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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Måltidsrelaterade svårigheter bland personer med demenssjukdom är vanligt 

förekommande. Allt eftersom demenssjukdomen fortskrider ökar ofta dessa svårigheter att 

äta på grund av kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar. Problem: Människor med 

demenssjukdom löper risk för undernäring och försämrad hälsa och livskvalitet då deras 

tillstånd i förlängningen leder till måltidsrelaterade svårigheter. Syfte: Syftet är att kartlägga 

omvårdnadspersonalens erfarenheter av måltidsmiljön för personer med demenssjukdom. 

Metod: Allmän litteraturöversikt där 12 vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och 

kvantitativ ansats ingår i analysen. Resultat: Personer med demenssjukdom kan bli oroliga 

och rastlösa vid måltider och kan bli påverkade av den fysiska miljön och sociala relationer 

och interaktioner. I resultatet framkommer tre kategorier: Sinnesintryck, Det sociala 

samspelet och Personcentrerad måltidsmiljö. Omvårdnadspersonalens erfarenheter visade 

att hemlikmiljö hade positiv inverkan på måltidsmiljön. Omvårdnadspersonalens kunskap 

och relation med personer med demenssjukdom har betydelse för måltidsmiljön. Höga ljud 

skapade ångest och hade en negativ inverkan på måltidsmiljön och resultatet visade att detta 

bör undvikas. Slutsats: Personer med demenssjukdom kan påverkas både positivt och 

negativt av den fysiska måltidsmiljön och sociala interaktioner vid måltider. Att 

individanpassa måltidsmiljön och arbeta personcentrerat samt omvårdnadspersonalens 

kunskap kring personens bakgrund och förmågor är viktigt för god omvårdnad vid måltider 

för personer med demenssjukdom.  

 

Nyckelord: demens, måltidsmiljö, omvårdnad, omvårdnadspersonalens erfarenheter. 

  



ABSTRACT  

Background: Mealtime related problems and eating problems among people with dementia 

are common. As dementia disease progresses, these difficulties often increase due to 

cognitive and physical impairments. Problem: People with dementia are at risk of 

malnutrition and impaired health and life quality as their condition leads to eating problems. 

Aim: The aim is to map the nursing staff experiences regarding the meal environment for 

people with dementia. Method: General literature review where twelve scientific articles 

with both qualitative and quantitative approach are included in the analysis. Result: People 

with dementia can become anxious and restless at meals and may be affected by the physical 

environment, relationships and social interactions. The result shows three categories: 

Impressions, Social interactions, Person-centered meal environment. The experiences of the 

nursing staff showed that a homelike environment had a positive impact on the meal 

environment. Nursing staff's knowledge and relationship with people with dementia have a 

bearing on the meal environment. High sounds created anxiety and had a negative impact on 

the meal environment and the result showed that this should be avoided. Conclusions: 

People with dementia can be affected both positively and negatively by the physical meal 

environment and social interactions at meals. Adapting the meal environment individually 

and working person-centered as well as the nursing staff's knowledge of the person's 

background and abilities is important for care during meals for people with dementia.  

   

Key words: dementia, mealtime environment, nursing, nursing staff experience 
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1 INLEDNING 

Ämnesområdet för detta examensarbete är måltidsmiljö vid demenssjukdom och valdes från 

den förslagslista som Mälardalens Högskola tillhandahållit på kurshemsidan. Intresse för 

området väcktes under verksamhetsförlagd utbildning då det uppmärksammades att 

personer med demenssjukdom ofta har måltidsrelaterade svårigheter. Kognitiva och fysiska 

funktionsnedsättningar vid demenssjukdom kan leda till att personen mister sin förmåga att 

äta eller dricka tillräckligt och drabbas av nutritionsproblem vilket i förlängningen kan 

resultera i risk för undernäring, ökat vårdbehov och försämrad livskvalitet. 

Beteendeförändringar som uppkommer vid demenssjukdom påverkar förmågan att äta och 

kan vara svårigheter med att hitta till matsalen, koncentrationssvårigheter, matvägran, 

svårigheter att svälja eller svårigheter gällande sociala interaktioner, minnesproblematik eller 

förmågan att kunna orientera sig och känna igen olika miljöer. Det uppstår ofta oro vid 

måltidssituationer för personer med demenssjukdom vilket också påverkar förmågan att äta. 

Sjuksköterskan har i sin yrkesroll omvårdnadsansvaret med mål att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande. Detta gör sjuksköterskan genom att bland 

annat aktivt sprida, bedriva och använda forskning om omvårdnad och hälsa. Det ingår även 

i sjuksköterskans yrkesansvar att tillämpa evidensbaserad vård vilket innebär att 

omvårdnaden är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet samt att använda 

vetenskaplig kunskap som underlag för de beslut som tas kring omvårdnaden. Ur ett 

sjuksköterskeperspektiv är därför kunskaper om måltidsmiljöns betydelse för personer med 

demenssjukdom har viktiga redskap i omvårdnadsarbetet då de kan användas i vårdandet av 

personer med olika demenssjukdomar och vara en hjälp att skapa förutsättningar för en god 

nutrition som kan leda till en bättre livskvalitet för personer med demenssjukdom. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden redogörs för begrepp som anses centrala i detta examensarbete. Först 

presenteras centrala begrepp, därefter sjuksköterskans roll och omvårdnadsåtgärder sedan 

måltidsmiljöns betydelse. Därefter presenteras nutritionsproblem, demenssjukdomar och 

omvårdnad och riktlinjer vid demenssjukdom samt måltidsrelaterade svårigheter vid 

demenssjukdom. Därefter presenteras tidigare forskning som är relevant för ämnet samt 

teoretiskt perspektiv. Bakgrunden avslutas med en problemformulering. 
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 Centrala begrepp 

Nedan presenteras centrala begrepp. 

2.1.1 Omvårdnadspersonal 

I detta arbete kommer begreppet omvårdnadspersonal att användas och avser 

yrkeskategorier som sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden som kan delta i och 

utöva omvårdnadsarbetet. 

 

 

 Sjuksköterskans roll och omvårdnadsåtgärder 

Enligt svensk sjuksköterskeförening (2017) ingår det i sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning att hålla sig uppdaterad gällande kunskapsutvecklingen inom sitt 

yrkesområde. Det ingår även att tillämpa och implementera evidensbaserad vård vilket 

innebär att de metoder som används är baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Enligt 

Svensk Sjuksköterskeförening (2012) är sjuksköterskan omvårdnadsansvarig och ledare för 

omvårdnaden. Inom omvårdnadsarbetet är sjuksköterskan en förebild för andra och 

förväntas kunna bedriva god omvårdnad. Sjuksköterskan samarbetar med annan 

vårdpersonal i team och ska kunna leda, organisera, prioritera och samordna 

omvårdnadsarbetet. Det är sjuksköterskans ansvar att kunna identifiera vad som behöver 

förbättras i arbetet, och vilka omvårdnadsåtgärder som behövs, uppföljning samt utvärdering 

för att kunna tillgodose patientens behov. Sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområden är 

att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande. Detta gör 

sjuksköterskan genom att bland annat aktivt sprida, bedriva och använda forskning om 

omvårdnad och hälsa. Björell och Thorell-Ekstrand (2014) beskriver en omvårdnadsåtgärd 

som en handling, behandling, procedur eller aktivitet som har för avsikt att uppnå ett 

förväntat resultat, ett mål. Enligt Florin (2014) utför sjuksköterskan i sin yrkesutövning 

omvårdnadsåtgärder inom flera olika kunskapsområden. Både åtgärder som ordinerats av en 

annan profession som exempelvis läkare eller arbetsterapeut (beroende åtgärder) och 

åtgärder som initieras utifrån sjuksköterskans eget ansvarsområde (självständiga åtgärder). 

Omvårdnadsåtgärdernas syfte är att främja eller bibehålla hälsa, förebygga ohälsa och 

sjukdom eller att stärka personens välbefinnande. Sjuksköterskan kan utföra en mängd olika 

omvårdnadsåtgärder i omvårdnaden av patienten som kan vara att informera, undervisa, 

stödja, anpassa miljön, övervaka, observera, träna, ta hand om, samordna insatser kring 

patienten eller administrera läkemedel. En omvårdnadsåtgärd kan även vara att främja 

patientens medverkan i sin omvårdnad eller vård. Enligt Socialstyrelsen (2019) ska 

omvårdnadsåtgärder utgå ifrån en evidensbaserad omvårdnad vilket innebär att vilja 

använda bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap som underlag för de beslut som tas kring 

omvårdnaden. Sjuksköterskan ska i sin yrkesutövning integrera sin egen kliniska erfarenhet 

med sakkunskap för att tillsammans med patienten fatta beslut kring insatserna. 
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 Måltidsmiljöns betydelse 

Begreppet miljö/värld ingår som ett av de fyra konsensusbegreppen i vårdvetenskapen. 

Människan påverkas av den miljö hen befinner sig i och miljön utgör omvårdnadens kontext 

(Ylikangas, 2017). Enligt Westergren (2014) har måltidsmiljön stor betydelse för aptit, 

näringsintag, törst, smak samt luktupplevelse och faktorer i omgivningen kan användas för 

att positivt påverka matintag och ge en känsla av välbefinnande kring måltiden. Faktorer som 

påverkar upplevelsen av måltiden kan beskrivas med modellen The Five Aspect Meal Model 

(FAMM) som är inspirerad av en modell som används inom restaurangnäringen. 

Socialstyrelsen (2014) skriver att modellen används som stöd i förbättringsarbeten när det 

gäller måltidsmiljö inom exempelvis äldreomsorg.  Modellen består av fem delar eller 

aspekter som tillsammans utgör en helhet för upplevelsen, rummet, mötet, produkten, 

styrsystemet och atmosfären. Rummet innefattar hur platsen där måltiden intas upplevs. 

Mötet är upplevelsen mellan personal och de som äter men även mellan de individer som 

äter. Produkten rör matens utseende lukt och smak. Styrsystem handlar om ekonomi, lagar 

och regler och atmosfären är hur personen som äter uppfattar helheten. Atmosfären påverkar 

människan fysiologiskt genom att påverka beteenden och motivation samt sociala 

interaktioner mellan människor. I rummet ingår det som skapar förutsättningar att kunna 

tillgodose sig måltiden men även omgivande måltidsmiljö (Socialstyrelsen, 2014). 

 Nutritionsproblem 

Risk för nutritionsproblem ökar med stigande ålder samt vid ökad förekomst av kroniska 

sjukdomar. Problem med födointag och måltidsrelaterade svårigheter är vanligt i samband 

med sjukdom och kan leda till undernäring (Westergren, 2014). National Institutes for 

Health and Care Exellence (NICE) definierar undernäring som ett tillstånd som innebär att 

människan har brist på näringsämnen så som energi, proteiner, vitaminer och mineraler som 

orsakar mätbara ogynnsamma effekter på kroppen (NICE, 2006). Smith och Roberts (2014) 

menar att om kosten inte är balanserad påverkas exempelvis kroppens immunförsvar och 

ökad infektionsrisk uppstår, risk för trycksår ökar och tillfrisknande från sjukdom försvåras. 

Människans metabolism ökar vid sjukdom. Det leder till snabb viktnedgång då kroppen 

använder sig av sina energiförråd, när energiförråden är tömda har en nedåtstigande spiral 

påbörjats. De tömda energiförråden kan leda till yrsel och slöhet vilket försvårar 

initiativtagandet till att utföra vardagliga göromål och bristande motivation kan tillkomma. 

Hos en del människor kan även ett depressivt tillstånd uppstå samt 

personlighetsförändringar. Sjuksköterskans roll är att observera och rapportera eventuella 

måltidsrelaterade svårigheter till dietisten eller läkaren samt att främja patienternas 

näringsintag.   

 Demenssjukdomar 

Enligt Jönsson och Eriksson (2016) är demenssjukdomar ett samlingsnamn på sjukdomar i 

hjärnan med progressiva försämringar av minne, språk, tankeförmåga och emotionella 

förmågor som påverkar individens dagliga funktioner. Omkring tio procent av befolkningen 

utvecklar någon form av demenssjukdom och risken ökar med stigande ålder. Nära 25 

procent av personer över 85 år har någon typ av demens. Socialstyrelsen (2017) beskriver 
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olika typer av demens som kan vara Alzheimers sjukdom som är den vanligaste 

demenssjukdomen. Alzheimers ger smygande symtom som försämrat närminne, försämrad 

orienteringsförmåga och lätta språkstörningar. Dessa symtom ökar allt eftersom sjukdomen 

fortskrider. Vaskulär demens kan börja plötsligt och orsakas av blödningar i hjärnan som 

resulterar i syrebrist och hjärncellsdöd. Symtomen varierar beroende på vilka delar av 

hjärnan som skadats, om exempelvis skador i pannloben förekommit kan det ge 

personlighetsförändringar. Lewybody–demens liknar Alzheimers och Parkinsons sjukdom. 

Tidiga symtom kan vara trötthet och minskad uppmärksamhetsförmåga, kroppslig stelhet, 

begränsad mimik. Minnessvårigheter är något som kommer senare allt eftersom sjukdomen 

fortskrider. Det är inte ovanligt med ökad fallrisk och synhallucinationer. Frontotemporal 

demens karaktäriseras av att hjärnskadan befinner sig i främre delen av hjärnan. 

Sjukdomsförloppet kommer smygande och ger symtom som personlighetsförändringar, 

försämrad språklig förmåga. Allt eftersom sjukdomen fortskrider påverkas även minnet, 

förmågan till abstrakt tänkande och problemlösning. Jönsson och Eriksson (2016) skriver att 

drabbas av demenssjukdom inte ingår i det normala åldrandet utan innebär olika 

förändringar i hjärnan, skador som leder till kognitiva funktionsnedsättningar och beroende 

på skadans lokalisation yttrar symptomen sig olika (Jönsson & Eriksson, 2016). Edberg och 

Eriksson (2017) skriver att utöver kognitiva symptom kan även psykiatriska, 

beteendemässiga och kroppsliga symptom förekomma. Psykiatriska symptom kan innebära 

nedstämdhet, förvirring, ångest, oro eller aggressivitet. Beteendemässiga symptom kan yttra 

sig genom att personen vandrar och har svårt att komma till ro, är rastlös eller genom rop 

och skrik beteenden. Kroppsliga symptom kan vara inkontinens, stelhet i muskler som leder 

till motoriska svårigheter eller kramper som beror på urladdningar i den skadade 

hjärnvävnaden. Enligt Socialstyrelsen (2017) delas demenssjukdom in i tre olika stadier, 

mild, måttlig och svår demenssjukdom och omvårdnadsbehovet är beroende av vilket 

stadium som personen befinner sig i. Mild demens kännetecknas enligt Edberg (2014) av att 

individen får svårt att följa med i samtal, hitta ord och formulera sig. Det blir svårare att 

orientera sig i kända miljöer och att komma ihåg olika saker.  Vid måttlig demens ökar 

besvären med minnet. Språkförmågan försämras ytterligare och det kan vara svårt att 

kommunicera verbalt med andra i omgivningen. Förmågan att klara av vardagliga sysslor 

som att klä sig exempelvis försämras. Vid svår demens förloras funktioner som förmågan att 

kunna äta själv, förflytta sig eller att kunna sitta upprätt, ansiktsmimik som att kunna le 

försvinner och individen blir till sist helt sängliggande. I detta stadium är individen helt 

beroende av vård och omsorg från andra personer. 

 

2.5.1 Omvårdnad och riktlinjer vid demenssjukdomar 

Enligt Jönsson och Eriksson (2016) är det viktigt vid omvårdnad av patienter med 

demenssjukdomar att ta hänsyn till hur funktionsnedsättningen som demenssjukdomen ger 

kan påverka människor och deras beteenden. Personer med demenssjukdom har ofta inte 

själva förmågan att själv ta ställning till vårdbehov och göra val gällande vården som erbjuds. 

Westergren (2014) skriver att tidigt i sjukdomsförloppet klarar sig personen oftast bra med 

begränsat stöd och insatser i form av exempelvis hemtjänst men behovet av stöd ökar i 

samband med att sjukdomen progredierar. Enligt Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för 

vård och omsorg vid demenssjukdom (2017) ska stödinsatser vid demenssjukdom inom vård 

och omsorg ges med fokus på individen och utifrån ett personcentrerat förhållningssätt där 

individen är i fokus och inte diagnosen. Syftet med hälso- och sjukvårdens insatser är att 



5 

underlätta individens vardag och bidra till en god livskvalitet. Insatserna ska lindra symptom 

samt kompensera för funktionsnedsättningar under sjukdomens olika stadier. Genom 

patientens och anhörigas berättelser kan omvårdnaden individualiseras och anpassas efter 

individens behov och önskemål. 

 

2.5.2 Måltidsrelaterade svårigheter vid demenssjukdom  

Kognitiva nedsättningar vid demenssjukdom kan leda till att personen inte har förmåga att 

äta eller dricka tillräckligt (Jönsson & Eriksson, 2016).  Edberg och Ericsson (2017) ger 

exempel på beteendeförändringar som uppkommer vid demens och som påverkar förmågan 

att äta. Apraxi är en beteendeförändring som uppstår vid medelsvår demens, som innebär en 

oförmåga att kunna utföra praktiska sysslor som innan demenssjukdomen var självklara 

göromål. Det kan handla om oförmåga att hantera kniv och gaffel vid måltidssituationer. 

Agnosi är ytterligare ett symtom som kan uppkomma vid medelsvår demenssjukdom och 

som innebär minskad förmåga att tolka sinnesintryck. Detta tillstånd kan påverka alla sinnen 

och kan exempelvis innebära svårigheter i att känna igen olika föremål som ett glas och en 

tallrik. Desto längre en person med demenssjukdom kan använda sina förmågor desto längre 

kan de bevaras det är därför viktigt att försöka bibehålla eventuellt existerande förmåga till 

att äta hos personer med demenssjukdom (Edberg & Eriksson, 2017). Socialstyrelsen (2017) 

skriver att försämrad munhälsa vid demens är vanligt och kan leda till ett förändrat 

näringsintag. Personer med demenssjukdom har en förhöjd risk att utveckla näringsproblem. 

Redan i en tidig fas av sjukdomen kan födointaget påverkas negativt på grund av svårigheter 

med dagliga aktiviteter. Det kan dels vara minnesförlust som resulterar i svårigheter att 

komma ihåg att äta samt minnas om föda har intagits eller att laga mat eller sköta sin 

munhygien. Enligt Skolin (2014) har den viktförlust som uppstår vid demenssjukdom flera 

orsaker. Ett tidigt symtom vid demens kan vara depression som leder till initiativlöshet och 

minskad förmåga att känna igen kroppsliga signaler som törst och hunger. Rastlöst 

vandrande som är vanligt vid måttlig demenssjukdom kan göra att energibehovet ökar. 

Andra tillstånd vid demenssjukdom som apraxi, agnosi och anomi- ordglömska, kan göra att 

individen inte känner igen livsmedel, kan hantera bestick eller uttrycka sina önskemål kring 

måltider.  

 Tidigare forskning 

Enligt Cole (2012) är undernäring vid demenssjukdom vanligt förekommande och ett 

vedertaget problem inom äldreomsorgen. Människor med demenssjukdom tenderar att 

mista initiativförmågan till att äta och dricka och får även svårigheter att tugga maten.  

Meyer, Gräske, Worch och Wolf-Ostermann (2015) skriver att undernäring ofta förekommer 

hos personer med demenssjukdom när de flyttar till boende. Det kan bero på miljöombytet 

eller att de fasta rutiner som finns på boendet inte stämmer överens med personens egna 

vanor och önskemål. Meyer et al. (2015) menaratt demenssjukdomen även kan göra det svårt 

att uttrycka sina önskemål kring måltider.  Även Borgström Bolmsjö, Jakobsson, Mölstad, 

Östgren och Midlöv (2015) beskriver att ätsvårigheter och risk för undernäring är vanligt 

bland äldre och främst personer med demenssjukdom som bor på boende. Undernäring kan 

leda till dålig balans och rörlighet, muskelförtvining och lägre överlevnad. Meyer et al. (2015) 
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menar att de negativa konsekvenser som vid åldrandet påverkar smak och luktsinne blir 

större när det gäller personer med demenssjukdom då personer med demenssjukdom har 

mindre aptit i jämförelse med andra friska personer. Suma et al. (2018) skriver att också 

läkemedel som används för behandling av personer med demenssjukdom kan ha negativa 

effekter på aptiten. Enligt Cipriani, Carlesi, Lucetti, Danti och Nuti (2016) påverkar nedsatt 

kognitiv funktion i hög grad förmågan att äta hos personer med demenssjukdom. Vid 

demenssjukdom är det inte bara kognitiva funktioner som försämras utan även fysiska 

funktioner försämras också och orsakar ytterligare problem. Försämrad kognitiv funktion 

kan påverka förmågan att förstå när det är dags att börja eller avsluta att äta och kan också 

göra det svårt att lokalisera maten. Detta beskriver även Suto et al. (2014) att nedsatt kognitiv 

förmåga hos personer med demenssjukdom leder till att ätförmågan försämras och menar att 

det finns ett samband mellan nedsatt förmåga att äta trots avsaknad av exempelvis dysfagi 

och nedsatt kognitiv funktion hos personer med Alzheimers sjukdom och vaskulär demens. 

Vid demenssjukdom finns även en minnesproblematik kring måltider och andra vardagliga 

rutiner menar Tanaka och Hoshiyama (2014) som kan vara förvirrande för individen då inget 

minne av att måltiden ägt rum eller ej finns. Enligt Takada, Tanaka, Hasegawa, Sugivama och 

Yoshiike (2017) finns ett samband mellan vanliga beteendemässiga och psykiska symtom vid 

demenssjukdomar (BPSD) och nutritionsstatus. Dessa symtom som exempelvis 

hyperaktivitet som aggression, agitation och vandringsbeteenden, eller hypoaktivitet som 

agnosi eller dåsighet har en koppling till lågt Body Mass Index (BMI) och försämrad 

nutrition. Enligt Ticinesi et al. (2016) ökar parenteral nutrition via perkutan endoskopisk 

gastronomi (PEG) risken för dödlighet bland personer med demenssjukdom och 

nutritionssvårigheter som exempelvis dysfagi jämfört med den grupp som äter per oralt. Då 

parenteral nutrition via PEG ofta förskrivs till personer med demenssjukdom och 

nutritionssvårigheter kan det bidra till kortare överlevnad hos dessa individer. Suma et al. 

(2018) skriver att det antal personer med demenssjukdom som lider av dålig näringsstatus 

ökar. Dåligt näringsupptag leder till uttorkning, försämrat allmäntillstånd, minskat 

immunförsvar, minskad kognitiv funktion som till sist påverkar individens självständiga liv. 

Även Ball et al. (2015) menar att personer med demenssjukdom behöver mycket stöd och 

vård. Demensvård är fysiskt, emotionellt och ekonomiskt krävande för familjer. Mer än 

hälften av personer som har demens tappar förmåga att kunna äta själva och det är familjen 

som hjälper dem när de bor hemma. Dåligt näringsintag leder till viktminskning som i sin tur 

ger konsekvenser i form av mindre rörlighet och minskad aktivitet i dagliga livet. Fallrisken 

ökar vid viktminskning och risk finns för skador. 

 Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet utgår ifrån Erikssons (2014) vårdvetenskapliga teori om 

begreppet vårdkultur som används för att beskriva miljön. Människan påverkas av den miljö 

och kultur som individen befinner sig i, vårdkulturen har en väsentlig betydelse för 

individens hälsa. Beroende på samspel mellan individ och kultur/miljö kan individen uppnå 

olika grader av sin kapacitet. Enligt Eriksson (2014) delas världen upp i tre livsrum, det 

biologiska/fysiska, det sociala och det andliga livsrummet. Det som i vardagligt tal benämns 

miljö beskrives som det biologiska livsrummet som består av den fysiska miljön och allt 

omkring oss såsom djur, växter och materiella ting som exempelvis möbler, färger och luften 

omkring och här finns möjligheten till att kunna tillgodogöra sig information om omvärlden. 

Det fysiska rummet har förutsättningar för primära livsfunktioner. Det sociala livsrummet är 
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relationernas värld, det samhälle och de relationer som människan själv har skapat 

tillsammans med andra. Det andliga livsrummet är människans inre värld som är den mest 

privata. Här har människan plats att finna sig själv och livets mening. Dessa tre världar 

existerar samtidigt och påverkar varandra. Det människan känner inom sig har betydelse för 

hur hen ser på sin omgivning och för hur hen interagerar med andra i det sociala livsrummet 

och det biologiska livsrummet/ den fysiska miljön har betydelse för det andliga och sociala 

livsrummet. Eriksson (2018) beskriver att kulturen skapas av människor- vårdaren och 

patienten. Kulturen innefattar människans värld och svarar på de existentiella frågorna som 

människor har. Det finns människor med olika ursprung och traditioner inom vården därför 

är vården en tvärkulturell värld. Vårdkulturer är den kultur som finns i vården som finns i de 

traditioner, ritualer och grundläggande värderingar som finns. Det ses som en inbjudan till 

den lidande människan och denna goda hållning påverkar patienten positivt. Eriksson (2014) 

menar att vårdvetenskapens människobild har sin grund i en helhetssyn på människan och 

att människan bör mötas som kropp, själ och ande. Helhetssynen på människan är 

oberoende av det hälsohinder som människan har (Eriksson, 2014). 

 Problemformulering 

Måltidsrelaterade svårigheter är vanligt förekommande vid demenssjukdom. Kognitiva och 

fysiska funktionsnedsättningar vid demenssjukdom påverkar förmågan att kunna äta och 

dricka och försämringen sker gradvis allt eftersom sjukdomen fortskrider. Förmågan att 

kunna kommunicera med andra människor i sin omgivning, anhöriga och vårdpersonal 

påverkas också. Demenssjukdom påverkar även individens minne samt ger försämrad 

förmåga till att kunna orientera sig i miljöer som tidigare varit bekanta. Personer med 

demenssjukdom löper risk för nutritionsproblem som kan leda till försämrat allmäntillstånd, 

sämre hälsa och livskvalitet. Ur ett sjuksköterskeperspektiv är kunskaper om måltidsmiljöns 

betydelse vid demenssjukdom viktiga i omvårdnadsarbetet då de kan användas i vårdandet 

av personer med olika demenssjukdomar och vara en hjälp att skapa förutsättningar för en 

god nutrition och ökat välbefinnande. En samlad översikt över aktuell forskning kring 

måltidsmiljön vid demenssjukdom kan bidra till att sjuksköterskan och övrig 

omvårdnadspersonal kan använda dessa kunskaper vid omvårdnadsåtgärder kring 

måltidsmiljön med ambitionen att dessa åtgärder kan underlätta nutrition och ätande samt 

främja hälsa för personer med demenssjukdom. 

3 SYFTE 

Syftet är att kartlägga omvårdnadspersonalens erfarenheter av måltidsmiljö för personer 

med demenssjukdom. 
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4 METOD 

Metoden som valts är en allmän litteraturöversikt enligt Fribergs (2017) beskrivning. Det 

innebär att publicerat bearbetat material i form av vetenskapliga artiklar analyserats för att 

skapa en helhetsbild över forskningsresultat i relation till det avgränsade syftet. Arbetet 

innebär också att kritiskt granska artiklarnas resultat och tillvägagångssätt. I en 

litteraturöversikt kan både kvalitativ och kvantitativ forskning ingå i analysen. De 

publicerade forskningresultat i form av vetenskapliga artiklar som författarna till denna 

litteraturöversikt tycker svarar på syftet har sammanställts, kvalitetsgranskats och 

analyserats.  

 

 Datainsamling och urval 

Datainsamlingen genomfördes via en bred litteratursökning i flera databaser och med olika 

kombinationer av söktermer för att försöka fånga in allt relevant material som kunde tänkas 

svara på syftet. Den inledande litteratursökningen gjordes via Cinahl Plus vid Biblioteket 

Mälardalens Högskola för att få en övergripande bild av forskningsområdet och se vilka 

söktermer som genererade relevanta träffar för den kommande studien. Avgränsningar som 

gjordes i den sökningen var årtalen 2009–2019. Enligt Östlundh (2017) skapar den 

inledande sökningen grunden för sökarbetet och hjälper till att ringa in ett avgränsat 

ämnesområde. Vidare gjordes sökningar i Cinahl Plus och Pub Med med de söktermer som 

valts ut i olika kombinationer. Val av databaser gjordes utifrån aktuellt ämnesområde för 

studien som var vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. I vissa sökningar användes 

boolesk sökteknik med sökoperatörer som AND och OR. Enligt Östlundh (2017) innebär 

boolesk sökteknik att olika kombinationer av söktermer och sökord testas för att öka 

träffsäkerheten i sökningarna och för att få fram bra litteratur för studien.  

Den egentliga litteratursökningen, den fas som arbetet sker med att ta fram det slutgiltiga 

valet av litteratur (Östlundh, 2017) genomfördes mellan den 4 april och den 25 april 2019. 

Som hjälp för att hitta relevanta sökord användes både Svensk MeSH och CINAHL headings 

för att översätta relevanta ord från svenska till engelska detta för att undvika tolkningsfel. De 

söktermer som använts är ”dementia”, ”mealtime”, ”environment”, ”eating”, ”nutrition”, 

”dining”, ”caring” och ”nursing”, ”nursing experiences” och ”perceptions” i olika 

kombinationer för att få en bredare träffsäkerhet på artiklar. Under arbetet med 

datainsamling och urval har flera omgångar av sökningar gjorts. De olika sökningarna och 

antal träffar redovisas i bifogad sökmatris. De avgränsningar som gjordes vid 

litteratursökningarna är att artiklarna skulle vara Peer Review granskade och publicerade 

mellan årtalen 2014–2019. Detta för att få med så aktuell forskning som möjligt till analysen. 

Flera av sökningarna och söktermerna generade samma artiklar som också valts ut till 

analysen. En artikel hittades via en referens i en annan artikel och har sökts via manuell 

sökning på artikelns titel. 

 I det första inledande urvalet har först titlar lästs och vid relevans har sammanfattningar 

(abstrakt) av artiklar som hittats i sökningarna lästs för att skapa en bild över 

forskningsområdet. Detta kallas enligt Friberg (2017) att anlägga ett helikopterperspektiv där 

det gäller att vara öppen och kritisk till de studier som läses. Totalt lästes 246 titlar och 171 
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abstract. Inklusionskriterer vid urvalet av material var att artiklarna skulle ha ett perspektiv 

ur omvårdnadspersonalens synvinkel, beröra måltidsmiljö och personer med 

demenssjukdom. De artiklar som ansågs intressanta i avseende att de svarade på syftet lästes 

i sin helhet. Sammanlagt har tjugo stycken artiklar lästs i sin helhet varav åtta stycken valdes 

bort då de inte ansåg svara på syftet eller inte var ur omvårdnadspersonalens perspektiv. 

Artiklar som inte var orginalstudier såsom litteraturöversikter sorterades bort, likaså de 

artiklar som hade ett patientperspektiv. Slutligen valdes tolv artiklar ut för att svara på syftet 

varav åtta var kvalitativa, tre kvantitativa och en mixad metod. 

 De artiklar som valdes ut har granskats utifrån Friberg (2017). Artiklarna har granskats med 

fokus på tydlighet avseende problemformulering och syfte samt hur metod och resultat 

beskrivits. De artiklarna som valts bedöms vara av god kvalitet. Friberg (2017) skriver att 

artiklar som kommer ingå i arbetet ska kvalitetsgranskas var och en för sig. 

Kvalitetsgranskningen har gjorts med hjälp av granskningsfrågor för kvalitativa samt 

kvantitativa studier med inspiration från Fribergs (2017) förslag. Frågorna besvaras med ett 

ja eller nej om frågan har kunnat besvaras och anses uppfyllda frågans kriterier och varje ja 

svar ger en poäng, ett nej svar 0 poäng. I de fall frågan inte kunde besvaras gavs också 0 

poäng. Granskningsfrågorna består av 14 frågor för kvalitativa och 13 för kvantitativa studier. 

Det betyder att högsta poäng för kvalitativa studie är 14 och för kvantitativa studier är 13 

poäng. Kvalitetsgranskningen avgör vilka artiklar som har hög (10–14/10–13 poäng), medel 

(7–9 poäng) och låg kvalitet (0–6 poäng). Bedömningen är en totalbedömning av studiens 

kvalitet och urvalet av artiklar har gjorts utifrån detta. De frågor som kvalitetsgranskningen 

utgått ifrån bifogas i Bilaga C.                           

 Dataanalys 

Dataanalys har gjorts enligt Fribergs (2017) tre analyssteg där det första steget var att 

artiklarna som valts ut enligt de kriterierna att de svarar an på syftet, har ett perspektiv ur 

omvårdnadspersonalens synvinkel, berör måltidsmiljö och demenssjukdom lästs på dator 

både individuellt och tillsammans för att försöka få en förståelse av artikelns sammanhang 

och helhet. För att underlätta i översättningen från engelska till svenska har lexikon använts 

då det varit nödvändigt samt andra översättningstjänster på internet som Google Translate. 

En sammanfattning med det som ansågs väsentligt av varje enskild artikel avseende syfte, 

metod, analys och resultat skrevs ner i ett Word dokument. I det andra steget fördes 

sammanfattningarna av artiklarna in i en artikelmatris för att få en överskådlighet som sedan 

låg till grund för analysen. Artiklarna numrerades med nummer mellan 1–12 för att 

underlätta hanteringen av materialet och sammanfattningarna. Då artiklarna har lästs flera 

gånger har artikelmatrisen uppdaterats flera gånger vid arbetet med analysen. I det tredje 

steget jämfördes och noterades likheter och skillnader i artiklarnas syfte, metod och resultat. 

Artiklarnas resultat lästes flera gånger och de delar i resultatet som ansågs svara på syftet 

markerades och kopierades och klistrades in i ett separat Word dokument.  Därefter 

sorterades de fraser/delar som tagits ut från artiklarnas resultat in under olika rubriker för 

arbetsmaterial. Rubrikerna för arbetsmaterialet döptes till fysisk, social och individuell 

måltidsmiljö. Utifrån dessa rubriker sorterades materialet återigen in i in i nya kategorier 

som slutligen kom att bli de tre kategorierna som presenteras i resultatdelen avseende 

likheter och skillnader i artiklarnas resultat. 
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 Etiska överväganden 

De etiska överväganden som gjorts i detta arbete är att kontrollera de artiklar som valts ut till 

kommande studie ifråga om de är etiskt granskade och följer de etiska koderna och 

principerna gällande respekt för personen, göra gott principen och rättvisa (Kjellström, 

2016). Enligt Friberg (2017) är det som författare till en litteraturöversikt viktigt att vara 

medveten om att risk finns för att det sker ett selektivt urval där författare väljer ut de studier 

som stödjer de egna åsikterna. Därför är det viktigt att vara medveten om denna risk då urval 

och begränsningar av material till en studie görs (Friberg, 2017). Kjellström (2016) beskriver 

även att vid litteraturöversikter är det viktigt att som student vara medveten om att det kan 

uppstå brister i språkliga och metodologiska kunskaper för att göra rättvisa bedömningar och 

tolkningar av de artiklar som läses. All forskning så även ett examensarbete bör utgå ifrån 

hederlighet och ärlighet, och inte förvränga, förfalska eller manipulera det vetenskapliga 

arbetet. Även Codex (2019a) beskriver att etisk reflektion är en del av forskningsprocessen 

och det är forskarens ansvar att kontrollera om etiska principer följs och att forskningen har 

god kvalitet och vetenskapliga data ej plagieras, fabriceras eller stjäls. Enligt Codex (2019b) 

innebär Peer Review att studiens kvalitet granskas utifrån metodologiska och källkritiska 

aspekter det kan enligt Karlsson (2017) säkerställa kvaliteten på forskningen. Samtliga 

artiklar som har valts ut till examensarbetet är Peer Review granskade. 

5 RESULTAT 

I detta avsnitt redovisas resultatet från analysen. Likheter och skillnader mellan artiklarnas 

syften, metod och resultat presenteras.  Likheter och skillnader i alla artiklar oberoende om 

artikeln är av kvalitativ eller kvantitativ ansats presenteras tillsammans under den kategori 

som anses lämplig. 

 Artiklarnas syften 

Fem artiklars syften hade likheten att syftet undersökt hur olika omvårdnadsåtgärder, 

faktorer eller förändringar i måltidsmiljön påverkar personer med demenssjukdom vid 

måltid (Liu, Jao & Williams, 2017; Lee och Song, 2015; Hansen, Tolbol, Froiland & Testad, 

2017; Johannson, Björklund, Sidenvall & Christenssen, 2017 och Bergland, Johansen & 

Sellevold, 2015). Det fanns dock skillnader i hur syftet var avgränsat och vilken inriktning 

som var i fokus. Hansen et al. (2017) har begränsat sig till hur dukning med olika dekor och 

färg på porslin vid måltider påverkar mat och vätskeintag hos personer med demenssjukdom 

och skiljer sig ifrån de övriga artiklarna då den undersöker en specifik omvårdnadsåtgärd. 

Johansson et al. (2017) undersöker vårdpersonalens erfarenheter vid måltider där personen 

bor hemma men äter på en daglig verksamhet och skiljer sig från alla de övriga artiklarna 

som undersöker måltidmiljön på någon form av boende. Bergland, Johansen och Sellevold 

(2015) syfte var begränsat att beskriva hur faktorer i måltidsmiljön kan skapa oro hos 

personer med demenssjukdom och strategier för att motverka detta.  Lea, Goldberg, Price, 

Tierney och McInereney (2017) och Nell, Neville, Bellew, O`Leary och Beck (2016) hade 
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likheter i syften då båda undersöker omvårdnadspersonalens erfarenheter och kunskaper 

kring omvårdnaden gällande mat och vätskeintag för personer med demenssjukdom. 

Murphy, Holmes och Brooks (2017) syfte var att söka evidens för att utveckla en 

forskningsbaserad informerade modell för att förstå komplexa näringsmässiga problem kring 

mat och vätskeintag för personer med demenssjukdom medan Chen et al. (2016) hade som 

syfte att testa en modell med omvårdnadsåtgärder och dess effekt på ät- och sväljförmåga hos 

personer med dysfagi med avgränsningen just vid Alzheimers sjukdom. Marmstål Hammar, 

Swall och Summer Meranius (2016) beskriver omvårdnadspersonalens erfarenheter att vårda 

personer med demenssjukdom under måltidssituationer och dess etiska aspekter. Jensen, 

Håvarstein Rekve, Ulstein och Skovdahl (2016) har som syfte att utveckla kunskap om hur 

sjuksköterskor främjar självständighet vid måltider för personer med demenssjukdom ur ett 

personcentrerat perspektiv medan Palese et al. (2018) beskriver de omvårdnadsåtgärder som 

omvårdnadspersonal redan gör utifrån sin tysta kunskap för att bevara förmågan att kunna 

äta hos personer med demenssjukdom. 

 Artiklarnas metod/datainsamlingsmetod 

I det här examensarbetet ingår åtta artiklar med kvalitativ ansats och tre med kvantitativ 

ansats samt en med mixad metod. Samtliga av de åtta kvalitativa artiklarna använde någon 

form av intervjuer varav fyra av de kvalitativa artiklarna använde intervjuer i form av 

fokusgrupper som datainsamlingsmetod (Palese et al. 2018; Murphy, Holmes & Brooks, 

2017; Bergland, Johansen & Sellevold, 2015; Johansson, Björklund, Sidenvall & 

Christenssen, 2017) och artikeln med mixad metod (Marmstål Hammar, Swall & Summer 

Meranius, 2016) använde också fokusgrupper som en del i datainsamlingen. Skillnader sågs i 

val av personer och yrkeskategorier som ingick i fokusgrupperna samt antal medverkande. 

Skillnader fanns även i utformning av intervjufrågor. Palese et al. (2018) genomförde 

datainsamlingen med tretton fokusgrupper kombinerat med 104 timmar observation av 

vårdpersonalen i matsal. Fokusgruppsintervjuerna utfördes för att kunna identifiera 

deltagarnas kunskaper samt erfarenheter. Murphy, Holmes och Brooks (2017) använde 

fokusgrupper bestående av olika kategorier av vårdpersonal både med och utan med 

specialutbildning inom demensvård några var utbildade sjuksköterskor eller dietister. 

Johansson et al. (2017) genomförde datainsamlingen med fyra fokusgrupper som 

intervjuades med öppna frågor. I fokusgrupperna deltog omvårdnadspersonal med både liten 

och lång yrkeserfarenhet. Två kvalitativa artiklar genomförde intervjuer i gruppform 

(Hansen, Tolbol, Froiland & Testad, 2017; Jensen, Håvarstein Rekve, Ulstein & Skovdahl, 

2016). Båda dessa kombinerade intervjuerna med observationer. Hansen et al. (2017) 

samlade in data via observationer som utfördes genom att ta bilder från tallrikar före och 

efter måltider samt att personer med demenssjukdom observerades under måltiden. 

Observationerna kombinerades med gruppintervjuer med omvårdnadspersonal. Jensen et al. 

(2016) använde observationer som utfördes av sjuksköterskor genom aktionsforskning, 

kombinerat med intervjuer i grupp kring observationerna. De två övriga kvalitativa artiklarna 

använde sig av semistrukturerade intervjuer (Lea et al.,2017; Nell et al., 2016). Två 

kvantitativa artiklar använde sig av observationer vid datainsamlingen (Liu, Jao & Williams, 

2017; Chen et al., 2015). Chen et al. (2016) använde även olika mätskalor. Lee och Song 

(2015) skiljde sig från de övriga kvantitativa artiklarna då data samlades in genom både 

intervjuer och screeningtester. Två av artiklarna med kvantitativ ansats var prospektiva 

studier (Chen et al., 2016; Lee & Song, 2015). 
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 Artiklarnas resultat 

Här presenteras omvårdnadspersonalens erfarenheter av måltidsmiljö för personer med 

demenssjukdom från artiklarnas resultat i tre övergripande teman som identifierades i 

analysen:  Sinnesintryck, Sociala interaktioner och Personcentrerad måltidsmiljö vilka kan 

ses i tabell 1. Både kvalitativa och kvantitativa data presenteras tillsammans under den 

kategori som de ansågs tillhöra. 

 

                                

                                 Tabell 1: Presentation av resultat i tre kategorier 

 

 

 

Resultat 

Kategori 

Sinnesintryck  

Det sociala samspelet  

Personcentrerad måltidsmiljö 

 

5.3.1 Sinnesintryck  

I resultatet framgick att omvårdnadspersonalens erfarenheter var att den fysiska miljön vad 

gäller inredning, estetik och sinnesintryck har stor betydelse för välbefinnandet och 

upplevelsen vid måltiderna för personer med demenssjukdom. Ljud, belysning, dukning, 

färger, och servering var teman som ofta nämndes i resultaten som användes i det praktiska 

arbetet och ansågs betydelsefulla (Nell et al., 2016; Hansen et al., 2017; Lee & Song, 2015; 

Lea et al., 2017; Palese et al.,2018; Murphy et al., 2017). Resultatet visade att hur borden 

dukades och hur maten serverades hade stor betydelse för att skapa en hemlikmiljö som 

stimulerade sinnena och ätandet (Bergland, et al., 2015; Nell et al., 2016; Murphy et al., 

2017). Medvetna val vad gällde färger på porslin vid dukning och att duka med olika 

kontrasterande färger kunde påverka ätandet och hjälpte till att skapa en positivare 

måltidupplevelse för personer med demenssjukdom. Färgade kanter på tallriken gav en ökad 

koncentration på maten då det gav en bättre kontrast mellan tallriken och bordet vilket 

verkade vara av betydelse vid demenssjukdom och kan fungera som ett stöd för individen att 

kunna äta självständigt (Hansen et al., 2017; Lee & Song, 2015; Lea et al., 2017; Murphy et 

al., 2017). Omvårdnadspersonalens erfarenheter visade att en hemlik måltidsmiljö var viktigt 

för att stimulera matlusten.  Minnet att det är dags för måltid stimulerades av dofter och 

synen av dukade bord i matsalen gjorde att personerna förstod att det var dags att äta (Palese 

et al., 2018). Olika färger och belysning framkallade känslan av en trevlig atmosfär som kan 

påverkade personerna med demenssjukdom positivt så att de mådde bättre och kände sig 

mer bekväma och hemmastadda och stimulerade till att äta. Dofter som av kaffe och nybakat 
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bröd var också faktorer som hade en positiv effekt och skapade en hemlik känsla (Murphy et 

al., 2017; Marmstål Hammar et al., 2016). Resultatet visade att det var viktigt att aktivt skapa 

en lugn måltidsmiljö genom att distraherande ljud i omgivningen minimerades såsom att 

stänga av tv och hög musik vid måltider. Höga ljud från radio eller ljudet från en diskmaskin 

kunde påverka koncentrationen och måltidsupplevelsen negativt därför kunde det vara 

viktigt att minimera störande ljud i måltidmiljön (Hansen et al., 2017; Palese et al., 2018; Lea 

et al., 2017). Resultatet visade å andra sidan att även lugn musik som spelas i bakgrunden vid 

måltider kunde minska stress och oro hos personer med demenssjukdom (Lea et al., 2017; 

Murphy, Holmes & Brooke, 2017; Marmstål Hammar et al., 2016). Omvårdnadspersonalens 

erfarenheter visade att personer med demenssjukdom behöver en lugn måltidsmiljö utan 

onödiga distraktioner och störningsmoment. Att exempelvis stänga dörren intill matsalen för 

att stänga ute ljud utifrån eller att vårdpersonalen inte pratade för mycket i onödan med 

varandra kunde bidra till det. Att stänga dörrar in till matsalen visade sig inte bara stänga ute 

eventuella distraherande ljud utan verkade minskade sannolikheten att personer kom in och 

gick ut från matsalen under måltiden, vilket bidrog till en lugnare måltidsmiljö (Hansen et 

al., 2017; Bergland et al., 2015). Resultatet visade även att dra för gardiner för fönster kunde 

minska distraherande ljus och synintryck under måltiden (Bergland et al., 2015). 

Omvårdnadspersonalen ansåg att det kunde vara störande för en del individer om 

omvårdnadspersonalen delade medicin undermåltiderna eller om de gick omkring för 

mycket i matsalen exempelvis när de serverade mat. Om det var många personer i matsalen 

på samma gång eller om många rörde sig i eller in och ut ur matsalen kunde det göra att 

personerna med demenssjukdom hade svårt att koncentrera sig på att äta (Hansen et al., 

2017; Bergland et al., 2015). Omvårdnadspersonalens erfarenheter i en kvantitativ artikel 

visade att hur måltidsmiljön var utformad, eller var måltiden ägde rum exempelvis i en 

matsal eller i ett vardagsrum visade sig kunna påverka ätförmågan med (p <0,001) (Lee & 

Song, 2015). 

 

5.3.2 Det sociala samspelet  

Resultatet visade vikten av att genom omvårdnadsåtgärder aktivt skapa en positiv social 

miljö vid måltider (Chen et al., 2016; Jensen et al., 2016; Bergland, Johanssen & Sellevold, 

2015). Omvårdnadspersonalens erfarenheter visade att fokus på omvårdnadsåtgärder som 

stödjer en positiv samvaro kring matbordet är effektivt för trivseln och för att förhindra 

uppkomst av oro. Det kan innebära att aktivt vara närvarande, observera efter tecken på oro 

och ha fokus på alla individer kring matbordet eller att aktivt försöka inkludera alla i de 

samtal som förs genom att välja samtalsämnen som är passande. Ifall personal endast hade 

fokus på en individ som kanske behövde mer stöd vid måltid uppstod lätt svartsjuka som 

orsakade oro vid måltidssituationen (Bergland et al., 2015; Jensen et al., 2016). 

Omvårdnadspersonalens erfarenheter visade även att kommunikationen med personer med 

demenssjukdom var mycket viktig för att skapa en trevlig inbjudande måltidsmiljö. Verbalt 

stöd och verbal uppmuntran till att äta bidrog till en positiv miljö och kunde hjälpa personer 

med demenssjukdom att kunna fokusera på maten (Bergland et al., 2015; Nell et al., 2016; 

Liu et al., 2017). Den sociala interaktionen mellan personer som sitter vid samma bord har 

betydelse. Omvårdnadspersonalens erfarenheter visade att genom planering hur personer på 

boende exempelvis ska sitta tillsammans och placering av de boende utifrån vilka som tros 

fungera bra tillsammans under måltiden verkade vara viktigt för de sociala interaktionerna 

vid måltider och för att minska konflikter och oro (Bergland et al., 2015; Palese et al., 2018). 
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Det är viktigt att de som sitter vid samma bord påverkar inte varandra negativt (Lee & Song, 

2015; Liu et al., 2017; Murphy et al., 2017). Omvårdnadspersonalen tyckte att det var viktigt 

att skapa inbjudande sociala miljöer. Olika aktiviteter eller teman kring måltiderna kunde 

öka den sociala trivseln och interaktioner mellan individer (Johansson et al., 2017; Bergland 

et al., 2015). Att sitta med och äta tillsammans med de boende/deltagare på daglig 

verksamhet kunde vara en medveten strategi för att få personer med demenssjukdom att 

imitera och därmed också äta mer men också ett sätt att minska distraktioner (Johansson et 

al., 2017; Lea et al., 2017). Även att placera individer med variationer i kognitiv och fysisk 

funktionsnedsättning samt självständig ätförmåga kunde stimulera den med sämre 

initiativförmåga till att äta (Palese et al., 2018). Resultatet visade att besök och social 

samvaro med anhöriga under måltiderna kunde ha bra effekt på den egna 

familjemedlemmen men verka störande och vara en distraktion för de andra som satt vid 

samma bord (Bergland et al., 2015; Nell et.al., 2016; Palese et al., 2018) därför skulle det 

kunna vara av vikt att inte tillåta besök av anhöriga under måltider. Resultatet visade att de 

personer med demenssjukdom som kunde äta självständigt och som blev klara med måltiden 

tidigare än de övriga och lämnade bordet kunde ha en negativ inverkan och störa de andra 

som satt vid samma bord eller åt i samma matsal (Hansen et al., 2017).  

Omvårdnadspersonalens erfarenheter visade att personalens arbetssituation kunde ha en 

negativ inverkan på måltidsmiljön och påverka födointaget hos personer med 

demenssjukdom. Kunskaperna om hur en positiv stödjande måltidsmiljö fanns hos 

omvårdnadspersonalen men de ansåg inte att möjligheten fanns att utöva dessa kunskaper 

fanns på grund av organisatoriska orsaker som exempelvis tidsbrist och ensamarbete. Detta 

visade sig påverka födointaget hos personerna med demenssjukdom då de endast åt 49,7% av 

den mat som serverades (Marmstål Hammar, et al., 2016). 

5.3.3 Personcentrerad måltidsmiljö 

Flera artiklar belyste att personcentrerade omvårdnadsåtgärder kring måltidsmiljön var av 

yttersta vikt för att kunna ge rätt stöd till personer med demenssjukdom vid måltider 

(Bergland et al., 2015; Lea et al., 2017; Murphy et al., 2017; Johansson et al., 2017; Liu et al., 

2017).  Omvårdnadspersonalen erfarenheter visade att kännedom om individens förmågor 

och beteenden är viktigt i planering och förberedelser för att förebygga en stökig miljö och 

förhindra utbrott, aggression eller oro (Bergland et al., 2015; Lea et al., 2017) En strategi 

kunde vara att hämta en individ till måltiden först när dukning och förberedelser färdiga kan 

och därmed minska uppkomst av negativa känslor (Bergland et al., 2015). Individanpassade 

åtgärder kan även vara att justera möbler och hjälpmedel så att personen har en bra 

sittställning vid måltiden (Chen et al., 2016). Omvårdnadspersonalen ansåg att det var viktigt 

att noga observera och uppmärksamma de problem som de olika individerna hade och 

skräddarsy omvårdnadsåtgärder för att anpassa måltidsmiljön på rätt sätt. Att anpassa 

måltidsmiljön efter individen kräver kunskap om personens förmågor och vanor (Bergland et 

al., 2015; Lea et al., 2017). Det hade betydelse för den personcentrerade vården vid måltider 

att omvårdnadspersonalen hade kännedom om varje patients bakgrund, vad de tyckte om för 

mat och vilka vanor de hade (Bergland et al., 2015; Murphy et al., 2017). Kulturella aspekter 

hade också en viktig roll för skapandet av en positiv personcentrerad måltidsmiljö. 

Omvårdnadspersonalens erfarenheter visade att det var viktigt att veta hur personer med 

demenssjukdom hade levt tidigare i livet och vilka vanor som de haft. Detta kunde vara till 

hjälp för omvårdnadspersonalen att se individens behov och problem kopplad till måltider. 
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Här kunde kunskaper om vilken mat individen föredrog, vilken mat som individen brukade 

äta och fick äta samt vilken religion individen tillhörde vara viktiga (Murphy et al., 2017).  

I två av de kvantitativa artiklarna visade omvårdnadspersonalens erfarenheter att se till 

individens behov och utföra omvårdnadsåtgärder kring måltidsmiljön i kombination med 

andra riktade åtgärder som syftar till att assistera den egna ätförmågan kan öka individens 

näringsstatus (p. <0,01) och självständiga förmåga att äta (p.<0,001) (Chen et al., 2016). 

Resultatet visade att det fanns en koppling mellan stimulering i måltidsmiljön och födointag. 

En måltidsmiljö som har en personcentrerad specifik stimulans riktad till individen 

associerades med en bättre ätförmåga och att anpassa och skräddarsy stimulering eller 

åtgärder i måltidsmiljön utefter individens behov visade sig kunna öka födointaget med 76% 

(Liu, Jao & Williams, 2017).  

6 DISSKUSSION 

Nedan följer examensarbetets resultat-, metod- och etikdiskussion. I resultatdiskussionen 

förs en diskussion mot tidigare forskning litteratur, lagar och föreskrifter samt det 

vårdteoretiska perspektivet som presenterats i bakgrunden. 

 Metoddiskussion 

Metoden som valdes till detta examensarbete var allmän litteraturöversikt enligt Friberg 

(2017). Metodvalet ansågs lämpligt utifrån syftet som var att var att kartlägga 

omvårdnadspersonalens erfarenheter av måltidsmiljö för personer med demenssjukdom. Vid 

annan tidsram hade eventuellt en empirisk studie med intervjuer kanske varit en mer lämplig 

metod för att svara på syftet i detta arbete. Enligt Fribergs (2017) beskrivning kan en allmän 

litteraturöversikt användas för att kartlägga ett forskningsområde med avsikt att skapa en 

översikt över kunskapsläget och ge information om hur området studerats tidigare.  Både 

kvalitativ och kvantitativ forskning kan därmed inkluderas i analysen vilket kan bidra till en 

större bredd på material som analyseras. Vid de artikelsökningar som genomfördes hittades 

mer kvalitativa artiklar som svarade an på syftet och slutligen valdes åtta kvalitativa, en 

mixedmetod och tre kvantitativa artiklar. De litteratursökningar som gjordes begränsades till 

artiklar som publicerats mellan årtalen 2014 till 2019. Syftet med begränsningen var att hitta 

så aktuell forskning som möjligt inom området då examensarbetet hade som avsikt att utgå 

från forskningsläget just nu. Eventuellt hade detta examensarbete haft nytta av att söka 

material längre bakåt i tiden men frågor hade då kunnat uppstå kring vad som kan anses 

rimligt för hur långt tillbaka i tiden sökningarna kan gå och skulle de artiklarna vara av värde 

oavsett tid?  Ett problem kan vara att motivera att ett resultat är gångbart även efter femton 

år exempelvis. Examensarbetet hade från början ett sjuksköterskeperspektiv men ändrades 

efter de inledande litteratursökningarna till att vara ett perspektiv ur 

omvårdnadspersonalens synvinkel då få artiklar enbart hade sjuksköterskeperspektiv. I 

efterhand kan konstateras att området är sparsamt beforskat trots att de inledande 

sökningarna verkade tyda på motsatsen. Datainsamlingen gjordes i databaserna Cinahl plus 
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och Pub Med. Då detta examensarbetes ämnesområde är vårdvetenskap med inriktning mot 

omvårdnad gjordes val av databaser utifrån detta. Både Östlund (2017) och Polit och Beck 

(2012) nämner både Cinahl plus och Pub Med som databaser med information inom 

vårdvetenskap. Söktermer för datainsamlingen valdes dels genom att använda Svenska 

MESH och Cinahl headings men även att titta på sökord för andra artiklar använt sig av. Det 

var dock svårt att hitta söktermer som var enhetliga. Vid artikelsökningarna användes 

sökorden ”dementia” och någon form av ordet måltid eller att äta, som till exempel 

”mealtime” eller ”eating”, i alla sökningar för att få fram relevanta artiklar som skulle svara 

på syftet. Även orden ”environment” och ”nursing” och ”experiences” eller ”perceptions” 

användes. ”Environment” användes för att få fram måltidsmiljön och ”nursing” eller ”caring” 

för att få fram det vårdvetenskapliga, omvårdnad eller omvårdnadspersonal. Söktermen 

”experiences” eller ”perceptions” användes som sökterm för erfarenheter. I de flesta fall hade 

de utvalda artiklarna annan inriktning eller ett bredare syfte kring demens, måltider och 

miljö än det för detta examensarbete och redovisade därför även andra delar i sitt resultat 

men endast de delar som var av relevans för detta examensarbete användes i analysen i 

denna studie. Det faktum att få artiklar verkligen undersökt omvårdnadspersonalens 

erfarenheter kring måltidsmiljön kan möjligen ha haft påverkan på att resultatet inte blev så 

omfattande. Samtliga valda artiklar granskades enligt Friberg (2017) förslag på 

granskningsfrågor. Granskningsmall finns som bilaga i arbetet. Granskningarna gjordes med 

hjälp av två olika mallar, en för kvalitativa artiklar med fjorton frågor och en för kvantitativa 

artiklar med tretton frågor. Artikeln med mixad metod granskades utifrån frågorna från båda 

mallar. Alla artiklar som inkluderades i examensarbetet bedömdes ha högkvalitet vilket 

motsvarade tio poäng eller mer. En svaghet i kvalitetsgranskningen kan vara att några frågor 

kan anses svåra att svara på då detta är ett examensarbete på grundläggande nivå och 

kunskaper för att bedöma frågorna kan vara begränsade. Vid upprepning av undersökningar 

under liknande förhållanden ska resultatet bli desamma (Polit & Beck, 2012). Trovärdighet, 

pålitlighet och överförbarhet är enligt Mårtensson och Fridlund (2017) kriterier för god 

vetenskaplig kvalitet. Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) innebär trovärdighet att 

författarna tydliggör för läsaren att kunskapen är rimlig och att resultatet är giltigt samt att 

data som presenteras är relevant och sanningsenlig. Därför kan det vara av vikt för 

trovärdigheten att ett examensarbete läses av utomstående. I detta examensarbete har hög 

trovärdighet eftersträvats genom att beskriva metod och analysprocessen tydligt. De 

handledningstillfällen då detta examensarbete kritiskt granskats och lästs av andra studenter 

samt lärare skulle kunna bidra till att öka trovärdigheten i detta examensarbete. Detta har 

även varit bra för att synliggöra och medvetandegöra den egna förförståelsen och dess 

påverkan på resultatet samt att resultatet har diskuterats i grupp. Priebe och Landström 

(2017) beskriver att förförståelsen och tidigare erfarenheter kan göra att examensarbetet 

innehåll påverkas av de förkunskaper studenterna har. Att kontinuerligt få andras 

synpunkter har till viss del synliggjort den egna förförståelsen och dess påverkan på 

tolkningar av studierna i detta examensarbete. En ökad medvetenhet om att egna 

erfarenheter som exempelvis tidigare yrkeserfarenhet inom omvårdnad vid demenssjukdom 

kan påverka kan bidra till att feltolkningar undviks eller att data tolkas utifrån den egna 

förförståelsen. I detta examensarbete har därför alla studier lästs flera gånger av båda 

studenter och samtliga artiklar som valts ut är Peer Review granskade. De sökord som 

använts bedöms svara an på syftet och inte vara färgade av eventuella förkunskaper. Enligt 

Mårtenson och Fridlund (2017) innebär pålitlighet att författarna beskriver och belyser hur 

tidigare erfarenheter och förförståelse kan ha påverkat datainsamling och analys. 

Överförbarhet innebär att studiens resultat kan överföras till andra sammanhang, grupper 

och kontexter. Enligt Polit och Beck (2012) bör resultatet vara tydligt beskrivet för att kunna 
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bedöma studiens överförbarhet. Detta examensarbete kan ses ha en begränsad överförbarhet 

då det skrivits med begränsade kunskaper och är ett arbete på grundnivå samt att en mindre 

mängd vetenskapliga artiklar ligger som grund för resultatet. Däremot kan överförbarhet i 

praktiskt omvårdnadsarbete vara möjligt då det faktum att flera delar i resultatet återfinns i 

flera av studierna som resultatet grundar sig på. 

 Resultatdiskussion 

Nedan följer en diskussion om identifierade skillnader och likheter i artiklarnas syfte, metod 

och resultat. I resultatdiskussionen förs en diskussion mot tidigare forskning litteratur, lagar 

och föreskrifter samt det vårdteoretiska perspektivet som presenterats i bakgrunden. 

6.2.1 Diskussion om artiklarnas syften 

Samtliga artiklar som valdes ut ansågs svara på examensarbetets syfte som var att kartlägga 

omvårdnadspersonalens erfarenheter av måltidsmiljö vid demenssjukdom. Artiklarna hade 

syften som berörde demenssjukdom, måltider eller omvårdnadspersonalens kunskaper och 

erfarenheter kring demenssjukdom och måltider/födointag och var ur olika 

omvårdnadspersonals perspektiv. Flera av artiklarna hade andra syften eller bredare syften 

än de för examensarbetet och undersökte omvårdnadspersonalens erfarenheter och 

kunskaper i ett bredare perspektiv men artiklarnas relevans för studien kunde urskiljas då 

artikeln lästes i sin helhet. Det kan eventuellt ses som en svaghet i detta arbete att få artiklar 

verkligen hade som syfte att undersöka omvårdnadspersonals erfarenheter av måltidsmiljön 

vid demenssjukdom. Dock berördes detta på andra sätt i artiklarna där erfarenheter kring 

måltidsmiljön redovisades som en del av resultatet. Fem artiklars syften hade likheten att 

syftet var att undersöka hur olika omvårdnadsåtgärder, faktorer eller förändringar i 

måltidsmiljön påverkar personer med demenssjukdom vid måltid vilket ansågs ha relevans 

för syftet för denna studie. Skillnader fanns i hur syftet var avgränsat och vilken inriktning 

som var i fokus vilket kan anses ge mer bredd till resultatet. Två artiklars syften var att 

undersöka faktorer som kan påverka födointaget hos personer med demenssjukdom. I dessa 

studier ingick erfarenheter av måltidmiljön som en av flera faktorer som kunde ha påverkan 

på individen vilket motiverar att artiklarna inkluderades i examensarbetet. En artikel skiljde 

sig från de andra då den undersökte omvårdnadspersonalens erfarenheter av måltidsmiljön 

vid måltider där personen bor hemma men äter på en daglig verksamhet till skillnad från de 

övriga som undersökte måltidsmiljön på någon form av boende. Artikeln inkluderades då 

även denna synvinkel ansågs ge mer bredd till resultatet att ha med erfarenheter från olika 

verksamheter. Dock kan det ses som en svaghet att endast ha med en artikel avseende 

måltidsmiljö som inte är på boende. Flera artiklar hade gett möjligheten att göra jämförelser 

och se likheter och skillnader tydligare och ge mer trovärdighet till resultatet. En artikel 

skiljde sig också i avseende att undersökte etiska aspekter som finns vid omvårdnad vid 

måltider vid demenssjukdom och dess påverkan på måltidsmiljön och ansåg även den ge en 

annan aspekt av erfarenheter av måltidsmiljö vid demenssjukdom. 
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6.2.2 Diskussion om artiklarnas metod och datainsamling 

I examensarbetet ingick 12 artiklar varav åtta använde kvalitativmetod, tre kvantitativ metod 

och en mixad forskningsmetod. I tio av artiklarna användes någon form av intervjuer i 

datainsamlingen. Samtliga åtta kvalitativa artiklar använde sig av intervjuer och artikeln med 

mixad metod och en kvantitativ artikel. Danielson (2017) skriver att intervjuer som 

datainsamlingsmetod är bra att använda för att få förståelse av olika fenomen eller 

situationer och ger möjligheter att förstå deltagarna utifrån det som intervjun har fokus på 

och personen kan få möjlighet att uttrycka sina erfarenheter med egna ord. Fyra kvalitativa 

artiklar genomförde intervjuerna i fokusgrupper och artikeln med mixad metod använde 

också fokusgruppsintervjuer. Fokusgruppsintervjuerna utfördes för att kunna identifiera 

deltagarnas kunskaper samt erfarenheter och i fokusgrupperna intervjuades personal från 

flera olika yrkeskategorier som exempelvis sjuksköterskor, dietister och undersköterskor. 

Enligt Wibeck (2017) kan en fördel med att genomföra intervjuer i fokusgrupper vara att ta 

vara på den interaktion som uppstår i samtalet. Fokusgrupper kan vara en lämplig metod för 

att studera erfarenheter, motiv och värderingar och ger en bredd till datainsamlingen då det 

kan ge möjlighet till att gå på djupet hur människor förhåller sig till fenomen, upplevelser, 

och erfarenheter samt att få djup i analysen av människors förståelse och åsikter och 

erfarenheter. Begränsningar med fokusgrupper kan vara att resultaten från fokusgrupperna 

inte är generaliseringsbara. Ett etiskt dilemma med fokusgrupper kan vara att det inte finns 

några garantier för att medlemmar i en fokusgrupp inte sprider vidare vad andra sagt i 

gruppen därför bör överväganden kring lämpligheten med fokusgrupper alltid ske vid 

intervjuer kring känsliga ämnen och medvetandegöra för deltagare vikten av att inte sprida 

vidare information från diskussionerna. Wibeck (2017) menar även att som student eller vid 

genomförande av en litteraturöversikt är det viktigt att kunna bedöma kvaliteten i en sådan 

studie för att rimliga slutsatser utifrån forskningen ska kunna dras. Genom att titta på ifall 

analysprocessen är detaljerat beskriven, om tolkningarna verkar rimliga och om finns citat 

som stärker tolkningarna kan. I de artiklar som valts ut till detta examensarbete hade alla 

artiklar som använt fokusgrupper styrkt sina tolkningar med citat från 

fokusgruppsdiskussionerna och analysprocessen av data var tydligt beskrivna vilket stärker 

trovärdigheten i resultatet. Två av de kvalitativa artiklarna använde semistrukturerade 

intervjuer. Danielson (2017) beskriver att en semistrukturerad intervju innebär att öppna 

ställs utifrån en viss struktur men frågorna behöver inte ställas i samma ordning utan kan 

anpassas efter vad som uppkommer i intervjun vilket ger en ökad flexibilitet och risken 

minskar intervjun blir styrd av intervjuaren. Samma två av de kvalitativa artiklarna 

kombinerade intervjuerna med observationer varav den ena hade intervjuer i grupp där 

observationerna diskuterades. Två kvantitativa artiklar hade använt sig av observationer. 

Observationerna genomfördes på olika sätt En kvantitativ artikel hade använts av 

videoobservationer. Enligt Carlson (2017) observation är ett sätt att samla rikt med 

information från deltagarna men det finns nackdel då närvaro av observatören kan göra att 

deltagarna kan känna sig obekväma att bli observerade av en tredje person. De kvantitativa 

artiklarna använde sig förutom observationer även av kombinationer med mätskalor medan 

en använde sig av observationer och intervjuer. Då detta examensarbete var en allmän 

litteraturöversikt har både artiklar med både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod 

inkluderats. Friberg (2017) menar att detta är en fördel med en litteraturöversikt då 

resultatet ger en bredare översikt genom att både kvalitativ och kvantitativ forskning kan 

ingå. Målet för kvalitativa studier är att få en ökad förståelse inom omvårdnad för patienters 

eller personalens upplevelser vilket kan ge omvårdnadspersonalen mer kunskap och ökad 

förståelse om hur patienterna kan ges en god omvårdnad. Billhult (2017) menar att 
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kvantitativa studier har som syfte att med siffror mäta, jämföra, kartlägga olika fenomen och 

samband. Genom att använda sig av både kvalitativ och kvantitativ forskning i detta 

examensarbete kan ett bredare resultat ha uppnåtts. Artiklarnas inkludering kan anses stärka 

examensarbetets trovärdighet då artiklarna som inkluderats har liknande data som 

presenteras och kombineras och redovisas på olika sätt. 

6.2.3 Diskussion om artiklarnas resultat 

Resultatet visade att omvårdnadspersonalens erfarenheter var att en lugn och trygg 

måltidsmiljö med lagom stimuli både vad gäller den fysiska och den sociala måltidsmiljön 

kan bidra till bättre förutsättningar för att kunna genomföra måltider utan oro och behålla 

fokus på ätandet. Detta kan vara av betydelse då de funktionsnedsättningar som 

demenssjukdomar medför och symtom som kan göra att individen blir känsligare för stimuli 

och lätt kan bli distraherade vid måltider. Dessa funktionsnedsättningar som ofta leder till 

beteenden eller konsekvenser som påverkar deras nutritionsstatus negativt (Takada, Tanaka, 

Hasegawa, Sugivama & Yoshiike, 2017; Socialstyrelsen, 2017; Skolin, 2014). I resultatet 

framkommer att omvårdnadspersonalens erfarenheter kring måltidsmiljön vid 

demenssjukdom var att den fysiska miljön vad gäller estetik och sinnesintryck har betydelse 

för ätandet, välbefinnandet och upplevelsen vid måltiderna för personer med 

demenssjukdom. Hur bordet dukas och genom att använda olika färger på porslin kan bidra 

till att öka den självständiga förmågan att äta för personer med demenssjukdom då 

kontraster gör det lättare att se och koncentrera sig på maten. För mycket sinnesintryck 

kunde leda till oro eller aggressivt beteende som i sin tur störde andra eller skapade en orolig 

atmosfär.  Detta styrks även av Wijk (2011) som menar att vårdmiljön bör utformas på ett 

sätt så personer med demenssjukdom kan orientera sig lättare. Det kan vara att synliggöra 

matplatsen exempelvis och om möjligheten att lättare kunna orientera sig i måltidsmiljön 

kan minska oro och stilla vandringsbeteende. Lindqvist (2015) menar att då personer med 

demenssjukdom har svårt att känna igen och förstå olika situationer kan en okänd miljö 

förvärra situationen och skapa osäkerhet, otrygghet, och irritation. Användning av färger och 

kontraster anpassad till personer med demenssjukdom skulle kunna hjälpa att kunna tolka 

sin omgivning och förtydligar olika platser och situationer. Resultatet visade att en hemlik 

måltidsmiljö kan bidra till att stimulera matlusten och dofter av mat, nybryggt kaffe eller 

bakverk väcker positiva känslor hos personer med demenssjukdom och kan också påverka 

minnet och stimulera lusten till att äta. En hemlik måltidsmiljö som påverkar måendet och 

födointag positivt och som stimulerar aptiten är viktigt då tidigare forskning visat att 

personer med demenssjukdom ofta har en minskad aptit samt minskad förmåga att tolka 

kroppsliga signaler som hunger och törst (Meyer, Gräske, Worch & Wolf-Ostermann, 2015; 

Skolin, 2014).  Däremot kan en okänd miljö väcka oro och stress. Eriksson (2018) menar att 

människan påverkas av den värld, miljön och kulturen, som finns i människans närhet och 

som människan befinner sig i. I en positiv miljökan människan växa och uppleva hälsa. Att 

skapa en inbjudande måltidsmiljö som stimulerar sinnena vid demenssjukdom kan bidra till 

att människan påverkas positivt och få en meningsfull måltidsupplevelse samt till 

välbefinnande. Omvårdnadspersonalens erfarenheter visade att låg bakgrundsmusik hade 

lugnande effekt på en del personer med demenssjukdom och verkade kunna öka viljan att 

äta.  I resultatet framkom även att höga ljud var störande för personer med demenssjukdom 

och hade negativt effekt på deras ätande samt orsakade oro och ångest. Att minska 

distraherande ljud eller synintryck i den fysiska och måltidsmiljön kan vara viktiga 

komponenter i att skapa en trivsam stimulerande måltidsmiljö för personer med 
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demenssjukdom och för att minska de konsekvenser som de vanliga beteendemässiga och 

psykiska symtomen vid demenssjukdomar (BPSD) kan ge (Skolin, 2014). Sådana beteenden 

som exempelvis hyperaktivitet, aggression, agitation och vandringsbeteenden, eller 

hypoaktivitet som agnosi eller dåsighet har i tidigare forskning kopplats ihop med nedsatt 

nutritionsstatus (Takada et al., 2017).  

I resultatet framgick att omvårdnadspersonalens erfarenheter var att den sociala miljön och 

kunskaper kring detta vara betydelsefulla när måltiden planeras. Kunskaper om sociala 

relationers betydelse för måltidsmiljön vid demenssjukdom är viktiga för att kunna ge en bra 

omvårdnad kring måltider och för att kunna förbättra möjligheten till ett bra näringsintag 

vilket är av betydelse då tidigare forskning har visat att personer med demenssjukdom löper 

risk för måltidsrelaterade svårigheter och därmed ökar risken för undernäring (Cole, 2012; 

Ball et al., 2015; Suma et al., 2018). Att planera hur måltiderna ska genomföras kunde vara 

bra ur flera aspekter. Resultatet visade att personer som sitter vid samma bord och äter mat 

tillsammans kan påverka varandra både positivt och negativt. Att placera individer utifrån 

vilka som tros fungera bra tillsammans under måltiden verkade vara viktigt för de sociala 

interaktionerna vid måltider och för att minska konflikter och oro. En del personer med 

demenssjukdom var i behov av hjälp vid måltider och detta kunde kännas störande för andra 

som satt vid samma bord. Erfarenheterna visade å andra sidan att personer med olika 

kognitiv funktionsnedsättning kunde vara en bra kombination i avseende att stimulera det 

självständiga ätande för dem med svårare kognitiv funktionsnedsättning genom att de 

imiterade ätbeteendet. Då kognitiva funktionsnedsättningar vid demenssjukdom ofta innebär 

att individen kan ha svårt att förstå när det är dags att börja äta som Cipriani, Carlesi, 

Lucetti, Danti och Nuti (2016) beskriver kan bordsplaceringen vara en strategi för att 

stimulera ätförmågan. Omvårdnadspersonalens erfarenheter visar att kunskaper om de olika 

individerna och deras beteenden, vanor och önskemål är viktiga vid planering av måltider 

och placering av personer med demenssjukdom vid samma bord. Det framkom även att 

omvårdnadspersonalens uppmuntring vid måltider hade positiva effekter på födointaget. Att 

omvårdnadspersonalen ger stöd och uppmuntran till att äta kan vara avgörande för att 

minska viktminskning och undernäring hos personer med demenssjukdom då tidigare 

forskning visat att kognitiva och fysiska funktioner som försämras vid demenssjukdom  

påverkar förmågan att äta och kan göra det svårt att påbörja att äta, att kunna lokalisera 

maten, problem som att initiativ förmågan försvinner eller svårigheter att använda bestick 

kan också uppstå (Takada, Tanaka, Hasegawa, Sugivama & Yoshiike, 2017; Socialstyrelsen, 

2017; Skolin, 2014; Cipriani, Carlesi, Lucetti, Danti & Nuti, 2016). I dessa fall kan verbala 

uppmuntringar och stöttning vara hjälpsamma. Även Lindqvist (2015) menar att 

uppmuntrande måltidsmiljöer kan vara av vikt då personer med demenssjukdom kan bli 

passiva och inte tar sig för att göra saker och beskriver detta som att omvårdnadspersonalen 

då kan motivera och locka genom att uppmuntra till att klara av saker på egen hand.  

Kommunikationen mellan personal och personer med demenssjukdom lyftes även fram i 

resultatet som viktig. Edvardsson (2011) beskriver omvårdnadspersonalens närvaro som en 

trygghet för personer med demenssjukdom och resultatet visade att när omvårdnadspersonal 

satt vid bordet skapades lugnare och trevligare social måltidsmiljö. Omvårdnadspersonalens 

roll för måltidsmiljön vid demenssjukdom kan även ses som Eriksson (2014) beskriver att det 

sociala livsrummet, relationernas värld, har betydelse för hur människor reagerar. 

Vårdkulturen, de traditioner, ritualer och grundläggande värderingar som finns runtomkring 

och som är inbjudande kan positivt påverka dennes välbefinnande och hälsa. Personer med 

demenssjukdom kan ha svårt att uttrycka sina önskemål eller vilja på grund av kognitiva 
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svårigheter som utvecklas vid demens (Meyer et al., 2015; Skolin, 2014). Därför är kunskaper 

om individen och den personcentrerade omvårdnaden av stort värde för att kunna 

skräddarsy måltidsmiljön och kunskaper om individen kan öka chansen till bättre födointag, 

bibehållen självständighet och ökat välbefinnande. Omvårdnadspersonalens kunskap kring 

personliga önskemål kring måltider hos personer med demenssjukdom är därför mycket 

betydelsefulla i omvårdnadsarbetet vid måltider. Det gör det möjligt att aktivt planera 

måltiden efter individuella behov för att kunna bibehålla individens förmåga att äta 

självständigt men även att påverka födointaget hos personer med demenssjukdom för att 

minska de konsekvenser måltidsrelaterade svårigheter kan ge som Suma et al. (2018) 

beskriver kan vara ett försämrat allmäntillstånd, minskat immunförsvar, minskad kognitiv 

funktion som i förlängningen påverkar livskvaliteten. Omvårdnadspersonalens erfarenheter 

visade att omvårdnadsåtgärder som syftade till att bibehålla en självständig ätförmåga och en 

måltidsmiljö som kan gynna nutritionsstatus var viktiga på flera sätt. En aspekt skulle kunna 

vara också att bibehålla förmågan att äta peroralt och minska risk för undernäring skulle 

kunna minska användning av perkutan endoskopisk gastronomi (PEG) då det visat att det 

kan öka dödligheten för personer med demenssjukdom (Ticinesi et al., 2016). 

 I resultatet framkommer vikten av personcentrerad vård vid demenssjukdom och måltider 

för att optimera födointag. Personcentrerad vård strävar efter att kunna bibehålla någons 

personlighet trots sviktande funktioner och kräver fokus på personens upplevelse och 

värderingar (Edberg, 2011). Omvårdnadspersonalens erfarenheter visade att om 

måltidsmiljön var anpassad efter varje individs behov och tog hänsyn till individens unika 

situation just då kunde hjälpa personen att bibehålla sin självständighet och ge en 

meningsfull vardag trots funktionsnedsättningar. Eriksson (2018) belyser även detta som 

viktigt och grundläggande inom omvårdnaden att helhetssynen på människan är en viktig 

utgångspunkt även vid sjukdom. I omvårdnaden ska helhetssynen på människan vara 

oberoende av det hälsohinder som människan har och människan bör alltid behandlas som 

unik. Det stämmer även bra överens med Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för vård och 

omsorg vid demenssjukdom (2017) som säger att stödinsatser vid demenssjukdom inom vård 

och omsorg ska ges med fokus på individen och utifrån ett personcentrerat förhållningssätt 

där individen är i fokus och inte diagnosen.  

Resultatet visade även kulturella aspekter inom vården är betydelsefulla för personer med 

demenssjukdom. Omvårdnadspersonal behöver kunskap om olika kulturer samt hur 

personer har levt innan och vilka vanor som de hade. Enligt Eriksson (2018) människa ska 

människans vårdbehov relateras till alla behov såväl fysiska, psykiska, sociala, kulturella. 

Resultatet visade att omvårdnadspersonalen ansåg sig ha kunskap kring behoven som fanns 

för personer med demenssjukdom kring måltider men på grund av organisatoriska orsaker 

som exempelvis tids- eller personalbrist inte kände att de kunde använda av sina kunskaper i 

praktiken vilket kunde få negativa effekter på måltidsmiljön. Stressad och uppgiven personal 

ger inte bra förutsättningar för en trygg måltidsmiljö vilket resultatet visat är viktigt för 

personer med demenssjukdom. Precis som Eriksson (2014) beskriver att människan 

påverkar och påverkas av kulturen där hon finns kan organisatoriska faktorer påverka 

måltidsmiljön negativt. Detta kan vara en viktig aspekt att ha i åtanke vid planering av 

omvårdnaden vid demenssjukdom och måltider för att minska de negativa konsekvenser som 

det eventuellt kan ge. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer kring vård och omsorg vid 

demenssjukdom (2017) behöver omvårdnadspersonal som jobbar med personer med 

demenssjukdom kontinuerliga utbildningar och vid vård av personer med demenssjukdom 

syftet är att lindra funktionsnedsättningar det måste därför finnas möjligheter för detta inom 
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organisationen. Vård av personer med demenssjukdom kräver fokus på flera perspektiv för 

att kunna ge en god personcentrerad vård där personalen har möjlighet att utöva sina 

kunskaper.  

 Etikdiskussion 

I detta examensarbete följdes riktlinjer enligt Codex (2017) för att förhindra oredlighet i 

arbetet. Oredlighet kan vara att fabricera, förfalska plagiera eller stjäla vetenskapliga data och 

resultat. En etisk aspekt i detta examensarbete är att allt material var skrivet på engelska och 

risken fanns att felaktigheter i översättning och tolkning av artiklarnas texter kunde uppstå. 

Enligt Kjellström (2017) är det som student viktigt att vara medveten om de språkliga brister 

som kan uppstå för att göra rättvisa bedömningar och tolkningar av de artiklar som läses. 

Därför har ett kritiskt förhållningsätt tillämpats genom arbetet kring de artiklar som 

analyserats och i tolkningarna av texterna. Alla texter har lästs flera gånger av båda studenter 

som deltagit i examensarbetet. Lexikon i bokform och andra uppslagstjänster på internet som 

Google Translate har använts som hjälp vid översättningar och för att hitta synonymer. Detta 

för att underlätta översättning och motverka att inte återge data felaktigt. Kritiskt 

förhållningssätt har även tillämpats i de urval som gjorts avseende artiklar som valts ut till 

analysen för att motverka den eventuella förförståelse som kunde finnas kring ämnet 

(Kjellström, 2017). Enligt Friberg (2017) finns en risk för ett selektivt urval vid 

litteraturöversikter som innebär att forskning som stödjer den egna åsikten väljs ut. Enligt 

Gunnarsson (2017) bör ett examensarbete följa standardiserade regler och ta hänsyn till att 

referenshantering utförs rätt och med noggrannhet. I detta examensarbete har American 

Psychological Association (APA) (2019) system använts för referenshantering för att kunna 

ge tydlig källhänvisning. Alla artiklar som inkluderades i examensarbetet var Peer Review 

granskade.  Enligt Codex (2019b) innebär Peer Review att studiens kvalitet granskas utifrån 

metodologiska och källkritiska aspekter. Karlsson (2017) menar att det kan säkerställa att 

kvaliteten på forskningen är god. Kvalitetsgranskning enligt Fribergs (2017) förslag på 

granskningsfrågor genomfördes också för att ta ställning till artiklarnas kvalitet. 

 

7 SLUTSATS 

Syftet med examensarbetet var att kartlägga omvårdnadspersonalens erfarenheter av 

måltidsmiljön hos personer med demenssjukdom. I resultatet framkom att personer med 

demenssjukdom kan bli oroliga och rastlösa vid måltider samt de kan bli påverkade av den 

fysiska miljön, av relationer och sociala interaktioner. I resultatet framkom tre kategorier: 

sinnesintryck och estetik, sociala interaktioner och kommunikation och personcentrerad 

måltidsmiljö som visade vilka faktorer som påverkade personer med demenssjukdom enligt 

omvårdnadspersonalens erfarenheter kring måltider. Omvårdnadspersonalens erfarenheter 

visade att hemlikmiljö och hemlik mat hade positiva inverkan på måltidsmiljön. Det visade 

även att omvårdnadspersonalens kunskap om och relation med personer med 



23 

demenssjukdom kan påverka måltider genom att till exempel placera personer med varandra 

vid samma bord. Höga ljud skapade ångest och hade en negativ inverkan på måltidsmiljön 

och resultatet visade att detta bör undvikas. Omvårdnadspersonalens hänsyn till kulturella 

aspekter var också en annan del av resultatet som betonade vikten på 

omvårdnadspersonalens vetenskap om olika kulturer och personers bakgrund. Resultatet 

lyfte även fram vikten på individuell anpassad vård vid måltider och denna inverkan på 

personer med demenssjukdom och deras måltider. Peroncentrerad omvårdnad kring 

måltider och måltidsmiljön kan främja hälsa, skapa trygghet och välbefinnande och förbättra 

livskvaliteten hos personer med demenssjukdom.  

 Förslag på vidare forskning 

I examensarbete visade omvårdnadspersonalens erfarenheter att bakgrundsmusik, 

belysning, porslin, dukning, sociala interaktioner och individuella anpassning hade positiva 

inverkan på personer med demenssjukdom. Det framkom även att organisatoriska faktorer 

som personaltäthet och tidsbrist kunde ha negativ inverkan på måltidsmiljön. Det skulle 

därför vara intressant att se hur detta verkligen påverkar omvårdnaden vid demenssjukdom 

och måltider, på vilket sätt och i vilken omfattning. Det känns aktuellt i dag då det ofta 

kommer larmrapporter i media att vården har problem med underbemanning och pressade 

tidsscheman. Detta kan vara intressant att jämföra hur det ser ut i olika länder exempelvis. 

Detta kan vara viktigt för att kunna få till en förändring i vårdorganisationen och en 

möjlighet för omvårdnadspersonalen att kunna ge bästa möjliga omvårdnad vid 

demenssjukdom. 
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Att ta hand om personer med demenssjukdom 

kräver tid och är komplext, kunskap bland 

omvårdnadspersonalen finns. Resultatet har visat att 

omvårdnadspersonalen inte har tillräcklig med tid 

för att kunna ge det stöd som behövdes till personer 

med demenssjukdom vid måltider på grund av 

organisatoriska orsaker. 

För att kunna bibehålla patientens hälsa, värdighet 

och välbefinnande behöver omvårdnadspersonalen 

kunna skapa en relation med patienten.  

 

Hög 
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10 Murphy, J.L., 

Holmes, J. & 

Brooks, C. 

 

2017 

 

UK 

BMC Geriatrics  

Nutrition and 

dementia care: 

developing an 

evidence-based 

model for 

nutritional care in 

nursing homes 

 

Att utveckla en 

forskningsbaserad 

informerade modell 

för att förstå 

komplexa 

näringsmässiga 

problem i samband 

med ätande och 

drickande för 

personer med 

demenssjukdom 

baserade på 

omvårdnadspersonale

ns erfarenheter 

 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

med 9 

fokusgrupper 

Innehållsanalys 

Sju identifierade områden i studien var 

personcentrerade åtgärder kring måltid, 

tillgänglighet av mat och dryck; verktyg, resurser och 

miljö; relation till andra vid måltid; deltagande i 

aktiviteter och verksamhet, kvalitet och typ av 

omvårdnad och kunskaper, erbjuden information. 

 

Hög 

11 Nell, D., 

Neville, S., 

Bellew, R., 

O`Leary, C. & 

Beck, K.L. 

 

2016 

 

Australia 

and  

Australian Journal 

on Ageing 

 

Factors affecting 

optimal nutrition 

and hydration for 

people living in 

specialized 

dementia care 

units: A qualitative 

study of staff 

Undersöka 

omvårdnadspersonale

ns erfarenheter 

angående faktorer 

som påverkar 

nutrition och 

vätskeintag hos 

patienter på 

demensavdelning i 

Nya Zeeland 

Kvalitativ. 

Semistrukturerad 

intervjustudie. 11 

personer från 2 

avdelningar. 

Induktiv ansats. 

Innehållsanalys 

Omvårdnadsåtgärder som skapar en trevlig 

atmosfär/miljö beskrev och som innebar verbalt stöd 

och uppmuntran vid måltid att äta. 

Fysisk måltidsmiljö: Servering av mat, uppläggning. 

musik som spelas kan vara både distraherande och 

lugnande.  

 

Hög 
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New Zealand caregiver’s 

perceptions 

 

12 Palese, A., 

Bressan, V., 

Kasa, T., 

Meri, M., 

Hayter, M. & 

Watson, R. 

 

2018 

 

Italy 

BMC Geriatrics  

Interventions 

maintaining eating 

Independence in 

nursing home 

residents: a 

multicenter 

qualitative study 

Att beskriva 

omvårdnadsåtgärder 

utifrån den tysta 

kunskap som finns 

hos 

omvårdnadspersonal 

på boende som syftar 

till att bevara ät 

förmågan hos persone

r med 

demenssjukdom 

 

Kvalitativ. 

intervjustudie. 

Med 54 

deltagare. 

Intervjuer i form 

av 13 st. 

fokusgrupper. 

Innehållsanalys 

 De åtgärder personalen beskrev/utförde riktade in 

sig på tre olika nivåer/områden. Den fysiska 

måltidsmiljön, den sociala miljön och den 

individuella miljön där hänsyn togs till personens 

personliga behov. 

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

BILAGA C; KVALITETSGRANSKNING 

Artiklarna som ingår i litteraturöversikten har kvalitetsgranskats med Fribergs (2017) förslag på frågor.  

Frågor till kvalitativa studier:  

nr frågor Ja Nej 

1 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är det i så fall formulerat och avgränsat?   

2 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 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? Är det klart formulerat?   

5 Hur är metoden beskriven?   

6 Hur är undersökningspersonerna beskrivna?   

7 Hur har data analyserats?   

8 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?   

9 Hur har författarna tolkat studiens resultat?   

10 Vilka argument förs fram?   

11 Förs det några etiska resonemang?   

12 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?   

13 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall beskrivna?   

14 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden?   
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Frågor till kvantitativa studier:  

nr frågor Ja Nej 

1 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är det i så fall formulerat och avgränsat?    

2 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 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? Är det klart formulerat?    

5 Hur är metoden beskriven?    

6 Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions respektive exklusionskriterier)?    

7 Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata?    

8 Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur?   

9 Vad visar resultatet?   

10 Vilka argument förs fram?   

11 Förs det några etiska resonemang?    

12 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad gäller generaliserbarhet?    

13 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. omvårdnadsvetenskapliga antaganden?    
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BILAGA D; KVALITETSGRANSKNING AV ARTIKLAR 

 

Författare 

år 

 

Frågor 

kvalitativ 

 

 

Resultat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Bergland, Å., Johansen, H. 
& Sellevold, G-S. 

2015 

x x - x x x x x x x - x x x 12/14 

Hansen, K.V., Tolbol 
Froiland, C. & Testad, I.  

2017 

x x - x x x x x x x x - - x 11/14 

Jensen, L.H., Håvarstein, 
Rekve, K., Ulstein, I.D. & 
Skovdahl, K. 

2016 

x x - x x x x x x x x x x x 13/14 

Johansson, L., Björklund, 
A., Sidenvall, B. 
&Christensson, L. 

2017  

x x - x x 

 

 

x x x x x x - x x 12/14 
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Lea, E. J., Goldberg, L.R., 
Price, A. D., Tierney, L. T. 
& McInereney, F. 

2017 

x x - x x x x x x x x - x x 12/14 

Marmstål Hammar, L., 
Swall, A. & Summer 
Meranius, M. 

2016 

x x - x x x x x x x x x x x 13/14 

Murphy, J.L., Holmes, J. 
& Brooks, C. 

2017 

x x - x x x x x x x x - - x 11/14 

Nell, D., Neville, S., 
Bellew, R., O`Leary, C. & 
Beck, K.L. 

2016 

x x - x x x x x x x x x x x 13/14 

Palese, A., Bressan, V., 
Kasa, T., Meri, M., Hayter, 
M. & Watson, R. 

2018 

x 

 

 

x - x x x x x x x 

 

x - x x 12/14 
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Författare 

år 

 

Frågor 

kvantitativ 

 

Resultat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Chen, L., Li, H., Lin, R., 
Zheng, J-H., Wei, Y-P., Li, 
J., Chen, P.& Chen, H-Y.  

2016 

x x - x x x x x x x - x x 11/13 

Lee, K.M. & Song, J-A 

2015 

x x - x - x x x x x x - x 10/13 

Liu, W., Jao, Y-L. & 
Williams, K.  

2017 

x x - x x x x x x x x x x 12/13 

Marmstål Hammar, L.M., 
Swall, A. & Summer 
Meranius, M. 

2016 

x x - x x x x x x x x x x 12/13 
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