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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Idag är utbredningen av demenssjukdom stor världen över. Med en 
demenssjukdom ökar risken för undernäring. I kompetensbeskrivning för 
sjuksköterskan bör riskbedömningar göras för undernäring och relevanta åtgärder mot 
detta bör sättas in. Om sjuksköterskan inte sätter in adekvata åtgärder mot 
undernäring kan personen i fråga drabbas av konsekvenser och försämrar på så sätt 
livskvalitén. Syfte: Att beskriva effekten av måltidsstödjande åtgärder hos personer 
med demenssjukdom för att förebygga undernäring. Metod: Litteraturöversikt 
baserad på artiklar med kvantitativ ansats. Datainsamling gjordes i CINAHL, 
MEDLINE och PsycINFO och en manuell sökning gjordes därefter i valda artiklars 
referenslista. Dataanalys gjordes utifrån Fribergs trestegsmodell efter att alla artiklar 
valts ut. Resultat: Resultatet i denna litteraturöversikt visade att med enkla metoder 
kunde näringsstatusen förbättras hos personer med demenssjukdom. Förändringar 
kunde ses genom att ändra i måltidsmiljön, utföra riskbedömningar och följa upp 
dessa. Slutsats: Sjuksköterskan har ett ansvar över att följa upp riskbedömningar och 
sätta in adekvata åtgärder för detta. Med enkla medel kan näringsstatusen förbättras 
och undernäring förebyggas hos personer med demenssjukdom. 
 
Nyckelord: demenssjukdom, måltidsintervention, måltidsmiljö, litteraturöversikt 
 



 
 

Summary 
 

Dining interventions in dementia 
- A literature review 

 
Background: The prevalence of dementia is great worldwide. Living with dementia 
increase the risk of suffering from malnutrition. In the competence description for 
nurses’ risk assessment should be made for malnutrition and insert relevant actions 
against it. If the nurse doesn’t insert relevant actions against malnutrition, the person 
in question may suffer from consequences and thus impair the quality of life. Aim: The 
aim of this study was to describe the effect of dining interventions in people living with 
dementia to prevent malnutrition. Method: A literature review was performed based 
on articles with a quantitative design. Data was collected from CINAHL, MEDLINE 
and PsycINFO. A manual search was made from chosen articles reference list. After 
every article was found, analysis was made with Friberg’s three-step model. Result: 
The result shows that with simple actions the nutritional status was improved in 
persons living with dementia. Changes could be seen by modify the meal environment, 
make a risk assessment and to ensure weight gain. Conclusion: Nurses has a 
responsibility to follow up risk assessment and insert adequate arrangements. With 
simple actions the nutritional status could improve, and malnutrition could be 
prevented in persons with dementia. 
 
Keywords: dementia, dining interventions, meal environment, literature review 
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Inledning 

I samband med att medellivslängden ökar och att befolkningen idag blir äldre ökar 
också risken att insjukna i olika demenssjukdomar. Demenssjukdom är en av de 
vanligaste förekommande sjukdomarna i världen och drabbar främst personer över 65 
år. I Sverige lever ca 160 000 personer med en demenssjukdom och ca 25 000 personer 
insjuknar varje år (Socialstyrelsen, 2014a). I världen är utbredningen stor och år 2016 
beräknades över 47 miljoner människor ha en demenssjukdom. Personer med 
demenssjukdom kommer öka och antalet insjuknande år 2050 beräknas till 131,5 
miljoner människor världen över (Alzheimer’s disease International, 2016). 
Demenssjukdom går inte att bota, vilket medför att hälso- och sjukvårdspersonal 
istället bör fokusera på att underlätta vardagen för personer med demenssjukdom och 
bidra till en god livskvalité (Socialstyrelsen, 2017a) vilket inkluderar att förhindra 
undernäring. Många personer med demenssjukdom är undernärda eller riskerar att bli 
undernärda på grund av obalans mellan näringsintag och näringsbehov (Alzheimer’s 
disease International, 2014) vilket ställer krav på hälso-sjukvården att kunna 
förebygga undernäring (Socialstyrelsen, 2017a). Syftet med denna litteraturöversikt är 
därför att beskriva effekten av måltidsstödjande åtgärder hos personer med 
demenssjukdom för att förebygga undernäring. 
 

Bakgrund 

Demenssjukdom 

Demens är ett samlingsnamn för olika diagnoser som påverkar hjärnan på olika sätt 
beroende på vilken del som drabbas. Kognitiva funktioner som exempelvis minnet, 
språk och koncentration påverkas av en demenssjukdom (World Health Organization 
[WHO], 2017) och drabbar oftast den äldre befolkningen i åldern 65 år och äldre, men 
kan även drabba yngre personer. Det finns olika typer av demenssjukdomar men de 
vanligaste är Frontallobsdemens, Vaskulär demens, Lewy body demens och 
Alzheimers sjukdom (AS), där AS är vanligast (WHO, 2017). Demenssjukdom ökar 
världen över och ställer krav på vård och omsorg, anhöriga men också på samhället. 
Vid kognitiva funktionsnedsättningar kan kommunikation och relationer påverkas på 
olika sätt, speciellt inom familjen (Skaalvik, Nordberg, Normann, Fjelltun & Asplund, 
2016).  
 
Demenssjukdom kan delas in i tre olika svårighetsgrader beroende på hur uttalade 
symtomen är. Det delas in i mild, medelsvår och svår demens. I fasen mild demens har 
minnesproblematik blivit tydliga och det kan finnas svårigheter att minnas namn, 
inplanerade möten och personens förmåga att kunna orientera sig har försämrats. I 
denna fas börjar även närstående märka på personen med demenssjukdom att minnet 
försämras. Vid medelsvår demens har den kognitiva funktionen försämrats ytterligare 
och förmågan att kommunicera och koncentrera sig kan leda till att det blir svårt att 
klara av vardagen på egen hand. Ofta klarar sig inte personerna själva utan behöver 
insatser i hemmet eller flytta in på särskilda boenden. Psykiska symtom som 
hallucinationer, förvirring och psykoser är också vanliga i detta skede (Siafarikas et al., 
2018; Svenskt demenscentrum, 2013). Vid svår demens är stora delar av hjärnan 
skadad, kommunikation, orientering och minnesproblematik försämras ytterligare, 
talförmåga försvinner i stort sett helt och förmågan att gå upphör. I denna fas är 
personen oftast helt beroende av vård och omsorg (Svenskt demenscentrum, 2013).  
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Alzheimers sjukdom  

AS har en smygande debut där främst äldre personer över 65 år insjuknar. Sjukdomen 
kännetecknas av plack och fibriller som bryter ner hjärnvävnaden och förhindrar 
impulser att leda signaler till olika delar av hjärnan. Detta leder i sin tur till att större 
delar av hjärnans nervceller dör (Thomsen et al., 2016). Det finns ett flertal riskfaktorer 
som kan påskynda förloppet av AS. I en studie som gjorts har det visats att 
riskfaktorerna för kardiovaskulära sjukdomar som diabetes typ 2, hyperlipidemi, 
bukfetma och högt blodtryck även har en stark koppling till Alzheimers sjukdom 
(Moonga, Niccolini, Wilson, Pagano & Politis, 2017). När nervceller i hjärnan dör leder 
det till olika symtom som exempelvis försämrad kognitiv förmåga, progressiv 
försämring av minnet, försämrad förmåga att tala och i många fall kan även depression 
kopplas till sjukdomen (Zhang et al., 2017).  

Vaskulär demens  

Till skillnad från Alzheimer’s sjukdom har vaskulär demens en snabb debut och 
symtomen kan därför kännas mer påtagliga då dem plötsligt kan uppkomma. Vaskulär 
demens kännetecknas av proppar och blödningar i hjärnan som leder till syrebrist och 
hjärncells död. Symtomen och förloppet kan variera beroende på vilken del av hjärnan 
som blivit påverkad (Socialstyrelsen, 2017a). Vanliga symtom som kan uppkomma är 
personlighetsförändringar, gångsvårigheter och apati som innebär svårigheter att 
planera saker, ta initiativ och försämring i känslomässiga reaktioner (Moretti, Cavressi 
& Tomietto, 2015).  

Frontallobsdemens  

Frontallobsdemens kännetecknas av att den främre hjärnhalvan är skadad. Sjukdomen 
har en smygande debut och drabbar främst personer i åldrarna 50–60 år men kan 
också uppkomma i tidigare ålder. Vanliga förekommande symtom är nedsatt 
talförmåga och personlighetsförändringar. Senare i sjukdomsförloppet försämras även 
minnet och problemlösningsförmågan som i början av sjukdomsförloppet oftast 
fungerar bra (Socialstyrelsen, 2017a).  

Lewy body demens  

Lewy body demens är en form av degenerativ sjukdom. Lewy body demens 
kännetecknas av symtom som sömnstörningar, parkinsonism, autonom dysfunktion 
och visuella hallucinationer. För sjukvården kan det vara svårt att ställa diagnosen 
Lewy body demens då sjukdomen har många gemensamma symtom med Parkinson 
(Auning et al., 2011), så som rigiditet och hypokinesi (Socialstyrelsen, 2017a).  
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Undernäring hos äldre med demenssjukdom  

Socialstyrelsen definierar undernäring som ett tillstånd i kroppen där brist på energi 
samt olika näringsämnen kan leda till ogynnsamma förändringar i kroppen och 
påverkar funktioner (Socialstyrelsen, 2011). Enligt livsmedelsverket (2018) innehåller 
maten energi (kalorier) som behövs för att kroppen ska kunna fungera och må bra.  
 Body Mass Index (BMI) är ett mått som används för att bedöma om en person är 
överviktig, underviktig eller har en normal vikt. Ett BMI på över 25 definieras som 
övervikt och ett BMI på under 18,5 räknas som undervikt (Slade & Ravert, 2012). Ett 
BMI erhålls genom att dividera kroppsvikten i kilo med längden i meter gånger två 
(Dahl et al, 2013). Personer med en demenssjukdom har en ökad risk att utveckla 
undernäring (Socialstyrelsen, 2017b). Resultatet från en studie gjord i Sverige på elva 
olika boenden i tre städer, Linköping, Jönköping och Eslöv visade att 179 av 318 
deltagande, 85 år eller äldre, tillhörde kategorin undernärda eller löpte en risk för att 
bli undernärda. Personer med demenssjukdom var vanligare i gruppen som var 
undernärda (Borgström Bolmsjö, Jakobsson, Mölstad, Östgren & Midlöv, 2015). Olika 
symtom vid en demenssjukdom kan leda till försämring av nutritionsstatusen. 
Personer med demenssjukdom kan glömma att det är frukost eller lunch och vet inte 
om de ätit eller ej (Socialstyrelsen, 2007). Personer med demenssjukdom kan ibland 
ha svårigheter med att utföra vissa rörelser och vet inte därför hur de ska äta vilket då 
kallas apaxi. Sväljningssvårigheter, dysfagi förekommer hos personer med 
demenssjukdom. Agnosi betyder att en person inte vet hur de ska använda olika typer 
av föremål, exempelvis bestick så som gaffel, kniv och sked (Socialstyrelsen, 2007).  

Riskbedömning av undernäring 

Hos personer med demenssjukdom är det av stor vikt att göra riskbedömningar 
gällande undernäring då personerna kan ha svårt att uttrycka sina hungerkänslor 
(Socialstyrelsen, 2014b). Det finns många olika riskbedömningsinstrument för att 
bedöma risken för undernäring.  Tidig nutritions identifiering har stor betydelse för att 
kunna upptäcka risk för undernäring för att så snabbt som möjligt sätta in lämpliga 
åtgärder (Isenring, Banks, Ferguson & Bauer, 2012). 
 
Mini Nutritional Assesment 
För patienter över 65 år är Mini Nutritional Assesement (MNA) och Mini Nutritional 
Assesement-Short Form (MNA-SF) lämpliga att använda för riskbedömning av 
undernäring. MNA och MNA-SF är två olika frågeformulär som fylls i där de olika 
svaren ger olika poäng som ger en totalsumma. Utifrån totalsumman som ges kan en 
bedömning göras för att få vetskap om patienten har en normal nutritionsstatus, 
riskerar att bli undernärd eller redan är undernärd (Vellas et al., 2006). 
 
Edinburgh Feeding Evaluation in Dementia  
Edinburgh Feeding Evaluation in Dementia (EdFED), är ett mätinstrument med tio 
frågor som fokuserar på att mäta ätsvårigheter och behov av åtgärder för att minska 
detta (Stockdell & Amella, 2008; Watson, 1944). Detta instrument används ännu ej i 
Sverige då ingen svensk översättning finns tillgänglig (Svenskt demenscentrum, 2015).  
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Senior Alert  
Hos personer över 65 år förekommer det en ökad risk för trycksår, fall och 
undernäring. För att förhindra detta inom sjukvården har ett nationellt 
kvalitetsregister tagits fram i Sverige som heter Senior Alert, vilket utförs på alla 
personer över 65 år som kommit i kontakt med sjukvården. Senior Alert är en 
blandning av olika riskbedömningsinstrument som används för att bedöma risken för 
fall, trycksår, undernäring och försämrad munhälsa (Socialstyrelsen, u.å). 
Riskbedömningen görs i fyra olika steg. Det första steget är att identifiera om det finns 
någon risk för trycksår, fall eller undernäring. Andra steget i processen är att, om det 
finns en risk, identifiera orsaker till detta. Tredje steget handlar om att planera samt 
sätta in lämpliga åtgärder och det fjärde sista steget handlar om uppföljning till 
åtgärderna som gjorts (Lannering, Ernsth Bravell & Johansson, 2017).  

Konsekvenser av undernäring 
Ett försämrat näringsintag påverkar kroppen på många olika sätt och personen i fråga 
kan drabbas av försämrat mående och olika sjukdomar. Vid otillräckligt näringsintag 
kan personer få svårläkta sår, en ökad risk för fall, svåra infektioner och en negativ 
påverkan på den psykiska hälsan (Socialstyrelsen, 2017b). Kroppen behöver energi och 
ett bra näringsintag är viktigt för att hjärnan ska fungera på ett optimalt sätt. Ett 
bristande näringsintag ökar risken för olika funktionsnedsättningar, sjuklighet och 
dödlighet bland personer med demenssjukdom (Volkert et al., 2015). Viktminskning 
och undernäring påskyndar sjukdomsförloppet och försämrar den kognitiva förmågan 
snabbare än det skulle gjort vid ett normalt BMI och ett bra näringsintag (Chen et al., 
2010). 

Personcentrerad omvårdnad 

Enligt kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor finns ett ansvar att ge 
personcentrerad vård samt att behandla funktionsnedsättning så att dessa patienter 
upplever bästa möjliga livskvalité (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Detta 
innebär också att förhindra undernäring vilket kan påverka livskvalitén för den 
enskilde personen. Ett personcentrerat förhållningssätt innebär vid demensvård att 
inte lägga fokus på diagnosen utan på personen (Socialstyrelsen, 2017a). Enligt 
International Council of Nurses (ICN) har sjuksköterskor fyra huvudområden: att 
förebygga sjukdom, främja hälsa, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017b). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) beskriver att 
vård och omsorg ska ges med respekt där varje människa ses som unik och ska 
behandlas därefter.  

Personcentrerad omvårdnad innebär att inte bli behandlad annorlunda på grund av 
sjukdomen, detta enligt personer med demenssjukdom, vårdpersonal och anhöriga till 
personer med demens på ett boende i Australien (Edvardsson, Fetherstonhaugh & 
Nay, 2010). Deltagarna i studien beskrev vidare hur de uppskattade när vårdpersonal 
lät dem vara med på dagliga aktiviteter som passade dem trots sin sjukdom. Känslan 
av att ses som en person och inte en sjukdom och genom att lära känna patienterna 
kunde vårdpersonal använda sig av rutiner och aktiviteter som personerna med 
demenssjukdom beskrivit vara meningsfulla en gång i tiden och fortfarande är det, som 
att sitta i solen med en kopp kaffe och på så sätt fortfarande känna sig som en människa 
och inte bara en sjukdom (Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay, 2010). Enligt Ekman 
(2014) kan en personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom öka personens 
integritet, minska agitation, öka välbefinnandet samt skänka trygghet. 
Personcentrerad omvårdnad bygger på ett partnerskap där personen ska vara delaktig 
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i sin vård och att ett partnerskap enbart uppnås genom att vårdtagaren själv är med 
och tar beslut angående sin vård. Genom att tillämpa personcentrerad omvårdnad kan 
vårdpersonal anpassa måltiden och miljön runtomkring den (Wallström & Ekman, 
2018). Ett personcentrerat förhållningssätt är viktigt för att personer med 
demenssjukdom ska kunna känna sig delaktiga. Men också för att personal lättare ska 
kunna förstå personens historia och på så sätt kunna tillämpa adekvata 
omvårdnadsåtgärder där personen med demenssjukdom sätts i fokus. 

 

Måltidsmiljö 
Många personer med demenssjukdom har svårigheter att äta på grund av stressade 
måltidsmiljöer, sväljningssvårigheter och nedsatt motorisk- och kognitiv förmåga 
(Chang & Roberts, 2011). Måltidsmiljön har en stor inverkan på den enskilda 
personens lust att äta. På grund av nedsatt motoriska och kognitiva förmågor kan 
personerna ha svårt att förstå att maten är till för att ätas, ha svårt att förstå att gaffeln 
ska användas för att föra in maten i munnen samt att det kan vara svårt för personerna 
att minnas om de faktiskt har ätit eller inte (Osborne, 2014). Personer med 
demenssjukdom har ibland svårigheter att komma ihåg att de gillar en sorts maträtt 
och därför är en viktig del i samband med måltiden att presentera maten för att de ska 
bli lockade att äta (Nell, Neville, Bellew, O’Leary & Beck, 2016). De faktorer som spelar 
stor roll på miljön är bland annat sällskapet, dukningen, rummets utformning och 
måltidens doft, upplägg, färg och form. Musik kan minska problembeteende i samband 
med måltid (Chang, Huang, Lin & Lin, 2010). Mängden mat som intas i samband med 
måltid handlar inte bara om hur hungrig personen är. De faktorer som påverkar hur 
mycket maten avnjuts och mängden som intas är den omgivande sensoriska och 
sociala miljön som människan befinner sig i, samt alla intryck som ges från den fysiska 
miljön runt omkring. Det har visats att en god ljud- och ljus nivå i måltidsmiljön har 
förbättrat näringsintaget hos personer med AS (Holst et al., 2017). För vissa personer 
kan en del läkemedel samt sjukdomar påverka förmågan att känna aptit, uppleva 
smaker och känna dofter. Sjuksköterskan kan under måltiden vara ett socialt stöd och 
anpassa miljön till personens behov och förutsättningar är viktigt för att öka 
välbefinnandet under måltiden (Socialstyrelsen, 2014b). Demenssjukdom kommer att 
öka världen över och de har en ökad risk för att drabbas av undernäring. Som 
sjuksköterska är det viktigt att sätta in åtgärder mot undernäring och veta vilka 
åtgärder som är bäst optimala att använda. 
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Syfte 

Att beskriva effekten av måltidsstödjande åtgärder hos personer med demenssjukdom 
för att förebygga undernäring. 
 

Material och metod 

Design 

För att beskriva effekten av måltidsstödjande åtgärder hos personer med 
demenssjukdom för att förebygga undernäring, har en litteraturöversikt genomförts 
innefattandes artiklar med kvantitativ ansats. En litteraturöversikt görs för att skapa 
en översikt om kunskapen inom ett visst område och skapa en uppfattning om det 
studerade ämnet (Friberg, 2017). De granskade artiklarna med kvantitativ ansats kan 
leda till en beskrivning i hur omvårdnad bäst ska utföras utifrån resultatet av olika 
interventioner (Segersten, 2017). 

Urval och datainsamling 

En litteratursökning gjordes inledningsvis för att identifiera rätt typ av sökord samt för 
att skapa ett utgångsläge inför den slutgiltiga sökningen. Den inledande första 
sökningen innefattade sökorden: demen*, meal*, nutrition, diet, food*, improve*, 
malnutrition, environment, eat* manage*, improvement, intervention och prevent. 
Bibliotekarie hjälpte inledningsvis med att identifiera sökord och synonymer utifrån 
syftet. Sökningar efter artiklar till litteraturöversikten gjordes i databaserna CINAHL 
som fokuserar på omvårdnadsvetenskap och MEDLINE som innehåller material inom 
medicin och omvårdnad (Karlsson, 2017; Östlundh, 2017). Sökning gjordes även i 
databasen PsycINFO vilket innehåller artiklar inom psykologi och beteendevetenskap 
(Karlsson, 2017). Trunkeringar (*) av orden användes i sökningen då olika databaser 
söker efter ordet med olika böjningar och på så vis ges ett bredare resultat (Östlundh, 
2017). Sökorden kombinerades med AND för att specificera sökningen och binda ihop 
sökorden, OR för att öka sökgruppen mellan två ord där endast ett ord behöver finnas 
med i rubriken samt NOT för att exkludera ett ord i artikelns rubrik (Karlsson, 2017). 
Efter den inledande sökningen gjordes den riktiga sökningen där sökord hade 
identifierats med hjälp av sökhistoriken i varje databas vilket gav en möjlighet till att 
experimentera med de olika sökorden och få många träffar. Synonymer kombinerades 
för att få ett bredare resultat (Östlundh, 2017). Efter inledande sökning identifierades 
sökord/meningar så som: malnutrition or poor diet or poor nutrition or under 
nutrition AND demen* AND prevention or intervention or treatment or program och 
nutrition or diet or food or nourishment or food intake AND demen* AND 
interventions or strategies or best practices användes då dessa gav flest resultat i den 
slutgiltiga sökningen. Sökning i de tre databaserna resulterade i 1280 träffar varav alla 
titlar lästes. 44 artiklar lästes till resultatet varav 18 av dem kvalitetsgranskades (Bilaga 
1). En manuell sökning gjordes senare i de artiklarna som ingår i resultatet där 
artiklarnas referenslista gick igenom för att ytterligare hitta artiklar och information 
(Östlundh, 2017). 
 
Följande inklusionskriterier användes i varje sökning: engelskt språk och artiklar med 
tillgängligt abstract och publicerade 2007–2018. Peer-reviewed användes i CINAHL 
och PsycINFO då artiklarna i MEDLINE redan anses vara vetenskapligt granskade. 
Exklusionskriterier i denna litteraturöversikt var: studier genomförda på personer 
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med demenssjukdomar inlagda på sjukhus samt artiklar som saknade någon form av 
etisk granskning och godkännande av etisk kommitté. Sökningarna resulterade i nio 
artiklar som passade studiens syfte och uppfyllde kvalitetsgranskningen gjord utifrån 
Hälsohögskolan i Jönköpings granskningsprotokoll med kvantitativ metod vilket är 
framtagen från avdelningen för omvårdnad (Bilaga 2). Artiklarna och deras poäng i 
kvalitetsgransknings protokollet presenteras i artikelmatrisen (Bilaga 3). Artiklarna 
kvalitetsgranskades först enskilt och sedan tillsammans. Kvalitetsgranskningen är 
indelad i två delar. Del ett innehåller fyra frågor som kräver ett “ja” på samtliga för att 
inkluderas i resultatet. När artiklarna klarat av del ett i kvalitetsgranskningen 
fortsätter del två som innehåller sju olika frågor. De artiklar som har 4/4 och 7/7 poäng 
har högst kvalité. Artiklarna som ingått i resultatet är publicerade mellan år 2007–
2018 samt genomförda i länder så som Kina, Spanien, Frankrike, USA och Sverige. 
Totalt har 2984 personer deltagit i de granskade studierna som har utförts i hemmet 
eller på särskilt boende. Studierna varierade i ålder samt könsfördelning och olika 
analysmetoder användes (Tabell 1). Studier med RCT design anses vara de mest 
tillförlitliga studierna. En väl genomförd RCT studie kan på ett tydligt sätt visa en effekt 
av något genom att studiedeltagarna slumpmässigt randomiseras till antingen en 
interventionsgrupp (IG) eller en kontrollgrupp (KG) och effekten av interventionen 
jämförs mellan grupperna (Billhult, 2017).  

Dataanalys 

Analysen skedde efter att all data var insamlad, detta för att lättare kunna identifiera 
likheter och skillnader (Henricson & Billhult, 2017). De artiklar som inkluderas i 
resultatet analyserades utifrån Fribergs trestegsmodell (Friberg, 2017). I första steget 
bearbetades artiklarna genom att läsas igenom flera gånger för att skapa en helhet och 
sedan göra en sammanfattning. Vid dataanalysen lästes artiklarna först enskilt och 
sedan tillsammans och tillslut bearbetades en sammanfattning av varje artikel där 
deltagare, studiedesign, typ av intervention och resultat antecknades. Del två innebar 
att dokumentera exempelvis metod och resultat i en tabell. Sammanfattningen 
antecknades sedan i en tabell och artiklarna lästes återigen igenom av båda författarna. 
I steg tre jämfördes artiklarna med varandra och identifiering av likheter och skillnader 
i studiernas skedde för att skapa en översikt över det insamlade materialet. Därefter 
sorterades och bearbetades materialet till olika rubriker (Friberg, 2017). Diskussion 
kring materialet fördes kontinuerligt under arbetets gång. Dataanalysen resulterade i 
tre rubriker som presenteras i resultatet: miljö i samband med måltid, förbättra 
näringsintaget hos personer med demenssjukdom samt individanpassad omvårdnad i 
samband med måltid.  
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Etiska överväganden 

Forskningsetik är viktigt att ta hänsyn till speciellt då människor används för att få 
fram ny kunskap, detta för att förhindra att de utnyttjas eller såras. Etiken finns för att 
skydda personer som är deltagare i studier (Kjellström, 2017). Artiklarna i denna 
litteraturöversikt granskades noggrant ur ett etiskt förhållningssätt då 
undersökningsgruppen är personer med demenssjukdom och det är därför viktigt att 
deras integritet och välbefinnande inte påverkats. Litteraturstudier på högskolenivå 
behöver i regel inte prövas etiskt. Dock ska etiska övervägande göras i 
litteraturöversikten och syftet ska alltid kunna motiveras (Kjellström, 2017). Enligt 
lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) är det 
viktigt att forskning som bedrivs på människor att de som gjort studierna fått ett etiskt 
godkännande, detta för att skydda samt bevara respekten för den enskilda människan 
(SFS 2003:460).  

 

De artiklar som är inkluderade i resultatet anses vara av god kvalité ur ett etiskt 
perspektiv då enbart artiklar med etisk granskning och förhållningssätt blivit 
inkluderade. I del två av kvalitetsgransknings protokollet framtaget av 
Hälsohögskolan i Jönköpings granskningsprotokoll med kvantitativ metod (Bilaga 2) 
finns en fråga om artikeln har beskrivit etiskt tillstånd, förhållningssätt och 
ställningstagande. Denna punkt har besvarats med “ja” för att inkluderas i resultatet.  
Diskussion gällande artiklarnas etiska förhållningssätt har diskuterats under arbetets 
gång.  
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* egen översättning av handfeeding techniques 
 

Resultat 

Intervention 

Artiklarna som ingått i litteraturöversikten har använt sig utav olika interventioner 
 (Tabell 1) och bedömning av dess effekt har gjorts med olika mätmetoder (Tabell 2). I 
Batchelor-Murphy et al., (2017) studie beskrivs tre olika handmatningstekniker*. De 
tre olika teknikerna som beskrivs är vanlig matning, DH, (direct hand), att vårdgivaren 
lägger sin hand ovanpå personen med demenssjukdom hand och styr rörelserna, OH, 
(over hand), och den tredje tekniken UH, (under hand), innebär att vårdgivaren stöttar 
personen med demenssjukdom genom att hålla sin egna hand under som ett stöd. I 
Charras & Frémontier (2010) studie utförs ett utbildningsprogram för vårdgivare i tolv 
delar som fokuserar på demenssjukdom. Interventionen innebar att som vårdgivare 
delta i måltider tillsammans med personer med en demenssjukdom. I samband med 
måltiden var personalen klädda i vanliga kläder och måltiden bestod av förrätt, 
huvudrätt, ostar och efterrätt tillsammans med te och kaffe. Mamhidir, Karlsson, 
Norberg & Kihlgren (2007) har i sin studie tittat på hur utbildning till vårdgivare 
gällande måltidsmiljö och olika rutiner i samband med måltid kan minska risken för 
undernäring och viktnedgång. Studien av Hanson et al., (2011) fokuserade på hur 
utbildning för vårdgivare ska kunna förbättra olika beslut gällande 
matintagsalternativ.  
 
Johansson, Wijk & Christensson (2017a) beskriver effekten av Senior Alerts 
fyrstegsprocess, och hur detta riskbedömnings formulär används för att kunna 
förebygga undernäring. Thomas & Smith, (2009) använder musik i samband med 
måltid för att se om detta kan öka kaloriintaget hos personer med demenssjukdom. I 
Edwards & Beck (2013) studie studeras hur ett havsakvarium med fiskar i olika starka 
färger i matsalen kan öka näringsintaget hos personer med demenssjukdom och 
därmed få dem att öka i vikt. I studien av Chen et al., (2015) undersöktes hur en 
anpassad måltid och måltidsmiljö kunde öka intaget av näring och kunna förebygga 
undernäring hos personen med demenssjukdom. Salva et al., (2011) studerade om ett 
speciellt nutritionsprogram (Nutrialz) som infördes och som handlade om att integrera 
anhöriga i vården, ge anpassade dieter till personen samt näringstillskott kunde 
förbättra näringsstatusen och förhindra viktnedgång (Tabell 1).



Tabell 1. Studiernas design och genomförande.   

 
1 

 
 
 
 
RCT = Randomiserad kontrollerade studie (Randomised Control Trial), IG = Interventionsgrupp. KG = Kontrollgrupp, JG = Jämförelsegrupp 

Storlek 

(N)
Typ av studie

Typ av 

demenssjukdom
Ålder Kön

Typ av 

boende
Intervention Varaktighet

Analys 

metod 

30

Prospektiv 

randomiserad 

pilotstudie

Alzheimer's sjukdom och ej 

specificerad demenssjukdom
68-99

3 män och 

27 kvinnor
Särskilt boende

Olika typer av 

handmatningsstödjan

de åtgärder för att öka 

matintaget

Två år och fyra 

månader
T-test

18                         

EG: 8                      

JG: 10

Experimentell, icke 

randomiserad studie
Alzheimer's sjukdom

Snitt:         

85 år

Kvinnor 

och män
Särskilt boende

Personaldeltagande i 

samband med måltid
Sex månader ANOVA

30
Prospektiv 

kohortstudie
Alzheimer's sjukdom 76-89 år 

17 män och 

13 kvinnor
Särskilt boende

Anpassning av måltid 

och måltidsmiljö till 

personen med 

demenssjukdom

Två månader
Wilcoxon’s 

teckenrangtest

70
Prospektiv 

observationsstudie

Ej specificerad 

demenssjukdom
59-99

18 män och 

52 kvinnor
Särskilt boende

Introducera ett 

akvarium i matsal för 

att öka matintaget

10 veckor ANOVA

256             

IG: 127     

KG: 129

RCT
Ej specificerad 

demenssjukdom
59-85 år 

45 män och 

155 kvinnor
Särskilt boende

Förbättra 

beslutsfattandet 

gällande 

matintagsalternativ

Tre månader T-test

1912
Före och efter 

analysdesign

Alzheimer's sjukdom och 

vaskulär demenssjukdom
>65 år

724 män 

och 1193 

kvinnor

Särskilt boende 

och eget boende

Användning av Senior 

Alerts fyrstegs-process 

för att förebygga 

undernäring

Två år
Wilcoxon’s 

teckenrangtest

33                           

IG: 18                          

KG: 15

Tvärsnittsstudie Alzheimer's sjukdom 75-90
10 män och 

2 kvinnor
Särskilt boende

Personalens förmåga 

att främja vården 

genom rätt kunskap 

gällande 

måltidsåtgärder

Tre månader
Spearmans 

rangkorrelation

656 RCT Alzheimer's sjukdom 72-86

302 män 

och 644 

kvinnor

Eget boende

Nutritionprogrammet 

Nutrialz's fördelar i 

jämförelse med vanlig 

kost för personer med 

demenssjukdom

Tre månader

Mancova & 

Logistisk 

regrission

12 Tvärsnittsstudie Alzheimerssjukdom 76-92
1 man och 

11 kvinnor
Särskilt boende

Musik i samband med 

måltid kan öka 

kaloriintaget

Åtta veckor Deskriptivt test 
Thomas & Smith, 

2009

S
tu

d
ie

Johansson, Wijk 

& Christensson, 

2017

Mamhidir, 

Karlsson, 

Norberg & 

Kihlgren, 2007 

Salva et al., 2011

Batchelor-

Murphy et al., 

2017

Charras & 

Frémontier, 2010

Chen et al., 2015

Edwards & Beck, 

2013

Hanson et al., 

2011
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Resultat av intervention 

Tabell 2. Sammanställning av påvisad signifikans utifrån studierna samt vilken typ av 
mätvärde som använts i interventionen.  

Statistiskt signifikant p <0.05. * = p<0.0001. DH = Direct hand, OH = Over hand, UH = Under 
hand. BMI = Body Mass Index. MNA/MNA-SF = Mini Nutritional Assessment/Mini 
Nutritional Assessment - Short Form. EdFED = Edinburgh Feeding Evaluation in Dementia. 
X1 i tabellen beskriver resultatet som p1 under rubriken "p-värde". X2 beskriver resultatet som 
p2. X3 beskriver resultatet som p3. 

 

BMI Vikt Kaloriintag MNA/MNA-SF EdFED p-värde Procent, %

Batchelor-Murphy et al., 

2017
X1 X2

p1 DH <0.023                      

p1 OH <0.001                         

p1 OH <0.001                    

p2 DH <0.041                    

p2 OH <0.025                   

p2 UH <0.001

Charras & Frémontier, 

2010
X p <0.024

Chen et al., 2015 X1 X2
p1 <0.001                              

p2 <0.001

Edwards & Beck, 2013 X1 X2
p1 <0.001*                                             

p2 <0.001*

Hanson et al., 2011 X p <0.001

Johansson, Wijk & 

Christensson, 2017
X p <0.013

Mamhidir, Karlsson, 

Norberg & Kihlgren, 

2007

X p <0.010

Salva et al., 2011 X1 X2 X3

p1 <0.843                               

p2 <0.598                               

p3 <0.028

Thomas & Smith, 2009 X 20% viktökning

Mätmetod

S
tu

d
ie
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* = p<0.0001 
 

Miljö i samband med måltid 
Genom att ha en bra måltidsmiljö kunde förändringar ses på personer med Alzheimer’s 
sjukdom då näringsstatusen förbättras och med en statistiskt signifikant ökning av 
kaloriintaget (p <0.001). Detta genom att hålla en varm och lugn miljö där personalen 
och personerna runt omkring anpassade ljudnivån efter situationen (Chen et al., 2015). 
Näringstillståndet kunde också påverkas genom att ha en social gemenskap i samband 
med måltid (Charras & Frémontier, 2010; Chen et al., 2015). Genom att låta personer 
med en demenssjukdom äta måltider tillsammans med åtta andra personer med en 
demenssjukdom kunde vårdgivare observera att vissa demenssjuka personer försökte 
plocka upp besticken självständigt medan andra kunde börja äta helt självständigt utan 
hjälp från vårdpersonal. Här sågs även en förbättring på personer med 
demenssjukdoms vikt (p <0.024) (Charras & Frémontier, 2010).  
 
I experimentella gruppen där förändring i miljön gjordes genom att sätta upp nya 
bilder på väggarna i matsalen och där personer med demenssjukdom tillsammans med 
personal gjorde nya mönster på dukarna, kunde en statistisk signifikant viktökning 
påvisas (p<0.010) i jämförelse med kontrollgruppen där inga förändringar i miljön 
gjordes (Mamhidir et al., 2007). 
 
Musik och radio kan i samband med måltid förbättra nutritionsstatusen genom att det 
skapar en lugn och trygg stämning i rummet (Chen et al., 2015). Kaloriintaget ökade 
med 20% när personer med demenssjukdom hade musik i bakgrunden vid lunchtid. 
Om inte musik spelades i samband med måltid slutade vissa personer att äta och 
började äta igen när musiken startades. Under musik perioden intogs i genomsnitt 797 
kalorier i jämförelse med då musik inte spelades, då ett genomsnitt på 667 kalorier 
intogs (Thomas & Smith, 2009). Genom att installera ett havsakvarium i matsalen på 
ett boende i USA, kunde ett ökat näringsintag skönjas hos personer med 
demenssjukdom. Akvariet var speciellt utformat med ett speciellt sken så att personer 
med olika funktionsnedsättningar och med nedsatt syn kunde se fiskarna tydligt. Att 
integrera fiskar i matsalen visade sig ge en god effekt på näringsintaget hos personer 
med demenssjukdom (p<0.001*) samt att deras vikt ökade (p<0.001*) (Edwards & 
Beck, 2013). (Tabell 2).
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Förbättra näringsintaget hos personer med demenssjukdom 
Syftet med nutritionsprogrammet NutriAlz var att minska personernas förlust av 
autonomi, förbättra näringsstatus, förhindra viktnedgång och minska arbetsbördan på 
vårdgivarna. Detta gjordes genom att anpassa dieter, speciella träningsprogram, ge 
kontinuerlig information till anhöriga och näringstillskott utifrån behovet hos 
personer med demenssjukdom. Resultatet visade ha god effekt gällande att förbättra 
näringsstatusen, dock var det inte statistiskt säkerställt att BMI (p <0. 0.843) och vikt 
(p <0.598) förbättrades. Statistiskt signifikant var MNA (p <0.028) där det kunde 
påvisas en förbättring av poängen som gavs i samband med riskbedömningen (Salva 
et al., 2011). Att använda Senior Alert’s fyrstegsprocess som innebär att göra en 
riskbedömning, identifiera risker, sätta in åtgärder och sedan utvärdera resultatet 
visade sig vara statistiskt signifikant där kroppsvikten ökade och risken för 
undernäring minskade (p <0.013) (Johansson, Wijk & Christensson, 2017a). Genom 
att använda tre olika tekniker av handmatning som DH, UH och OH ökade 
kaloriintaget och var statistiskt signifikant (DH p<0.023, UH p<0.010 och OH 
p<0.010) och personernas förmåga att äta självständigt förbättrades enligt EdFED 
(DH p<0.041, OH p<0.025 och UH p<0.001) (Batchelor-Murphy et al., 2017). (Tabell 
2). 

Individanpassad omvårdnad i samband med måltid 
Genom att anpassa besticktyp hos personer med demenssjukdom med dysfagi kunde 
viktökning observeras (p<0.001). Istället för att använda vanliga typer av bestick 
användes exempelvis skedar med stora handtag för att personerna med 
demenssjukdom skulle äta självständigt så långt som möjligt (Chen et al., 2015). 
Måltiden bör utformas efter den enskilde personens behov för att uppnå ett optimalt 
näringsintag (Salva et al., 2011). Genom att ha en bra kommunikation med andra 
professioner och gemensamt anpassa måltiderna till varje person har detta visats ha 
en god effekt på vikten (p<0.010) (Hanson et al., 2011). Måltidsmiljön påvisade en 
positiv inverkan på personer med demenssjukdom genom att istället servera måltiden 
färdig, serverades det på fat där de själva kunde plocka till sig det de ville ha och detta 
påverkade atmosfären mellan personer med demenssjukdom och personal till det 
bättre. Genom att medverka vid måltiden samt äta av samma mat, kunde personal få 
reda på vad som gillades och ogillades och matkvalitén blev uppmärksammad. På detta 
sätt kunde justeringar av måltiden förändras och anpassas till individen. Personer med 
demenssjukdom som inkluderades i interventionsgruppen ökade i vikt (p <0.024) 
(Charras & Frémontier, 2010). (Tabell 2). 



 

14 
 

Diskussion 

Metoddiskussion  

I denna litteraturöversikt har artiklar med kvantitativ ansats granskats och analyserats 
för att skapa en överblick över det aktuella kunskapsläget. De artiklar som blivit 
inkluderade har varit relevanta utifrån syftet som var att beskriva effekten av 
måltidsstödjande åtgärder hos personer med en demenssjukdom för att förebygga 
undernäring. Den kvantitativa metoden valdes då syftet var att mäta effekten av en typ 
av intervention för att förebygga undernäring hos personer med demenssjukdom. En 
kvalitativ ansats hade fokuserat mer på personers levda upplevelser (Henricson & 
Billhult, 2017), vilket inte passade valt syfte. Val av kvantitativ metod anses vara rätt 
typ av metod då olika typer av måltidsstödjande åtgärder och effekten av dessa 
studerades.  
 
Genom att söka i olika databaser, MEDLINE, CINAHL och PsycINFO, ökar 
litteraturöversiktens validitet då möjligheten att hitta relevanta artiklar ökar. 
validiteten ökar även då “peer-reviewed” var en inklusionskriterie vid varje sökning 
vilket betyder att artiklarna anses vara vetenskapliga (Henricson, 2017). Sökningarna 
resulterade även i dubbletter när samma sökord användes i olika databaser vilket 
stärker litteraturöversiktens sensitivitet och därmed validitet (Henricson, 2017). 
Studier med RCT design önskades då dessa anses kunna höja validiteten (Henricson, 
2017), vilket var svårt då det endast fanns ett begränsat antal artiklar som passade 
litteraturöversiktens syfte. En svaghet i arbetet kan vara artiklarnas olika design då 
resultatet kan vara svårt att jämföra. Databassökningarna resulterade i nio artiklar som 
svarade mot det utformade syftet och inkluderades i resultatet. Två sökkombinationer 
i vardera databas med samma sökord användes då detta gav flest träffar. Genom att 
kombinera olika sökord i tre olika databaser hittades dubbletter men även nya artiklar 
kunde påträffas vilket ytterligare stärker litteraturöversiktens validitet. Genom att 
tydligt redovisa sökord och träffar (Bilaga 1), stärks reliabiliteten (Bryman, 2018). 
 
Därtill genomfördes en manuell sökning genom att gå igenom referenslistor i de redan 
inkluderade artiklarna till resultatet, vilket anses vara en styrka (Östlundh, 2017). Den 
manuella sökningen bidrog till en ny artikel som inkluderades i resultatet. Valet att 
exkludera studier gjorda på personer med demenssjukdom inneliggande på sjukhus 
gjordes då dessa personer ansågs ha ett annat utgångsläge än de som fortfarande bodde 
hemma och/eller på särskilt boende. Detta då det finns andra förutsättningar på 
sjukhus med riskbedömningar och måltidernas utformning. I början av 
litteratursökningen användes tidsspannet år 2008–2018. Efter att sökningar 
genomförts justerades tidsintervallet till år 2007–2018 då det var svårt att hitta 
artiklar som svarade på syftet. Att justera tidsintervallet resulterade i ytterligare en 
artikel vilket svarade mot syftet att beskriva effekten av måltidsstödjande åtgärder hos 
personer med demenssjukdom för att förebygga undernäring.  
 
En utav de inkluderade artiklarna i resultatet beskriver inte p-värde utan en 
procentuell ökning av kaloriintag. En diskussion gällande denna artikel fördes och ett 
beslut togs om att inkludera artikeln då den svarade mot studiens syfte. Diskussion 
kring en artikel gjordes också då resultatet på interventionerna mättes på sjukhus. 
Artikeln valdes att inkluderas ändå, då de bodde hemma och genomförde 
interventionen i hemmet och de var enbart på sjukhuset för att mäta vikt och räkna ut 
BMI värdet. Detta kan dock vara en svaghet då personer med demenssjukdom blev 
kontrollerade av legitimerade läkare och sjuksköterskor och fick olika medicinska råd 
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från dem. Kvalitetsgranskning gjordes utifrån Hälsohögskolan i Jönköpings 
granskningsprotokoll med kvantitativ metod där samtliga artiklar var tvungna att ha 
4/4 poäng på första delen för vidare kvalitetsgranskning och för att inkluderas i 
resultatet. Kvalitetsgranskningen gjordes först var för sig och sedan tillsammans, vilket 
anses stärka litteraturöversiktens reliabilitet (Henricson, 2017), en kontinuerlig 
diskussion gällande artiklarnas kvalitet gjordes under arbetets gång.  
 
De artiklar som finns beskriva i resultatet är genomförda i länderna: Kina, Spanien, 
Sverige, Frankrike och USA. Enbart två artiklar är inkluderade från Sverige vilket kan 
tyda på att resultatet inte är överförbart. Resultatet hade kunnat se annorlunda ut om 
fler artiklar gjorda i Sverige inkluderats men det var inte genomförbart i denna 
litteraturöversikt. De länder som är inkluderade i resultatet har olika typer av 
maträtter i sin kultur, andra uppsättningar av sjukvård, annan tillgång till sjukvård och 
annorlunda kultur emot vad Sverige har och skulle kunna argumentera mot 
överförbarhet till svenska populationen. Sambandet mellan artiklarna och deras 
interventioner kunde dock ses mellan de olika länderna då ett förbättrat näringsintag 
för personer med demenssjukdom ökar, vilket kan argumentera för att resultatet är 
överförbart även till svensk kontext. Även om kulturen ser annorlunda ut i världen är 
fortfarande demenssjukdom densamma. De interventioner som framkommit i 
litteraturöversiktens resultat skulle kunna användas till den svenska populationen och 
därför anses resultatet vara överförbart till den svenska populationen.  
 
Analysen skedde efter att all data var insamlad (Henricson & Billhult, 2017), detta för 
att lättare kunna identifiera likheter och skillnader. Analysen gjordes utifrån Fribergs 
trestegsmodell (Friberg, 2017). Sammanställning av artiklarna gjordes först efter att 
alla artiklar till resultatet var hittade. Artiklarna lästes i sin helhet, först enskilt och 
sedan tillsammans och en sammanfattning gjordes för alla artiklar. Artiklarna skrevs 
sedan ut i tabell där bland annat metod och resultat skrevs ner (Tabell 1). Likheter och 
skillnader diskuterades för att få fram relevanta slutsatser och gemensamma rubriker 
där typ av intervention skrevs ut i text. Att samtliga artiklar blev på något sätt 
granskade av båda två författarna stärker litteraturöversiktens reliabilitet (Henricson, 
2017), samt samstämmig validitet (Wallgren & Henricson, 2014). 
Litteraturöversiktens validitet ökar då författarna genomgått handledning där skriven 
text granskats av andra grupper och handledare (Mårtensson & Fridlund, 2017). En 
svaghet med litteraturöversikten är författarnas förmåga av att översätta engelska till 
svenska. 
 
Då litteraturöversikten fokuserade på personer med demenssjukdom var det etiska 
övervägandet en viktig del. Alla inkluderade artiklar i resultatet har ett etiskt 
godkännande. En av studierna har genomförts som en registerstudie vilket innebär att 
det inte är görbart att tillfråga alla deltagare då tillgång till allas personuppgifter inte 
funnits. Information kring datainsamling och studiens syfte har fåtts av personer med 
demenssjukdom och/eller deras familjemedlemmar som gett sitt godkännande till 
deltagande i de övriga åtta artiklarna. 
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Resultatdiskussion  

Resultatet i denna litteraturöversikt visade på att samtliga granskade artiklars 
intervention påvisade en positiv effekt gällande att förebygga undernäring hos 
personer med demenssjukdom. Att ha god kunskap gällande olika måltidsstödjande 
åtgärder och måltidsmiljön som vårdgivare är viktigt för att kunna anpassa måltiden 
till varje enskild individ och på så sätt minska risken för undernäring. 
 
Genom att använda riskbedömningsinstrumentet MNA och genomföra olika typer av 
interventioner kunde ett resultat ses då poängen minskade vid andra mätningen. Detta 
stämmer överens med en studie gjord av Kuosoma, Hjerrild, Pedersen & Hundrup, 
(2008) vilken fokuserade på underviktiga äldre personer med mild till svår 
demenssjukdom. Genom att använda MNA och tillämpa en individuell måltidsplan 
kunde vikten stabiliseras och öka. De rekommenderar en användning av MNA för att 
riskbedöma undernäring och för att tidigt kunna sätta in åtgärder mot detta (Kuosoma 
et al., 2008). MNA är ett riskbedömningsinstrument som bör användas för att hitta de 
personer som är i risk för undernäring och de som redan är det. Genom att använda 
MNA och få utbildning om nutritionsproblem hos äldre människor och vad som kan 
göras för att åtgärda detta kunde kaloriintaget och vikten öka hos personer med och 
utan demenssjukdom. Sjuksköterskorna i studien ansåg att MNA var ett bra 
riskbedömningsinstrument att använda och genom att få utbildning kunde de förstå 
hur nutritionsbehovet var hos de personer som deltog och förbättra detta (Suominen, 
Kivisto & Pitkala, 2007). Genom att använda MNA och ta del av andra professioners 
kunskap kan näringsintag förbättras och personer med demenssjukdom kan minska 
risken för att bli drabbade av undernäring. De riskbedömningsinstrument som är 
framtagna och används av svensk sjukvård är formulerade på ett tydligt sätt och tar 
inte lång tid att genomföra. Det är viktigt att utföra en riskbedömning för att tidigt sätta 
in åtgärder och förhindra undernäring. 
 
Kvalitetsregistret Senior Alert är av stor betydelse för att kunna förbättra och utvärdera 
vården. Genom att implementera kvalitetsregistret i vården kunde en minskad risk för 
undernäring hos personer med demenssjukdom ses (Johansson, Wijk & Christensson, 
2017b). För att data från kvalitetsregistret ska vara användbar är det viktigt att 
vårdgivarna är medvetna om registret och hur det tillämpas för bästa möjliga resultat. 
Enligt kompetensbeskrivning för sjuksköterskan ingår det att denne ska kunna göra 
riskbedömningar för att förebygga exempelvis undernäring (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017b), detta är dock inte något som alltid görs. År 2010 fram 
till årsskiftet 2014 gav svenska regeringen utvecklingsstöd till vården för att få 
personalen stimulerade till ett förändrat arbetssätt som innebar förbättrade effekt- och 
kvalitetsvinster inom vården för de sjuka äldre (Regeringskansliet-
Socialdepartementet, 2014). Utvecklingsstödet är något som bör återinföras för att 
motivera vårdgivare till att använda och utnyttja riskbedömningar. Genom att tidigt 
göra riskbedömningar med de instrument som finns tillgängliga inom vården och tidigt 
sätta in enkla åtgärder som är funna i denna litteraturöversikt behöver det inte gå så 
långt så att personer ta skada utav komplikationer till undernäring. 
 
Alla studier inkluderade i resultatet påvisade någon form av positiv effekt på 
näringsintaget hos personer med demenssjukdom. De flesta påvisade att 
måltidsmiljön har en central roll i hur mycket personer med demenssjukdom äter. I 
fem av studierna kunde effekt ses på personernas kaloriintag och vikt genom att ha en 
god måltidsmiljö som inkluderade musik, djur, en varm/lugn miljö med en anpassad 
ljudnivå, fina bilder på väggarna och en fin dukning. En studie gjord av Barnes, 
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Wasielewska, Raiswell & Drummond (2013) visar på ett liknande sätt att en ren och 
inbjudande måltidsmiljö ökar chanserna för att personerna ska få en positiv upplevelse 
av måltiden och därmed kunna öka sitt matintag. Genom att förändra måltidsmiljön 
och introducera dukar och vaser till bordet tillsammans med bakgrundsmusik kunde 
näringsintaget öka hos personer på sjukhus (Holst et al., 2017). Musik i samband med 
måltid kan även förbättra personer med demenssjukdoms beteende och göra dem 
lugna i samband med måltid (Chang, Huang, Lin & Lin, 2010; Tanaka & Hoshiyama, 
2014). Måltids musik resulterade också i ett ökat kaloriintag vid lunch och kvällsmat 
(Wong, Burford, Wyles, Mundry & Sainsbury, 2008). Måltidsmiljön är en av de 
viktigaste delarna när det gäller att öka näringsintaget hos personer med 
demenssjukdom och genom att utnyttja miljön på bästa möjliga sätt och förbättra 
denna kan nutritionsstatusen öka och leda till viktuppgång. En hemtrevlig miljö, 
rutiner kring måltiden och avslappnande musik i bakgrunden är några av de faktorer 
som har visat sig vara avgörande för om personen kommer att äta och få i sig rätt 
mängd näring eller inte (Douglas & Lawrence, 2015). Med enkla medel kan 
måltidsmiljön förändras till det bättre och få personer med demenssjukdom 
stimulerade till att äta den mat som serveras. Det är viktigt att använda de metoder 
som är beskrivna i interventionerna och anpassa dem utifrån personer med 
demenssjukdom. Detta för att de ska trivas i hemmet och på boendet samt att inspirera 
dem till att äta. 
 
Vid demenssjukdom syftar personcentrerat förhållningssätt att sätta personer med 
demenssjukdom i centrum och ha en personlig vårdmiljö där fokuset läggs på personen 
och inte på sjukdomen (Socialstyrelsen, 2017a). Individanpassning av miljön med 
exempelvis dukar, bilder, dekorationer samt växter (Edvardson, Fetherstonehaugh & 
Nay, 2009) och att förändra miljön så att de passar personer med demenssjukdom 
anses vara en del av den personcentrerade omvårdnaden (Sjögren, Lindkvist, 
Sandman, Zingmark & Edvardsson, 2017). Vid demenssjukdom är det minst lika 
viktigt som vid andra sjukdomar att se personen bakom sjukdomen. Den 
personcentrerade omvårdnaden beskriver att patient, men även närstående, ska bli 
sedda som unika individer. Vården ska sedan utformas utifrån patientens berättelse 
tillsammans med vårdpersonal då den personcentrerade omvårdnaden innebär ett 
partnerskap mellan patient och vårdpersonal (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). 
Genom att vara lyhörd kan vården anpassas efter personen i fråga samt dess behov 
(Wallström & Ekman, 2018). Att ha ett personcentrerat förhållningssätt i samband 
med måltid och att anpassa måltiden och miljön kring den hade en positiv inverkan på 
näringsintaget på personer med demenssjukdom. Det kan vara svårt för vårdpersonal 
att anpassa måltidsmiljön efter alla personer med demenssjukdom enskilda behov på 
boendet då tid saknas.  
 
Genom att anpassa och identifiera vem som behövde hjälp med assistans under 
måltiden och vem som klarade sig själv kunde en förbättring av näringsintaget ses, 
detta då måltidsupplevelsen ökade för personer med demenssjukdom och de fick i sig 
en ökad mängd protein och energi under måltiden (Heather et al., 2017). Personer med 
demenssjukdom och deras anhöriga beskrev även vikten av att personal tog sig tid till 
att prata och dricka en kopp te eller kaffe och att detta var en del av den 
personcentrerade omvårdnaden (Edvardson, Fetherstonehaugh & Nay, 2009). Alla 
människor har en rättighet att ses som en unik person och ska inte behandlas som ett 
objekt. Genom att utgå från ett personcentrerat förhållningssätt och anpassa måltiden 
efter personer med demenssjukdoms önskemål kan undernäring minska samt vikt och 
näringsintag öka. 
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Slutsatser 

Denna litteraturöversikt har påvisat vikten av att anpassa måltid och miljön för att 
förbättra näringsintag hos personer med demenssjukdom. Resultatet i denna 
litteraturöversikt visade att olika typer av interventioner med enkla metoder påverkar 
vikt och näringsintag hos personer med demenssjukdom. Interventionerna visar på att 
det är viktigt för personal inom vård- och omsorg att ha kunskap gällande olika 
måltidsstödjande åtgärder, utgå från personen de har framför sig samt anpassa 
måltiden utifrån deras förmåga. Det är även viktigt för sjuksköterskan att använda 
riskbedömningsinstrument, följa upp resultatet och sätta in adekvata åtgärder. 
Ytterligare forskning går att göra då de metoder som används i andra länder kan 
appliceras med svensk kontext och göras på svenska boenden. Det är viktigt att denna 
fråga fortsätter att forskas på då antalet personer med demenssjukdom kommer att 
öka i Sverige, men även runt om i världen, så att vården bedrivs evidensbaserat och 
utifrån beprövad erfarenhet.  

Kliniska implikationer 
Då antalet äldre och demenssjuka personer kommer att öka i framtiden är det viktigt 
att kunna förstå hur demenssjukdomen påverkar funktionen hos människan och 
kunna sätta in optimala åtgärder så fort som möjligt för att förhindra undernäring. Om 
sjuksköterskan har kunskap kring vilka måltidsstödjande åtgärder som fungerar bäst 
på personer med demenssjukdom kan sjuksköterskan och annan vårdpersonal minska 
risken för undernäring.  
Olika åtgärder som kan göras är:  

• Använda musik i samband med måltid 
• Installera akvarium i måltidsmiljön 
• Sitta ner och äta tillsammans med personen med demenssjukdom  
• Utgå från personens förmåga att förstå och klara sig själv 
• Använda olika riskbedömningsinstrument  
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Viktnedgång var mindre hos de 

som fått interventionen. 

Del 1 - 4/4  

Del 2 - 6/7

Johansson, L., Wijk, H., & 

Christensson, L.                               

2017                                                                                       

Sverige

Improving 

nutritional statue 

of older persons 

with dementia 

using a national 

preventive care 

program

Undersöka viktförändring 

vid användning av 

strukturerade 

förebyggande 

vårdprogram hos 

personer med 

demenssjukdom (Senior 

Alert)

Pre-Post analys av 

data från Senior 

Alert

N = 1912.                 

724 män och 

1193 kvinnor

Senior Alerts fyrstegsprocess 

som användes kunde förbättra 

näringsstatuset ovh förebygga 

undernäring

Del 1 - 4/4     

Del 2 - 7/7

Mamhidir, AG., Karlsson, I., 

Norberg, A., & Kihlgren, M.     

2007                                               

Sverige

Weight increase in 

patients with 

dementia, an 

alteration in meal 

rouines and meal 

environment after 

integrity 

promoting care

Att följa viktförändring 

hos personer med 

demenssjukdom och 

analysera detta i 

förhållande till utbildning 

hos personal och beskriva 

måltidsmiljön

Tvärsnittsstudie

N = 33.              

10 män och 23 

kvinnor

Viktuppgång hos personer med 

demenssjukdom i 

interventionsgruppen. 

Måltidsmiljön förändrades i 

interventionsgruppen.

Del 1 - 4/4  

Del 2 - 5/7

Salva, A., Andrieu, S., 

Fernandex, E., Schiffrin, E.J., 

Moulin, J., Decarli, B., 

Rojano-I-Luque, X., Guigoz, 

Y . & Vellas, B.                     

2011                        Spanien

Health and 

nutrition 

promototion 

program for 

patients with 

dementia 

(NutriAlz): luster 

randomized trial

Att undersöka effektev av 

hälso- och 

sjukvårdsprogrammet 

NutriAlz med vanlig vård 

hos personer med 

demenssjukdom som bor 

hemma  

Randomized 

controlled trial 

N = 946.            

302 män och 

644 kvinnor

NutriAlz visade ha en god effekt 

på  vikten, minskade risken för 

undernäring men förbättrade 

inte personers självständighet i 

samband med måltid

Del 1 - 4/4  

Del 2 - 5/7

Thomas, D & Smith, M.          

2009

USA

The effect oof 

music on caloric 

consumption 

among nursing 

home residents 

with dementia of 

the Alzheimer's 

type

Att undersöka effekten av 

msik i samband med 

måltod

Tvärsnittsstudie

N = 12.                 

1 man och 11  

kvinnor

Kaloriintaget ökade i samband 

med musik. Kaloriintaget med 

musik var på 797 och utan 

musk 667. 

Del 1 - 4/4 

Del 2 - 5/7

S
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d
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