- och 

sjukvård. Vissa artiklar benämner all vårdpersonal som ”nurses” och skriver till exempel att 

det är nurses som matar patienterna. I många länder förväxlas nurse med annan personal. 

Det är dock sjuksköterskor som har omvårdnadsansvaret men den patientnära vården utförs 

oftast av någon annan. I examensarbetet benämns hälso- och sjukvårdspersonal hädanefter 

som vårdpersonal.  

Malnutrition är ett annat begrepp för undernäring och definieras enligt Socialstyrelsen 

(2011b) som ett tillstånd av ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning, funktion 

eller sjukdomsförlopp. Tillståndet orsakas av obalans av energi, protein och/eller andra 

näringsämnen eller brist på dem. 

2.2 Demenssjukdomar 

Åldern kan orsaka demenssjukdom då högre ålder ökar risken för kognitiv svikt, framförallt 

vid multisjuklighet (Socialstyrelsen, 2017b). För att diagnosen demenssjukdom ska ställas 

krävs att den kognitiva svikten är tillräckligt uttalad så att det sociala livet och arbetet 

påverkas negativt. Diagnostiken innefattar anamnes, intervjuer med anhöriga samt fysiskt 

och psykiskt tillstånd som bedöms genom bland annat blodprover och hjärnavbildning med 

datortomografi. Även kognitiva tester och bedömning av aktivitets- och funktionsförmåga är 

delar i den basala demensutredningen. Antalet personer med demenssjukdom i Sverige 

beräknas till 130000–150000 och årligen insjuknar 25000 personer. På grund av en högre 

medellivslängd kommer det att ske en kraftig ökning av personer med demenssjukdom. 

Det finns ett flertal olika typer av demenssjukdom, där några av de vanligaste är Alzheimers 

sjukdom, frontallobsdemens, Lewykroppsdemens och vaskulär demens (Socialstyrelsen, 



3 

2017b). Det förekommer även så kallad blanddemens som är en blandning av Alzheimers 

sjukdom och vaskulär demens. Tidigt debuterande demenssjukdom, även kallad 

demenssjukdom hos yngre, innebär insjuknande före 65 års ålder. Olika typer av 

demenssjukdom kan innebära olika symtom och förlopp. Den vanligaste typen av 

demenssjukdom Alzheimers sjukdom, där symtomen ofta kommer smygande och tilltar 

efterhand. En norsk studie beskriver att det mest dominerande symtomet vid Alzheimers 

sjukdom är försämrat minne (Auning, Rongve, Fladby, Booij, Hortobágyi, Siepel m.fl., 2015). 

Det förekommer även hallucinationer vid Alzheimers sjukdom, men det är mindre vanligt. 

Socialstyrelsen (2017b) menar att andra typiska symtom är koncentrationssvårigheter, 

nedsatt orienteringsförmåga och lätta språkstörningar. Det sker en succesiv ökning av 

symtomen som leder till kommunikationssvårigheter för patienten.  

Ytterligare en vanlig typ av demenssjukdom är vaskulär demens där förekomsten är över 

33000 personer i Sverige (Karlsson & Wimo, 2019). Vaskulär demens kan debutera hastigt 

och förloppet är trappstegsliknande, vilket innebär att det är tydligt när försämring sker 

(Socialstyrelsen, 2017b). Orsaken till vaskulär demens är blödningar eller proppar i hjärnan 

vilket leder till syrebrist och att hjärncellerna dör. Symtomen är olika beroende på var i 

hjärnan skadan sitter. Sitter skadan i tinningloberna påverkas minnet medan skador i 

pannloberna orsakar personlighetsförändringar. Skador i hjässloberna påverkar 

analysförmågan. 

En annan typ av demenssjukdom är Lewykroppsdemens som liknar Alzheimers sjukdom och 

Parkinsons sjukdom, vilket kan göra det svårt att ställa diagnos (Socialstyrelsen, 2017b). 

Enligt en norsk studie är minnesskador det vanligast förekommande symtomet hos patienter 

med Lewykroppsdemens (Auning m.fl., 2015). Andra typiska symtom är hallucinationer, 

depression, försämrad problemlösningsförmåga, problem att gå samt tremor och stelhet.  

Frontallobsdemens kännetecknas av en hjärnskada som sitter i hjärnans främre del 

(Socialstyrelsen, 2017b). Denna typ av demenssjukdom har ett smygande förlopp där 

personlighetsförändringar och bristande omdöme eller nedsatt språklig förmåga är typiska 

tecken i det tidiga skedet. Minnessvårigheter är ett ovanligt symtom i början av sjukdomen. 

Förmågan till abstrakt tänkande och problemlösning påverkas något senare. Enligt Edberg 

och Edfors (2016) saknar patienter med frontallobsdemens spärrar och omdöme samt har 

svårigheter att hantera sina fysiska behov. Det är även vanligt att patienter med 

frontallobsdemens lider av ångest och agitation samt har obalans när det gäller aktivitet och 

vila.  

Demenssjukdom delas in i tre stadier; mild, måttlig och svår demenssjukdom. Mild 

demenssjukdom innebär ett tidigt skede där patienter klarar av vardagen utan några större 

insatser från hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Måttlig demenssjukdom innebär att 

patienter behöver tillsyn, stöd och hjälp för att klara sina vardagliga sysslor. Svår 

demenssjukdom innebär att patienter behöver ständig tillsyn och hjälp med det mesta 

(Socialstyrelsen, 2017b).  

En italiensk studie beskriver att patienter med demenssjukdom kan ha stora 

beteendemässiga förändringar bland annat innefattande vanföreställningar, ändringar i 

humöret, vandringsbeteenden, sömnstörningar, agitation samt förändringar i matvanor. I 
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studien framkommer att en stor del av patienter med demenssjukdom lider av malnutrition 

och undervätskning. Förändringarna i matvanor är något som vanligen uppstår i ett senare 

stadium av sjukdomen, då patienter bland annat tappar förmågan att tugga maten ordentligt 

eller sätter i halsen (Cipriani, Carlesi, Lucetti, Danti & Nuti, 2018).  

Till följd av att demenssjukdomen fortskrider kan patienter minska i vikt och få olika besvär 

såsom sväljningssvårigheter (Weitzel, Robinson, Barnes, Berry, Holmes, Mercer m.fl., 2015). 

Förmågan att kunna äta självständigt är vanligtvis det som försvinner sist av patienters 

allmänna dagliga livsföring. Andra problem som kan uppstå i takt med att sjukdomen 

fortskrider är förstärkt sötsug och/eller minskat näringsintag relaterat till förändringar i 

hjärnans aptitcenter. Patienter kan också förlora förmågan att känna hunger eller mättnad, 

känna igen och använda bestick, samt förmågan att känna om maten är för kall eller varm. 

Koncentrationssvårigheter är också ett förekommande problem hos patienter med 

demenssjukdom, då de kan ha svårt att fokusera på måltiden och lätt bli distraherade av 

bakgrundsljud. Matvägran och att tacka nej till matning kan förekomma och de kan spotta ut 

mat. Enligt Socialstyrelsen (2017a) kan patienter med demenssjukdom lida av muntorrhet 

eller dålig tandstatus, vilket kan orsaka malnutrition. Muntorrhet och dålig tandstatus kan 

också leda till smärta, lunginflammation och frätsår i munhålan. 

2.3 Näringsintag 

Ett adekvat näringsintag är viktigt för människans överlevnad. Näringsintaget har stor 

betydelse för hälsa och livsglädje under livets alla faser (Socialstyrelsen, 2011a). Kroppen 

använder näring och energi som byggstenar och bränsle. Sjukdom och åldrande leder till en 

försämrad funktion i kroppen och olika organsystem. Därför är det viktigt att näringsintaget 

hos den sjuke är optimal. Sjukdoms- och åldersrelaterad undernäring förekommer 

framförallt hos äldre som är multisjuka. Näring är en viktig patientsäkerhetsfråga och är 

enligt Socialstyrelsen (2017a) en lika viktig del i vården som andningsunderstöd, läkemedel 

och andra terapeutiska insatser. Undernäring kan leda till allvarliga konsekvenser för 

sjukdomsförloppen och för samhällsekonomin. Näringsbehandling där insatta åtgärder följs 

upp minskar komplikationer och risken för förtidig död (Socialstyrelsen, 2011a). Munhälsan 

har också stor betydelse för näringsintaget. 

2.4 Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskor ska arbeta utifrån gällande lagar och författningar samt andra styrdokument 

för Hälso- och sjukvård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Hälso- och sjukvårdslagen 

[HSL] (SFS, 2017:30) handlar om att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. 

Sjuksköterskors arbete ska uppfylla kraven på en god vård, vilket innebär bland annat att 

vården särskilt ska vara av god kvalitet.  

Med utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30) har Socialstyrelsen 

tagit fram en vägledning som visar metoder som förebygger och behandlar undernäring 
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(Socialstyrelsen, 2011a). Socialstyrelsens vägledning tar upp metoder för att förebygga, 

diagnostisera, utreda och behandla undernäringstillstånd. Sjuksköterskor ska ta hänsyn till 

patientens ätproblem, nutritionsproblem och viktutveckling samt vidta åtgärder vid 

misstanke om risk för malnutrition och utvärdera den givna behandlingens effekter.  

Vidare måste sjuksköterskor respektera patientens självbestämmanderätt och integritet 

(Patientlag, SFS 2014:821). Svensk sjuksköterskeförening (2016) skriver i sin värdegrund för 

omvårdnad att sjuksköterskor har ett ansvar att arbeta för att bevara patienters autonomi 

och integritet, då patienter befinner sig i ett beroendeförhållande till vårdpersonalen. Även 

om patienter har förlorat förmågan att bestämma själv är det viktigt att deras autonomi och 

integritet respekteras. Med detta menas att patienter ska ges möjlighet att bestämma över sitt 

näringsintag. Sjuksköterskor kan inte tvinga patienter att äta men i sällsynta fall finns det 

undantag från denna lag. Om en patient lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av 

sitt psykiska tillstånd inte är kapabel till att ta egna beslut kan vård ges utan patientens 

samtycke (Lag om psykiatrisk tvångsvård [LPT], SFS 1991:1128).  

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska beskriver sjuksköterskors ansvar för 

omvårdnad av patienter. Den omfattar ett helhetsperspektiv på patienters situation och 

innebär att sjuksköterskor bör ha kunskap om bland annat behov och problem gällande 

patienters näringsintag. Sjuksköterskor har ansvar för att uppnå bästa möjliga välbefinnande 

och livskvalitet för patienter. Näringsintaget har en betydande roll för livskvaliteten. 

Sjuksköterskor ska arbeta enligt omvårdnadsprocessen som innefattar bedömning, 

planering, genomförande och utvärdering av omvårdnaden tillsammans med patienten och 

eventuellt närstående. Sjuksköterskor ska se och förstå patienten som en unik person med 

individuella behov och resurser. Det finns samband mellan malnutrition och vårdskador 

såsom trycksår och ett av sjuksköterskors ansvarsområden är att förebygga vårdskador 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017b).  

Vidare har sjuksköterskor ett etiskt ansvar i omvårdnadsarbetet. Arbetet ska präglas av ett 

etiskt förhållningssätt. Det finns en etisk kod för sjuksköterskor fastställd av International 

Council of Nurses (ICN) som kan användas som komplement till kompetensbeskrivningen. 

Den etiska koden handlar om att sjuksköterskor har ett moraliskt ansvar för sina 

bedömningar och beslut. Sjuksköterskor ska respektera de mänskliga och kulturella 

rättigheterna samt rätten till liv och egna val. Omvårdnaden ska vara respektfull och jämlik 

oberoende av personliga faktorer såsom funktionsnedsättning, kön, nationalitet, sexuell 

läggning, tro, ålder med flera (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). 

2.5 Tidigare forskning  

Nedan presenteras tidigare forskning om särskilda behov vid demenssjukdom, oral status 

samt malnutrition. 



6 

2.5.1 Särskilda behov vid demenssjukdom  

En amerikansk studie beskriver att patienter med demenssjukdom har särskilda behov på 

grund av den kognitiva nedsättningen sjukdomen medför, såsom förmåga att förstå direktiv, 

följa instruktioner och att berätta om sina problem (Weitzel m.fl., 2015). Patienter kan också 

ha svårigheter att fråga om hjälp och bibehålla en god relation med vårdpersonal. Många 

patienter med demenssjukdom blir ängsliga och utåtagerande, vilket ofta beror på rädsla 

eller att de inte fått sina behov tillgodosedda. Patienter med demenssjukdom kan ha svårt att 

vistas i främmande miljöer såsom sjukhus, där de blir omhändertagna av obekanta 

människor och de dagliga rutinerna rubbas. Vistelse i främmande miljöer kan orsaka akut 

förvirring, fall, uttorkning och malnutrition för patienter. 

Beslutsfattande kan vara ett problem för patienter med demenssjukdom och de kan behöva 

hjälp från vårdpersonal och anhöriga som gör en bedömning av hur stor förmåga patienter 

har att fatta beslut (Weitzel m.fl., 2015). Anledningen till att patienter kan ha svårt att fatta 

egna beslut och är beroende av vårdpersonalens omdöme är att demenssjukdom påverkar 

kommunikationsförmågan, planerings- och problemlösningsförmågan. Patienter kan också 

lida av minnesförlust, koncentrationssvårigheter, bristande omdöme och insikt samt 

minskad förmåga till abstrakt tänkande och orienteringsförmåga. Det kan vara svårt för 

patienter att hitta rätt ord och det är vanligt att de upprepar ord som är bekanta eller hittar 

på egna ord.  

2.5.2 Oral status  

En koreansk studie beskriver att problem med munhälsan är vanligt förekommande hos 

patienter med demenssjukdom (Cho, Jung, E. K., Jung, Y. S., Shin, Kim, E. K., Kim H. C. 

m.fl., 2018). Tandlossning är det mest framträdande problemet. Munhälsan är en viktig 

aspekt i både den fysiska, sociala och psykiska tillvaron samt betydelsefullt för livsglädjen och 

hälsan i övrigt. Livskvaliteten för patienter blir sämre ju mer omfattande problemen i 

munhälsan är. I studien framkommer att i jämförelse med friska personer har patienter med 

demenssjukdom sämre munstatus samt färre antal tänder. En svensk studie beskriver att en 

dålig munhälsa påverkar livskvaliteten och näringsintaget negativt (Lindqvist, Seleskog & 

Bültzingslöwen, 2015). Patienter med dålig munhälsa har svårare att äta maten, eftersom 

smaksinnet är beroende av god munhälsa. Risken finns att maten smakar illa om munhälsan 

är dålig. Det är viktigt att patienter med demenssjukdom får stöd i att bibehålla goda rutiner 

gällande munvård, eftersom det finns risk att patienter utvecklar ohälsa i munnen om de inte 

får hjälp. 

2.5.3 Malnutrition  

Tidigare forskning visar att patienter med demenssjukdom löper större risk att lida av 

malnutrition (Meyer, Gräske, Worch & Wolf-Ostermann, 2015). Nästan alla patienter med 

demenssjukdom drabbas av viktnedgång. Sinnen för lukt och smak försvinner med åldern, 

vilket kan vara orsaker till viktnedgången. Även försvagat synsinne kan bidra till det 

minskade näringsintaget, då patienter inte ser maten ordentligt på tallriken. Det är också 

vanligt att patienter med demenssjukdom glömmer bort att äta eller inte förstår att de ska 
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äta. Olika beteenden kan också påverka födointaget negativt såsom att maten rinner ut från 

munnen och sväljningssvårigheter. Patienter med demenssjukdom kan också ha ett förändrat 

smaksinne vilket gör att de kan börja ogilla mat de en gång tyckt om. 

Koncentrationssvårigheter är också typiska vid demenssjukdom och kan göra att patienter 

har svårt att fokusera på ätandet. 

I en italiensk studie framkommer att äldre patienter som är undernärda på sjukhus har ökad 

risk för förtidig död, större infektionsrisk, längre sjukhusvistelse samt ökad risk att utveckla 

svårläkta trycksår jämfört med patienter med adekvat näringsintag (Bonetti, Terzoni, 

Lusignani, Negri, Froldi & Destrebecq, 2017). Malnutrition kan ses som den vanligaste 

komplikationen till bakomliggande sjukdomar hos patienter som vistas i sjukhus och det 

krävs att malnutrition upptäcks och behandlas i tidigt skede. Ju senare upptäckt och 

behandling, desto större är risken för ökad sjuklighet och för förtidig död. Sammantaget 

orsakar malnutrition omfattade skador för patienter och ökade sjukvårds- och 

samhällskostnader.  

En australiensk studie beskriver att malnutrition kan förknippas med åkommor såsom 

nedsatt immunitet, fördröjd återhämtning och läkning av sjukdom samt nedsatt 

muskelmassa och muskelfunktion som orsakar nedsatt rörlighet (Roberts, Chaboyer & 

Desbrow, 2015). Malnutrition orsakar också psykologiska åkommor och har en negativ 

påverkan på livskvaliteten. I en amerikansk studie framkommer att för att ställa diagnosen 

malnutrition görs en bedömning utifrån flera symtom och tecken bland annat viktminskning, 

lågt albuminvärde, förekomst av infektioner samt förlust av muskelmassa (Cascio & 

Logomarsino, 2018). 

2.6 Vårdteoretiskt perspektiv  

Det vårdvetenskapliga perspektivet i examensarbetet utgår från Erikssons caritativa vårdteori 

som utgörs av caritasmotivet, vilket handlar om människokärlek och barmhärtighet 

(Eriksson, 2014). Huvudfokus ligger på de vårdvetenskapliga grundbegreppen människa, 

hälsa, lidande samt vårdprocessens natur. Det vårdteoretiska perspektivet valdes för att få en 

helhetssyn av hur patienter med demenssjukdom påverkas av hälsa och lidande samt hur 

vårdprocessen påverkar näringsintaget. Näringsintaget har en avgörande betydelse för 

välbefinnandet och enligt Erikssons caritativa vårdteori har vårdpersonal en äkta vilja att på 

ett ärligt sätt göra gott och utför vårdåtgärder som ökar patienters välbefinnande. Med 

kunskaper om olika förutsättningar som främjar näringsintaget kan sjuksköterskor vara med 

och bidra till en minskad risk för förekomst av malnutrition hos patienter med 

demenssjukdom. 

2.6.1 Människa 

Eriksson beskriver människan utifrån en helhetssyn som en unik varelse bestående av kropp, 

själ och ande (Eriksson, 2014). Oavsett vilket hälsohinder som står i fokus i en vårdsituation 

så ska alla aspekter av människan tillgodoses, såsom människans drömmar, hopp, känslor, 
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tankar, tro och önskningar. Samtidigt ska vården vara individuell, det vill säga att en 

vårdsituation aldrig är identisk med en annan. Utgångspunkten i vården är människors unika 

särdrag. Eriksson utgår från den humanistiska vården som handlar om att inge respekt och 

vördnad till den unika människan. Den humanistiska hållningen innebär att vårdaren vågar 

möta människan som lider. Tilltron till människans egna möjligheter att växa och utvecklas 

är central i vården av den unika människan. Det finns en vilja hos varje levande människa att 

vara med och skapa sitt eget liv. Eriksson menar att kulturen är en viktig del av människans 

liv och en medvetenhet om den kulturella tillhörigheten har stor betydelse för människans 

hälsa. En människa har också olika begär, behov och problem som bör förhållas till olika slag 

av hälsohinder. Människans begär innefattar främst begäret efter liv och kärlek. Människans 

behov utgörs av upprätthållande, emotionella, kulturella och andliga behov samt 

utvecklingsbehov. Problem kommer tydligast till uttryck när det påverkar det dagliga livet 

och handlar om att människan inte lyckas hantera sin aktuella situation. Olösta problem kan 

bli hinder i människans liv (Eriksson, 2014). 

2.6.2 Hälsa  

Grundbegreppet hälsa innebär enligt Eriksson (2014) något som människan är. Människan 

kan stödjas i att vara hälsa, men hälsa kan inte ges till någon annan. Hälsan är en helhet som 

är i ständig rörelse och följer med människans hela livsförlopp, från födelse till död. Hälsan 

är också relativ och det går inte att mäta hälsa, utan den är varierande från människa till 

människa. Olika faktorer samspelar i hälsa såsom miljöfaktorer, samhälleliga och kulturella 

faktorer samt människans egen upplevelse av hälsa. Varje människa har sin egen upplevelse 

av hälsa, vilket gör hälsan individuell och personlig. När den enskilda människan upplever 

välbefinnande föreligger optimal hälsa. Hälsa innebär en balans mellan kropp, själ och ande 

och är därmed inte endast frånvaro av sjukdom. Det som orsakar människan ohälsa är olika 

hälsohinder som kan finnas både inom människan själv, omvärlden eller inom relationen till 

andra människor. 

2.6.3 Lidande  

Lidande är enligt Eriksson (2015) inte ett abstrakt begrepp eller fenomen utan innebär en 

unik upplevelse hos den lidande människan och hela hennes livssituation. Lidandet är något 

som frambringas av människan och det är människan som lider. Det är också människan 

som har förmågan att lindra en annan människas lidande och göra lidandet uthärdligt. Att 

lindra patientens lidande beskrivs som den primära uppgiften i vården och att hjälpa 

patienten att leva trots sjukdom. Lidandet lindras genom kraften av kärlek. Eriksson menar 

att en verklig vård och ett sant medlidande skapas där kärlek och lidande möts. Lidandet är 

också något som finns naturligt inom människan och att lida är en del av livet, att lida 

innebär inte alltid smärta. Det är en kamp för människans värdighet att lida och för friheten 

att vara människa. Lidandet är kampen mellan det goda och det onda som människan 

försöker övervinna. Det kan finnas en mening med livet trots lidande om det finns kärlek. 

Eriksson beskriver tre olika former av lidande: sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande. Sjukdomslidande är kopplad till smärta i samband med sjukdom och behandling, 

medan vårdlidande är ett lidande som uppstår när vården är otillräcklig eller när patienten 
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blir bemött på ett ovärdigt sätt. Vårdlidande är med andra ord ett onödigt lidande. 

Livslidandet är inte kopplat till fysisk smärta, utan handlar om patientens upplevelser eller 

sin syn på sig själv och sitt liv (Eriksson, 2015).  

2.6.4 Vårdprocessens natur  

Vårdprocessens natur utgörs av relationen mellan patient och vårdpersonal (Eriksson, 2014). 

Patienters aktuella hälsoprocesser utgörs av patient-vårdarrelationen. I denna vårdrelation 

uppstår ett möte där den hela människan blir synlig och delaktig i vårdprocessen. I 

vårdrelationen förmedlar människan kärlek och patienter ges utrymme att uttrycka sina 

begär, behov och problem. Ömsesidighet är en byggsten i vårdrelationen, där vårdpersonal 

inte tvingar fram relationen utan den uppstår på ett naturligt och ädelt sätt. Vårdandet är en 

naturlig kärleksgärning, där människan växer och utvecklas genom att ge och ta emot kärlek. 

En människa blir bekräftad som människa genom kärlek och omtanke. Det finns olika 

beståndsdelar som påverkar hur vårdprocessen fungerar för patienter. Vårdandet utgörs inte 

av endast patient och vårdpersonal, utan det finns alltid bakomliggande omständigheter som 

påverkar vårdandet indirekt eller direkt. Det finns till exempel begränsningar när det gäller 

ekonomiska förutsättningar och resurser såsom vårdmaterial. Andra processfaktorer som 

kan påverka vårdandet är vårdpersonals utbildning och kompetens. Även lagstiftning och 

sjukvårdens principer samt vårdarens synsätt och attityder spelar roll i vårdprocessen. 

Vårdmiljön utgör också en viktig beståndsdel i vårdprocessen (Eriksson, 2014). 

2.7 Problemformulering  

Forskning visar att antalet patienter med demenssjukdom kommer att öka kraftigt i 

samhället och malnutrition är vanligt hos patienterna. Det finns flera orsaker som kan leda 

till malnutrition och det kan medföra olika komplikationer såsom trycksår, minskad 

livskvalitet, smärta, nedsatt immunförsvar samt nedsatt muskelfunktion. Tidigare studier 

visar att patienter med demenssjukdom kan uppleva lidande. Patienterna har en nedsatt 

kognitiv förmåga, vilket påverkar deras livskvalitet. Till exempel är det vanligt att patienter 

med frontallobsdemens lider av ångest och agitation och att patienter med Alzheimers 

sjukdom lider av påtaglig minnesförlust och koncentrationssvårigheter. Dessutom lider 

många patienter med demenssjukdom av muntorrhet och dålig tandstatus som kan orsaka 

malnutrition. Katie Erikssons teori om lidande innebär att lidande är något som finns 

naturligt inom människan och det är också människan som har förmågan att genom kärlek 

lindra lidande och göra det uthärdligt. Att lindra lidande och hjälpa patienter leva trots 

sjukdom är den viktigaste uppgiften i vården enligt Eriksson. I sjuksköterskors yrkesroll 

ingår att lindra lidande. Malnutrition innebär ett lidande för patienter och därför är det 

betydelsefullt att studera vad som kan främja näringsintaget hos patienter med 

demenssjukdom. Malnutrition är ett vanligt förekommande problem hos patienter med 

demenssjukdom och det är viktigt att sjuksköterskor har kunskaper om hur risker för 

malnutrition kan minskas och ett gott näringsintag främjas. Därför är det betydelsefullt att 

studera hur olika förutsättningar har betydelse för näringsintaget hos patienter med 

demenssjukdom. 
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3 SYFTE  

Syftet var att göra en översikt över förutsättningar som främjar näringsintaget hos patienter 

med demenssjukdom. 

4 METOD  

Examensarbetet genomförs med en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2017) innebär en 

litteraturöversikt att det skapas en översikt över det aktuella kunskapsläget inom ett specifikt 

omvårdnadsrelaterat område, eller om ett problem som finns inom sjuksköterskors 

kompetens- eller verksamhetsområde. Att göra en litteraturöversikt handlar om att få en 

uppfattning om det som ska studeras genom att ta reda på befintlig forskning inom området. 

En litteraturöversikt är relevant för syftet i examensarbetet eftersom det inte avses att söka 

evidens utan snarare att få en översikt över aktuell forskning gällande förutsättningar s0m 

främjar näringsintaget för patienter med demenssjukdom. Metoden är väsentlig då det som 

studeras är befintlig forskning för att få en uppfattning om kunskapsläget. Det hade varit 

problematiskt att välja en metod där förstahandskällor används, det vill säga från patienter, 

eftersom det kan uppstå svårigheter med att få fram information från patienter med 

demenssjukdom. Därför har fokus varit på näringsintag hos patienter med demenssjukdom 

och perspektiv från såväl anhörigvårdare, sjuksköterskor och vårdpersonal har inkluderats i 

denna översikt. Eftersom arbetet är en litteraturöversikt användes både kvalitativa och 

kvantitativa studier. I litteraturöversikten innebär analysen ett strukturerat arbetssätt, där 

analysen sker av redan analyserat material i form av forskningsartiklar. Det görs val och 

avgränsningar när tillgänglig forskning letas fram och det är viktigt med ett kritiskt 

förhållningssätt. Examensarbetet har en kvalitativ ansats. Kvalitativa studier har ökad 

förståelse som yttersta målet (Friberg, 2017). 

4.1 Urval och datainsamling  

Datainsamlingen genomfördes genom sökningar i databaserna Cinahl plus och Pubmed 

eftersom dessa databaser ansågs innehålla vårdvetenskapliga artiklar som kunde svara på 

syftet för examensarbetet. Begränsningar var att de ska vara tillgängliga i fulltext och skrivna 

på engelska samt peer reviewed, vilket enligt Friberg (2017) innebär att olika forskare har 

granskat och bedömt artikeln. I Pubmed fanns ingen begränsningsfunktion för artiklar som 

skulle vara peer reviewed eller artiklar skrivna på engelska, så dessa kunde inte kryssas i, 

men artiklarna som hittades var peer reviewed och skrivna på engelska. Det gjordes även en 

begränsning på årsspannet, där endast artiklar mellan år 2009-2019 inkluderades. Två 

artiklar söktes utan att göra en begränsning i årsspannet, men artiklarna var publicerade 

inom årsspannet. Abstract skulle även finnas tillgänglig för att kunna få en snabb överblick 

över artikeln, innan den öppnades i fulltext. En av artiklarna hade inte abstract tillgänglig, 
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men den lästes och valdes ändå på grund av en intressant titel som var relevant för syftet. 

Ytterligare artikelsökningar gjordes utan att kryssa i begränsningen fulltext available, vilket 

resulterade i ett större antal träffar, men artiklarna som lästes uppfyllde dock samtliga 

begränsningar (Bilaga 1). Använda sökord: Factors affecting optimal nutrition, Interventions 

support food intake AND dementia, Nursing AND eating AND dementia AND improve, 

Experiences AND nutrition support AND dementia AND care, Nurses experience AND 

nutrition AND dementia, Weight increase AND dementia AND meal environment, 

Traditional food AND dementia AND care, Nutrition improve AND dementia AND mealtime 

experience, Improve mealtimes AND dementia. 

Inklusionskriterier som användes i databassökningen var vetenskaplig text, att artikeln berör 

ämnet nutrition och näringsintag samt patienter med demenssjukdom och att artikeln 

belyser förutsättningar i måltidssammanhang som har betydelse för näringsintaget hos 

patienter med demenssjukdom. När artiklarna söktes valdes från början ett 

sjuksköterskeperspektiv, vilket sedan ändrades till anhörigvårdares, vårdpersonals och 

sjuksköterskors perspektiv. Resultatet beskrevs därmed utifrån flera perspektiv eftersom det 

var svårt att hitta artiklar som endast var ur sjuksköterskors perspektiv. Totalt kom sökorden 

fram till 92 artiklar och samtliga titlar lästes. Urvalsprocessen gick till så att de artiklar som 

hade en intressant titel öppnades och abstract lästes. Om abstractet verkade relevant 

öppnades artikeln i fulltext och hela artikeln skumlästes igenom. Exklusionskriterier var 

sjuksköterskor med specialistutbildning samt patienters inre förhållanden såsom dålig 

munstatus och alla artiklar som inte hade ett vårdarperspektiv. Tio artiklar av de 92 var 

relevanta för examensarbetet och valdes ut, varav åtta från Cinahl plus och två från Pubmed 

(Bilaga 2). 

Kvalitetsgranskningen som genomfördes på de valda artiklarna följde Fribergs anvisningar 

gällande granskningsfrågor för både kvalitativa och kvantitativa studier (Friberg, 2017). 

Granskningen bestod av 14 kvalitativa frågor och 13 kvantitativa frågor som besvarades 

utifrån varje artikel (Bilaga 3 och 4). Om studierna hade fler än tio poäng värderades studien 

ha hög kvalitet, medan poäng under sex värderades ha låg kvalitet. Poäng mellan sju och nio 

värderades som medel kvalitet. 

4.2 Genomförande och analys 

Efter att ha valt artiklarna till litteraturöversikten gjordes en analys enligt Friberg (2017) som 

innefattade tre faser. Analysens arbetsgång började med att skapa en helhetsbild över 

artiklarna genom att läsa texterna ett flertal gånger, för att få en förståelse kring innehållet. 

Under inläsningen låg fokus på artiklarnas syften, metoder och resultat, eftersom dessa delar 

var underlag till examensarbetets resultat. När artiklarna blev bekanta och de stora dragen 

kunde återberättas påbörjades nästa fas där den egentliga analysen skedde. I första delen av 

själva analysen kopierades samtliga artiklarnas syften och metoder i ett Word-dokument, 

som sedan skrevs ut. Huvuddragen i artiklarnas syften och metoder markerades med 

understrykningspenna i olika färger, för att upptäcka likheter och skillnader. En indelning av 

artiklarnas ansatser gjordes, där de kvalitativa artiklarna separerades från den kvantitativa 
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artikeln och artikeln som var mixed-methods. När resultaten skulle analyseras kopierades 

endast de delarna av resultaten som var relevanta för examensarbetet och skrevs ut. Därefter 

markerades likheter och skillnader avseende fokuspersoner, handling, innehåll, kontext och 

perspektiv. I den tredje fasen av analysen kunde mönster beskrivas utifrån kategorierna och 

temana. Texten lästes återigen som helhet, efter att alla delar sattes ihop igen. Det som 

studerades uttrycktes på ett nytt sätt och texterna sammanfattades. Tre olika teman 

identifierades utifrån artiklarnas resultat. 

4.3 Etiska överväganden  

I examensarbetet framkom forskningsetiska överväganden. I och med att inga intervjuer eller 

personliga kontakter genomförts så kom inga enstaka individer till skada. Däremot uppstod 

andra etiska problem när det gäller litteraturstudier, exempelvis gällande språket. Enligt 

Kjellström (2017) kan bristande kunskaper i det engelska språket orsaka att bedömningarna 

av de aktuella artiklarna inte var rättvisa. Det uppstår risk för feltolkningar då personen som 

läser en artikel har en förförståelse och förutfattade meningar som kan påverka 

uppfattningen av artikelns innehåll. Det finns även risk för oredlighet i litteraturstudier. 

Oredlighet handlar om att det vetenskapliga arbetet med avsikt förvrängs eller manipuleras. 

Exempel på oredlighet är plagiat av texter samt att förvränga eller ändra i texters metoder 

och resultat.  

Codex är en webbplats som syftar till att aktiva personer inom forskningsverksamheten men 

även allmänheten får tillgång till och kännedom om vilka etiska lagar och riktlinjer som 

reglerar och vilka etiska krav som ställs i forskningsprocessen (Codex, 2017). Plagiering av 

data handlar om att en person till exempel använder en forskares text utan att hänvisa till 

forskaren, utan får texten att framstå som sin egen. Det innebär att personen medvetet bryter 

mot allmänt accepterade normer. Ett redligt förfarande i forskningen är viktigt eftersom det 

behövs vetenskapliga resultat som är tillförlitliga och allmänheten ska kunna behålla sitt 

förtroende för forskningen. 

5 RESULTAT  

Resultatet presenteras i tre avsnitt avseende studiernas syften, metoder och resultat. 

Studiernas resultat presenteras i tre olika teman: Personcentrerad vård, Förhållanden i 

omgivningen samt Social inverkan. 
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5.1 Studiernas syften  

Samtliga tio artiklar handlade om patienter med demenssjukdom och deras näringsintag. Två 

av studierna beskrev patienters befintliga nutritionsstatus (Barnes, Wasielewska, Raiswell & 

Drummond, 2013; Lee & Song, 2015). Studien av Barnes m.fl. (2013) syftade till att fånga upp 

och beskriva patienters måltidserfarenheter utifrån observationer. Lee och Song (2015) 

syftade till att utforska patienters förmåga att äta samt identifiera olika faktorer som 

påverkade näringsintaget.   

Tre studier beskrev olika problem förknippade med näringsintag hos patienter med 

demenssjukdom (Ball, Jansen, Desbrow, Morgan, Moyle & Hughes, 2016; Murphy, Holmes & 

Brooks, 2017; Pasman, The, Onwuteaka-Philipsen, Van der Wal och Ribbe, 2015). Studien av 

Ball m.fl. (2016) syftade till att utforska anhörigvårdarnas uppfattningar om utmaningar 

gällande matning samt bördan som matningarna kunde orsaka. Studien syftade även till att 

beskriva praktiska strategier för att hantera utmaningar såsom aggression, aptitförlust, 

frustration och ilska, förvirring, glömska, lagring av mat i munnen, oförmåga att känna igen 

mat, social isolering, svårigheter att äta självständigt och använda bestick samt 

sväljningsproblem. Murphy m.fl. (2017) syftade till att utveckla en modell för att förstå de 

komplexa problemen kopplade till näringsintag för patienter med demenssjukdom. Pasman 

m.fl. (2015) hade som syfte att beskriva vilka problem vårdpersonalen möter under matning 

av patienter med demenssjukdom samt hur de hanterar problemen.  

En studies syfte var att undersöka om det sker viktförändringar över tid hos patienterna efter 

att en åtgärd som innebar träning och stöd till vårdpersonalen sattes in (Mamhidir, Karlsson, 

Norberg & Kihlgren, 2015). Studien syftade även till att beskriva hur miljön i 

måltidssammanhang påverkade interventionen och näringsintaget hos patienterna.  

Under analysen framkom att alla utom två studier hade som syfte att studera patienter med 

demenssjukdom som befinner sig på olika institut såsom äldreboenden och sjukhus. De 

andra två studierna syftade till att studera patienter med demenssjukdom som bor hemma 

(Ball m.fl., 2016; Johansson, Björklund, Sidenvall & Christensson, 2017). Johansson m.fl. 

(2017) syftade till att utforska och beskriva vårdpersonalens åsikter om hur näringsintaget 

hos patienter med demenssjukdom kunde förbättras. Gemensamt för nio studier var att 

deras syfte handlade om näringsintaget generellt hos patienter med demenssjukdom, men en 

av studierna undersökte endast betydelsen av traditionell mat för patienterna (Hanssen & 

Kuven, 2016). Bryon, Gastmans och Dierckx de Casterlé (2015) syftade till att undersöka 

vårdpersonalens medverkan av artificiellt näringsintag hos patienter med demenssjukdom 

inneliggande på sjukhus. Nell, Neville, Bellew, O’Leary och Beck (2016) syftade till att 

undersöka vårdpersonalens uppfattningar om faktorer som gör näringsintaget så bra som 

möjligt för patienter på särskilda demensboenden. 

5.2 Studiernas metoder  

Åtta av de tio studierna som ingick i analysen hade kvalitativ ansats. En av studierna hade 

mixed-methods, där både kvalitativa och kvantitativa metoder användes (Mamhidir m.fl., 
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2015). Studien som hade kvantitativ ansats var en beskrivande tvärsnittsstudie (Lee & Song, 

2015) och utvärderade 149 patienter med demenssjukdom i Korea med hjälp av tre skalor: 

Korean Mini-Mental State Examination, Korean Activities of Daily Living Scale samt Eating 

Behaviour Scale. Studien utvärderade patienters förmåga att äta, påverkande faktorer för 

ätande samt relationen mellan kognitiv och fysisk funktion. Analysmetoden som användes i 

studien var beskrivande statistik, envägsanalys av variationer, Pearsons 

korrelationskoefficient samt ett flertal regressionsanalyser.  

Studien som var mixed-methods hade observationer som datainsamlingsmetod med 

beskrivande design, där viktförändringar hos patienter undersöktes på två boenden efter att 

en intervention i form av en kurs till vårdpersonalen hade satts in (Mamhidir m.fl., 2015). 

Kursen handlade om hur miljön kan påverka patienters ätande och vikt. Datainsamlingen 

skedde genom vårdpersonalens anteckningar i dagböcker, viktmätningar innan och efter 

interventionen, diskussionsseminarier samt videoinspelningar. Analysmetoden som 

användes var innehållsanalys för kvalitativ data och statistisk analys för kvantitativ data.  

En av de kvalitativa studierna använde sig av observationer, intervjuer, journalanteckningar 

samt dagböcker i datainsamlingen (Pasman m.fl., 2015). Studien hade en hermeneutisk 

design och observerade patienter med demenssjukdom på två vårdhem. Det som undersöktes 

var otillräckligt näringsintag och aversivt beteende hos patienter, tolkningar och bemötande 

av aversivt beteende samt interaktioner mellan vårdpersonal och patienter. Analysmetoden 

som användes var grounded theory. En av de kvalitativa studierna hade observationer som 

datainsamlingsmetod (Barnes m.fl., 2013). Det som studerades var olika vårdhem i 

Manchester där vårdpersonalen och patienter observerades. Under observationerna 

användes ett DCM-verktyg (Bradford Dementia Group 1997) som underlättade att på ett 

systematiskt och strukturerat sätt observera patienter under måltiden. Analysmetoden som 

användes var tematisk analys. 

Tre studier använde sig av semistrukturerade intervjuer (Ball m.fl., 2016; Murphy m.fl., 2017; 

Nell m.fl., 2016). Ball m.fl. (2016) undersökte hemmaboende patienter med demenssjukdom 

i Queensland. Anhörigvårdarna intervjuades angående patienters matning och 

förekommande problem samt vilka strategier som används vid nutritionsrelaterade 

utmaningar. Analysmetoden som användes var tematisk analys. Murphy m.fl. (2017) 

genomförde fem semistrukturerade intervjuer med anhörigvårdare, logopeder, dietister samt 

vårdpersonal på olika vårdhem. Analysmetoden som användes var tematisk analys. Nell m.fl. 

(2016) undersökte två specialiserade demensenheter genom att intervjua vårdpersonalen 

kring optimalt näringsintag för patienter. Analysmetoden som användes var grounded 

theory.  

Två studier med intervju som datainsamlingsmetod handlade om vårdpersonalens åsikter 

om hur näringsintaget hos patienter med demenssjukdom kunde förbättras (Hanssen & 

Kuven, 2016; Johansson m.fl., 2017). Hanssen och Kuven (2016) undersökte betydelsen av 

traditionell mat i Sydafrika och Norge. Forskarna intervjuade anhöriga och vårdpersonal i 

demensvård. Analysmetoden som användes var innehållsanalys. Johansson m.fl. (2017) 

intervjuade vårdpersonalen som arbetade på demensboenden angående deras åsikter om hur 

måltiderna hos patienter kan förbättras. Data samlades in under ett års tid och 
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analysmetoden som användes var innehållsanalys. I den sista kvalitativa studien var det 

vårdpersonalen som intervjuades angående näringsintag för patienter med demenssjukdom 

(Bryon m.fl., 2015). De undersökte på vilket sätt vårdpersonalen är involverade i den 

artificiella näringen hos inneliggande patienter på sjukhus. Datainsamlingen skedde 

systematiskt genom att konstant fram och tillbaka ha en dialog med materialet i interaktiva 

teamprocesser. Analysmetoden som användes var grounded theory. 

5.3 Studiernas resultat  

Tre övergripande teman identifierades utifrån studiernas resultat: Personcentrerad vård, 

Förhållanden i omgivningen samt Social inverkan. Nedan följer en presentation av dem: 

5.3.1 Personcentrerad vård  

Personcentrerad vård är grundläggande när det gäller näringsintag hos patienter med 

demenssjukdom och samtliga tio studier berörde ämnet personcentrerad vård. Patienters 

unika perspektiv var lika viktigt som det professionella perspektivet och patienters 

självbestämmande och delaktighet värderades högt. I studien av Lee och Song (2015) 

framkom att bland annat den kognitiva och fysiska funktionen kunde påverka näringsintaget 

bland patienter. Studien kom också fram till att de olika förutsättningarna var något 

vårdpersonalen bör ta hänsyn till.  

I studiernas resultat framkom att en förutsättning i samband med måltid var att 

vårdpersonalen skulle uppmuntra patienter till en bibehållen autonomi (Barnes m.fl., 2013; 

Bryon m.fl., 2015; Mamhidir m.fl., 2015; Nell m.fl., 2016; Johansson m.fl., 2017). När 

patienters autonomi bevarades exempelvis genom att låta dem äta med fingrarna eller ställa 

fram maten så att patienter själva kunde lägga upp önskad portion på tallriken så gynnades 

näringsintaget för patienter (Barnes m.fl., 2013; Nell m.fl., 2016; Mamhidir m.fl., 2015). När 

patienters autonomi bevarades genom att duka på ett sätt där patienter själva fick lägga upp 

maten på tallriken, istället för att servera maten färdig på tallriken, stärktes patienters 

initiativförmåga och välbefinnandet ökade (Barnes m.fl., 2013). I en studie där två grupper 

jämfördes med varandra framkom att i den gruppen där patienter själva fick ta mat ökade 

vikten generellt jämfört med gruppen där ingen intervention gjordes (Mamhidir m.fl., 2015). 

I studien av Nell m.fl. (2016) framkom att mat som gick att äta med fingrarna visade sig vara 

en metod för att patienter ska få i sig näring utan att behöva bli matade. Patienters autonomi 

visade sig vara en viktig förutsättning för att kunna förbättra näringsintaget hos patienter 

med demenssjukdom (Johansson m.fl., 2017). Om patienter gjordes delaktiga genom att till 

exempel låta dem vara med och handla samt förbereda maten så ökade patienters autonomi 

och känsla av meningsfullhet. Studien kom också fram till att vårdpersonalen skulle vara 

tillgänglig under måltiderna och finnas som stöd, men inte ta över utförandet, vilket ledde att 

patienter kunde bibehålla sin autonomi. I studien av Bryon m.fl. (2015) arbetade 

vårdpersonalen på olika sätt när det gäller matning av patienter med demenssjukdom som 

vägrade att äta. Viss vårdpersonal respekterade patienters matvägran och på så sätt bibehöll 

patienter sin autonomi medan annan vårdpersonal tvingade i patienter mat. De som 
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respekterade patienters autonomi genom att inte tvinga i dem mat menade att njutningen av 

maten var viktigare än själva kaloriintaget. 

I samtliga tio studier var vårdpersonalens bemötande och agerande betydelsefullt för 

patienters näringsintag. För att patienter skulle få ett adekvat näringsintag var det viktigt att 

vårdpersonalen hade tålamod och gav patienter tid (Ball m.fl., 2016; Barnes m.fl., 2013; 

Murphy m.fl., 2017; Johansson m.fl., 2017; Pasman m.fl., 2015). I ett flertal studier framkom 

vikten av att patienter skulle beaktas som unika individer där vårdpersonalen skulle lära 

känna patienter för att få reda på hur miljön kunde utformas så att näringsintaget skulle bli 

optimalt för patienter (Ball m.fl., 2016; Bryon m.fl. 2015; Murphy m.fl., 2017; Johansson 

m.fl., 2017). Enligt Ball m.fl. (2016) behövde vissa patienter uppmuntras till att äta medan 

andra behövde påminnas eller hjälpas med matning. Ball m.fl. (2016), Murphy m.fl. (2017) 

samt Hanssen och Kuven (2016) kom fram till att maten skulle vara traditionellt och 

kulturellt anpassad för den unika individen. Enligt Hanssen och Kuven (2016) väckte den 

traditionella maten minnen hos patienter med demenssjukdom och skapade en känsla av 

välbefinnande, identitet och tillhörighet. Studiens resultat visade också att när traditionell 

mat serverades blev patienter glada och patienter som vanligtvis var tysta började prata. 

Enligt Murphy m.fl. (2017) hade religionen en stark koppling till maten. I studien skriven av 

Bryon m.fl. (2015) var det betydelsefullt att vara involverad i patienter bland annat för att få 

reda på patienters favoriträtter samt att använda alla sinnen för att upptäcka de individuella 

behoven. Johansson m.fl. (2017) beskrev att för att upptäcka patienters individuella behov 

skulle vårdpersonalen dela med sig av sina erfarenheter med varandra och maträtterna skulle 

vara individanpassade. 

Enligt Ball m.fl. (2016) skulle vårdpersonalen låta patienten vara den som bestämmer vad 

som ska ätas och hur maten ska lagas och inte låta sin kunskap om vad som är hälsosamt 

respektive ohälsosamt ta över. Barnes m.fl. (2013) menade att vårdpersonalen skulle ha ett 

informellt, men varmt och vänligt bemötande mot patienter för att optimera näringsintaget. 

Bryon m.fl. (2015) uppgav att vårdpersonalens attityd skulle vara öppen och uppmärksam, 

för att få en inblick av måltidssituationen. Enligt Murphy m.fl. (2017) främjades 

näringsintaget hos patienter med demenssjukdom när vårdpersonalen hade ett lugnt och 

uppmuntrande förhållningssätt. 

5.3.2 Förhållanden i omgivningen  

Samtliga tio studier beskrev olika förutsättningar för att förbättra näringsintaget hos 

patienter med demenssjukdom. Patienters näringsintag påverkades av sättet hur maten blev 

upplagd på tallriken och hur den såg ut (Ball m.fl., 2016; Hanssen & Kuven, 2016; Nell m.fl., 

2016). Ball m.fl. (2016) skrev att maten skulle serveras i små portioner och ha rätt konsistens 

medan Hanssen och Kuven (2016), Nell m.fl. (2016) och Murphy m.fl. (2017) poängterade 

vikten av att maten skulle dofta gott och inte bara se aptitlig ut. Olika dofter som nybakat 

bröd och kaffe stimulerade olika sinnen, vilket ledde till ökat näringsintag (Murphy m.fl., 

2017). Även dukningen hade betydelse för näringsintaget hos patienter med demenssjukdom 

(Ball m.fl., 2016; Barnes m.fl., 2013; Hanssen & Kuven, 2016; Mamhidir m.fl., 2015; Murphy 

m.fl., 2017). I studien av Murphy m.fl. (2017) och Ball m.fl. (2016) framkom att allt som 
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kunde distrahera patienter från att äta skulle rensas bort från bordet. Murphy m.fl. (2017) 

menade att patienter lättare kunde fokusera på maten och att äta mer ju färre bestick som 

fanns på bordet. De kom också fram till i sin studie att färgkontraster i porslin samt att 

dukar, servetter och blommor som fanns på bordet vid måltiderna hade en positiv påverkan 

på näringsintaget. Positivt för näringsintaget för patienter var om de hade rena händer, 

ansikten och kläder (Murphy m.fl., 2017). Ball m.fl. (2016) kom fram till att färgrika tallrikar 

samt hjälpmedel med pet-emot-kant kunde underlätta för patienter att äta självständigt. 

Barnes m.fl. (2013) kom fram till att dukningsstilarna skulle variera och bordet skulle alltid 

vara rent och se inbjudande ut.  

En kombination av traditionell mat och vita dukar på bordet ledde till att patienter som 

vanligtvis inte åt utan att stöka ner eller utan att få hjälp kunde plötsligt sitta fint vid bordet 

och äta med kniv och gaffel utan hjälp (Hanssen & Kuven, 2016). I studien som Mamhidir 

m.fl. (2015) gjorde framkom det att den yttre miljön i sin helhet påverkade näringsintaget 

bland patienter med demenssjukdom. Olika interventioner som gjordes i studien och som 

visade sig ha positiva effekter på näringsintaget var nya tavlor i matrummet, nya mönster på 

dukar och gardiner, privata saker i rummen, namnskyltar på dörrarna, helkroppsspeglar i 

rummen samt större skyltar och symboler i korridorerna. Andra förändringar i den yttre 

miljön som påverkade näringsintaget positivt var att vårdpersonalen bar färgglada kläder och 

serveringsskålar ställdes fram på bordet så att patienter kunde ta mat självständigt. 

Atmosfären blev mer trivsam och patienter gick upp i vikt. I arbetet mot att förebygga 

malnutrition använde sig Murphy m.fl. (2017) av en metod där färgkoder på patienter 

användes för att kökspersonalen skulle bli medvetna om vilka patienter som var i riskzonen 

för malnutrition. Röd färgkod på patienter indikerade på att de hade stor risk att drabbas av 

malnutrition och då skulle kökspersonalen vara extra uppmärksamma på patienter med röd 

kod medan grön färgkod visade att patienten hade god nutritionsstatus och det inte var lika 

allvarligt om patienten lät bli att äta den dagen.  

Flera studier visade att olika typer av mellanmål såsom snacks och plockmat kunde ha positiv 

inverkan hos patienter med demenssjukdom (Ball m.fl., 2016; Murphy m.fl., 2017; Nell m.fl., 

2016). Ball m.fl. (2016) menade att regelbundna mellanmål kunde förebygga aptitlöshet, 

medan Murphy m.fl. (2017) menade att när regelbundna mellanmål erbjöds till patienter så 

ökade patienters autonomi och motivation till att äta. Nell m.fl. (2016) kom fram till att 

mellanmål såsom korvrullar som kan ätas med fingrarna bidrog till ökat näringsintag hos 

patienter med demenssjukdom. I likhet med Murphy m.fl. (2017) menade även Nell m.fl. 

(2016) att mellanmålen kunde öka patienters självständighet.  

Forskarna kom fram till olika resultat när det gäller patienters valmöjligheter av mat. Ball 

m.fl. (2016) menade att patienters valmöjligheter skulle reduceras vid måltider eftersom 

alltför många alternativ kunde skapa agitation och förvirring hos patienter med 

demenssjukdom. Barnes m.fl. (2013) menade däremot att det skulle finnas olika 

valmöjligheter vid måltider eftersom det kunde bibehålla patienters intresse för mat och 

därmed öka näringsintaget. Murphy m.fl. (2017) menade att olika valmöjligheter av mat var 

fördelaktiga för patienters minne samt de kognitiva och sensoriska problemen som är vanliga 

vid demenssjukdom.  
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Två studier kom fram till att användandet av olika tricks vid måltidssituationerna kunde 

förbättra näringsintaget hos patienter med demenssjukdom (Bryon m.fl., 2015 & Pasman 

m.fl., 2015). I studien av Bryon m.fl. (2015) tog vårdpersonalen ibland hjälp av anhöriga för 

att få reda på patienters favoritmat och därmed locka till ätande med hjälp av favoritmaten. 

De använde sig även av speciella muggar för att underlätta sväljningen och bibehålla 

autonomin vid måltidssituationen. I studien av Pasman m.fl. (2015) användes tricks som att 

flytta patienter till en lugnare miljö såsom sovrum. För att stimulera sväljningsreflexerna hos 

patienter användes en metod där vårdpersonalen försiktigt nuddade patienters läppar med 

en servett.  

Bakgrundsljudet i samband med måltiden visade sig vara betydelsefull för näringsintaget för 

patienter med demenssjukdom i två studier (Hanssen & Kuven, 2016; Nell m.fl., 2016; 

Murphy m.fl., 2017). Att läsa böcker och sjunga sånger som påminde om patienters ungdom 

visade sig vara fördelaktigt för näringsintaget hos patienter med demenssjukdom (Hanssen & 

Kuven, 2016). Nell m.fl. (2016) kom fram till i sin studie att förekomsten av mycket oljud 

såsom att vårdpersonalen talade högt gjorde att patienter kände sig distraherade och 

stressade, vilket ledde till förvirring och att patienter inte åt bra. Bakgrundsmusik i 

måltidssituationerna hade ibland positiva effekter för näringsintaget hos patienter då de 

kände sig avslappnade, men ibland kunde musiken orsaka att patienter inte kunde 

koncentrera sig på maten eller att de glömde bort att äta. Murphy m.fl. (2017) kom fram till 

att musik under måltiderna kunde ha en avslappnande effekt vilket förbättrade 

näringsintaget hos patienter med demenssjukdom. Olika färg- och ljusskillnader i 

matrummet kunde också bidra till att skapa en avslappnande miljö där patienter åt bättre.  

Två studier kom fram till att platsen där maten intogs hade betydelse för näringsintaget hos 

patienter med demenssjukdom (Lee & Song, 2015; Johansson m.fl., 2017). Lee och Song 

(2015) använde sig av en EBS-skala (Eating Behaviour Scale) som innefattade bland annat 

initiativförmågan till ätande, uppmärksamhet och att slutföra måltiden. Studien visade att 

när maten intogs i det egna rummet istället för matrummet eller vardagsrummet så var EBS-

skalan lägre och näringsintaget minskade signifikant (p < 0,001). Det visade sig också vara 

viktigt att matborden skulle vara på ett visst avstånd från varandra och att temperaturen i 

rummet skulle vara behaglig (Murphy m.fl., 2017). Johansson m.fl. (2017) kom fram till att 

patienter åt bättre när de fick äta på daglig verksamhet eftersom det ökade aptiten och 

motivationen till att äta, då det kändes som att gå på restaurang. Studien visade också att 

hemlagad mat hade bättre effekt på näringsintaget än färdiga maträtter. En av studierna 

visade att tidpunkten då maten intogs hade betydelse för näringsintaget (Nell m.fl., 2016). 

Patienter åt mest när maten serverades klockan halv sju på eftermiddagen, eftersom vid den 

tiden hade de bäst aptit. Studien visade att det var viktigt att maten inte serverades med för 

täta mellanrum under dagen, så att patienter skulle hinna bli hungriga till nästa måltid (Nell 

m.fl., 2016). 

5.3.3 Social inverkan  

I sju av de tio studierna framkom att social inverkan med relationer och aktiviteter hade 

betydelse för näringsintaget för patienter med demenssjukdom (Ball m.fl., 2016; Barnes 
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m.fl., 2013; Hanssen & Kuven, 2016; Mamhidir m.fl., 2015; Murphy m.fl. 2017; Nell m.fl., 

2016; Johansson m.fl., 2017). Barnes m.fl. (2013) samt Hanssen och Kuven (2016) skrev om 

patienters kontakt med varandra under måltiderna. När patienter fick vara aktiva genom att 

själva lägga upp maten på tallriken ökade det sociala samspelet mellan patienter. De började 

prata med varandra mer än vanligt och hjälpte varandra under måltiden (Barnes m.fl., 2013; 

Hanssen & Kuven, 2016). Vid denna metod blev måltiden som en social aktivitet för patienter 

och relationerna med varandra förbättrades (Barnes m.fl., 2013). När traditionell mat 

serverades kände patienter tillhörighet och trygghet, men även gamla minnen framkallades. 

Detta ledde till att interaktionen mellan patienter blev bättre, vilket även påverkade 

näringsintaget positivt och de som vanligtvis var stumma började prata och visa glädje 

(Hanssen & Kuven, 2016).  

Ball m.fl. (2016), Johansson m.fl. (2017), Murphy m.fl. (2017) och Nell m.fl. (2016) kom fram 

till i sina undersökningar att anhöriga kunde vara en resurs i ett ökat näringsintag för 

patienter med demenssjukdom. I studien av Ball m.fl. (2016) framgick att när anhöriga var 

med vid förberedelsen av måltiden kunde det minska social isolering hos patienter och 

därmed ökade livskvaliteten. Den sociala isoleringen minskade även när patienter åt 

tillsammans med varandra. I studien framkom även att när någon satt tillsammans med 

patienter och åt så ökade patienters näringsintag. Det kunde vara svårt för vissa patienter att 

äta om de satt ensamma och åt. Johansson m.fl. (2017) belyste vikten av att involvera 

partnern vid måltider hos patienter med demenssjukdom. Att ha partnern med under 

måltiden kunde underlätta när patienter behövde hjälp med ätandet och patienter kände att 

någon brydde sig om dem. Johansson m.fl. (2017) konstaterade att en måltid var mer än bara 

mat, att det hade en viktig social betydelse. Det visade sig vara viktigt med sällskap under 

måltiden och att någon äter samtidigt med patienter (Ball m.fl., 2016; Johansson m.fl., 2017; 

Murphy m.fl., 2017; Nell m.fl., 2016). Sällskap under måltiden var nödvändigt för att 

patienter skulle kunna imitera vårdpersonalen när de åt (Johansson m.fl., 2017 & Murphy 

m.fl., 2017). När patienter åt tillsammans fick de möjlighet att interagera med varandra och 

på så sätt bibehålla det sociala nätverket (Johansson m.fl., 2017). När anhöriga satt med och 

åt med patienter så kände patienter förtroende och deras måltidserfarenheter från tidigare i 

livet framkallades samtidigt som anhöriga kunde hjälpa till med att uppmuntra patienter till 

att äta och dricka. Dock visade studien att det kunde också ha negativa följder när anhöriga 

satt med och åt med patienter eftersom patienter då kunde känna en press att de måste äta. 

När vårdpersonalen satt och åt med patienter så ökade tilliten till vårdpersonalen och 

patienter kunde lättare få i sig näring om de kunde imitera vårdpersonalen som också åt 

(Murphy m.fl., 2017). Stöd från anhöriga betraktades som värdefullt för att patienter skulle få 

ett adekvat näringsintag, men även de sociala interaktionerna mellan patienter var 

betydelsefulla. Patienter kunde observera varandra, vilket kunde göra att förvirrade patienter 

lättare kunde komma igång med ätandet (Nell m.fl., 2016).   

I studien av Mamhidir m.fl. (2015) gjordes en intervention i den fysiska miljön som 

innefattade bland annat nya tavlor i matrummet och patienternas valda mönster på dukar 

och gardiner samt färgglada vårdpersonalkläder. Interventionen ledde till att den sociala 

kontakten mellan patienter förbättrades och atmosfären blev mer trivsam, vilket påverkade 

näringsintaget positivt. En viktuppgång kunde påvisas hos 13 patienter av 18 efter 

interventionen och patienters vikt ökade i snitt 2,3 kilo på fyra månader (p < 0,01). I 
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kontrollgruppen, där ingen intervention gjordes, ökade vikten i snitt med 2,1 kilo på fyra 

månader hos två av 15 patienter, medan 12 patienter gick ner i vikt och en patient bibehöll 

samma vikt som tidigare (Mamhidir m.fl., 2015).  

Aktiviteter under dagen visade sig vara betydelsefullt för näringsintaget för patienter med 

demenssjukdom (Ball m.fl., 2016; Murphy m.fl., 2017; Nell m.fl., 2016). Ball m.fl. (2016) 

menade att måltiden skulle göras till en aktivitet med hjälp av exempelvis musik, olika 

dukningar och speciella tallrikar samt umgänge med familj och vänner, vilket kunde förbättra 

näringsintaget för patienter. Enligt Murphy m.fl. (2017) var deltagandet i aktiviteter såsom 

trädgårdsarbete, bakning och shopping viktigt för näringsintaget för patienter med 

demenssjukdom, eftersom aktiviteter under dagen stimulerade aptiten hos patienter. 

Temadagar visade sig vara viktiga möjligheter för att öka näringsintaget hos patienter. 

Innehållet i tema-dagarna bestämdes till stor del av patienters kulturer och aktiviteterna var 

anpassade till kulturen. Tema-dagarna innefattade bland annat födelsedagsfirande, högtider 

såsom jul, provsmakningar, filmkvällar och glassdagar (Murphy m.fl., 2017). Patienters aptit 

förstärktes beroende på hur aktiva de var under dagen. När patienter togs ut på promenader 

under dagen kunde de äta upp hela portionen när det var lunchdags, medan vid utebliven 

aktivitet kunde patienter låta bli att äta (Nell m.fl., 2016). 

6 DISKUSSION  

Avsnittet inleds med en resultatdiskussion som är uppdelad i två avsnitt: syften och metoder 

samt resultat. Vidare följer en metoddiskussion samt en etikdiskussion. Avsnittet avslutas 

med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion  

I avsnittet diskuteras resultatet i två avsnitt avseende studiernas syften och metoder samt 

resultat. 

6.1.1 Syften och metoder  

Samtliga tio artiklar handlade om patienter med demenssjukdom och deras nutritionsstatus. 

Två av studierna hade som syfte att beskriva patienters måltidserfarenheter och vad som 

påverkar deras förmåga att äta. En av studierna var av kvalitativ ansats och använde sig av 

observationer som datainsamlingsmetod. Enligt Polit och Beck (2017) är observationer en 

viktig datainsamlingsmetod i vårdmiljöer och sjuksköterskorna har en gynnsam position till 

att kunna observera både patienters, anhörigas och vårdpersonalens beteenden. En fördel 

med observationer som datainsamlingsmetod är att människor studeras utan att de är 

medvetna om sitt beteende och det kan vara en gynnsam metod när människor studeras som 
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inte alltid är kapabla till att kunna beskriva sina beteenden (Polit & Beck, 2017). Därmed 

anses observationer vara en lämplig metod när patienter med demenssjukdom studeras på 

grund av den nedsatta kognitiva förmågan. Den andra studien hade kvantitativ ansats och 

var en beskrivande tvärsnittsstudie. Enligt Polit och Beck (2017) innebär kvantitativa studier 

att data samlas in genom mätningar och informationen som presenteras är numerisk. 

Anledningen till att en kvantitativ studie valdes med i examensarbetet var att metoden var en 

litteraturöversikt och där inkluderas både kvalitativa och kvantitativa studier, men också 

eftersom författarna bedömde att den kvantitativa studien bekräftar de kvalitativa studierna. 

En av artiklarna var mixed-method, där både kvalitativa och kvantitativa metoder användes. 

Studien syftade till att undersöka om det sker en utveckling över tid efter att en viss åtgärd 

har satts in och det som framkom i resultatet var viktförändringar hos patienter. Den 

kvantitativa metoden innebar att observera patienter och följa deras vikt medan den 

kvalitativa metoden innebar att studera dagböcker skrivna av vårdpersonalen i boendena. 

Polit och Beck (2017) skriver fördelar med användandet av mixed-method, bland annat att 

den kan ge svar på flera olika frågor och resultatet blir mer omfattande (Polit & Beck, 2017). 

Mixed-method är enligt Borglin (2017) komplementär då den kvantitativa metoden 

representerar numeriskt data medan den kvalitativa metoden representerar textdata, vilket 

möjliggör att respektive metods styrkor kan kvarstå i resultatet medan begränsningarna 

utesluts.  

Sex artiklar hade intervjuer som datainsamlingsmetod, varav tre artiklar hade 

semistrukturerade intervjuer. En av studierna undersökte hemmaboende patienter där 

anhörigvårdarna intervjuades kring matning, förekommande problem och strategier kring 

nutritionsrelaterade utmaningar. I en av studierna intervjuades olika professioner på 20 

vårdhem kring problem förknippade med näringsintag för patienter med demenssjukdom. I 

en annan studie intervjuades vårdpersonalen på två specialiserade demensenheter kring 

optimalt näringsintag för patienter. Syftena mellan artiklarna där semistrukturerade 

intervjuer användes skiljde sig åt. En av dem hade som syfte att utforska anhörigvårdarnas 

uppfattningar om utmaningar gällande näringsintag för patienter med demenssjukdom och 

praktiska strategier för att hantera utmaningarna, medan en annan studie syftade till att 

utveckla en modell för att förstå de komplexa problemen kopplade till näringsintag för 

patienter med demenssjukdom. En av studierna hade som syfte att utforska vårdpersonalens 

perspektiv kring faktorer som påverkar optimalt näringsintag för patienter med 

demenssjukdom. Polit och Beck (2017) beskriver semistrukturerade intervjuer som 

intervjuer där intervjuarna har en lista med ämnen som ska täckas istället för specifika frågor 

som ska ställas. I semistrukturerade intervjuer kan inte intervjuarna förutsäga vad svaret 

blir, utan anpassar sig till det som dyker upp under intervjun. Frågorna ger möjlighet för 

deltagarna att tala öppet och berätta med egna ord. Det bedömdes vara en fördel att välja så 

många artiklar med intervjuer till examensarbetet eftersom syftet var att göra en översikt 

över förutsättningar som främjar näringsintaget hos patienter med demenssjukdom och då 

var vårdpersonalens och anhörigvårdarnas perspektiv intressanta.  

Två av de kvalitativa studierna som hade intervju som datainsamlingsmetod hade liknande 

syften. De handlade om vårdpersonalens åsikter om hur näringsintaget hos patienter med 

demenssjukdom kunde förbättras. En av studierna syftade till att studera betydelsen av 



22 

traditionell mat för patienter med demenssjukdom i olika institut genom att intervjua 

anhöriga och vårdpersonalen kring deras åsikter och inställning till traditionell mat. Den 

andra studien syftade till att utforska och beskriva vårdpersonalens uppfattningar om hur 

måltiderna kan förbättras för hemmaboende patienter med demenssjukdom. Det bedömdes 

vara en fördel att använda artiklar som ägde rum i både patienters egna hem och olika 

institut, eftersom en bredare uppfattning kring patienters näringsintag kunde nås. Om 

endast hemmaboende patienter hade studerats hade det kunnat ge ett annat resultat som 

inte svarar på syftet. I en studie intervjuades vårdpersonalen angående deras medverkan av 

artificiellt näringsintag hos patienter med demenssjukdom som var inlagda på sjukhus. Syftet 

med studien var att utforska och beskriva hur vårdpersonalen är involverade i vården som 

rör beslutsfattande gällande den artificiella näringen.  

En studie hade fyra olika sätt att samla in data på: observationer, intervjuer, 

journalanteckningar samt dagböcker. Studien syftade till att beskriva olika problem 

vårdpersonalen möter när det gäller matning av patienter med demenssjukdom på olika 

vårdhem samt hur de hanterar problemen. En datainsamlingsmetod där flera olika metoder 

används kallas enligt Polit och Beck (2017) för triangulation. Triangulation beskrivs som en 

fördelaktig metod då användandet av endast en metod kan aldrig ge ett fullständigt adekvat 

svar på ett problem. Användandet av triangulation kan bidra till att fånga en mer komplett 

och kontextualiserad avbild av viktiga fenomen. Det upplevdes aningen rörigt med att en 

artikel var gjord med triangulation, eftersom det inte riktigt framkom i resultatet vilken 

metod som hade använts till vilka delar. Trots att triangulation har sina fördelar med ett mer 

omfattande resultat upplevdes metoden ha sina svagheter. Till exempel hade resultatet 

kunnat vara mer specifikt och noggrant om det hade valts endast en datainsamlingsmetod. 

Det hade förmodligen varit mer tydligt om en metod hade använts, men användandet av 

triangulation gav bredd i resultatet och kunde ge svar på syftet i examensarbetet. 

6.1.2 Resultat  

Resultatet visade tre övergripande teman som främjar patienters näringsintag: 

personcentrerad vård, förhållanden i omgivningen samt social inverkan. I resultatet under 

temat personcentrerad vård framkom att patienters bibehållna autonomi var viktigt för 

näringsintaget. Vårdpersonalen kunde uppmuntra patienter till en bibehållen autonomi 

bland annat genom att duka på ett sätt där patienter själva kunde lägga upp önskad mängd 

mat på tallriken. Resultatet visade också att vårdpersonalen skulle vara tillgänglig och finnas 

som stöd när patienter skulle äta, men inte ta över utförandet. Detta kan kopplas till det 

Eriksson (2014) skriver om grundbegreppet människa. Respekt och vördnad ska visas till den 

unika människan och vårdaren ska ha tilltro till människans egna möjligheter att växa och 

utvecklas. Eriksson menar också att alla levande människor har en vilja att vara med och 

skapa sitt eget liv. Delaktighet är en del av vårdprocessens natur som utgörs av relationen 

mellan patient och vårdpersonal. Resultatet kan kopplas till Patientlagen (SFS 2014:821) där 

det framkommer att patientens självbestämmanderätt och integritet ska respekteras och 

patienten ska ges möjlighet att bestämma över sitt näringsintag. Detta kan reflekteras 

gentemot tidigare forskning som visar att beslutsfattande kan vara ett problem för patienter 
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med demenssjukdom och att vårdpersonal och anhöriga ibland måste ta beslut åt patienter 

(Weitzel m.fl., 2015). 

Vidare framkom i resultatet att mat som kunde ätas med fingrarna var en gynnsam metod för 

att patienter skulle få i sig näring utan att behöva bli matade och därmed kunde de bibehålla 

sin autonomi. Detta i likhet med vad Eriksson (2014) skriver, att människan har olika begär, 

behov och problem som bör förhållas till olika slag av hälsohinder. Problemen handlar om att 

människan inte kan hantera sin aktuella situation och de kommer till uttryck när det dagliga 

livet påverkas. Detta kan diskuteras utifrån tidigare forskning som visar att patienter med 

demenssjukdom kan förlora förmågan att känna igen och använda bestick (Weitzel m.fl., 

2015). Patienterna kan också ha svårt att förstå direktiv och följa instruktioner, vilket kan 

påverka deras näringsintag och en bibehållen autonomi. Detta kan kopplas till Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) som skriver att patienter är i ett beroendeförhållande till 

vårdpersonalen och därför är det viktigt att patienternas autonomi och integritet respekteras 

trots att patienten kan ha förlorat förmågan att bestämma själv.  

Resultatet visade att vårdpersonalens bemötande och agerande hade en stor påverkan för 

patienters näringsintag. Det var viktigt att ge patienter tid och ha tålamod samt ha ett varmt 

och vänligt bemötande. Det betonades att patienter sågs som unika individer och ett 

helhetsperspektiv beaktades för att varje patient med demenssjukdom ska få ett optimalt 

näringsintag. Detta kan kopplas till Eriksson (2014) som beskriver människan som en unik 

varelse bestående av kropp, själ och ande. Det är viktigt att människans emotionella och 

andliga behov beaktas i lika hög grad som de fysiska behoven. Eriksson (2014) betonar också 

vikten av att vården ska vara individuell och menar att människans unika särdrag är 

grundläggande i vården. Detta kan reflekteras gentemot tidigare forskning som visar att 

demenssjukdom kan ge stora beteendemässiga förändringar som bland annat innefattar 

ändringar i humöret, agitation, vanföreställningar och förändringar i matvanor (Cipriani 

m.fl., 2018).  

I resultatet framkom att det var positivt för näringsintaget om vårdpersonalen vårdade 

patienter under en längre tid bland annat då vårdpersonalen hade kunskap om varje enskild 

patients önskemål och förmågor. Kulturen visade sig vara en betydelsefull del i måltiden, då 

det var viktigt att maten var traditionellt och kulturellt anpassad för patienter. Traditionellt 

och kulturellt anpassad mat ökade enligt vårdpersonalen patienters känsla av välbefinnande, 

identitet och tillhörighet samt väckte gamla minnen. Detta kan diskuteras utifrån Eriksson 

(2014) som skriver att kulturen är en viktig del av människans liv och de kulturella behoven 

är lika viktiga att beaktas som de fysiska, emotionella och andliga behoven. En medvetenhet 

om den kulturella tillhörigheten har enligt Eriksson (2014) stor betydelse för hälsan. Detta 

kan kopplas till värdegrunden för omvårdnad där det framkommer att sjuksköterskan ska 

respektera de mänskliga och kulturella rättigheterna (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Sjuksköterskan ska arbeta för en respektfull och jämlik vård oberoende av patientens 

funktionsnedsättning, kön, nationalitet, sexuell läggning, tro och ålder med flera. 

Vidare framkom i resultatet att näringsintaget främjades av olika förhållanden i 

omgivningen. För att stimulera näringsintaget och välbefinnandet hos patienter var 

miljöfaktorer betydelsefulla såsom fina dukar, färgade porslin, blommor på borden, nya 
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tavlor och gardiner samt behagliga bakgrundsljud och dofter. En avslappnande miljö i 

samband med måltid skapades genom användningen av färg- och ljusskillnader i 

matrummet. Detta hör ihop med vad Eriksson (2014) skriver om hälsa, bland annat att 

miljöfaktorers och människans egen upplevelse om sin hälsa påverkar hur hälsan är. En 

optimal hälsa uppnås när människan upplever välbefinnande. Resultatet kan diskuteras 

utifrån tidigare forskning som visar att sinnen för lukt och smak försvinner när människor 

åldras, men det är även vanligt att synsinnet försämras så att patienterna inte ser maten på 

tallriken ordentligt (Meyer m.fl., 2015). 

I resultatet framkom också att en social inverkan och aktiviteter hade betydelse för 

näringsintaget hos patienter med demenssjukdom. Genom att patienter fick äta tillsammans 

eller ha sällskap av anhöriga eller vårdpersonalen kunde de bli uppmuntrade till att äta. 

Interaktionerna mellan patienter blev också bättre och de upplevde bekräftelse, tillhörighet 

och trygghet. Patienter som vanligtvis satt tysta började prata mer med varandra, vilket enligt 

vårdpersonalen främjade patienters livskvalitet. Detta kan kopplas till Eriksson (2014) som 

menar att det är relationen mellan patient och vårdare som utgör vårdprocessens natur och 

ömsesidigheten beskrivs som en byggsten i vårdrelationen. Vårdandet är en naturlig 

kärlekshandling där vårdaren bekräftar patienten genom kärlek och omtanke. Vårdrelationen 

uppstår på ett naturligt och ädelt sätt, den tvingas inte fram. Vidare menar Eriksson (2014) 

att människan har en längtan efter delaktighet och förening med andra. Detta kan diskuteras 

utifrån vad tidigare forskning visar, att malnutrition orsakar psykologiska åkommor och har 

en negativ påverkan på livskvaliteten (Roberts m.fl., 2015). Enligt kompetensbeskrivningen 

för legitimerad sjuksköterska (2017a) har sjuksköterskan ett ansvar att uppnå bästa möjliga 

välbefinnande och livskvalitet för patienten.  

Vidare framkom det i resultatet att olika typer av mellanmål såsom snacks och plockmat 

kunde minska risken för malnutrition och därmed lidande hos patienter med 

demenssjukdom. Regelbundna mellanmål ökade patienters motivation till att äta. Detta kan 

reflekteras gentemot det Eriksson (2015) skriver om lidande, att det är en unik upplevelse 

hos den enskilda människan och hela hennes livssituation. Det är människan som lider, men 

det är även människan som frambringar lidandet och har förmågan att hjälpa en lidande 

människa. Vårdlidande kan uppstå om patienten inte får sina grundläggande behov 

tillgodosedda såsom ett adekvat näringsintag. Detta kan kopplas till tidigare forskning som 

beskriver ett samband mellan malnutrition och dålig munhälsa eftersom patienterna med 

demenssjukdom kan ha svårt att uttrycka sig om munhälsan till vårdpersonal (Ziebolz, 

Werner, Schmalz, Nitschke, Haak, Mausberg m.fl., 2017). Tidigare forskning visar också att 

malnutrition kan uppstå om patienten har en dålig munhälsa med till exempel tandlossning 

och dålig munvård (Lindqvist m.fl., 2015). Malnutrition kan innebära ett lidande för 

patienten bland annat på grund av att det orsakar sämre livskvalitet och ökar risken för bland 

annat förtidig död, infektioner och svårläkta trycksår (Meyer m.fl., 2015).  

I resultatet framkom etiska reflektioner, till exempel kring autonomi. Resultatet visade att 

bibehållen autonomi och uppmuntring till autonomi hos patienter var betydelsefull för ett 

adekvat näringsintag. Eftersom studien enbart handlar om patienter med demenssjukdom 

kan det finnas risk att vårdpersonalen tar över bestämmandet. Ibland kan också patienter 

vara förvirrade och ha en oförmåga att ta beslut. Det kan hända att patienter inte riktigt vet 
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vad de vill eller säger fel saker, till exempel att de säger ja och menar nej eller tvärtom, men 

det kan också ta tid innan de svarar. Därmed måste vårdpersonalen ha ett etiskt 

förhållningssätt i arbetet och alltid tänka på vad som är bäst för patienter, ge dem tid och inte 

prata över huvudet på dem. Ett annat etiskt dilemma som uppstod i resultatet är matningen 

av patienter. En av studierna visade att de som matar patienter inte alltid är överens med 

varandra, då vissa tänker att njutningen av maten är viktigare än kaloriintaget medan andra 

tvingar patienter i mat, trots att de inte vill, och tänker att patienter måste ha mat för att 

överleva. Därmed upptäcktes att matning är en viktig del i den etiska reflektionen då det 

handlar om patienter med demenssjukdom. Vårdpersonalen bör överväga för- och nackdelar 

samt bidra till att patienter får de grundläggande behoven tillgodosedda, men samtidigt 

arbeta för en bibehållen autonomi för patienter så att de kan ta självständiga beslut. 

6.2 Metoddiskussion  

En allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017) valdes som metod, eftersom syftet var att 

göra en översikt över förutsättningar som främjar näringsintaget hos patienter med 

demenssjukdom. Fördelen med den valda metoden var att det var ganska lätt att hitta fram 

artiklar på det som skulle undersökas, för att både kvalitativa och kvantitativa artiklar kunde 

användas. Detta gav en bredare sökning jämfört med om en systematisk litteraturöversikt 

hade använts. Dessutom finns mycket forskning om demenssjukdom, vilket underlättade 

arbetet. Det upplevdes dock som svårt att hitta artiklar som enbart var från sjuksköterskans 

perspektiv då de flesta artiklarna som hittades hade flera perspektiv i samma artikel. Av den 

anledningen kompletterades sjuksköterskors perspektiv till anhörigvårdarnas, 

vårdpersonalens och sjuksköterskornas perspektiv. Att ha med flera perspektiv gav större 

förståelse för näringsintaget hos patienter med demenssjukdom.  

I litteraturöversikten användes både kvalitativa och kvantitativa artiklar, vilket var 

fördelaktigt då det gav svar på syftet utifrån olika slags undersökningar. Enligt Polit och Beck 

(2017) är kvalitativa data berättande och subjektiv där människors egna upplevelser och 

erfarenheter ligger i fokus, medan kvantitativa data innebär numerisk information med 

formella mätningar och statistiska analyser. Genom att kombinera kvalitativa och 

kvantitativa studier nås bredare kunskaper inom ämnet då metodernas styrkor och svagheter 

väger upp varandra. De kvalitativa studierna kan hjälpa till att bekräfta de kvantitativa 

forskningsresultaten genom beskrivningar och tolkningar. Samtidigt kan de kvantitativa 

studierna bekräfta de kvalitativa forskningsresultaten genom statistik och siffror (Polit & 

Beck, 2017).  

Ett flertal artiklar som var relevanta för syftet handlade om patienter med demenssjukdom 

samt näringsintag. En av artiklarna handlade om både patienter med demenssjukdom och 

äldre patienter, men till examensarbetet valdes endast data som handlade om patienter med 

demenssjukdom (Barnes m.fl., 2013). De tio artiklar som valdes ut gav bredd på 

litteraturöversikten då de fokuserade på olika förutsättningar i miljön för patienter med 

demenssjukdom i samband med måltid. Till exempel handlade några artiklar om 
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bakgrundsljud i samband med måltid medan några andra handlade om olika sätt att duka på 

och förbereda för måltidssituationen.  

Det fanns en tidsbegränsning för examensarbetet, vilket påverkade val av metod och antalet 

valda artiklar. Ett annat sätt att insamla information om näringsintag hos patienter med 

demenssjukdom är intervjuer för att få information från förstahandskällan, men en allmän 

litteraturöversikt är en mer relevant metod då det skapades en översikt över det aktuella 

kunskapsläget genom att söka forskning via databaser. Med hänsyn till tidsbegränsningen 

och att det är otillåtet att genomföra intervjuer valdes intervjustudier bort. Dessutom var det 

inte möjligt att enbart få förstahandskällor från patienter då det kan uppstå svårigheter att få 

fram information från patienter med demenssjukdom, förmodligen på grund av den 

kognitiva nedsättningen sjukdomen medför. En systematisk litteraturstudie är en annan 

metod som hade kunnat användas, men valdes bort eftersom det fanns en vilja att inkludera 

både kvalitativa och kvantitativa studier. 

En svaghet med den allmänna litteraturöversikten som genomfördes var att alla artiklar som 

användes var skrivna på engelska, vilket orsakade problem när materialet skulle tolkas och 

analyseras. På grund av bristande kunskaper i det engelska språket användes ett 

översättningsprogram, vilket inte var helt tillförlitligt då vissa brister upptäcktes i samband 

med översättning av vissa ord. De bristande kunskaperna i det engelska språket kan ha 

påverkat tolkningarna av studierna och orsakat att det som framkommit i resultatet inte är 

helt rättvist. När det har funnits misstankar att översättningen kanske inte är fullständigt 

korrekt har detta dock dubbelkollats med ett annat översättningsprogram.  

Data samlades in genom att göra sökningar i två olika databaser: Cinahl plus och Pubmed. I 

urvalet av de vetenskapliga artiklarna valdes endast artiklar som var peer reviewed, vilket 

innebär att artiklarna var granskade och bedömda av olika forskare, vilket ökade 

tillförlitligheten för innehållet. I Pubmed fanns ingen begränsningsfunktion för artiklar som 

skulle vara peer reviewed och därför gjordes en kontroll i Ulrichsweb för att säkertställa att 

artiklarna från Pubmed var peer reviewed. För att hitta så aktuell forskning som möjligt 

gjordes begränsningar i årsspannet. I början var tanken att artiklar äldre än fem år inte skulle 

inkluderas, men eftersom en artikel som var lite äldre än fem år svarade väl på syftet 

ändrades årsspannet så att artiklarna som söktes var publicerade mellan år 2009-2019. I 

urvalet inkluderades artiklar som hade abstract och var tillgängliga i fulltext så att en 

helhetsbild tydligt skulle framkomma. Dessutom valdes artiklar uteslutande skrivna på 

engelska eftersom materialet bedömdes vara likvärdigt och det fanns en önskan att vara 

konsekventa med urvalet. Artiklar uteslutande skrivna på engelska bedömdes också minska 

risken för tolkningar. Dessutom är den största delen publicerad forskning skriven på 

engelska. 

Analysen som gjordes enligt Friberg (2017) var en bra analysmetod för examensarbetet. Det 

var fördelaktigt att läsa texterna upprepade gånger eftersom en helhetsbild kunde lättare nås. 

Metoden som användes när likheter och skillnader skulle upptäckas upplevdes som en 

gynnsam metod eftersom det var lätt att se gemensamma drag på grund av 

färgmarkeringarna. Anledningen till att artiklarnas ansatser delades upp i kvalitativa 

respektive kvantitativa metoder var att intresset var riktat på olika innehåll. I artiklarna som 
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var av kvalitativ ansats låg fokus på olika teman som framkom i resultaten, medan i den 

kvantitativa artikeln var siffrorna mer intressanta, då det tydligt framkom att det fanns en 

signifikant skillnad efter interventionen. Trots att det var enkelt att dela in gemensamma 

drag med olika färgmarkeringar upplevdes det som svårt att hitta heltäckande teman och bra 

benämningar på dem. Det var mycket som var intressant i artiklarna och som berörde samma 

ämnen, men det fanns också en del skillnader, vilket gjorde att det var svårt att komma på en 

bra benämning som täcker upp helheten.  

För att säkerställa artiklarnas kvalité och sanningsenlighet användes tre begrepp av Polit och 

Beck (2017): Trovärdighet, Giltighet och Överförbarhet. Trovärdighet handlar om hur väl 

sanningsenlig studiens resultat är. Om studien kan göras om flera gånger med samma 

fokusgrupper och kontext och uppnå liknande resultat, ökar trovärdigheten till studien. 

Examensarbetet innehöll tydliga beskrivningar om vad som skulle studeras och vilken metod 

som användes samt bilagor med sökmatris och artikelmatris, där det framkom bland annat 

vilka sökord som användes och i vilka databaser sökningarna gjordes. Detta gör det möjligt 

att upprepa studien och ökar trovärdigheten. Det är dock inte säkert att resultatet skulle bli 

detsamma, eftersom forskningen utvecklas ständigt inom ämnesområdena demenssjukdom 

och näringsintag, vilket kan leda till ett större antal träffar vid sökning av artiklar och nyare 

artiklar, vilka kan ge upphov till annorlunda resultat och därmed minskar trovärdigheten. 

Giltighet är enligt Polit och Beck (2017) ett kvalitetskriterium som handlar om till vilken grad 

studien lyckas undersöka det den avser att undersöka, alltså hur sanningsenliga analyserade 

data är. I examensarbetet gjordes en kvalitetsgranskning enligt Friberg (2017) för både 

kvalitativa och kvantitativa studier, vilket ökade giltigheten. Frågorna i kvalitetsgranskningen 

handlade bland annat om hur tydligt problemet är och vilka teoretiska utgångspunkter som 

finns samt om syftet är klart formulerat. Alla artiklar som hade låg kvalitet valdes bort, men 

även två artiklar som hade hög kvalitet valdes bort eftersom de saknade en ordentlig 

metodbeskrivning. Det som också ökade giltigheten i examensarbetet var att flera studier 

kom fram till liknande resultat. Till exempel kom de flesta valda artiklar fram till att det 

sociala samspelet har en viktig betydelse för näringsintaget för patienter med 

demenssjukdom. Överförbarhet beskrivs av Polit och Beck (2017) till vilken grad studien kan 

överföras eller tillämpas inom andra grupper eller sammanhang. Eftersom samtliga artiklar i 

examensarbetet kom fram till liknande resultat kan resultatet tillämpas och överföras till 

andra grupper och sammanhang till en viss grad. Dessutom är forskningen i artiklarna gjord i 

olika länder och världsdelar vilket kan bidra till ett mer mångkulturellt perspektiv och 

resultaten kan vara överförbara till patienter med demenssjukdom i olika länder. Dock 

varierade antalet deltagare i studierna mellan 11 och 149 vilket gör det svårt att överföra 

resultatet fullt ut då fler deltagare skulle krävas för att ge mer allmänna och överförbara 

resultat. Examensarbetet är också skrivet på kandidatnivå med begränsade kunskaper och 

tidsbegränsning vilket kan minska överförbarheten, men förhoppningsvis kan resultatet vara 

till nytta för vårdpersonalen i olika verksamheter för patienter med demenssjukdom. 
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6.3 Etikdiskussion 

I examensarbetet eftersträvades resultat som skulle vara tillförlitliga och därför har de etiska 

reglerna och riktlinjerna för forskning enligt Codex (2019) respekterats. För att undvika 

oredlighet i forskning, som enligt Codex handlar om att hitta på egna data, förfalska, plagiera 

eller stjäla en text, har examensarbetet refererats enligt APA-manualen. Under arbetets gång 

har risker för oredlighet konstant funnits i åtanke och respekt har visats för de etiska 

riktlinjerna. Det gjordes forskningsetiska överväganden gällande metoden, där det valdes en 

metod där det inte uppstår några personliga kontakter med människor. Ett etiskt problem 

som uppstod när artiklarna analyserades var att flera artiklar benämnde all vårdpersonal 

som ”nurses”, vilket från början tolkades som sjuksköterskor. Några artiklar handlade om att 

sjuksköterskor matade patienterna och efter att ha använt ett kritiskt förhållningssätt 

upptäcktes att begreppet ”nurses” innefattar vårdpersonal i allmänhet. I Sverige har 

sjuksköterskan omvårdnadsansvaret för patienterna, men är oftast inte den som utför 

patientnära uppgifter inom vården för patienter med demenssjukdom. Sjuksköterskans 

ansvar kan se olika ut i olika länder. Därför har det i examensarbetet valts att benämna all typ 

av vårdpersonal inklusive sjuksköterskor med benämningen ”vårdpersonal”. Ett annat etiskt 

problem som uppstod under arbetets gång var de bristande kunskaperna i engelska, vilket 

kan ha påverkat resultatet. Dessutom har en förförståelse funnits gällande demenssjukdom 

och näringsintag på grund av tidigare arbetslivserfarenheter, vilket kan ha påverkat 

uppfattningen av artiklarnas innehåll, men förförståelsen har beaktats och diskuterats med 

handledaren i syfte att minska risken att låta resultatet påverkas av förförståelsen. 

7 SLUTSATSER 

Syftet var att göra en översikt över förutsättningar som främjar näringsintaget hos patienter 

med demenssjukdom och besvarades i examensarbetet. I resultatet uppmärksammades tre 

övergripande teman som påverkade näringsintaget hos patienter med demenssjukdom. Ett 

tema var personcentrerad vård som främst handlade om uppmuntran till bibehållen 

autonomi och delaktighet hos patienterna. Vårdpersonalens bemötande ingick i temat 

personcentrerad vård, vilket hade betydelse för patienternas välbefinnande och näringsintag. 

Den individuella vården där den unika människan uppmärksammas hade betydelse för 

näringsintaget. Andra temat som var övergripande i resultatet var förhållanden i 

omgivningen, där både dukningen och matens utseende, konsistens och doft var viktiga 

aspekter. Det som påverkade näringsintaget positivt var olika färger i miljön, lugn atmosfär, 

regelbundna mellanmål, traditionella maträtter samt att borden var rensade från föremål 

som kunde distrahera patienterna från att äta. Det tredje övergripande temat som 

identifierades i resultatet var social inverkan där det framkom att närvaro av andra patienter, 

anhöriga samt vårdpersonal under måltiden var betydelsefullt för patienternas näringsintag. 

Sociala och fysiska aktiviteter var värdefullt för ett adekvat näringsintag eftersom aptiten 

stimulerades och patienter som vanligtvis inte pratade började prata. Gemenskapen vid 

måltiden skapade en trivsam atmosfär och kontakten mellan patienterna förbättrades 
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samtidigt som de upplevde tillhörighet och trygghet. Den sociala inverkan hade betydelse för 

patienternas livskvalitet och välbefinnande. Förhoppningsvis kan resultatet bidra till ökad 

kunskap för vårdpersonal om hur olika förutsättningar kan främja näringsintaget. 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Området som har undersökts har varit brett och resultaten visade olika förutsättningar som 

har betydelse för näringsintaget för patienter med demenssjukdom. Författarna till 

examensarbetet föreslår vidare forskning inom området genom att undersöka den yttre 

måltidsmiljöns inverkan på näringsintaget. Genom att studera hur den yttre miljön påverkar 

näringsintaget kan risken för malnutrition hos patienter med demenssjukdom 

förhoppningsvis minska. Vidare forskning föreslås om patienternas upplevelser och 

erfarenheter om vad som kan påverka näringsintaget. Vårdpersonalens bemötande hade en 

viktig roll i patienternas näringsintag och eftersom malnutrition är ett vanligt förekommande 

problem hos patienter med demenssjukdom föreslås vidare forskning om vårdpersonalens 

agerande vid måltidssituationer. Mer forskning om kulturens betydelse för näringsintaget 

föreslås för att resultatet visade att en kulturellt anpassad mat kunde ha positiva effekter på 

välbefinnandet och aptiten hos patienterna. För att få ett mer genomgripande resultat 

föreslås både kvalitativa och kvantitativa undersökningar. 
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BILAGA 1 SÖKMATRIS 

Databas Avgränsningar Sökord Antal träffar Urval Artikel 

Cinahl plus English 

Abstract              

Peer reviewed 

2009-2019 

Factors 

affecting 

optimal 

nutrition 

17 1 Nell, D., 

Neville, S., 

Bellew, R., 

O’Leary, C., & 

Beck K.L. 

(2016) 

Cinahl plus English 

Abstract               

Peer reviewed 

2009-2019 

Interventions 

support food 

intake AND 

dementia 

15 1 Murphy, J.L., 

Holmes, J., & 

Brooks, C. 

(2017) 

Cinahl plus English 

Abstract               

Peer reviewed 

Nursing AND 

eating AND 

dementia AND 

improve 

23 2 Lee, K.M., & 

Song J-A. 

(2016) 

Pasman, H., 

The, B., 

Onwuteaka-

Philipsen, B., 

van der Wal, 

G., & Ribbe, 

M.                  

(2015) 

Cinahl plus English 

Abstract               

Peer reviewed 

Fulltext              

2009-2019 

Experiences 

AND nutrition 

support AND 

dementia AND 

care 

3 1 Ball, L., 

Jansen, S., 

Desbrow, B., 

Morgan, K., 

Moyle, W., & 

Hughes, R. 

(2016) 

Cinahl plus English 

Abstract               

Peer reviewed 

Fulltext           

2009-2019 

Nurses 

experience 

AND nutrition 

AND dementia 

4 1 Bryon, E., 

Gastmans, C., 

& Dierckx de 

Casterlé, B. 

(2015) 

Cinahl plus English              Weight 2 1 Mamhidir, A., 



 

 

Peer reviewed 

2009-2019 

increase AND 

dementia AND 

meal 

environment 

Karlsson, I., 

Norberg, A., & 

Kihlgren, M. 

(2015) 

Cinahl plus English 

Abstract               

Peer reviewed 

2009-2019 

Traditional 

food AND 

dementia AND 

care 

4 1 Hanssen, I., & 

Kuven B.M. 

(2016) 

Pubmed Abstract              

Fulltext          

2009-2019 

Nutrition 

improve AND 

dementia AND 

mealtime 

experience 

3 1 Barnes, S., 

Wasielewska, 

A., Raiswell, 

C., & 

Drummond, B. 

(2013) 

Pubmed Abstract               

Fulltext           

2009-2019 

Improve 

mealtimes 

AND dementia 

21 1 Johansson, L., 

Björklund, A., 

Sidenvall, B., 

& 

Christensson, 

L. (2017)               
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BILAGA 2 ARTIKELMATRIS 

Författare, 

Titel, Tidskrift, 

År, Land 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Ball, L., Jansen, 

S., Desbrow, 

B., Morgan, K., 

Moyle, W., & 

Hughes, R 

Experiences 

and nutrition 

support in 

strategies in 

dementia care: 

Lessons from 

family carers 

Nutrition and 

Dietetics 

2016 

Australien 

Att utforska 

anhörigvårdares 

uppfattningar om 

demenssjukdom 

kopplat till 

nutritionsutmaningar, 

näringsstöd och 

praktiska strategier 

för att hantera dessa 

utmaningar 

Kvalitativ studie 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

anhöriga för 

hemmaboende 

patienter 

n = 14 anhörigvårdare 

n = 14 patienter med 

demenssjukdom 

Tematisk analys 

Praktiska strategier 

såsom övervakade 

måltider, undvikande 

av 

meningsskiljaktigheter 

gällande mat samt att 

regelbundet erbjuda 

mellanmål och snacks 

stimulerade 

näringsintaget 

Hög 

Barnes, S., 

Wasielewska, 

A., Raiswell, C., 

& Drummond., 

B 

Exploring the 

mealtime 

experience in 

residental care 

settings for 

older people: 

an 

observational 

study 

Health & Social 

Att fånga upp och 

beskriva 

måltidserfarenheter 

av enskilda invånare 

Kvalitativ studie 

Observationer av 

vårdpersonal och 

patienter 

n = 4 vårdhem 

n = 22 vårdpersonal 

n = 68 patienter 

Tematisk analys 

 

 

 

Resultatet visade att 

olika sätt att servera 

maten på kan ha en 

inverkan på att 

uppmuntra invånarna 

att behålla sin 

självständighet och 

uttrycka sin vilja 

Hög 



 

2 

 

Care in The 

Community 

2013 

Storbritannien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bryon, E., 

Gastmans, C., 

& Dierckx de 

Casterlé, B 

Involvement of 

hospital nurses 

in care 

decisions 

related to 

administration 

of artificial 

nutrition or 

hydration 

(ANH) in 

patients with 

dementia: A 

qualitative 

study 

International 

Journal of 

Nursing 

Att utforska och 

beskriva 

sjuksköterskors 

medverkan av 

artificiell nutrition 

hos patienter med 

demenssjukdom 

inneliggande på 

sjukhus 

Kvalitativ studie 

Intervjuer med 

sjuksköterskor 

n = 21 sjuksköterskor 

n = 9 sjukhus 

Grounded theory  

 

Resultatet visade att 

sjuksköterskors 

medverkan i artificiell 

nutrition 

karakteriserades av 

en god vård där vissa 

sjuksköterskor 

matade patienterna 

med tvång för att 

patienterna skulle få i 

sig näring medan 

andra sjuksköterskor 

ansåg att njutningen 

av maten var viktigare 

än kaloriintaget och 

avstod från att mata 

om patienten inte 

ville äta 

Hög 
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Studies 

2015 

Belgien 

Hanssen, I., & 

Kuven B.M.  

Moments of 

joy and 

delight: the 

meaning of 

traditional 

food in 

dementia care 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

2016 

Norge 

Att lära om den 

traditionella matens 

betydelse för 

personer med 

demenssjukdom i 

demensboende 

Kvalitativ studie 

Intervjuer med 

sjuksköterskor och 

anhörigvårdare på 

demensboenden 

n = 13 vårdpersonal 

n = 5 anhörigvårdare 

n = 6 demensboenden 

Innehållsanalys 

 

Resultat visade att 

traditionell mat 

skapar en känsla av 

samhörighet och 

glädje. Bekanta 

smaker och dofter 

väcker fram behagliga 

minnen och ökar 

personernas 

välbefinnande, 

identitet och 

tillhörighet. 

Traditionell mat får 

vissa personer att 

tala, som vanligtvis är 

tystlåtna 

Hög 

Johansson, L., 

Björklund, A., 

Sidenvall, B., & 

Christensson, 

L.  

Staff views on 

how to 

improve 

mealtimes for 

eldery people 

with dementia 

living at home  

Dementia   

2017 

Sverige 

Att utforska och 

beskriva 

vårdpersonalens 

åsikter om hur 

måltiderna kan 

förbättras för 

hemmaboende 

patienter med 

demenssjukdom 

Kvalitativ studie 

Intervjuer med 

vårdpersonal i 

fokusgrupper 

n = 22 vårdpersonal 

Innehållsanalys 

Resultatet visade att 

personcentrerad vård 

där individuella behov 

tillgodoses och en 

bibehållen autonomi 

kunde förbättra 

måltiderna 

Hög 

Lee, K.M., & Att undersöka Kvantitativ studie. Resultatet visade att Hög 



 

4 

 

Song J-A 

Factors 

influencing the 

degree of 

eating ability 

among people 

with dementia 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

2015 

Sydkorea 

demenssjuka 

personers grad av 

förmåga att äta samt 

identifiera vilka 

faktorer som 

påverkar deras 

förmåga att äta 

Beskrivande 

tvärsnittsstudie. 

Utvärdering med hjälp 

av skalorna Korean 

Mini-Mental State 

Examination, Korean 

Activities of Daily 

Living Scale samt 

Eating Behaviour Scale 

n = 149 patienter med 

demenssjukdom 

Beskrivande statistik, 

envägsanalys av 

variationer, Pearsons 

korrelationskoefficient 

samt ett flertal 

regressionsanalyser 

följande faktorer har 

betydelse för 

förmågan att äta hos 

personer med 

demenssjukdom: 

kognitiv förmåga, 

fysisk förmåga, 

duration av 

illamående, grad av 

synskada, 

måltidsplatsen och 

typen av mat 

Mamhidir, A., 

Karlsson, I., 

Norberg, A., & 

Kihlgren, M 

Weight 

increase in 

patients with 

dementia, and 

alteration in 

meal routines 

and meal 

environment 

after integrity 

promoting 

care 

Journal of 

Clinical 

Nursing  

2015 

Att undersöka om det 

sker viktförändringar 

över tid efter att en 

intervention 

Mixed-methods 

Observationer med 

hjälp av dagböcker 

skrivna av 

vårdpersonalen, 

viktmätningar innan 

och efter 

interventionen, 

diskussionsseminarier 

samt 

videoinspelningar  

n = 2 vårdhem 

n = 18 patienter i I-

ward 

n = 15 patienter i C-

ward 

Innehållsanalys av 

kvalitativ data 

Resultatet visade att 

patienternas vikt 

ökade generellt efter 

interventionen och 

näringsintaget blev 

bättre 

Hög 
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Sverige Statistisk analys av 

kvantitativ data 

 

Murphy, J.L., 

Holmes, J., & 

Brooks, C. 

Nutrition and 

dementia care: 

developing an 

evidence-

based model 

for nutritional 

care in nursing 

homes 

BMC Geriatrics 

2017 

Storbritannien 

Att utveckla en 

forskningsinformerad 

modell för att förstå 

de komplicerade 

näringsproblemen i 

samband med mat- 

och vätskeintag hos 

patienter med 

demenssjukdom 

Kvalitativ studie  

Semistrukturerade 

intervjuer med olika 

vårdpersonal och 

anhörigvårdare på 

vårdhem 

n = 20 vårdhem 

n = 42 vårdpersonal 

n = 8 anhörigvårdare 

Tematisk analys 

 

Resultat kom fram till 

sju huvudområden 

under temat 

personcentrerad 

nutritionsvård: 

tillgänglighet till mat 

och dryck, verktyg, 

resurser och miljö 

samt relationen med 

andra boende vid 

måltider, deltagande 

vid aktiviteter och 

uppföljning av vård 

och tillhandahållande 

av information 

Hög 

Nell, D., 

Neville, S., 

Bellew, R., 

O’Leary, C., 

Beck, K.L. 

Factors 

affecting 

optimal 

nutrition and 

hydration for 

people living in 

specialized 

dementia care 

units: A 

qualitative 

study of staff 

caregivers’ 

perceptions 

Australian 

Att utforska 

vårdgivarnas 

uppfattningar om 

faktorer som 

påverkar optimal 

närings- och 

vätskeintag för 

personer som bor i 

särskilda 

demensboenden i 

Nya Zeeland 

Kvalitativ studie 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

vårdpersonal på 

demensboenden 

n = 2 demensboenden 

n = 11 vårdpersonal 

Grounded theory 

 

 

Resultatet visade två 

huvudteman som har 

betydelse för närings- 

och vätskeintag där 

den ena handlar om 

individen och den 

andra om miljön. De 

individuella 

faktorerna 

inkluderade aptit, hur 

maten är upplagd på 

tallriken samt 

kognitiva och 

funktionella förmågor. 

De miljömässiga 

faktorerna 

inkluderade den 

fysiska måltidsmiljön, 

sociala aspekter 

gällande matintag och 

Hög 
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Journal on 

Ageing 

2016 

Nya Zeeland 

stödet kring 

måltidsaktiviteten 

Pasman, H., 

The, B., 

Onwuteaka-

Philipsen B., 

van der Wal, 

G., & Ribbe, M 

Feeding 

nursing home 

patients with 

severe 

dementia: a 

qualitative 

study 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

2015 

Nederländerna 

Att beskriva vilka 

typer av problem som 

vårdpersonal möter 

när de matar 

personer med 

demenssjukdom i 

särskilda boenden 

samt hur de löser 

dessa problem 

Kvalitativ studie  

Observationer, 

intervjuer, 

journalanteckningar 

och dagböcker 

n = 2 demensboenden 

n = 60 patienter  

n = 46 vårdpersonal 

Grounded theory 

 

Resultat visar att 

sjuksköterskor 

hanterade otillräckligt 

intag av mat hos 

patienterna med att 

använda sig av olika 

trick och tekniker. 

Vissa sjuksköterskor 

gav upp efter några 

försök medan andra 

fortsatte försöka mer 

varsamt och vissa 

ansträngde sig med 

mer kraft eller höll i 

patientens hand. 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 3 KVALITETSGRANSKNING AV KVALITATIVA 

STUDIER 

Fribergs (2017) skriver förslag på frågor som kan användas vid granskning av kvalitativa 

studier. Följande frågor har använts i examensarbetet: 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat och hur är i så fall problemet formulerat och 

avgränsat? 

2. Finns det en beskrivning av teoretiska utgångspunkter och hur är dessa i så fall 

formulerade? 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven? 

4. Vad är syftet och är det klart formulerat? 

5. Hur beskrivs metoden? 

6. Hur beskrivs undersökningspersonerna? 

7. Hur har data analyserats? 

8. Hur hänger metoden ihop med teoretiska utgångspunkter? 

9. Vad visar resultatet? 

10. Hur har studiernas resultat tolkats av författarna? 

11. Vilka argument har förts fram? 

12. Förs det några etiska resonemang? 

13. Finns det en metoddiskussion och i så fall hur diskuteras metoden? 

14. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden?  

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 4 KVALITETSGRANSKNING AV KVANTITATIVA 

STUDIER 

Fribergs (2017) skriver förslag på frågor som kan användas vid granskning av kvantitativa 

studier. Följande frågor har använts i examensarbetet: 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat och hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

2. Finns det en beskrivning av teoretiska utgångspunkter och hur är dessa i så fall 

formulerade? 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven och hur i så fall är 

den beskriven?  

4. Vad är syftet och är det klart formulerat? 

5. Hur beskrivs metoden? 

6. Hur har urvalet gjorts? 

7. Hur har data analyserats och vilka statistiska metoder användes samt var de 

adekvata? 

8. Hur hänger metod ihop med teoretiska utgångspunkter? 

9. Vad visar resultatet? 

10. Vilka argument förs fram? 

11. Förs det några etiska resonemang? 

12. Finns det en metoddiskussion och hur diskuteras i så fall metoden?  

13. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden? 
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