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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Undernäring är ett utbrett problem hos patienter med demenssjukdom på 
äldreboenden. De flesta får i sig för lite energigivande näringsämnen och ligger därmed i 
riskzonen för att utveckla undernäring. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att 
ge omvårdnad till demenssjuka patienter med ätsvårigheter på äldreboenden. Metod: 
Kvalitativa intervjuer med tio sjuksköterskor i en stor stad i mellersta Sverige, informanter 
valdes ut genom ett strategiskt urval. Intervjuerna har bearbetats med en kvalitativ 
innehållsanalys utifrån Graneheim och Lundman (2004; 2008). Resultat: Sjuksköterskorna 
upplevde att de först behövde kartlägga patienternas problem och behov. Genom att ge extra 
näringstät mat, konsistensanpassa maten och minska fastan kunde sjuksköterskorna påverka 
patienternas näringsintag. Det var viktigt att måltiderna sågs som en trevlig stund och att det 
var något patienterna kunde se fram emot. Slutsats: Sjuksköterskorna kunde påverka 
patienternas matintag genom att vara delaktiga i situationen kring matintaget. Att lyfta 
nutritionen i en organisation, att måltidens betydelse lyftes som en aktivitet, kunde bidra till 
en generell förbättring av patienternas undernäring och/eller ätsvårigheter. 

 

Nyckelord: Demens, Omvårdnad, Undernäring, Äldre 
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ABSTRACT 

Background: Undernourishment is a widespread problem in patients with cognitive failure 
and dementia at the retirement homes. Most elderly people who live in special homes are fed 
up with some energy-generating nutrients and thus risk the development of malnutrition. 
Aim: To describe nurses' experience of giving nursing care to dementia patients with eating 
disorders at the retirement homes. Method: Qualitative interviews with ten nurses in a large 
city in central Sweden, informants were selected through a strategic selection. The interviews 
have been processed with qualitative content analysis based on Graneheim and Lundman 
(2004; 2008). Result: Nurses felt that they first needed to chart the patients' problems and 
needs. By providing extra nutritional food and tailoring food, nurses can influence the 
nutritional intake of patients. It was important that the meals were seen as a nice moment and 
that it was something the patients could look forward to. Conclusion: Nurses could influence 
patients' food intake by participating in the food intake situation. Raising nutrition in an 
organization that lifting the meal's importance as an activity could contribute to a general 
improvement in patient malnutrition and/or eating disorders. 
 

 
Keywords: Dementia, Nursing care, Malnutrition, Elderly 
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Inledning 
Äldre patienter som har risk för undernäring är vanligt förekommande på äldreboenden i 
Sverige och patienter med demensdiagnos har ofta svårigheter i situationen kring matintag 
(Borgström Bolmsjö, Jakobsson, Mölstad, Östgren & Midlöv, 2015). Detta kan leda till 
undernäring och undernäring kan leda till nedsatt funktionsförmåga, försämrade 
sårläkningsprocesser och ökad risk för fall, infektioner och trycksår. Åtgärder för att 
förebygga undernäring kan vara regelbundna viktkontroller och nutritionsbedömningar, även 
matning eller dukning utfört av undersköterskor kan vara en del i åtgärder. För att ha en god 
livskvalitet är det viktigt med god näringsstatus, detta för att förebygga sjukdom samt för att 
medicinsk behandling ska ha bra effekt (Stubberud, Almås & Kondrup, 2011). 
 
Trots att alla patienter riskbedöms med hjälp av Senior Alert (Senior Alert, 2017) finns 
problematiken med undernäring hos patienter med kognitiv svikt eller demensdiagnos. 
Problemet är utbrett, vanligt och kan vara oerhört förödande för patienten och hans/hennes 
hälsa samt välbefinnande. Sjuksköterskans roll i detta är viktig och hen kan göra mycket för 
att förbättra patientens måltidssituation för att minimera risk för undernäring (Stubberud et al. 
2011). En av förutsättningarna för att minska förekomsten av undernäring är att undersöka 
hur sjuksköterskorna själva ser på den omvårdnad de erbjuder demenssjuka personer med 
ätsvårigheter. Undernäring är vanligt förekommande bland demenssjuka, det kan leda till 
stora hälsoproblem och sjuksköterskans handlande i frågan kan ha stor påverkan på patienten 
(Socialstyrelsen, 2011). 

Bakgrund 

Undernäring hos äldre 
Undernäring kan vara resultatet av många olika faktorer, men en av de vanligaste är att det i 
kroppen är brist på energi som behövs för att den ska fungera. Detta försämrar till exempel 
omsättningen av vitaminer, mineralämnen och protein. Om det saknas energi kommer 
kroppen börja ta från sina reserver, bland annat av protein och fett (Bjerkreim, 2006; 
Hambraeus, 2015). Om undernäring pågår under en längre tid bryts muskler och fettvävnad 
ner och ju längre kroppen går utan energi desto högre blir graden av undernäring (Brodtkorb, 
2010; Hambraeus, 2015). Vid svår undernäring har den vanligaste anledningen visat sig vara 
något som kallas protein-energi-malnutrition, förkortat PEM. Det innebär för lite energi i 
kombination med för lite protein i kroppen (Hambraeus, 2015).  
 
Det första som behövs göras för att hjälpa en äldre person med misstänkt för lågt energiintag 
är att bedöma näringstillståndet (Stubberud et al. 2011). Bedömningen av risk för undernäring 
kan baseras på en sammanvägning av följande riskfaktorer. 
• Ofrivillig viktförlust – oavsett tidsförlopp och omfattning. 
• Ätsvårigheter – till exempel aptitlöshet, sväljnings- och tuggproblem, orkeslöshet och 
motoriska störningar. 
• Undervikt – det vill säga body mass index (BMI) under 20 om du är under 70 år, eller under 
22 om du är över 70 år. 
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Förekomst av en riskfaktor är tillräcklig för att en utredning ska påbörjas. Ett stort antal 
instrument för riskbedömning har utvecklats genom åren. Den europeiska 
nutritionsorganisationen ESPEN rekommenderar bland annat MNA (Mini Nutritional 
Assessment) (Socialstyrelsen, 2011; Stubberud et al. 2011). 
 
När en äldre bedöms ha risk för undernäring är det viktigt att först göra en riskbedömning 
genom att använda sig av bedömningsinstrumentet SF-MNA. Därefter behöver teamet som 
arbetar kring patienten identifiera bakomliggande orsaker. Det kan vara en orsak men ofta är 
det flera som samverkar. Det är sedan mot patientens behov och de bakomliggande orsakerna 
som åtgärder sätts in. Sista steget är att göra en utvärdering av utförda insatser, genom 
viktmätning. Genom att planera vården på ett strukturerat sätt och sätta in individuella 
åtgärder baserat på bakomliggande orsaker kan näringsstatus hos patienter med 
demenssjukdom med risk för undernäring förbättras (Johansson, Wijk & Christensson, 2016; 
Stubberud et al. 2011). 

Demenssjukdomar hos äldre 
Kriterier för en demensdiagnos är minnesnedsättning, reduktion av ytterligare minst en 
kognitiv förmåga, tydlig sänkning från tidigare prestationsnivå, dock ej samtidigt med 
konfusion (Hjärnfonden, 2015). Det finns flera olika demenssjukdomar. Några av dessa är 
Vaskulär demens, Lewy-Body demens, Alzheimers sjukdom och Frontotemporal demens 
(Eriksdotter Jönhagen, 2011). Alzheimers sjukdom utgör 50 procent av dessa sjukdomar 
(Faxen Irving, 2010). Basun, Skog, Whalund och Wijk (2013) menar att anledningen till att 
demensutredning görs är att utesluta andra sjukdomar med liknande symptom som hade gått 
att behandla. Utredningen görs i flera steg och består av en fysisk och psykisk undersökning, 
röntgen av hjärnan samt ett kognitionstest. Det tas även hänsyn till en detaljerad anamnes 
som patienten och eventuellt anhöriga delger. Vid bedömning av personens kognitiva 
förmåga kan till exempel ett Mini Mental Test (MMT) användas. Testet består av 10 frågor 
som mäter patientens minne, språk, uppfattning av rumsliga sammanhang och förmåga att 
orientera sig. Slutligen bedöms personens förmåga att självständigt klara sin ADL 
(Aktiviteter i dagligt liv). 

Undernäring hos äldre med demens 
Undernäring är ett utbrett problem hos patienter med kognitiv svikt och demenssjukdom. De 
flesta äldre som bor i särskilda boenden får i sig för lite energi och näring och därmed ligger i 
riskzonen för att utveckla undernäring (Region Skåne, 2005). Omkring hälften av 
hemmaboende patienter med demens eller kognitiv svikt var undernärda eller i riskzon för 
undernäring. Om patienten dessutom var kvinna eller hade problem med matintag visade det 
sig vara en ännu större risk för undernäring (Rognstad, Brekke, Holm, Linberg & Luhr, 
2013). Hos personer med demenssjukdom visade det sig att 67 % hade låg risk för 
undernäring, 20 % hade medelhög risk och 13 % hade hög risk, alltså hade 33 % relativt hög 
risk för undernäring (Aukner, Dahl Eide & Iversen, 2013). Genom mätningar med MNA på 
ett boende visade det sig att prevalensen för undernäring var 19 %. Ätsvårigheter, kognitiv 
nedsättning, antal läkemedel och ålder ökade risken för malnutrition och kortare måltider var 
förknippade med sämre näringsintag. Bara att vara kvinna och att ät-tiden inte var anpassad 
efter de boende var betydande riskfaktorer för undernäring (Chang & Roberts, 2011). 
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Vid en undersökning av relationen mellan MNA-SF och MMSE (Mini Mental State 
Examination) visade det sig att 56 % av personerna som ingick i studien hade risk för 
undernäring och 30 % hade problem med nutrition. Hos personer med kognitiv svikt led 42 % 
av malnutrition. De följde efter sex månader upp resultaten, vilket visade på ett statistisk 
signifikant samband mellan MNA-SF och MMSE (Malara et al. 2014). Ätsvårigheter kunde 
handla om två saker; om individen eller om miljön runt omkring. Individuellt kunde det 
handla om personens matpreferenser, aptit eller om man var mätt från föregående måltid. 
Miljön kunde innefatta till exempel bakgrundsmusik, där det framkom att det både kunde 
vara bra eller dåligt med musik, eller sociala interaktioner. Presentationen av maten, smak 
och doft kunde påverka patientens matlust, särskilt hos dementa som kanske hade glömt vad 
de gillade för mat. Även att se andra äta var positivt för ätandet hos dementa (Nell, Neville, 
Bellew, O’Leary & Beck, 2016). 
 
Relationen mellan demens och malnutrition har studerats, där det visade sig att 36 % av 
deltagarna var undernärda och nästan hälften (48%) hade en demenssjukdom, och 
prevalensen var högre bland kvinnor (59%) (Galesi, Leandro-Merhi & de Oliveira, 2013). 
Sjuksköterskor på sjukhem kunde uppleva etiska dilemman i mötet med patienter med 
demens som inte ville äta. De kunde bland annat uppleva dåligt samvete, att de utförde ett 
övergrepp mot patienten eller att de inte visade hänsyn till patienten och/eller närstående. 
Sjuksköterskorna beskrev att de ofta kunde se en förbättring i patientens nutritionsstatus när 
patienten flyttade in, men att patienterna sedan började tappa i vikt. Ett etiskt dilemma de tog 
upp var det här med att om de skulle “locka och lura” i patienten med demensdiagnos mat, 
eller om de skulle stoppa när patienten gav uttryck för att hen inte ville ha mat. Tid sågs som 
ett hinder, då sjuksköterskorna ansåg att det kunde bidra till att de inte kunde ge den omsorg 
som kanske behövdes, eller att det kunde påverka hur patienten upplevde måltidssituationen. 
Sjuksköterskorna beskrev att de hade en upplevelse av att de stod ensamma med sina 
bekymmer kring patientens näringstillstånd (Kuven & Giske, 2015). 

Personcentrerad vård 
Det som står i centrum för den personcentrerade omvårdnaden är att se patienten som en 
person bakom sjukdomen. Ofta har patienter inom vården blivit sedda som objekt och 
reducerade till sin sjukdom. Det är av stor vikt att se patientens perspektiv och hans/hennes 
egna upplevelser av sin sjukdom. Personcentrerad omvårdnad kännetecknas av att patienten 
tillåts vara delaktig och inkluderas i vården av sin sjukdom (Edvardsson, 2010b). Vården har 
präglats av ett synsätt där patienten har blivit insatt på behandlingar utan att han/hon har fått 
vara delaktig, eller där konsekvenser av behandlingen inte har övervägts. Inom 
personcentrerad omvårdnad är ett holistiskt synsätt av stor vikt (Edvardsson, 2010a). 
 
Personcentrerad omvårdnad består i att bemöta och behandla patienten som den individ 
han/hon är. Vårdpersonalen behöver lyssna och bekräfta patientens upplevelse av sin 
sjukdom och utgå från den i planeringen av den framtida vården. Patienten behöver 
inkluderas i de beslut och processer som vården utgör (Edvardsson, 2010b). Personcentrerad 
omvårdnad till personer med demenssjukdom innefattar att stödja patientens upplevelse av att 
vara en fullgod människa, att se personligheten mer som instängd än som förlorad, att 
uppmuntra patienten till delaktighet och medverkan i beslut, att anpassa den fysiska miljön 
och omvårdnadens innehåll till den demenssjukes behov och att vara uppmärksam på att 
relationen mellan vårdare och vårdtagare är av stor betydelse (Edvardsson, 2010b). 
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Att vårdpersonalen får ta del av patientens livsberättelse är en förutsättning för 
personcentrerad vård. Livsberättelsen är en berättelse som patienten med egna ord berättar 
om sitt liv, bland annat vilka händelser i livet som har påverkan henne/honom. För att 
samtalet ska bli bra krävs en del planering. Tid och plats bör förberedas, den person som ska 
ta emot berättelsen behöver vara mottaglig och närvarande i samtalet samt ha ett icke 
värderande förhållningssätt. Lyssnaren ska försöka se världen ur den andres perspektiv 
(Santamäki Fischer, 2010). Ett problem i genomförandet av personcentrerad omvårdnad är att 
begreppet patient ofta syftar till en specifik grupp människor (Willman, 2010). Det ses då 
som att patienterna i denna grupp har likartade egenskaper och tanken kan bli att de ska 
behandlas på ett likartat sätt. Det här synsättet gör att personen bakom patienten kan komma i 
skymundan. En personcentrerad omvårdnad kan bidra till att vården blir mer trygg och säker 
för patienten (Willman, 2010). 
 
Att undervisa, vägleda och handleda vårdpersonal och samordna det dagliga arbetet kring 
nutritionen hör till sjuksköterskans roll (Kirkevold, Brodtkorb & Hylen Ranhoff, 2010). Inom 
hälso- och sjukvården ska vårdgivaren enligt 5 § fastställa rutiner för när en patients 
näringstillstånd ska utredas och hur en utredning av näringstillståndet ska göras. Vårdgivaren 
ska dessutom enligt 6 § fastställa rutiner för hur undernäring ska förebyggas och behandlas 
(SOSFS 2014:10). 

Syfte 
Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till demenssjuka patienter med 
ätsvårigheter på äldreboenden. 

Metod 

Studien genomfördes med en kvalitativ design och induktiv ansats. En kvalitativ metod var 
lämplig då upplevelser studerades, på grund av att den beskrivande data som insamlas leder 
till en djupare förståelse för det valda ämnet (Polit & Beck, 2012). En induktiv ansats innebar 
att det utgicks från deltagarnas upplevelser. Denna ansats valdes för att få en djupare 
förståelse för sjuksköterskornas erfarenheter av ätsvårigheter hos demenssjuka (Olsson & 
Sörensen, 2011). Information samlades in genom semistrukturerade intervjuer, med 10 
stycken legitimerade sjuksköterskor, som grundade sig på en intervjuguide snarare än 
strukturerade frågor (Polit & Beck, 2012). Semistrukturerade intervjuer uppmuntrade 
deltagaren att berätta fritt om det valda ämnet. Intervjuerna transkriberades och analyserades 
utifrån Graneheim och Lundmans (2004; 2008) manifesta innehållsanalys. 

Datainsamling 

Urval 
Enligt Polit och Beck (2012) är ett strategiskt urval lämpligt när deltagare med expertis i 
området som undersöks önskas. Inklusionskriterier för att delta i en intervju var att 
informanten skulle ha arbetat som legitimerad sjuksköterska på ett äldreboende i minst två år 
(se tabell 1), då det kunde ha bidragit till en erfarenhet av vårdande som de kunde dela med 
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sig av. Sjuksköterskorna skulle ha vårdat patienter med demensdiagnos på äldreboende och 
patienterna kunde vara både män och kvinnor. Exklusionskriterier var att sjuksköterskorna 
enbart hade vårdat äldre patienter utan demensdiagnos. Informationsbrev sändes till 
verksamhetschefer (se bilaga 1b) på äldreboenden i Stockholms län med förfrågan om de 
hade sjuksköterskor som skulle kunna tänkas vilja deltaga. Därefter fick de, av 
verksamhetschefen, utvalda, sjuksköterskan/-orna förfrågan om deltagande i studien. De fick 
då informationsblad för informanter (se bilaga 1a) med presentation av studien och vid vilja 
att deltaga bokades ett möte för intervju på informantens arbetsplats.  
 
Tabell 1. Antal års erfarenhet hos informanter samt intervjulängd 

Informant Antal års erfarenhet Intervjulängd 
SSK1 2 30 min 
SSK2 12 25 min 
SSK3 10 28 min 
SSK4 14 33 min 
SSK5 6 33 min 
SSK6 21 33 min 
SSK7 14 26 min 
SSK8 10 24 min 
SSK9 7 27 min 
SSK10 7 20 min 

 

Intervju 
Examensarbetets datainsamling genomfördes genom enskilda öppna intervjuer på 
informantens arbetsplats. Intervjuerna spelades in, inspelat material skrevs ut för att sedan 
brytas ned i små delar (analys) och slutligen sättas ihop (syntes) till helheter (text som hör 
inom) med en rubrik (kategori eller teman) (Graneheim & Lundman, 2004; Graneheim & 
Lundman, 2008). Informanten fick under intervjun möjlighet att beskriva sitt sätt att uppfatta 
ätsvårigheter hos dementa på, genom hur denne hade observerat och arbetat med problemet. 
Den intervjuade fick under intervjun möjlighet att föra ett resonemang med sig själv och 
beskrev uppfattningar samt erfarenheter som denne ansåg vara relevanta i förhållande till 
examensarbetets syfte. Intervjuaren hade under intervjun en fråga som start, som hon sedan 
ställde följdfrågor på. 
 
Fokus låg på det som informanten ansåg vara betydelsefullt då syftet med arbetet var att 
beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till demenssjuka patienter med 
ätsvårigheter. Genom att genomföra intervjuerna med en öppenhet fanns i åtanke att inte 
påverka informanterna med intervjuarens eventuella förförståelse eller kommentarer. 
 
Den initiala frågan under respektive intervju var “Kan du berätta hur du ger omvårdnad till en 
patient med demens som också har ätsvårigheter?”. Därefter fortsatte intervjun i samtalsform 
och följdfrågor ställdes vid de tillfällen då intervjuaren ansåg det vara relevant. Exempel på 
frågor som ställdes: 

- Berätta om din erfarenhet av att hjälpa patienter med demens som har ätsvårigheter. 
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- Hur gestaltar sig ätsvårigheterna? Hur vanligt är problemet?  
- Berätta vad du gör för att dessa patienters näringsbehov kan tillgodoses. 
- Vad är ditt ansvarsområde i ämnet? 

 
Avslutningsvis upprepades examensarbetets syfte under samtliga intervjuer och sedan 
ställdes frågan ”Med examensarbetets syfte i åtanke, är det någonting mer du vill tillägga?”. 

Genomförande och dataanalys 
Data analyserades genom en kvalitativ manifest innehållsanalys där det som står i texterna är 
det som analyseras (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuerna lästes igenom flera gånger 
för att få en känsla för helheten. När en känsla hade skapats plockades meningsenheter ut ur 
de transkriberade intervjuerna. Meningsenheterna bestod av ett antal ord som gemensamt 
hade ett budskap, dessa ord kondenserades (kortades ned till mer kärnfullt och lätthanterligt) 
till meningsfulla ord - kondenseringen medförde sedan att meningsenheterna kodades 
(meningsenheter beskrevs med ett ord). Koder användes för att förstå sammanhang i texterna. 
Därefter samlades koder som hade liknande innehåll i olika kategorier och underkategorier. 
Det framträdde också teman i den insamlade datan, som var övergripande för hela 
datainsamlingen. När det hade hittats meningsenheter, kondenseringar och koder i all text 
kunde det hittas underkategorier/kategorier, eftersom det då fanns en större överblick över 
materialet. Då bearbetades analysen genom att gå fram och tillbaka, vrida och vända, för att 
hitta dessa (Graneheim & Lundman, 2004; Graneheim & Lundman, 2008; Henricson, 2012). 
 
Samtliga tio intervjuer transkriberades ordagrant. Intervjuerna analyserades utifrån en 
manifest innehållsanalys av obearbetad text utifrån Graneheim och Lundman (2004; 2008). 
De tio transkriberade intervjuerna blev 44 A4-sidor text. Denna text lästes igenom flera 
gånger, för att få en känsla för innehållet och en helhetssyn. 
 
Till en början sattes domäner upp för att göra en inledande uppdelning och strukturering av 
texterna: Vad sjuksköterskorna uppfattade att ätsvårigheterna kunde bero på, Hur 
sjuksköterskorna uppfattade att ätsvårigheterna gestaltade sig, Hur sjuksköterskorna 
uppfattade att de kunde bidra till att patienterna inte blev undernärda. Ur intervjuerna 
framkom meningsenheter som därefter kondenserades, för att korta ned texten och samtidigt 
behålla innehållet. Därefter abstraherades de kondenserade meningsenheterna (se exempel i 
tabell 2) och utifrån likheter och skillnader skapades sexton underkategorier och fem 
kategorier: Förhållningssätt, Kartlägga problem och behov, Påverka näringsintag och 
-behov, Hämmande opåverkbara faktorer, Fysisk och social måltidsmiljö. Utifrån kategorier 
belystes det sjuksköterskorna under intervjuerna ansåg vara viktigt i relation till patienternas 
ätsvårigheter och/eller undernäring. Det framkom fem kategorier som ansågs vara den röda 
tråden genom analysen och varje kategori hade två till fyra underkategorier som byggde upp 
kategorin. Analysen styrks med utvalda citat från de intervjuade sjuksköterskorna.  
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Tabell 2. Exempel ur analys. 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Abstraktion Underkategor

i 
Kategori 

“... gå ut och gå 
kanske, vara 
med på någon 
förmiddagsakti
vitet så att man 
blir lite trött 
och hungrig.” 
(SSK9) 

Gå ut och gå, vara 
med på någon 
aktivitet, så att man 
blir trött och 
hungrig 

Aktivera Att 
uppmuntra 
till ökad 
aktivitet 

Påverka 
näringsintag 
och -behov 

“Är det svårt att 
dricka kan vi ju 
hälla i 
förtjockningsm
edel.” (SSK3) 

Är det svårt att 
dricka kan vi 
använda 
förtjockningsmedel 

Förtjockningsm
edel 

Att 
konsistensanp
assa 

Påverka 
näringsintag 
och -behov 

 
Analysen skedde med tyglad förförståelse, med examensarbetets syfte i åtanke samt med 
öppenhet och följsamhet till vad texten visade. En förförståelse fanns för området som 
studerades i och med arbetet som sjuksköterska. Dahlberg (1997) menar att det för att få ny 
förståelse krävs en förförståelse. Utifrån förförståelsen tolkas innehåll för att skapa ny 
förståelse. I och med arbetet som sjuksköterska fanns tidigare erfarenheter och observationer 
inom ämnet som studerades. Förförståelsen var att ätsvårigheter var vanligt hos demenssjuka 
patienter och utifrån detta tolkades att sjuksköterskor inte alltid hade tillräcklig kunskap för 
att motverka undernäring hos patienter. För att inte påverka studiens resultat försökte det 
bortses från förförståelsen. Dahlberg (1997) menar att det dock inte går att helt se förbi sin 
förförståelse. 

Forskningsetiska aspekter 
Det etiska övervägandet utgick från fyra forskningsetiska principer: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om 
att undersökningsdeltagarna informeras om deras uppgift i studien och vad som gäller vid 
deltagandet. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna i undersökningen har rätt att själva 
bestämma över sin medverkan och möjlighet att avbryta deltagandet utan att negativa 
konsekvenser föreligger för honom eller henne. Konfidentialitetskravet handlar om att 
uppgifterna till personerna som medverkar i arbetet förvaras så att obehöriga inte kan nå dem. 
Nyttjandekravet handlar om att insamlade data om enskilda personer endast får användas i 
forskningssyften (Vetenskapsrådet, 2002). 

Deltagarna hade möjlighet att avbryta deltagandet när som helst, utan att behöva motivera en 
anledning. Sjuksköterskorna fick information i förhand via brev samt via telefon. Samtycke 
till att medverka inhämtades från sjuksköterskorna. Information om att informanten när som 
helst kunde avbryta medverkandet gavs (Vetenskapsrådet, 2002). Alla uppgifter om 
identifierbara personer antecknades, lagrades och avrapporterades så att människor utifrån 
inte kunde förstå vem det handlade om. Den insamlade informationen delades inte för 
kommersiellt bruk eller andra ovetenskapliga ändamål. Innan examensarbetet publicerades 
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hade undersökningsdeltagarna möjlighet att ta del av eventuella etiskt känsliga avsnitt och 
eventuella omtvistade tolkningar (Vetenskapsrådet, 2002). Etiska problem som kunde uppstå 
var till exempel att informanterna kunde uppleva att ämnen de inte hade stor kunskap inom 
kunde uppkomma, eller att de upplevde att de “svarade fel” på frågor under intervjuerna. 
Risken för detta försökte minskas genom att visa en öppenhet för vad informanterna berättade 
och inte på något sätt lägga en värdering i vad de sade. 

Resultat 
Det framkom fem kategorier som ansågs vara den röda tråden genom analysen och varje 
kategori hade två till fyra underkategorier som byggde upp kategorin. Analysen skedde med 
tyglad förförståelse, med examensarbetets syfte i åtanke samt med öppenhet och följsamhet 
till vad texten visade. Analysen styrks med utvalda citat från de intervjuade sjuksköterskorna. 
En sammanställning av resultatet presenteras i tabell 3.  

13 



 

Tabell 3. Resultatmatris. 

Underkategori Kategori 

Att vara delaktig  

Att acceptera Förhållningssätt 

Att låta patienten bestämma  

Att ta hjälp av andra professioner  

  

Att lära känna patienten  

Att använda bedömningsinstrument Kartlägga problem och behov 

Att göra viktkontroller  

Att göra mat- och vätskeregistrering  

  

Att näringsberika  

Att konsistensanpassa Påverka näringsintag och -behov 

Att minska fasta  

Att uppmuntra till ökad aktivitet  

  

Själva demenssjukdomen Hämmande opåverkbara faktorer 

Åldersrelaterade fysiska förändringar  

  

Att skapa en aptitstimulerande måltid Fysisk och social måltidsmiljö 

Att vårdpersonalen* är närvarande  

*Med vårdpersonalen menade sjuksköterskorna undersköterskor, vårdbiträden och andra 
professioner som var involverade i vårdandet med patienten. 

Förhållningssätt 
Det framkom under analysen att sjuksköterskornas professionella förhållningssätt påverkade 
sjuksköterskornas uppfattning om att ge omvårdnad till en patient med demenssjukdom och 
samtidiga ätsvårigheter. Sjuksköterskornas professionella förhållningssätt bestod i att som 
sjuksköterska vara delaktig i situationen kring matintaget samt att acceptera att livet en dag 
tar slut och att i och med det “låta tiden ha sin gång”. Även patientens självbestämmande 
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ansågs vara relevant för att patientens ätsvårigheter skulle kunna hanteras på ett så gott sätt 
som möjligt. 

Att vara delaktig 
Genom att vara delaktiga under måltiderna ansåg sjuksköterskorna sig kunna skapa en 
relation som underlättade vårdandet till patienter med samtidig demenssjukdom och 
ätsvårigheter. Delaktigheten bestod bland annat i att genom en förtroendeingivande relation 
till patienten kunna observera och vara delaktig i själva måltidssituationen. 
 

Ibland tycker jag ändå att det har blivit bättre med tiden, för att när man lär känna den boende 
så kan man ändå skapa en relation. Dels att den boende känner igen en och att man liksom har 
provat sig fram till någonting (SSK4). 
 

Att skapa en trygghet och en förtroendeingivande relation genom att sjuksköterskorna var 
nära patienterna och fanns till hands kunde få patienterna att känna en trygghet i 
måltidssituationen. Genom delaktighet, där sjuksköterskan “blir en i gänget” kunde problemet 
med ätsvårigheter och undernäring nås. Sjuksköterskorna kom närmare patienterna i de fall 
de kunde sitta med patienterna och äta, det blev inte konstigt. Det kunde kännas fel att som 
sjuksköterska bara sitta och titta när patienterna åt.  
 

… det som jag tycker har varit väldigt bra är att vi har börjat med pedagogiska måltider, att 
man är med när de äter. Man tar en liten tallrik själv och det upplever jag är lite lättare om 
man ska sitta med när man ska observera (SSK7). 

 
Genom att närvara vid måltiden kunde sjuksköterskorna bilda sig en egen uppfattning om 
patientens ätsvårigheter och på så sätt lättare skapa en överblick över vilka åtgärder som 
behövdes. Sjuksköterskorna behövde då och då själva gå och kontrollera hur mycket 
patienterna åt, då det kunde skilja sig mellan vad sjuksköterskorna tyckte var en tillräcklig 
måltid och vad undersköterskorna som serverade maten tyckte. 

Att acceptera 
Sjuksköterskorna uppfattade att de borde ha en acceptans gentemot om patienten vägrade äta. 
De skulle respektera ett beslut om att patienten inte ville äta, vilket de kunde uppmärksamma 
bland annat genom att patienten spottade ut maten eller vände bort huvudet. Detta kunde av 
sjuksköterskorna uttryckas på det sätt som presenteras i citatet nedan: 

 
Jag tycker att det är viktigt att respektera integriteten, vill man inte äta så ska man inte sätta 
någon press på någon som inte vill äta. Det är viktigt att förmedla en sund relation till 
matintaget, de bestämmer faktiskt själva… (SSK9). 
 

Sjuksköterskorna ville respektera patientens intresse för att äta eller inte äta, att låta det 
komma naturligt. Det gick inte att truga eller att tvinga i någon mat, oavsett hur mycket man 
berikade eller frågade anhöriga vad patienten gillade så fick man inte alltid i patienten maten. 
Patienten kunde istället få till exempel smörgåsar om det önskemålet fanns. Detta på grund av 
att det inte gick att ändra på en patient, så länge de inte drastiskt gick ned i vikt. Det fanns 
också de patienter som var rädda för att gå upp i vikt och därför valde att inte äta.  
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Och hon är ju så orolig för att gå upp i vikt liksom, och hon är sådär “Nej, jag vill inte äta, jag 
blir tjock”. Det där är ju sådär ett invant beteende, det är ganska svårt att komma åt. För om 
hon alltid har tänkt så… så är det liksom, på något sätt måste man ju förstå och respektera 
dem också för deras val alltså… (SSK1). 

 
Sjuksköterskorna behövde vara noga med att se om det verkligen rörde sig om ätsvårigheter 
eller om det var en patient som hade bestämt sig för att han/hon inte ville äta. Det viktiga i 
den situationen var i så fall att acceptera att patienten inte vill äta. Sjuksköterskorna 
uppfattade att om en patienten åt tillfredsställande, att denne fick i sig det denne ska men 
ändå gick ned i vikt så skulle det accepteras. Ingen patient skulle svälta ihjäl, men det fanns 
en gräns för när det tippade över till palliativ vård. 

Att låta patienten bestämma 
Det var viktigt i skapandet av en god omvårdnad att sjuksköterskorna lät patienten komma 
med önskemål gällande matintag och måltidssituation. Det var viktigt att ha en dialog och 
fråga patienterna vad de tyckte extra mycket om. Det huvudsakliga med matintaget var att 
patienterna fick i sig någonting överhuvudtaget, om patienten till exempel ville ha glass 
kunde det ses som ett sätt att stimulera aptiten. 
 

Om de inte äter så frågar vi vad de har för önskemål eller vilken mat de gillar mest, om vi har 
möjlighet att ordna det så… en gång hade vi en patient från Italien, hon älskade pizza. En 
gång sa jag “Ja ja, vi kan gå ut och äta pizza” och så gjorde vi det och hade en trevlig stund… 
och hon åt… (SSK6). 

 
Ett annat sätt att låta patienten bestämma på kunde vara att muta, och på så sätt få patienten 
att äta. Det var viktigt att sjuksköterskorna var uppmärksamma på vad patienten tyckte om 
för mat, i de fall patienterna inte kunde förmedla det själva. Att ge det patienten tyckte om 
kunde bidra till att han/hon åt bättre. 

Att ta hjälp av andra professioner 
Det var viktigt att sjuksköterskorna vågade ta hjälp av andra professioner i de fall de inte 
kunde lösa problemet med ätsvårigheter eller undernäring på egen hand. Det var skönt att ha 
logopeder, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och dietister, så att sjuksköterskan kunde 
koncentrera sig på sin egen profession. Bland annat kunde en logoped vara behjälplig vid de 
fall patienten hade sväljproblem. Logopeden kunde besöka patienterna angående 
sväljsvårigheter och sedan följa upp efter en tid. Det kändes tryggt. Även arbetsterapeuten 
kunde vara till stor nytta när det gällde ätsvårigheter. “Arbetsterapeuten kan ju ganska mycket 
om själva måltids… alltså aktiviteten måltid… vad det kan bero på liksom. … (SSK7)”. 
Sjuksköterskorna var ansvariga för munhälsan, men de kunde ta hjälp av tandhygienister och 
tandläkare i och med att de gjorde bra bedömningar av munstatus. Muntorrhet var en 
bidragande orsak till att munhälsan kunde vara dålig, detta kunde även hjälpas med en 
läkemedelsgenomgång tillsammans med läkare, då läkemedel kunde påverka 
salivproduktionen. Även dietisten kunde tas till hjälp i de fall det behövdes. Det var dessutom 
viktigt att sjuksköterskorna både tog emot och gav information till undersköterskorna samt att 
de stöttade dem i omvårdnadsarbetet. 
 

Det är väl att vara den stöttande… även om jag inte kanske är delaktig rent själv så, i de här 
basala omvårdnadsuppgifterna, så är man ju ändå ansvarig… att man finns där som stöttning 
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för den personal som utför det. När de stöter på svårigheter eller så, så att man kan hjälpa och 
stötta dem (SSK10). 
 

Undersköterskorna ansågs vara en stor informationskälla, då de snabbt rapporterade om 
någon inte åt. De kunde även märka på patienternas kläder om patienten gått upp eller ned i 
vikt. Det var viktigt att undersköterskorna fick utbildning gällande nutrition, genom 
föreläsningar eller mini-utbildningar, för att undersköterskorna som arbetar närmast patienten 
skulle ha så mycket kunskap som möjligt. Mycket information framkom under under så 
kallade boendemöten. 

Kartlägga problem och behov 
Sjuksköterskorna behövde kartlägga patienternas problem och behov för att kunna bidra till 
att patienter med ätsvårigheter och demenssjukdom inte blev undernärda. Kartläggningen 
gjordes genom att det samlades in information om hur det har sett ut i patientens liv tidigare, 
genom att väga patienterna regelbundet samt att använda sig av olika 
riskbedömningsinstrument och att mat- och vätskeregistrera det patienterna fick i sig. På så 
sätt kunde sjuksköterskorna se vilka åtgärder som behövde sättas in. 

Att lära känna patienten 
Det var viktigt att titta tillbaka och ta reda på hur patienten hade levt tidigare i livet. 
Livsberättelsen var mycket viktig på just äldreboenden och genom den kunde man informera 
sig om vad patienten kunde klara av själv. Visste sjuksköterskorna vad patienten klarade av 
själv kunde de anpassa sig efter det och på så sätt minska risken för undernäring eller 
ätsvårigheter. Att lära känna patienterna kunde bland annat göras genom att fråga anhöriga. 
 

Men vi försöker liksom, att fråga anhöriga… vi tycker såhär att anhöriga är den största källan 
till information. Vi försöker verkligen ta reda på… ja, men hur har personen velat äta frukost, 
vill den sitta på sängkanten eller vill den äta tillsammans? Vad har den brukat gilla att äta 
(SSK5)? 
 

Genom att ha kännedom om patientens tidigare vanor kunde sjuksköterskorna få reda på att 
vissa patienter alltid hade varit smala och alltid hade ätit dåligt. Om sjuksköterskan vårdade 
en patient som tidigare i livet alltid hade varit smal fungerade det inte att bara säga till 
patienten att äta mer. Genom att sjuksköterskorna tog reda på patientens bakgrund 
innefattande tidigare vanor kunde de anpassa omvårdnaden efter det och på så sätt undvika 
undernäring hos patienten.  

Att använda bedömningsinstrument 
Patientens behov och problem kopplat till ätsvårigheter kunde kartläggas genom att använda 
sig av riskbedömningsinstrument. Det var sjuksköterskans ansvar att patienterna registrerades 
i Senior Alert inom två veckor, samt att uppföljningar på detta gjordes med regelbundna 
mellanrum. 
 

Man gör ju en nutritionsbedömning och sedan följer man upp den bedömningen. Om man gör 
en nutritionsbedömning och så visar det sig att personen har risk för undernäring så sätter man 
in åtgärder och gör en omvårdnadsplan på den här personens malnutrition, till exempel 
(SSK9). 
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Senior Alert kunde vara till hjälp genom att det kommer förslag på åtgärder som kan sättas in, 
därefter kan man om någon åtgärd inte fungerade prova en annan åtgärd. Sjuksköterskorna 
tog hjälp av riskbedömningsinstrument i Senior Alert för att kartlägga problemet och därefter 
hitta åtgärder att sätta in. Senior Alert var ett bra verktyg i och med att sjuksköterskorna fick 
en påminnelse om att uppföljningar skulle göras efter en viss tid. 

Att göra viktkontroller 
Viktkontroller var en viktig del i kartläggandet av problem kring undernäring hos patienten. 
Viktmätning kunde göras både i förebyggande och uppföljande syfte. “… alltså vi följer ju 
vikt… och på de äldre som äter normalt, äter hela portioner och sådär, så tar vi vikt var tredje 
månad. Men ser man att det börjar dala, då kanske man tar vikt lite tätare (SSK2).” 
Viktmätning, tillsammans med andra signaler från personalen, kunde medföra att 
viktnedgång upptäcktes.  
 

… ibland kanske de har risk men att vi ser att de äter, då gör vi inte mycket mer än att vi 
följer upp med vikt regelbundet, varannan månad tar vi i alla fall på de som ligger i risk för 
undernäring (SSK7). 
 

Tätare viktkontroller kunde minska risken för att patienterna gick ned för mycket i vikt. På 
vissa patienter gjordes viktmätning en gång i veckan, i de fall då patienten hade riktigt akut 
näringsbrist, men att det vanligaste var med 1-3 månaders mellanrum. Vid undervikt vägdes 
patienterna en gång per månad. Om vikten var konstant var det ett tecken på att patienterna 
fick i sig tillräckligt med näring. Hänsyn togs till individuella aspekter och bakgrund, bland 
annat hur mycket de hade vägt tidigare. 

Att göra mat- och vätskeregistrering 
Mat- och vätskeregistrering var ett bra sätt att kartlägga patientens behov och problem när det 
gällde patienternas risk för undernäring, ofta var det ett komplement till regelbunden 
viktmätning. Sjuksköterskorna gjorde en mat- och vätskeregistrering de tre första dygnen som 
patienten flyttade till äldreboendet, för att se hur mycket de åt och drack. 
 

… vi brukar börja med mat- och vätskeregistrering första dygnen de kommer hit… “får 
patienten i sig tillräckligt?” och “vad är det som går in?”, där kan man också se vad som är 
lättast för patienten att äta, om till exempel soppa går bättre än lagad mat, eller yoghurt går 
bättre än kaffe, så (SSK5). 
 

Mat- och vätskeregistrering kunde användas för att se till att patienterna fick i sig tillräckligt 
med energi och protein. Undersköterskorna skrev in vad patienten åt och drack och 
sjuksköterskan räknade på behovet. Sjuksköterskorna kunde göra en kostregistrering med 
jämna mellanrum för att hålla koll på patientens mat- och vätskeintag, det var ett 
åtgärdsförslag från Senior Alert. 

Påverka näringsintag och -behov 
Genom att påverka patienternas näringsintag och näringsbehov kunde det förhindras att 
patienterna blev undernärda. Det kunde göras genom att ge extra näringstät mat, genom att 
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konsistensanpassa maten, minska fastan samt genom att aktivera patienterna eller att dämpa 
hyperaktiva patienter.  

Att näringsberika 
Det kunde förhindras att patienter blev undernärda genom att näringsberika maten, bland 
annat genom att berika maten med berikningspulver, ge näringsdryck eller att ge egengjorda 
smoothies. Det var viktigt att maten hade ett högt proteininnehåll i det fall patienterna hade 
risk för undernäring eller var undernärda. “Man kan ju tillföra… det finns proteinberikad kost 
och så finns det många näringsdrycker som är ett högt proteininnehåll … man ska förebygga 
undernäring och att stimulera till aptit på ett naturligt sätt (SSK9)”. Det var viktigt med 
kaloririka mellanmål med högt proteininnehåll. Näringsdryck var ibland något som sattes in 
så fort någon gick ned i vikt, det var också viktigt att det fanns signeringslistor för detta så att 
det kunde säkerställas vad patienten hade fått i sig. Samtidigt behövde inte näringsdrycker 
vara den första åtgärden när någon gick ned i vikt. 
 

… näringsdrycker är ju egentligen det man sätter in i sista hand. Man ska ju försöka öka 
kanske proteininnehållet i maten, och berika med fett och kanske försöka få… göra lite egna 
smoothies, egna såna där kaloribomber som man kallar det, att man har i grädde och glass och 
sånt här, banan och… som ökar energitätheten (SSK2). 

 
Det var ett alternativ att servera mindre och mer näringstäta portioner, då det ofta var lättare 
att få i sig. Det gick att berika maten utan att det påverkade smak eller konsistens. Det var 
klokt att servera näringsrik mat i farten, om patienterna hade svårt att sitta still eller vandrade 
mycket, samt att ge vätska med energi i istället för enbart vatten. 

Att konsistensanpassa 
Att konsistensanpassa den mat som patienterna fick kunde motverka ätsvårigheter eller 
undernäring. “… ibland funkar det ju om man byter konsistens på maten… flytande går 
ibland bättre hos dem som inte tycker om när det är bitar i munnen, de som inte förstår vad 
det är längre (SSK7)”. Att behovet att konsistensanpassa uppstått kunde bero på bland annat 
patienternas munhälsa. Olika sätt att konsistensanpassa maten på kunde vara att byta ut den 
vanliga maten mot timbalkost eller passerad kost, alternativt rent flytande. Det kunde också 
ske genom att hälla förtjockningsmedel i dryck.  

Att minska fasta 
Det var viktigt att minska tiden på patienternas fasta, detta genom att bland annat servera täta 
mål såsom mellanmål mellan måltiderna och kvällsmål till kvällen. Detta kunde ske genom 
att patienterna fick maten serverad i mindre portioner. Det serveras mycket sötsaker på 
äldreboendena och det framkom att det förutom dessa sötsaker var viktigt med kvalitativa 
mål. 
 

Sen en annan bit som man inte får glömma bort, det är ju det här med vikten av mellanmål, att 
det inte bara är en kaka utan att det är ett mellanmål med kvalitet. Äter du dåligt så måste du 
ha både protein och kolhydrater i mellanmålen, och fett med kanske (SSK3). 

 
Genom att smyga in näring i saker patienterna åt kunde risken för undernäring minskas, till 
exempel kunde det ges färska frukter med grädde istället för vetebröd. Det visade sig också 

19 



 

positivt att erbjuda näringsrik mat i förbifarten, såsom en banan eller andra småsaker. Även 
vid de stora måltiderna visade det sig vara viktigt att erbjuda mer mat. Ofta berättade inte 
patienterna att de ville ha mer mat, de åt det som fanns på tallriken men inte mer än så. 
Samtidigt skulle det inte ges så mycket mat att patienterna tappade sin aptit. Det var viktigt 
att se till att nattfastan inte översteg 11 timmar. Nyponsoppa, smörgås och te var bra saker att 
servera patienterna om de vaknade nattetid. Patienterna kunde väckas lite tidigare på 
morgonen om de behövde näring och inte brukade vakna under nätterna, för att korta ned 
nattfastan. 

Att uppmuntra till ökad aktivitet 
Fysisk aktivitet var viktigt för att stimulera aptiten. Patienterna kunde till exempel 
uppmuntras att gå ut och gå eller vara med på någon samordnad aktivitet så att de blev trötta 
och hungriga.  
 

Det är ju också så att fysisk aktivitet, att man är med och rör sig… att man är uppe med 
gemenskapen överlag, bidrar till att man på ett naturligt sätt vill äta, man får mer aptit, man 
känner att man gör av med energi och då vill man liksom få i sig energi (SSK9). 

 
Patienter som gick väldigt mycket kunde istället behöva lägga sig och vila en stund under 
dagen, för att minska energibehovet.  

Hämmande opåverkbara faktorer 
Det fanns faktorer som sjuksköterskorna inte alltid kunde påverka som ändå påverkade 
patienternas ätsvårigheter och/eller risk för undernäring. Däribland fanns demenssjukdomen i 
sig samt andra fysiska förändringar såsom problem med munhälsan eller smärta. Det fanns 
också en skillnad mellan män och kvinnor, där män i större utsträckning generellt sett fick i 
sig mer näring än kvinnor. Det kunde vara svårt att skilja på vad som var vad, om det var en 
skada som de kunde göra någonting åt eller inte. Sjuksköterskorna fick prova sig fram. 

Själva demenssjukdomen 
Patienter med demenssjukdom kunde tappa funktionen att känna att denne har något i 
munnen, spottade kanske ut maten eller sköt maten åt sidan. Det kunde ses ett ointresse för 
mat, en aptitlöshet. Patienterna kunde vara så uppe i varv att de inte var intresserade av 
maten. Demenssjukdomen kunde också medföra att patienterna i och med detta ansamlade 
mat i munnen. Det fanns de patienter med demensdiagnos som glömde bort att äta och hade 
tappat förmågan att föra maten till munnen. Patienterna kunde ha svårt att förstå vad de skulle 
göra med maten. 
 

Det kan ju vara att de har svårt att förstå att maten ska från tallriken till munnen eller att de 
har svårt att svälja eller så. Det är väl rena kopplingen, de ser maten på tallriken men de 
förstår inte vad de ska göra om de inte får påstötning eller uppmuntran, eller att vi får mata 
eller så (SSK10). 

 
Patienterna hade i och med demensdiagnosen en oro som gjorde att de inte tänkte på att de 
skulle äta, de blev distraherade av annat omkring. Smak- och luktsinnet kunde försvinna hos 
patienter med demenssjukdom och det bidrog till att de hade problem med att äta. Även att 
vissa patienter hamstrade mat i munnen och inte svalde mer maten. Vissa patienter kände inte 
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längre hunger. “... dels så blir det med demenssjukdomen att man inte alltid känner hunger… 
skulle ingen ge dem mat, alltså inte alla men många av dem, så skulle de inte äta någonting 
förmodligen (SSK1)”. En del patienter kände i och med demenssjukdomen inte hunger och 
tänkte att de då inte behövde mat, de kunde vägra att äta. 

Åldersrelaterade fysiska förändringar 
Det kunde finnas andra fysiska förändringar hos patienterna som medförde att de kunde få 
ätsvårigheter och/eller undernäring. Dessa saker gjorde det svårt för sjuksköterskorna att 
hjälpa patienterna med ätsvårigheter och/eller undernäring om de inte eliminerade dessa 
anledningar. Det kunde vara saker såsom att det fanns problem med patientens munhälsa. 
 

… det kan ju vara att man har en blåsa eller att löständerna inte sitter som de ska, eller så. Det 
är ett viktigt område. Eller om de är muntorra, det är inte lätt att svälja om man inte kan 
producera saliv längre heller, om det bara blir torrt och så (SSK7). 

 
Det var viktigt för sjuksköterskorna att tidigt kolla om det fanns skador, sår och smärta i 
munnen genom att göra riskbedömningar kopplat till munhälsan. Det kunde då upptäckas en 
eventuell svampinfektion, som kunde vara en orsak till ätsvårigheterna. Även munvård var av 
stor vikt, för att det skulle vara rent i munnen. Generell smärta kunde vara anledning till att 
patienterna inte kände sig intresserade av mat. Ätsvårigheterna kunde bero på rena 
sväljsvårigheter, att sväljreflexen inte fungerade som den skulle. Förstoppning kunde också 
vara en orsak till ätsvårigheter då patienterna i dessa fall ofta tappade matlusten. Det var 
viktigt att utesluta att det kunde bero på andra sjukdomar. “… då kan man kanske se 
samband, att “Jaha, men hon hade ju en urinvägsinfektion där, det tog hårt på henne och då 
hade hon ingen matlust och då gick hon ned i vikt” … (SSK9)”. Minskad matlust kunde bero 
på att patientens magsäck hade krympt, vilket medförde att patienten inte blev hungrig och att 
den blev större då patienterna fick mat. Genom att ge patienten mer mat kunde detta 
motverkas. 

Fysisk och social måltidsmiljö 
Det var viktigt att måltiderna sågs som en trevlig stund och att det var något patienterna 
kunde se fram emot, för att motverka ätsvårigheter och/eller undernäring. Att lyfta nutritionen 
i en organisation, att måltidens betydelse lyftes som en aktivitet, kunde bidra till en generell 
förbättring av patienternas undernäring och/eller ätsvårigheter. 

Att skapa en aptitstimulerande måltid 
För måltidssituationen var det viktigt att matsalen inte var för stor och att det var fint 
dekorerat. Det kunde göras fint genom att duka fint och kanske ha blommor på bordet samt 
dra upp gardinerna för att få in ljus, detta kunde påverka patientens ätande. Att måltiden sågs 
som en positiv upplevelse som patienterna kunde se fram emot stimulerade aptiten och kunde 
motverka undernäring. En lugn stund under måltiden var viktigt för ätandet, störande moment 
såsom en stojig miljö kunde påverka patienternas aptit och måltidsro negativt. Det kunde 
upplevas som negativt om personal höll på i köket eller “sprang för mycket” under måltiden. 
Därav var det viktigt med lugn och ro. 
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Det är en sån där sak man får tänka på med dementa, de kan ju vara väldigt känsliga för ljud, 
alltså om det är väldigt stökigt, då blir det så mycket intryck för dem. Så jag brukar stänga av 
teven, och sen dörrarna också, när man släpper dörren så åker den igen hårt (SSK1). 

 
Personalens prat med varandra kunde påverka patienternas eventuella ätsvårigheter, därför 
skulle personalen tänka på att de inte skulle prata högt med varandra under måltiden. Det 
kunde sättas på klassisk musik om det var för tyst. För att skapa en så hemlik situation som 
möjligt kunde radion sättas på “Så vi försöker ha P4 på radion och göra så att det liksom blir 
en hemlik situation” (SSK5). Det gick att stimulera aptit med dofter, genom att värma maten 
eller genom att baka på avdelningen. Om maten serveras på ett fint sätt och presenterades för 
patienterna kunde det påverka patienternas ätande positivt, så att de kunde se maten innan de 
åt av den. Det var viktigt att visa maten för patienterna för att de skulle kunna veta vad de 
ville ha. 
 

… man tänker på att det är god mat, det ska se gott ut, hur man dukar upp, man dukar upp till 
fest på helgerna, man försöker liksom tänka på att “nu är det Nobelfest”, eller… liksom så. Så 
att man på det sättet också visar till ögat, inte bara munnen (SSK4). 

 
Patienternas aptit kunde stimuleras genom att de patienter som kunde ta mat själva fick 
möjlighet att göra det. Patienterna kunde också få möjlighet att välja mat mellan två 
alternativ, om de inte kunde välja själva på grund av sin demenssjukdom kunde de få smaka 
lite av varje. Samtidigt kunde portionsstorleken påverka, portionerna skulle vara aptitliga 
mindre portioner som sedan kunde fyllas på. Att bevara patienternas förmåga att äta själva så 
länge som möjligt var viktigt för att motverka undernäring, det kunde ses som en stolthet. Det 
var viktigt att personalen inte tog över för fort och matade patienterna bara för att de inte 
visste hur man gjorde, istället kunde patienterna till exempel äta med händerna. Matning sågs 
som ett steg i processen som kunde passivisera patienterna, det kunde lösas genom att 
personalen istället hjälpte till att sätta maten på gaffeln, utan att kränka patienten. Det ansågs 
samtidigt viktigt att patienterna inte fick ta mat själva, då det kunde resultera i att de åt med 
salladsbesticken. Genom att de inte fick ta mat själva togs risken för skam i detta avseende 
bort. Ätandet kunde påverkas negativt om det var för mycket grönsaker på tallriken, det var 
viktigt att ge vanlig mat först och sedan grönsaker. Ibland behövde patienterna andra bestick 
eller en annan tallrik, till exempel med pet-emot-kant, för att kunna äta bra. 
 

Om vi har demenssjuka så dukar vi på ett visst sätt, att det blir kontrast och djup… att maten 
syns på ett tydligt sätt. Man kanske inte dukar med vita tallrikar på ett vitt bord och så är det 
färglösa puréer, liksom. Utan att man försöker ha… gärna så mycket kontraster som möjligt, 
att tallrikarna kanske har en mörkblå färg eller att… så att maten syns och ser tilltalande ut 
(SSK9). 

 
Patienterna kunde påverkas av själva matsituationen kring bordet, patienterna kanske tidigare 
hade ätit själva och nu behövde sitta tillsammans med andra. Patienterna kanske störde sig på 
andra eller skämdes på grund av dåligt bordsskick. Vissa patienter var inte vana att äta i 
grupp och personalen fick då anpassa situationen genom att patienten fick äta på rummet, 
eller att personalen skapade en avskild plats för patienten vid ett eget bord. Det kunde 
samtidigt vara en stor sak för patienterna, det kunde kännas främmande för dem att byta plats. 
Patienternas sittställning, som kunde anpassas av en arbetsterapeut, var viktig för ätandet. Det 
var viktigt för patienterna att det inte fanns för mycket mat på tallriken, det kunde lösas 
genom att servera på en större tallrik så att det såg mindre ut. Det var också vara relevant att 
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inte ha för mycket störande moment runt om tallriken, då kunde till exempel maten hamna i 
glaset. Efterrätten ställdes inte fram samtidigt som middagen och om någon åt med enbart 
gaffel togs kniven bort från bordet. 

Att vårdpersonalen var närvarande 
Det var viktigt att personalen fick tiden att sitta med patienterna vid matbordet under 
måltiden, då det kunde skapa en ro för patienterna. Det fanns en personal vid varje bord som 
kunde se om någon behövde hjälp. Spegling kunde vara ett bra sätt att få patienterna att äta. 
 

… att man är med vid måltiden… pedagogisk måltid. Och det är ju också för att de kanske 
inte kommer ihåg hur man äter själv… så man kan härma någon annan (SSK4). 

 
Om patienterna inte tog initiativ till att äta kunde det hjälpas genom påputtning eller matning 
av personalen. Ibland räckte det med att sitta bredvid och stötta eller påminna. Det var 
samtidigt viktigt att vid måltidssituationen prata med patienten i de fall personalen satt vid 
dem, samt att hålla ögonkontakt. Personalen skulle samtidigt inte stirra på någon som åt, utan 
försöka vara en i gänget. Personalen skulle heller inte stå framför patienterna, utan försöka 
göra det till en så trevlig situation som möjligt. 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Då examensarbetet syftade till att få ökade kunskaper om sjuksköterskors erfarenheter av att 
ge omvårdnad till demenssjuka patienter med ätsvårigheter ansågs det lämpligt med en 
kvalitativ ansats. Vårdpersonal som arbetar kring patienter gällande nutrition arbetar vanligen 
i team bestående av bland andra sjuksköterska, undersköterska, dietist och arbetsterapeut. I 
detta arbete inkluderades endast sjuksköterskor då det var deras erfarenheter som önskades 
belysas. Troligen skulle resultatet ha påverkats om fler yrkeskategorier hade deltagit då det 
hade framkommit fler infallsvinklar. Informanterna hade arbetat inom äldreomsorgen mellan 
2-21 år och en styrka med det kan vara att upplevelser från sjuksköterskor med både kort och 
låg erfarenhet inom området belyses. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det av fördel 
att välja informanter med olika lång erfarenhet för att belysa forskningsfrågan från olika 
perspektiv. Samtliga informanter var kvinnor vilket kan ses som en svaghet. En informant av 
manligt kön hade tackat ja till att deltaga men dök inte upp på avtalat möte för intervju. Enligt 
Graneheim och Lundman (2008) ökar studiens giltighet om både män och kvinnor 
inkluderas. Att informanterna enbart var av kvinnligt kön berodde på att de uppfyllde 
inklusionskriterierna. Dock anses att detta kan ha påverkat resultatet då endast kvinnors 
perspektiv finns med bland erfarenheterna. 
 
Både för få och för många deltagare kan ge problem i analysarbetet och presentation av 
resultat. När det ska göras en kvalitativ innehållsanalys med öppna frågor eller områden 
rekommenderas omkring 20 personer ingå i studien, så att det i slutändan blir mellan tio och 
tjugo personer som bidrar med sina erfarenheter (Henricson, 2012). I detta arbete ingick 10 
personer, utöver detta var det fem stycken som tackade nej till att deltaga. Antalet kan ses 
som för litet för att resultatet ska kunna överföras till hela populationen, syftet med 
kvalitativa studier är dock inte att kunna överföra resultatet till hela populationen utan mer att 
skapa en förståelse och få ökade kunskaper om upplevda erfarenheter. Fler deltagare hade 
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kunnat inkluderas genom att kontakta fler äldreboenden, men på grund av tidsramen som 
fanns för arbetet beslutades det inte finnas möjlighet att inkludera ett större urval.  
 
Det diskuterades om det skulle göras fokusgruppintervjuer eller enskilda intervjuer. Vid 
gruppintervjuer som berör flera teman finns risk att intervjuerna “spårar ur” (Jacobsen, 2007). 
Det valdes att göras enskilda intervjuer, då det ansågs kunna ge svar på syftet. Intervjuerna 
spelades in på intervjuarens mobiltelefon vilket kan vara positivt då inget som sades under 
intervjuerna kunde glömmas bort (Jacobsen, 2007). En nackdel med att spela in kunde dock 
vara att informanten upplevde det obehagligt att spelas in och därför inte var lika öppen i 
samtalet (Jacobsen, 2007). Detta upplevdes dock inte ske under de 10 intervjuerna i arbetet. 
Deltagarna fick både skriftlig och muntlig information om att deras deltagande var frivilligt, 
att de när som helst kunde avbryta utan förklaring eller orsak och att allt material behandlades 
konfidentiellt (Jacobsen, 2007). Detta kunde ses som en styrka i arbetet. Samtliga intervjuer 
skedde i enskilda rum på informanternas arbetsplats, det fanns då möjlighet till att intervjun 
kunde ske ostört. Detta sågs som positivt för datainsamlingen och analysen, då det var viktigt 
att det under intervjun kunde hållas fokus på ämnet för att informanten skulle kunna dela med 
sig av så mycket erfarenhet som möjligt. En av de 10 intervjuerna blev dock störd av en 
informants kollega som hade en arbetsrelaterad fråga, detta löstes genom att syftet och 
nyligen ställd fråga återigen lästes upp för informanten. Det kunde dock ha påverkat 
informantens koncentration och fokus på den pågående intervjun, vilket i sin tur kunde ha 
inverkan på examensarbetets resultat. Dock återgick informanten och intervjuaren till fokus 
på ämnet snabbt efter den arbetsrelaterade frågan och intervjun kunde löpa på som innan 
avbrottet. 
 
På grund av examensarbetets syfte var det motiverat att använda sig av enskilda öppna 
intervjuer till datainsamlingen (Jacobsen, 2007). En fördel med kvalitativ ansats och öppna 
intervjuer var att informanterna fick möjlighet att tala fritt kring sina upplevelser och 
erfarenheter kring ämnet. Att de öppna intervjuerna var utformade som samtal kunde ses ha 
både för- och nackdelar. En nackdel kunde vara att en del av det informanterna berättade inte 
alltid var kopplat direkt till syftet. En fördel kunde vara att informanterna fick prata fritt kring 
sina uppfattningar inom ämnet, det som visades i analysen var det sjuksköterskorna ansåg 
vara relevant (Jacobsen, 2007). I efterhand kan det funderas kring om intervjufrågorna kunde 
ha utformats på ett sätt som hade gett mer djup och inblick i sjuksköterskornas erfarenheter, 
och därmed givit mer substans till analysen. Den initiala frågan som ställdes under 
intervjuerna var samma fråga i alla intervjuer, då den ansågs fungera bra och ge information 
som ansågs relevant för syftet. Då alla intervjuer tedde sig olika (följdfrågorna skiljde sig åt) 
gavs mångfald i svaren. 
 
Graneheim och Lundman (2008) skriver att resultatet inte kan ses som helt oberoende av 
intervjuaren vid kvalitativa intervjustudier då denne leder intervjuerna och är med i skapandet 
av datamaterialet. I arbetet försöktes det dock intas en så neutral och icke-dömande ställning 
som möjligt under både intervjuerna och analysen. Att det hos intervjuaren fanns erfarenheter 
av demenssjuka med ätsvårigheter skulle kunna ses som en nackdel då det hade kunnat 
påverka intervjuerna och resultatet. Förförståelsen sattes i största möjliga mån åt sidan under 
intervjuerna och analysen, genom att möta texten med öppenhet inför vad som framträdde 
och bortse från tidigare upplevelser eller åsikter i relation till texten. Samtidigt finns det ett 
inflytande och förförståelsen för ämnet påverkar i viss mån alltid resultatet. Som tidigare 
nämnt är det kvalitativa resultatet kontextberoende, subjektivt och författarna är medskapare i 
processen (Graneheim & Lundman, 2008). 
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Begreppet trovärdighet beskriver hur trovärdigt resultatet är, med hjälp av begreppen 
giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2008). Enligt Graneheim 
och Lundman (2008) kan det skapas förutsättningar för överförbarheten genom att beskriva 
urval, datainsamling och analys tydligt. I detta arbete anses det ha skapats så goda 
förutsättningar som möjligt för överförbarhet. Exempelvis har avsnitt ur analysarbetets faser 
redovisats i Tabell 2. Citat har använts för att framhäva viktiga delar ur resultatet och det 
anses öka trovärdigheten (Graneheim och Lundman, 2008). Graneheim och Lundman (2008) 
tar upp att giltighet och överförbarhet ökar om variationer i beskrivningarna av upplevelser 
framhävs. Beskrivningarna från sjuksköterskorna ansågs vara varierande. En tydligt 
beskriven analysprocess kan enligt Graneheim och Lundman (2008) även öka 
tillförlitligheten. Då arbetet genomfördes av endast en student fanns det inte möjlighet till 
diskussion kring olika sätt att tolka resultatet i analysprocessen. Dock ansågs det positivt att 
hjälp gavs av en person som är insatt i forskningsprocessen, då det ökar trovärdigheten 
(Graneheim och Lundman, 2008; Henricson, 2012). Då urval, datainsamling och dataanalys 
är noggrant beskrivet ges läsarna en möjlighet att avgöra graden av överförbarhet 
(Graneheim & Lundman, 2008). 

Resultatdiskussion 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till demenssjuka 
patienter med ätsvårigheter på äldreboenden. Syftet ansågs bli besvarat i analysen. 
Sjuksköterskorna kunde påverka patienternas matintag genom att vara delaktiga i situationen 
kring matintaget och patientens självbestämmande ansågs viktigt i matsituationen. 
Sjuksköterskorna behövde kartlägga patienternas problem och behov för att kunna bidra till 
att patienter med ätsvårigheter och demenssjukdom inte blev undernärda. Genom att ge extra 
näringstät mat, konsistensanpassa maten och minska fastan kunde sjuksköterskorna påverka 
patienternas näringsintag. Det var viktigt att måltiderna sågs som en trevlig stund och att det 
var något patienterna kunde se fram emot. Att lyfta nutritionen i en organisation, att 
måltidens betydelse lyftes som en aktivitet, kunde bidra till en generell förbättring av 
patienternas undernäring och/eller ätsvårigheter.  
 
När en äldre bedömdes ha risk för undernäring var det viktigt att börja med att göra en 
riskbedömning genom att använda sig av bedömningsinstrumentet SF-MNA. Därefter 
identifierade teamet som arbetar kring patienten bakomliggande orsaker. Det var sedan mot 
patientens behov och de bakomliggande orsakerna som åtgärder sattes in (Johansson, Wijk & 
Christensson, 2016; Stubberud et al. 2011)). Analysen visade att sjuksköterskorna ibland satte 
in näringsdryck som första åtgärd, innan en orsaksanalys hade utförts. Att ge extra näring i 
form av fler måltider av vanliga livsmedel var något som Simmons et al. (2008) påvisade var 
positivt på nutritionsstatusen. Detta var en intressant aspekt att lyfta fram då näringstillskott i 
form av till exempel näringsdryck är mer kostsamt och inte lika tillgängligt som livsmedel. 
Dock behövs det alltid börjas med en riskbedömning och identifiering av bakomliggande 
orsaker. Sista steget var att göra en utvärdering av utförda insatser, genom viktmätning 
(Johansson, Wijk & Christensson, 2016; Stubberud et al. 2011)). Sjuksköterskorna använde 
sig av riskbedömningsinstrumenten för att följa upp nutritionsstatus, detta ansågs kunna tyda 
på okunskap. Att följa upp ätandet gjordes bäst via viktkontroll. Att 
riskbedömningsinstrumenten användes i första hand kunde eventuellt bero på att många 
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organisationer idag arbetar intensivt med dessa instrument och att sjuksköterskorna blivit 
påverkade av detta. 
 
Det som står i centrum för den personcentrerade omvårdnaden är att se patienten som en 
person bakom sjukdomen (Edvardsson, 2010a). Personcentrerad omvårdnad till personer med 
demenssjukdom innefattar att stödja patientens upplevelse av att vara en fullgod människa, 
att se personligheten mer som instängd än som förlorad, att uppmuntra patienten till 
delaktighet och medverkan, att anpassa den fysiska miljön och omvårdnadens innehåll till 
den demenssjukes behov och att vara uppmärksam på att relationen mellan vårdare och 
vårdtagare är av stor betydelse (Edvardsson, 2010b). Sjuksköterskorna försökte få patienterna 
att äta själva, med hjälp då det behövdes. Det var viktigt att patienternas förmåga att äta 
själva behölls så länge som möjligt. Kunde de inte äta själva kunde vårdpersonalen hjälpa till 
genom att lägga maten på gaffeln och ge till patienten, för att patienten skulle ha möjlighet att 
vara delaktig och medverka. Relationen mellan vårdare och vårdtagare visade sig ha stor 
betydelse och vårdpersonals närvaro vid måltidssituationen var gav ofta positiv inverkan på 
ätandet. Gemenskapen kring måltiden har visat sig öka matintaget (Bryon et al., 2008; Wright 
et al., 2006). Patienterna hade bättre aptit när de satt tillsammans än om de satt ensamma på 
rummet. Sitta gemensamt och kunna se varandra var något som kunde påverka matintaget 
positivt och det ansågs betydande. Att sitta tillsammans kunde göra det lättare att bli 
inspirerad att äta, däremot om någon satt ensam kunde jobbiga tankar uppkomma, vilket 
kunde försvåra ätandet. Samtidigt önskade vissa patienter sitta inne på rummet då de kanske 
var oroliga eller alltid hade ätit ensamma och ville fortsätta göra det. 
 
Utbildning för vårdpersonal var av stor vikt och behövde utvecklas när det gällde undernäring, 
både Mamhidir et al. (2007) och Chang (2012) anser att det finns för lite kunskap kring området. 
Chang (2012) belyser att risken för undernäring ökar vid dålig insikt om nutrition och bristande 
kunskaper på hur hjälp vid måltiden kan utföras till de behövande. Sjuksköterskorna ansåg att 
undersköterskorna fick utbildning i nutrition och måltidssituation och att de då kunde hjälpa 
patienterna på bästa möjliga sätt. De ansåg också att det fanns kunskap kring hur måltiden kunde 
utföras till patienterna. Dock ansågs det att sjuksköterskorna kanske inte alltid hade den kunskap 
som krävdes, då de själva uppgav att det var undersköterskorna som oftast deltog i 
måltidssituationen samt hade mest kunskap. Resultatet i studien av Chang (2012) visade att 
personer med demenssjukdom är speciellt utsatta för svårigheter att äta och hade därför svårt 
med en tillfredsställande nutrition. Förståelse och kunskap i hur hjälp till dessa personer bör ges 
anses kunna leda till ökad livskvalitet och förbättrat mående (Chang, 2012). Förförståelsen var 
att ätsvårigheter var vanligt hos demenssjuka patienter och utifrån detta tolkades att 
sjuksköterskor inte alltid hade tillräcklig kunskap för att motverka undernäring hos patienter. 
Utifrån analysen verkade det som att sjuksköterskorna ansåg sig redan ha tillräcklig kunskap. En 
tanke uppkom kring att en närmare kontakt med anhöriga gällande nutritionen hade kunnat bidra 
till en bättre nutritionsstatus hos patienterna. Detta i kombination med ökad förståelse och 
kunskap ansågs kunna förbättra många patienters nutritionsstatus. 

Forskningsetisk diskussion 
Det etiska övervägandet utgick från fyra forskningsetiska principer: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
Informanterna gavs möjlighet att när som helst avbryta sitt deltagande, även utan att ange en 
anledning. Fem stycken sjuksköterskor avböjde förfrågan om att delta i intervjuerna, alla på 
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grund av tidsbrist. Det begärdes ingen förklaring till varför de önskade avbryta. Under 
intervjuerna berördes inga känsliga ämnen, men det upptäcktes att en informant ställde sig 
frågande till sin egen kunskap inom ämnet och upprepade gånger frågade om det hon sa var 
rätt. Då försöktes ett öppet och tillåtande klimat skapas av intervjuaren och det förklarades 
för informanten att det var hennes erfarenheter som var viktiga i sammanhanget. Ifall 
känsliga ämnen hade berörts hade informanterna fått ta del av resultatet innan 
examensarbetets publicering. Informanterna får möjlighet att ta del av examensarbetet. Det 
uppstådda inga uppenbara etiska problem och risken att etiska problem hade kunna uppstå 
vid förfrågan om sjuksköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till demenssjuka med 
ätsvårigheter ansågs vara minimal. 

Slutsats 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till demenssjuka 
patienter med ätsvårigheter. Sjuksköterskorna behövde först och främst kartlägga patienternas 
problem och behov för att kunna bidra till att patienter med ätsvårigheter och demenssjukdom 
inte blev undernärda. De kunde påverka patienternas matintag genom att vara delaktiga i 
situationen kring matintaget. Genom att ge extra näringstät mat, konsistensanpassa maten och 
minska fastan kunde sjuksköterskorna påverka patienternas näringsintag. Det var viktigt att 
måltiderna sågs som en trevlig stund och att det var något patienterna kunde se fram emot. 
Att lyfta nutritionen i en organisation, att måltidens betydelse lyftes som en aktivitet, kunde 
bidra till en generell förbättring av patienternas undernäring och/eller ätsvårigheter. 
 
Förväntningar var att det skulle framkomma att ätsvårigheter var vanligt hos demenssjuka 
patienter och att sjuksköterskor inte alltid hade tillräcklig kunskap för att motverka 
undernäring hos patienter. En närmare kontakt med anhöriga gällande nutritionen hade 
troligtvis kunnat bidra till en bättre nutritionsstatus hos patienterna. Detta i kombination med 
ökad förståelse och kunskap ansågs kunna förbättra patienters nutritionsstatus. Det anses 
behövas vidare forskning om närståendes roll kopplat till nutritionen. 

Kliniska implikationer 

Studien behövs för att få sjuksköterskor att förstå vikten av att engagera sig i malnutrition 
eller undernäring hos äldre personer med kognitiv svikt och/eller en demensdiagnos. Även 
för att med studien kunna informera olika professioner inom vården hur det, sett ur ett 
sjuksköterskeperspektiv, kan arbetas för att motverka undernäring eller malnutrition. Allt 
detta för att kunna öka patientens hälsa och/eller välbefinnande. Förslag på hur resultatet 
konkret kan användas i praktiken är att läsarna kan ha resultatfynden i åtanke och individuellt 
reflektera kring dem i sitt arbete. Fynden kan även diskuteras med andra, vilket kan väcka 
nya tankar, funderingar och reflektioner. Eventuellt kan ett informationsblad eller liknande 
utifrån resultatet av analysen utformas för att delas ut till sjuksköterskor på äldreboenden i 
Stockholms län. 
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BILAGA 1 
INFORMATIONSBREV TILL INFORMANTER 
 
Information om samt förfrågan om deltagande i ett examensarbete om 
sjuksköterskors erfarenheter av ätsvårigheter hos patienter med 
demenssjukdom. 
 
Undernäring är ett utbrett problem hos patienter med kognitiv svikt och demenssjukdom. I 
en norsk studie visade det sig att omkring hälften av hemmaboende patienter med demens 
eller kognitiv svikt var undernärda eller i riskzon för undernäring. En studie av Geriatriskt 
Utvecklingscentrum i Malmö visade på att de flesta äldre som bor i särskilda boenden får i 
sig för lite energi och näring och därmed ligger i riskzonen för att utveckla undernäring. 
Syftet med examensarbetet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad 
till patienter med demenssjukdom som också har ätsvårigheter. 
 
Vill du bidra med dina erfarenheter och upplevelser? Jag kommer att intervjua 10-15 
stycken legitimerade sjuksköterskor som har minst två års arbetserfarenhet. Intervjun tar 
ca en timme att genomföra. 
 
Jag vill veta vad som kan påverka eventuella ätsvårigheter/undernäring, utifrån 
sjuksköterskans synvinkel. Jag vill också ta reda på vilka åtgärder som vidtas av 
sjuksköterskor. Genom att delta i studien bidrar du till min professionella utveckling samt 
utvecklingen av vårdvetenskap. Du kan när som helst avsluta ditt deltagande utan att du 
behöver ge oss någon anledning och utan att negativa konsekvenser föreligger. Ditt 
deltagande i examensarbetet är helt frivilligt. 
 
I det färdiga examensarbetet kommer jag inte att nämna några personuppgifter som kan 
knytas till dig. Alla uppgifter om identifierbara personer kommer att antecknas, lagras och 
avrapporteras så att människor utifrån inte kan förstå vem det handlar om. De inspelade 
intervjuerna förvaras i en privat dator som har ett säkerhetslösenord. Dessa kommer att 
raderas när jag är klar med analysen av intervjuerna. Eventuell känslig information hanteras 
av mig på en enskild plats, så att ingen utomstående kan ta del av känslig information. 
Endast jag som skriver examensarbetet har tillgång till datamaterialet som samlas in. 
 
Jag är tacksam om du vill medverka. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av examensarbete/uppsats vid Jönköpings 
universitet eller för aktuell uppdragsgivare. 
 
Upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Angelika Blyhagen Lindroos, 0762788904, angelika.blyhagen@gmail..com 
℅ Nybom, Blåsutvägen 30, Johanneshov 
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BILAGA 2 
INFORMATIONSBREV TILL VERKSAMHETSCHEF ELLER 
MOTSVARANDE 

Information om samt förfrågan om deltagande i ett examensarbete om 
sjuksköterskors erfarenheter av ätsvårigheter hos patienter med 
demenssjukdom. 
 
Du tillfrågas härmed om tillåtelse av att genomföra examensarbetets datainsamling på Er 
vårdavdelning 

Tidigare forskning visar på att undernäring är ett utbrett problem hos patienter med kognitiv 
svikt och demenssjukdom. I en norsk studie visade det sig att omkring hälften av 
hemmaboende patienter med demens eller kognitiv svikt var undernärda eller i riskzon för 
undernäring. En studie av Geriatriskt Utvecklingscentrum i Malmö visade på att de flesta 
äldre som bor i särskilda boenden får i sig för lite energi och näring och därmed ligger i 
riskzonen för att utveckla undernäring. Syftet med examensarbetet är att beskriva 
sjuksköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till patienter med demenssjukdom som 
också har ätsvårigheter. Vi kommer att intervjua 10-15 stycken legitimerade sjuksköterskor 
med minst två års arbetserfarenhet. Intervjun tar ca en timme att genomföra.  
 
Deltagande i studien bidrar till min professionella utveckling samt utvecklingen av 
vårdvetenskap. Sjuksköterskan kan när som helst avsluta sitt deltagande utan att ge oss 
någon anledning och utan att negativa konsekvenser föreligger. Deltagande i examensarbetet 
är helt frivilligt. 
 
I det färdiga examensarbetet kommer det inte att nämnas några personuppgifter som kan 
knytas till respektive informant. Alla uppgifter om identifierbara personer kommer att 
antecknas, lagras och avrapporteras så att människor utifrån inte kan förstå vem det handlar 
om. De inspelade intervjuerna förvaras i en privat dator som har ett säkerhetslösenord. 
Dessa kommer att raderas när jag är klar med analysen av intervjuerna. Eventuell känslig 
information hanteras av mig på en enskild plats, så att ingen utomstående kan ta del av 
känslig information. Endast jag som skriver examensarbetet har tillgång till datamaterialet 
som samlas in. 
 
Informanterna informeras om att deltagandet i examensarbetet är helt frivilligt 
och kan när som helst avbrytas utan närmare motivering. Undersökningen 
kommer att presenteras i form av examensarbete/uppsats vid Jönköpings universitet eller 
för aktuell uppdragsgivare. Jag är tacksamma om ni hör av er inom en vecka till mig via 
telefon eller mejl, via kontaktuppgifterna nedan. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Angelika Blyhagen Lindroos, 0762788904, angelika.blyhagen@gmail..com 
℅ Nybom, Blåsutvägen 30, Johanneshov 
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