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Abstrakt 

Personer med demens i särskilt boende kan ha problem med att äta, vilket 

ofta kan leda till viktnedgång och undernäring. Syftet med studien var att 

beskriva vilka faktorer som kan påverka måltiderna för personer med de-

mens som bor i äldreboende. En systematisk litteraturöversikt genomfördes 

där sökningar resulterade i 16 vetenskapliga artiklar som analyserades. De 

slutliga kategorierna blev: organisation och arbetets utformning; miljöns be-

tydelse; uppmuntran av självständighet; attityder påverkar; kunskap hos per-

sonalen. Resultatet visade att personal behövde kunskap om demenssjuk-

domar och individernas bakgrund, för att kunna förstå behoven de hade. 

Personalens attityder spelade stor roll, vilket också miljöns utformning gjor-

de. Det var även viktigt att organisationen var utformad så att det fanns ut-

rymme för flexibilitet och kontinuitet i vården. Vården bör även utformas 

efter individens specifika behov. Mer forskning behövs i området då intag 

av mat och dryck hör till det mest basala i livet. 

 

 

Nyckelord: attityder, demens, kunskap, måltid, svårigheter, undernäring, 

systematisk litteraturöversikt 
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Ett grundläggande behov hos alla människor är att få i sig tillräckligt med mat och dryck. Ge-

nom mat och dryck får vi i oss de näringsämnen och den energi vår kropp behöver för att fun-

gera (Socialstyrelsen, 2000). Enligt Abrahamsson (2003, s. 25) främjar ett socialt umgänge 

matlusten. Hon förklarar att det sociala åldrandet kan innebära att personen känner sig ensam 

och isolerad. I socialstyrelsens rapport (2009) beskrivs måltiden som en gemenskap där socia-

la behov blir tillfredsställda. I gemenskapen får vi möjlighet att dela våra tankar och erfaren-

heter med varandra. Många äldre ser denna stund som dagens höjdpunkt. Vilket också bekräf-

tas av Bundgaard (2005) som menar att måltiderna är en aktivitet som engagerar oss genom 

hela livet, för de äldre kan detta vara en av de få kvarvarande aktiviteter som de har varje dag.   

 

Att äta utan sällskap kan ha ett stort inflytande på det näringsmässiga intaget (Brownie, 2006). 

Enligt Wikby och Fägerskiöld (2004) finns flera viktiga faktorer för intaget av mat och dryck 

samt aptiten, dels beror det på individens humör, personliga värderingar men även av ljud och 

synintryck. Vidare påpekas vikten av att det finns sällskap vid måltiden, eftersom studier har 

visat att aptiten ökar med trevligt sällskap, att äta ensam är tråkigt och monotont, vilket kan 

minska aptiten. Detta bekräftas även av Axelsson, Norberg och Asplund (1986) som nämner 

att ett av huvudproblemen, är att personen känner sig isolerad när han/hon äter ensam. 

 

Det är idag mycket vanligt att äldre människor har dåliga matvanor och är undernärda. Otill-

räckligt intag av mat och dryck kan leda till sjuklighet och för tidig död. Undernäring är döds-

orsaken i 40 fall av 100 000 hos individer över 85 år (Amella, 2004). I det normala åldrandet 

är förmågan att reagera på förändringar i vätskebalansen nedsatt. Dehydrering kan även orsa-

kas av förlust av muskelmassa och antidiuretiska hormoner (Amella, 2004; Brownie, 2006). 

Socialstyrelsen (2009) förklarar att personer med demens har större risk att drabbas av för-

stoppning än övriga äldre personer. Fokus i omvårdnaden bör vara att öka intag av vätska, fi-

berrik kost, aktiviteter och magmassage som är enkla åtgärder som kan förhindra förstoppning 

hos individen. Det minskar individens lidande och dennes livskvalitet ökar relevant. 

 

En minskning av kroppsmassan innebär att de äldre behöver mindre energi samt att de ofta le-

ver ett mer stillasittande liv. Detta innebär att aptiten minskar och matsmältningen fungerar 

mindre tillfredsställande. Känsligheten för att känna smak och lukt minskar även den med ål-

dern, men kan också vara konsekvensen av intag av olika läkemedel och sjukdomar. Smaker-

na salt och sött är det som förloras först vilket kan innebära att maten endast smakar surt och 
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bittert (Wikby & Fägerskiöld, 2004). Nervsystemet beskrivs som ett komplicerat feedback sy-

stem som reglerar hunger och törst, vilket kan påverka aptiten hos de äldre människorna. Vid 

demenssjukdomar går vissa delar i nervsystemet förlorade, vilket innebär att individen har 

svårt att svälja och att formulera ord. Symtomen är olika och beror på var skadan sitter i hjär-

nan (Amella, 2004).   

 

Förutom dessa normala åldersförändringar i näringsupptag, finns hos personer med demens 

ytterligare faktorer som ökar risken för undernäring. Eftersom minnesförlust är ett av de 

främsta kännetecknen för demenssjukdom, glömmer ofta personer med demens att de ätit och 

börjar om att äta direkt efter avslutad måltid. Än vanligare är att minnesförlusten leder till att 

personer med demens glömmer bort att äta, vilket ofta leder till viktnedgång (Socialstyrelsen, 

2007). Lou, Dai, Hang och You (2007) fann att undernäring hos personer med demens kan 

leda till fler infektioner och depression. Guérin et al. (2009) bekräftar att snabb viktförlust kan 

ge akuta sjukdomar och påverka levnadsförhållandena så att personen med demens inte längre 

kan bo kvar i eget hem. Det i sin tur leder till institutionalisering vilket kan utgöra ett hot mot 

personens integritet. I omvårdnaden innebär detta att personal behöver ta hänsyn till både 

normala åldersförändringar och de symtom som demenssjukdomen kan ha.  

  

Demenssjukdom kan leda till att personer med demens inte kan organisera sina beteenden för 

att tillfredsställa behov som hunger och törst. De saknar förmåga att tolka känslor som hung-

er, törst och mättnad. Personer med demens kan ha agnosi, vilket innebär att de har svårt att 

tolka synintryck. Det gör det svårt för dem att känna igen olika maträtter och deras tillbehör. 

Då de inte heller känner igen smaker eller dofter blir måltiderna ännu svårare. Personer med 

demens kan även ha problem med att känna igen kniv och gaffel eller veta hur de ska använda 

dem. De kan fortfarande ha förmåga att tugga och svälja, men har glömt hur dessa funktioner 

styrs med den egna viljan. Detta kallas apraxi. Försämrad förmåga att uttrycka sig eller förstå 

talat språk, afasi, kan också leda till att matsituationen påverkas då personer med demens inte 

förstår uppmaningar eller kan uttrycka sin vilja (Socialstyrelsen, 2007; Larsson & Rundgren 

2003, s.269, 301).  

 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2007) finns fyra primära ansvarsområden: att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, att återställa hälsa och lindra lidande. Detta innebär i arbetet med 

personer med demens att omvårdnaden ska ges med respekt för individens rättigheter samt att 

hänsyn tas till värderingar, vanor och tro. Enligt Socialstyrelsen (2000) ingår i omvårdnaden 
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av personer med demens att förebygga och minska undernäring och vätskebrist. Det är en vik-

tig uppgift att korrekt bedöma vilka problem individen har då det gäller intag av mat och 

vätska. Målet för bedömningen är att skapa förutsättningar för att hjälpa individen i matsitua-

tionen. Personal bör även ha som målsättning att personer med svårigheter att äta ska få möj-

lighet att äta själv. Målet med all omvårdnad är att stärka individens förmåga till autonomi, 

vilket ibland kan vara svår att uppnå när personer med demens vårdas, eftersom de många 

gånger inte får chansen att ha en egen vilja. Beslut tas av personal som anser att de gör sitt 

bästa, istället blir detta ett intrång i individens rätt till autonomi (Hillan, 1993). Utgångspunk-

ten i omvårdnadshandlingarna ska vara alla människors lika värde. När det gäller mål för om-

vårdnad i måltidssituationen ingår att måltiden ska vara njutbar och inte uppfattas som störan-

de för den som finns i personens omgivning. Om personen har problem med att till exempel 

inte kunna behålla mat i munnen eller hantera glas och bestick, kan personen få känslor av 

skam och obehag. Vid dessa tillfällen försvinner njutningen med måltiden, vilket kan få till 

följd att personen inte vill äta. Därmed minskar näringsintaget och risk för undernäring före-

ligger (Socialstyrelsen, 2000).  

 

För att kunna utvärdera om en person befinner sig i riskzonen för undernäring eller uttorkning 

krävs flera iakttagelser och mätningar, då enbart beräkning av BMI (Body Mass Index) kan 

vara missledande. Iakttagelser kring måltiderna är minst lika viktiga som att mäta med vikt 

och olika skalor (Lou et al., 2007). Axelsson et al. (1986) menar att nutritionsstatus även kan 

mätas och följas genom att kolla hudens beskaffenhet samt att mäta överarmens omkrets. De 

förklarar också att det finns vissa blodprover att ta, som kan visa om personen befinner sig i 

riskzonen för malnutrition. Förutom prover och övriga iakttagelser, är det viktigt att se hur in-

dividens förmåga ser ut.  

 

Denna litteraturstudie har stor betydelse för omvårdnaden, eftersom personer med demens lö-

per stor risk att drabbas av undernäring. Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva 

vilka faktorer som kan påverka måltiderna för personer med demens som bor i särskilt boen-

de.  
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Metod 

En litteraturstudie genomfördes genom sökning i artikeldatabaser. En systematisk litteratur-

översikt valdes för att beskriva och sammanställa resultatet av tillgängliga vetenskapliga artik-

lar som beskrev problemområdet (jmf. Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 85).  

 

Litteratursökning och urval 

Enligt Willman et al. (2006, s. 61-62) bör planen för litteratursökning omfatta fyra delar, där 

problemformuleringen utgör grunden för litteratursökningen där man ska identifiera tillgäng-

liga resurser, relevanta källor, där även referenslistor kan användas för att hitta relevanta artik-

lar som motsvarar problemformuleringen. Vidare ska forskningsproblemet avgränsas, genom 

att bestämma huvuddragen i sökningen samt utveckla en sökväg för varje söksystem.  

 

Delar av Goodmans sju steg användes för att finna och kritiskt bedöma vetenskaplig litteratur. 

De första fyra stegen användes. Detta innebar att problemet specificerades till faktorer som 

kan påverka måltiderna för personer med demens. Vidare bestämdes studiens inklusions- och 

exklusionskriterier. Till en början var inklusionskriterierna att artiklarna skulle vara mellan 

åren 2004-2009. Då få artiklar hittades, ändrades inklusionskriterierna och begränsningen av 

årtal togs bort. Artiklarna skulle handla om personer med demens, måltider och svårigheter att 

äta. Exklusionskriterier var enteral nutrition. En plan för litteratursökning upprättades, vilken 

presenteras nedan. Litteratursökning genomfördes och studier som mötte inklusionskriterierna 

valdes ut (jmf. Willman et al., 2006, s. 51). 

 

Litteratur söktes i databaserna, PubMed, CINAHL, EBSCO Host AMED, SAGE Journals on-

line. Sökorden som användes redovisas i tabell 1. Mesh termer i Pubmed och theasaurus i CI-

NAHL användes. Dessa kompletterades med Booleska sökoperatorer så som AND, OR och 

NOT för att se hur många träffar som var relevanta för problemformuleringen. I databaserna 

CINAHL och SAGE Journals online framkom inga nya artiklar utan endast de som redan ta-

gits ut för analys (Willman et al., 2006, s. 66-68).  

 

Fritextsökningen gjordes i databaserna, där träffarna blev många, som inte svarade till pro-

blemformuleringen. Faktorer kring måltidssituationen påverkar även andra, men med olika 

sjukdomar. Många artiklar nämnde termen demens, men innehållet stämde inte överens med 

frågan som skulle besvaras. Där av blev det en stor genomgång för att finna relevant litteratur. 
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Åtta artiklar hittades via sökning i databaser. Därutöver utfördes manuella sökningar då för få 

användbara artiklar fanns att tillgå. Dessa gjordes direkt i tidningarnas artikeldatabaser på in-

ternet utifrån referenslistor i de artiklar som inte kunde användas i analysen. Även tidningsar-

kivet på LTU:s bibliotek användes när några artiklar inte fanns att tillgå i artikeldatabaserna 

på internet. Antalet artiklar som togs ut vid manuell sökning var åtta stycken (jmf. Willman et 

al., 2006, s. 80). Det sammanlagda antalet artiklar som togs ut för analys var 16 stycken.  

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 
PubMed 2009 10 09 
 

Söknr   *) Söktermer Antal 

ref.             

Urval Slutligt 

urval  

1 MS Dementia    87292   

2 MS Eating 47644   

3 MS Feeding Methods                                                             32153   

4 MS Diet 149691   

5 MS Nutritional Requirements 14979   

6 MS Nursing 192024   

7 MS 5 or 4 or 3 or 2 and 1 683   

8 MS Limits: English, Nursing journals. 5 or 4 or 3 or 2 and 1 46 8 1 

9 FT Dementia and Eating 50 10 4 

10 FT Dementia and Feeding 70 11  

EBSCO Host AMED 2009 10 09 
 

1 FT Nursing to dementia and nutrition not enteral nutrition 120657   

2 FT 1 and limits: full text, 2000- 2009 164 18 1 

3 FT Dementia and eating disorders not enteral nutrition 4650   

4 FT 3 and limits: full text, 2000- 2009 0   

5 FT Dementia and nursing and nutrition 2989   

6 FT 5 and limits: Journal of Advanced Nursing 316 11  

7 FT Dementia and nutritional disorders 4427   

8 FT 7 and limits: 2000- 2009 3681   

9 FT 7 and 8 and limits: Journal of Advanced Nursing 31 9  

10 MH DE”Dementia” 2727   

11 FT Nursing older people  211  

12 FT 11 and eating disorder 2 2 1 
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EBSCO Host AMED 2009 10 09 

 

13 FT Dementia and eating disorder 9 5  

14 FT Eating disorder and dementia 10 4  

15 FT Dementia and limits: Journal of Advanced Nursing 138   

16 FT 15 and limits: full text, 2000- 2009 80   

17 FT Dementia and eating problems 807   

18 FT Dementia and eating disorder and nursing interventions. 

Limits: full text, 1995- 2009, Abstract available, Journal 

of Advanced Nursing 

277   

19 MS DE” Attitude of Health Personal” and dementia 17 4 1 

20 FT Nursing interventions and dementia and eating disorder 22118   

21 FT 20 and limits: full text, 1990- 2009 1   

22 FT Dementia with eating problem and intervention and lim-

its: full text, 1995- 2009 

261   

23 FT 22 and limits: Journal of Advanced Nursing 11 5  

24 FT Dementia with nutritional disorder. Limits: full text, 

1995- 2009, Journal of Advanced Nursing 

18   

 

 

Artikelgranskning 

Antalet artiklar som valdes ut för granskning var 16 stycken. Dessa kvalitetsgranskades ut-

ifrån modifierade granskningsprotokoll från Willman et al. (2006, s.152-157). Kriterierna för 

rangordning var att protokollen skulle poängsättas. Poängsättningen gick till så att de delfrå-

gor som hade ett positivt svar, fick ett poäng. De delfrågor som hade ett negativt svar för stu-

dien fick noll poäng. Därefter lades alla svar ihop och utifrån det kunde andelen % räknas ut. 

Utifrån procentindelningen graderades studierna, vilket innebar att artiklar med 80-100% an-

sågs vara av hög kvalitet, 70-79% medel kvalitet och 60-69% låg kvalitet. Därefter samman-

ställdes resultatet utifrån de funna artiklarna och det är detta resultat som beskrivs (Willman et 

al., s. 95-96). 

 

Data analys 

Genom att både kvalitativa och kvantitativa artiklar användes, innebar det att de kvantitativa 

artiklarna granskades kvalitativt vilket enligt Polit och Beck (2004, s. 322) innebar att kvanti-

tativa data tolkades och information togs ut från dessa, för att sedan tolkas kvalitativt. Detta 

innebar att siffrorna i tabellerna tolkades med tillhörande förklaring, som redovisades i resul-



9 

 

tatet. Det är viktigt när man använder kvantitativa data som kvalitativa, att vara medveten om 

vad man söker efter. Därigenom söktes data utifrån syftet med litteraturstudien.  

 

Analysprocessen gick vidare med noggrann läsning av artiklarna för att få en känsla av sam-

manhanget, textenheter som svarade till problemformuleringen valdes ut, översattes och kon-

denserades. Problemformuleringen var: Vilka faktorer kan påverka måltiderna för personer 

med demens? (jmf. Stoltz, Udén & Willman, 2004). Artiklarna som valdes ut och ingick i 

analysen redovisas i tabell 2. Med kondensering menar Graneheim och Lundman (2004) att 

man förminskar textenheter till en mindre enhet utan att tappa kontexten. De förklarar vikten 

av att man inte tappar bort något viktigt innehåll. De slutliga kondenseringarna fördes sam-

man till 34 kategorier i den första kategoriseringen. Dessa sammanfördes i den andra katego-

riseringen till 16 kategorier. Den tredje kategoriseringen sammanfördes till 9 stycken.  Den 

fjärde och sista kategoriseringen gav 5 slutkategorier, som redovisas i tabell 3. I enlighet med 

Holloway och Wheeler (2002, s. 241) användes dator, för att spara all textmängd samt för att 

sortera den.  

 

Tabell 2 Översikt av artiklar ingående i analys (n=16) 

Författare/År Typ av 

studie 
Deltagare 

 
Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet  

Hög, medi-

um, låg.  

Athlin &  

Norberg(1987) 

 

Kvalitativ 

 
10 

 
Observation, 

semistrukturerad 

intervju. Kvali-

tativ analys 

 

En förändring från ett upp-

giftsstyrt arbete till ett pati-

entstyrt, kan på ett positivt 

sätt påverka vårdgivarnas 

upplevelser av att kunna tolka 

och förstå patienterna. 

 

 

Hög 

 

Bachrach-

Lindström et 

al.(2007) 

 

Kvantitativ 

 
294 

 
Enkät 

SPSS -13 
Kostfrågor är viktigt och tids-

krävande och ett stort ansvar 

för personal som inte alltid är 

positiva till det ansvaret.  

Hög 

 

Berkhout et 

al.(1998) 

 

 

 

 

Kvantitativ  
 

250 
264 

 

Kohortstudie 
Mätning av 

kroppsvikt, do-

kumentation 

av ätsvårighe-

ter. Mätning av 

skillnaden, p- 

värde. 

Det är inte demenssjukdomen 

i sig som orsakar viktförlust. 

Istället är det beroende av 

oförmågan att äta själv som är 

resultatet av sjukdomen vilket 

leder till viktförlust.  

Medel 
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Forts. Tabell 2 Översikt av artiklar ingående i analys (n=16) 

Författare/År Typ av 

studie 
Deltagare 

 
Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet  

Hög, medi-

um, låg.  
Christensson 

et al. (2003) 

 

 

Kvantitativ  

 
176 
 192 

 

RCT, Enkät vid 

två tillfällen. 

Jämförelse med 

kontrollgrupp, 

Mann–Whitney 

U-test. 

 

 

Det är en utmaning både för 

personal och den i behov av 

hjälp med att tillfredsställa 

näringsbehovet. Personalens 

attityder utgör en viktig fak-

tor för hur omvårdnaden ur 

näringssynpunkt blir. 

 

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cioffi et 

al.(2007) 

 

Kvalitativ 

 

19 

 
Fokusgrupper 
Jämförelse 

mellan gammal 

och ny lokal. 

Tematisk analys, 

NUDIST 6.  

En speciell vårdenhet kan 

göra skillnad för livskvalite-

ten hos de boende samt för-

bättra villkoren för personal. 

Hög 

Keller et al.  

(2007) 
Kvalitativ 

 
23 

 
Semistrukturera

de intervjuer. 

NVivo 1.3. 

 

 

För familjer innebär måltiden 

en utmaning, och samhörig-

heten och tacksamheten är i 

relation till ät upplevelsen. 

Hög 

 

Mamhidir et 

al.(2007) 

 

Kvantitativ 

 

33 

 

Intervention 

med kontroll-

grupp. Statistisk 

analys, t-test. 

 

Skillnaden mellan interven-

tionsgrupp och kontrollgrupp 

visade viktökning hos fler i 

interventionsgruppen än kon-

trollgruppen. 

 

Medel 

 

Norberg et al. 

(1988) 

 

Kvalitativ 

 

191 Videoinspelade, 

Semistrukturera

d intervju. 

Kvalitativ 

analys. 

 

Det är svårt för personal att 

veta skillnaden mellan att inte 

kunna äta och att inte vilja 

äta. Personal definierade 

tvångsmatning på olika sätt. 

Medel 

 

Orrell et al. 

(2008) 

 

Kvantitativ  

 
468 

 
RCT, Strukture-

rad intervju 

Jämförelse mel-

lan personal, p- 

värde. 

Personer med demens kan 

delvis svara på frågor om de-

ras behov. 

Medel 

 

Pasman et al. 

(2003) 

 

Kvalitativ 

 

134 

111 

 

Deltagande ob-

servation 

Triangule-

rin/jämförelse 

mellan anteck-

ningar, inspel-

ning, journaler, 

dagbok. 

Personalen beskriver proble-

men de har när det gäller att 

mata personer med demens, 

och hur de hanterar dessa 

problem. Det är viktigt med 

kontinuitet och en positiv atti-

tyd hos personalen för att in-

dividerna ska få i sig mat. 

Hög 

 

Sandman et 

al. (1988) 
Kvalitativ 

Kvantitativ 

 

5  

 
Videoinspelade 

observationer. 

Kvalitativ 

analys. 

 

De boende hjälpte varandra, 

vid måltid, när personal inte 

var närvarande. 

Medel 

 

Sormunen et 

al. (2007) 

 

 

 

 

Kvalitativ 

Kvantitativ 

 

85  

 
Observation, 

enkät, innehålls-

analys, SPSS-

12. 

Vårdkulturen är viktig för hur 

personal behandlar personer 

med demens vid måltider. 

Hög 
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Forts. Tabell 2 Översikt av artiklar ingående i analys (n=16) 

Författare/År Typ av 

studie 
Deltagare 

 
Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet  

Hög, medi-

um, låg.  
Stabell et al. 

(2004) 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

 
6  

 
Strukturerad ob-

servation, SPSS-

10. 

 

Systematiska observationer 

vid måltid kan användas för 

att personal ska se hur de eller 

hur de inte svarar lämpligt till 

de boendes beteende. 

Medel 

 

 

 

 

 Train et al.   

(2005) 
Kvalitativ 

Kvantitativ 
68  

 
Semistrukturera

de intervjuer, 

SPSS, NUD-

IST. 

Man ska tänka på de boendes 

åsikter så långt som möjligt 

och deras anhöriga och andra 

närstående. Anhöriga spelar 

en viktig roll. 

Hög 

 

Ulrich & 

McCutcheon 

(2008) 

Kvantitativ  17 Jämförelse 

mellan 

observationer 

och innehåll i 

vårdplan, 

Microsoft office 

excel. 

 

Innehållet i vårdplanen var 

fattig på information om hur 

personal kunde hjälpa indivi-

derna att får i sig dryck. Posi-

tion, Verbala och icke- verba-

la signaler. 

 

Hög 

 

Wong et al. 

(2008) 

Kvantitativ 

 

75 

23 

Fasstudie med 

kontrollgrp. 

Observation, 

intervention 

ANOVA. 

 

Enkla och kostnadseffektiva 

strategier kan leda till positiva 

förändringar i näringsintag 

hos patienter med demens. 

Medel 

 

 

Resultat 

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=5) 

Kategorier 

Organisation och arbetets utformning 

Miljöns betydelse  

Uppmuntran av självständighet  

Attityder påverkar 

Kunskap hos personalen 

 

Organisation och arbetets utformning 

I en studie av Athlin och Norberg (1987) beskrevs vikten av kontinuitet vid måltidssituatio-

nen. Kontinuitet innebar, att personal lärde känna personen bättre vilket underlättade för dem 

att erbjuda rätt hjälp och att tolka personernas signaler och beteende. Studien visade att vissa 

endast kunde nås via beröring. När personal matade och assisterade samma person blev tekni-

ken bättre och personal kunde koncentrera sig på att förbättra relationen dem emellan. Perso-

nalen fick lättare att hantera svåra situationer som de känt rädsla inför, deras arbetsglädje öka-
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de. För personer med demens innebar kontinuiteten att de kände igen personal och måltidssi-

tuationen, vilket gjorde det möjligt för dem att bli mer delaktiga. Sormunen, Topo, Eloniemi- 

Sulkava, Räikkönen och Sarvimäki (2007) visade på motsatsen där en person matades av flera 

sjuksköterskor vid samma tillfälle, vilket innebar att individen kände sig som ett objekt. Ull-

rich och McCutcheon (2008) påpekade vikten av vårdplaner, för att kunna ge individuellt an-

passad hjälp i måltidssituationerna. I vårdplanerna dokumenterades individuella behov, så 

som placering vid bordet, behov av speciella redskap eller behov av ögonkontakt och berör-

ing.  

 

I Keller et al. (2007); Norberg, Bäckström, Athlin och Norberg (1988); Orrell et al. (2008); 

Pasman et al. (2003) beskrevs att problem som uppkom kring måltidssituationen var viktiga 

att lyfta upp och diskutera, för att ha möjlighet att komma fram till gemensamma åtgärder. 

Personalen vidareförmedlade det som var positivt, för att uppmuntra varandra till att fortsätta 

kämpa. Det var viktigt att prata om misslyckade försök, för att inte behöva hålla det inom sig 

själv och känna sig skyldig till att personen inte åt. Norberg et al. (1988) framhöll att få påpe-

kade vikten av att finna orsaken till vägran att äta, personal beskrev i stället hur de skulle göra 

för att förmå dem att äta. 

 

Sammanfattningsvis framkom att intag av mat och dryck kunde främjas, genom att det fanns 

utrymme i organisationen för kontinuitet och flexibilitet. Att personal fanns där och så långt 

det var möjligt, hjälpte en och samma person med måltiderna. Kontinuiteten blev positiv både 

för personal som lärde känna individen och för personen med demens som lärde sig känna 

igen personal och måltidssituationen. Genom att använda vårdplaner kunde måltidssituationen 

präglas av individualitet, vilket innebar att den innehöll specifika förslag till hur personer 

kunde få hjälp att äta och dricka. Det var viktigt att personal kunde prata om de svårigheter 

som kunde uppkomma och att de togs upp för diskussion, för att gemensamt kunna hitta vägar 

att lösa problemen. Även positiva upplevelser skulle förmedlas för att uppmuntra personalen 

sinsemellan. 

 

Miljöns betydelse  

Enligt studier (Cioffi, Fleming, Wilkes, Sinfield & Le Miere, 2007; Mamhidir et al., 2007; 

Sandman, Norberg & Adolfsson, 1988) bör den fysiska miljön vara utformad som en trevlig 

hemmiljö för att kunna förbättra intag av mat och dryck. Miljön bör vara utformad för att un-

derlätta för individerna att hitta till matsalen. Detta innebar att miljön skulle hållas konstant 
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utan några större förändringar över tid, för att inte försvåra för individerna att tolka omgiv-

ningen. Det framkom i två studier om musikens betydelse, där Wong, Burford, Wyles, Mundy 

och Sainsbury (2008) vidhåller att lugn musik kunde öka kaloriintaget. Medan Keller, Edward 

och Cook (2007) menade att musik kunde avleda individernas uppmärksamhet från att äta. 

Mamhidir et al. (2007); Pasman, The, Onwuteaka-Philipsen, Vand Der Wal och Ribbe (2003) 

framförde att den psykiska miljön innebar att personal skulle vara involverade och sitta med 

vid matbordet under måltiden. Det framkom att när stämningen i matsalen var lugn, kunde 

matintaget öka. 

 

Sammanfattningsvis visade detta att en lugn och hemtrevlig måltidsmiljö som personerna lätt 

kunde hitta till och känna igen sig i, underlättade intaget av mat och dryck. Miljön bör därför 

inte förändras. För vissa individer kunde lugn musik påverka matlusten positivt, medan den 

för andra kunde upplevas störande och genom det ha en negativ inverkan på matlusten. 

 

Uppmuntran av självständighet 

I Bachrach-Lindström, Jensen, Lundin och Christenson (2007); Christenson, Unosson, Bach-

rach-Lindström och Ek (2003); Keller et al. (2007); Sandman et al. (1988) betonades att när 

personer uppmuntrades till aktivt deltagande vid måltiderna kunde intag av mat och dryck 

öka. De framhöll vikten av att personal såg till personens egen förmåga och att de avvaktade 

med att erbjuda hjälp. Detta stärkte individens självständighet och initiativförmåga. I studien 

av Sormunen et al. (2007) framfördes vikten av att personal hade förståelse för personernas 

fysiska, psykologiska och sociala förmågor och att de stödde dessa. Train, Nurock, Manela, 

Kitchen och Livingston (2005) menade att självständighet ökade med större flexibilitet i vår-

den genom att erbjuda valmöjligheter, vilket stärkte individernas förmåga att fatta egna beslut. 

 

Sammanfattningsvis visade resultatet att personalens uppmuntran kunde öka intag av mat och 

dryck. Det var också viktigt att personal såg till personens egen förmåga innan de erbjöd 

hjälp. Genom personalens förståelse för individens fysiska, psykologiska och sociala förmåga 

kunde de stödja individen till att ta egna beslut. 
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Attityder påverkar 

Studier av Keller et al. (2007); Pasman et al. (2003); Sandman et al. (1988) visade vikten av 

personals tålamod och viljan att prova sig fram, för att individen skulle förstå situationen 

kring måltiden. Självkänslan kunde bli bättre om personalen hade grundläggande etiska vär-

deringar och arbetade mot samma mål. 

 

I Athlin och Norberg (1987); Christenson et al. (2003); Sormunen et al. (2007) framkom att 

vården blev god och säker om personal hade en positiv inställning till dem de vårdade. Attity-

der som såg till individens önskemål, vanor och resurser gav stöd för ett självständigt ätande. 

När personal fokuserade på relationen, förbättrades attityderna och inställningen till individen 

förbättrades. Studierna beskrev hur vissa i personalen såg individerna som objekt, då de igno-

rerade och inte visade något engagemang för personen de matade. Om personen inte ville äta, 

brydde sig inte personalen om att ta reda på orsaken. Detta medförde en känsla av maktlöshet 

hos dem som fick hjälp.  

 

Sammanfattningsvis innebar detta att personals attityder kunde påverka individens möjlighet 

att tillgodogöra sig maten han/hon serverades. Positiva attityder avspeglades i sättet som de 

hjälpte och stöttade de hjälpbehövande individerna. Personal var ibland helt fokuserad på 

uppgiften vilket innebar att de glömde bort människan bakom uppgiften. 

 

Kunskap hos personalen 

Studier (Keller et al., 2007; Mamhidir et al., 2007; Sandman et al., 1988; Wong et al., 2008) 

beskrev vikten av att personal hade kunskap om kostens betydelse. Den kunskapen kunde för-

bättra intaget av mat och dryck, vilket kunde leda till ett bättre allmäntillstånd, ett bättre väl-

befinnande och högre livskvalitet. Individerna kunde känna tillfredsställelse av måltiden. 

Athlin och Norberg (1987); Keller et al. (2007); Orrell et al. (2008); Pasman et al. (2003); 

Train et al. (2005) visade i sina studier att kunskap kring individers behov, beteenden och re-

aktioner kunde minska personalens egna tolkningar. Åtgärderna kunde anpassas efter indivi-

den. Det beskrevs att personal ofta kände en osäkerhet om individerna uppfattat vad de sagt. 

Osäkerheten som personal upplevde minskade med kunskap. Keller et al. (2007) kom fram till 

att brist på kunskap kunde leda till att personal kände stress. Genom stressen var det lättare att 

de tog över matningen, vilket innebar att personalens stödjande funktion upphörde.  
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I studierna av Keller et al. (2007); Ullrich och McCutcheon (2008) framkom att om personal 

hade kunskap de individuella problem som demenssjukdomen medförde, kunde de på olika 

sätt hjälpa till vid måltiderna. Genom kunskap kunde personal underlätta genom att ge möj-

lighet för dem att äta i sin egen takt.  De kunde till exempel servera grytor eller blandade rät-

ter till de individer som hade dålig koordination eller använde fel bestick, vilket kunde under-

lätta måltiderna för dem. Personal fann att de kunde vara modell för ett önskat beteende vid 

måltiden, samt uppmuntra det positiva hos individen. Personal hjälpte även till genom att 

verbalt förmå individen att förstå vad han/hon skulle göra, genom att rikta uppmärksamheten 

mot måltiden. Genom att personal portionerade ut mat i lämpliga portioner, undveks det att 

personer åt direkt från serveringsfaten.  

 

Keller et al. (2007); Stabell, Eide, Solheim, Nässelqvist- Solberg och Rustoen (2004) betona-

de vikten av att personal förstod matens och måltidens betydelse för personernas självkänsla. 

När personal åt tillsammans med de boende, blev måltiden en viktig social upplevelse. Cioffi 

et al. (2007); Train et al. (2005) framhöll vikten av att personal var öppna för och förstod att 

närstående kunde ge mycket information om personens önskemål. Berkhout, Cools och Van 

Houwelingen (1998); Sandman et al. (1988) beskrev hur viktigt det var att personal uppmärk-

sammade hur individerna åt den mat som serverades. Genom att personalen var vaksam på in-

tag av mat och dryck, kunde de även uppmärksamma en eventuell viktnedgång och ha möj-

ligheten att motverka den i tid.  

 

Sammanfattningsvis visade detta att personal behövde kunskap om kosten och dess betydelse. 

Vidare var det viktigt att ha kunskap om de individuella behov demenssjukdomen medförde, 

då individer kunde ha många olika problem i samband med måltiderna. Genom att erbjuda 

hjälp och stöd utifrån individuella behov, kunde personerna få ett tillräckligt intag av mat och 

dryck. Personal kunde även agera modell för ett trevligt bordsskick vid matbordet. Genom att 

personal åt tillsammans med de boende, kunde de bidra till att göra måltiderna till sociala 

upplevelser. För att kunna erbjuda individuellt anpassat stöd, var råd och förslag av närståen-

de till god hjälp. 

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka faktorer som kan påverka måltiderna för 

personer med demenssjukdom i särskilt boende. Analysen resulterade i fem kategorier: Orga-

nisation och arbetets utformning; Miljöns betydelse; Uppmuntran av självständighet; Attityder påver-
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kar; Kunskap hos personal. Huvudfynden visar på betydelsen av arbetets utformning och orga-

nisation. Negativa attityder kan påverka måltiden fel. Likaså en rörig och störande miljö, som 

kan avleda individen från maten. Personalens kunskap och intresse har också en stor betydelse 

hur måltidssituationen fungerar.  

 

Resultatet visade att organisationen måste tillåta kontinuitet och flexibilitet för att personal 

och måltidssituation ska kännas igen. Det innebär att personal bör finnas närvarande vid mål-

tiderna för att kunna assistera de som behöver hjälp. Detta bekräftas av Hallpike (2008) som 

menar att personalens raster inte bör inträffa precis när de boende har sina måltider. För att 

organisationen skall fungera är det viktigt att personal tillsammans med ledning diskuterar hur 

förändringar kan genomföras, för att omvårdnaden ska bli väl genomtänkt och individanpas-

sad. Det medför att personal känner sig delaktiga, vilket främjar arbetsglädje, som i sin tur 

överförs till de boende. Därmed kan de känna sig trygga och lugna, vilket också vårt resultat 

visar. Hallpike menar vidare att det är sjuksköterskans ansvar att se till att individen får i sig 

tillräckligt med mat och dryck, vikten av att detta bör prioriteras i arbetets utformning beto-

nas. Amella, Grant och Mulloy (2008) beskriver att tvärprofessionell samverkan inte får 

glömmas bort, teamet bör bestå av sjuksköterska, dietist, sjukgymnast, logoped och tandhygi-

enist som bör samverka för att på bästa sätt hjälpa. Det framkom i resultatet att det var viktigt 

att personal fanns närvarande vid måltider och att individerna får den tid de behöver för att 

äta. Chang och Lin (2005) samt Chang och Roberts (2008) beskriver att det ofta är persona-

lens tidsbrist, som påverkar individens förmåga att äta. Författarna menar också att tidsåt-

gången för måltiderna måste planeras in i arbetets organisation. Manthorpe och Watson 

(2003) anser att organisationen bör vara utformad så det finns utrymme att individualisera tid-

punkterna för måltiderna, då dygnsrytmen hos varje individ kan variera. 

 

I resultatet av denna studie framkom att lugn musik kunde ha både en positiv och negativ in-

verkan på intag av mat och dryck. Detta beror på att musiksmaken är individuell. Det finns de 

som inte alls vill lyssna på musik. För dessa personer upplevs musiken störande och det kan 

minska matlusten. Ekman och Norberg (1988) beskriver att många i personalen tror att alla 

äldre har samma musiksmak. Det är därför viktigt att se hur individerna reagerar på musiken. 

Watson och Green (2006) förklarar att lugn musik i matsalen kan bidra till att personal känner 

sig lugna och avslappnade och därmed kan de vilja tillbringa mer tid hos de boende. Ibland 

kan det, enligt Aremyr (2000, s. 41, 42), ske kulturkrockar mellan äldre vårdtagare och yngre 

personal. Många yngre kanske spelar hög rockmusik, vilket kan bli väldigt stressande för en 
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äldre människa. Detta kan i sin tur leda till att koncentrationen från måltiden försvinner helt. 

Platserna kring matbordet kan vara en god idé att se över. Det är inte alla som passar att sitta 

tillsammans. Bordsgrannar kan ha stor betydelse hur måltiden fungerar (Aremyr, 2000, s. 34). 

Visst är det så att de boende inte alltid kan välja bordssällskap, men personalen bör se över 

möjligheten att tillgodose individens önskemål så långt det är möjligt. Manthorpe och Watson 

(2003); McGillivray och Marland (1999) bekräftar att det inte fungerar att bara mixa ihop per-

soner vid bordet hur som helst. De menar att det kan finnas avvikande beteenden hos vissa 

personer som kan åstadkomma oro och ängslan hos övriga som sitter vid samma bord.  

 

Vårt resultat visade vidare att individer kan känna och uppleva att de har sin självständighet 

kvar, om personalen inte hjälper till för mycket. Barreca och Wilkins (2008) beskriver att 

många sjuksköterskor har svårt att se på när de boende blir frustrerade av att inte kunna utföra 

specifika göromål. Men de menar att det är en nödvändighet, då det är vid dessa tillfällen som 

möjlighet ges att träna. De förklarar vidare att detta blir ett naturligt tillfälle att träna sina 

funktioner. Resultatet visar att det är mycket viktigt att uppmuntra självständighet, då det är 

denna som ger dem kraft och glädje att kämpa vidare. För många individer är svårigheter vid 

måltiderna, ett tecken på att deras funktioner sviker (jmf. Siebens et al., 1986). 

 

Aremyr (1999, s. 100) förklarar att personer kan ha problem att utföra viljemässiga rörelser, 

trots att viljan finns. I likhet med vårt resultat förklarar Aremyr att det kan fungera med enkla, 

vänliga och korta uppmaningar, för att hjälpa individen att komma igång. Örulv och Nikku 

(2007) framhåller att det kan vara bra om personalen kan vänta och se. Vårt resultat visade att 

personernas självkänsla stärks. Örulv och Nikku bekräftar att individerna får större möjlighet 

att uttrycka sina önskemål. De menar att personal kan hjälpa till på ett sätt, så att individerna 

upplever att de äter själv. Det uppmuntrar individens självständighet. Detta kan jämföras med 

Bourret, Bernick, Cott och Kontos (2002) som förklarar att bristen på egen kapacitet och att 

vara beroende av andra, medför stor förlust av självkänsla. Där dras liknelser till vårt resultat, 

att vara beroende av hjälp vid måltiderna.  

 

Resultatet visar att när personal fokuserar på relationen, blir attityden positiv. Graneheim, 

Norberg och Jansson (2001) beskriver att personal som håller distans, upplever mindre käns-

lor av ilska, irritation, trötthet och maktlöshet. Manthorpe och Watson (2003) beskriver att om 

individerna känner att personal tar dem på allvar, upplever de sig betydelsefulla.  Vårt resultat 

visar motsatser där individer sågs som objekt och ignorerades av personal. Det förekommer 
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även, enligt Manthorpe och Watson att personer med demenssjukdomar blir barnsligt bemöt-

ta.  Att individer ses som objekt, bekräftas av Xia och McCutcheon (2006), som pekar på att 

när någon blir störd under måltiden, kan koncentrationen på måltiden försvinna. 

 

Resultat visade att kunskap behövs för att vårda personer med demens. Vid måltiden är det 

viktigt att sjuksköterskan har kunskap om kostens betydelse för att individerna skall kunna 

tillgodogöra sig den mat och dryck de får. Kunskap behövs om individen, dennes eventuella 

handikapp och tillgängliga resurser.  Vårt resultat kan jämföras med Kirby (2008) som be-

skriver kunskap om bensår, om den enskilda individen ska kunna känna livsglädje och smärt-

frihet, måste sjuksköterskan veta hur såren ska behandlas, då flera samverkande faktorer mås-

te fungera. Kunskap måste finnas om olika typer av bandage som passar för ändamålet och 

individen. I jämförelse med resultatet visar det att kunskap och fantasi måste finnas, för att 

finna lämpliga hjälpmedel. Om personen har svårt att förklara och föra fram sina önskemål, 

kan personal använda sig av bilder som individen kan peka på (jmf. Murphy, Tester, Hubbard, 

Downs & MacDonald, 2005). Författarna menar att bilder kan stödja individens minne, men 

de fyller ingen funktion om personal inte har kunskap hur de ska användas.  

 

Vårt resultat visade att olika typer av demenssjukdomar skiljer sig från varandra. Kunskap 

kring dessa underlättar för personal att bemöta individen. Utan kunskap är det svårt att veta 

när och hur hjälpen ska ges (Barreca & Wilkins, 2008). Barreca och Wilkins förklarar att kun-

skap måste finnas, för att kunna ge individen rätt hjälp i sin rehabilitering efter till exempel en 

stroke. Kunskap måste också finnas om specifika hjälpmedel som behövs, här kan arbetstera-

peut och sjukgymnast vara till hjälp. Detta bekräftas av vårt resultat, som visar att tvärprofes-

sionell samverkan behövs. Resultatet visade att det inte bara hjälper att servera god mat, sjuk-

sköterskan behöver också kunskap i att sammanställa de problem som individen har och att ta 

till vara på dennes tillgängliga resurser. Suominen et al. (2005) beskriver att sjuksköterskan 

behöver kunskap om riskerna med undernäring. De förklarar bland annat att liggsår ofta kan 

vara en konsekvens av detta, som dessutom är väldigt plågsamt för individen. Vidare menar 

de att det finns ett relativt enkelt hjälpmedel, MNA skalan som med fördel kan användas på 

äldre individer. Denna kan även mäta om det föreligger risk för fall och/eller trycksår. Dessa 

risker finns även för personer med demens. 

 

Att hjälpa en individ att äta är ofta en delegerad uppgift till personal med lite eller ingen ut-

bildning. Detta medför per automatik en känsla av att hjälp vid måltider inte är viktiga arbets-
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uppgifter (Dickinson, Welch & Ager, 2008). Vårt resultat visade att personal som hjälper till 

vid måltiderna, ska ha fått möjlighet att lära sig och även träna på uppgiften (jmf. McGillivray 

& Marland, 1999). I resultatet framkom att sjuksköterskans bland annat har ett ansvar att se 

till att individen får i sig tillräckligt med mat och dryck. Medan Kowanko, Simon och Wood 

(1999) beskriver att det finns lite information kring sjuksköterskans förståelse av sin egen roll 

i nutritionens principer. Kowanko, Simon och Wood förklarar vidare att det finns många sjuk-

sköterskor som inte vet matens viktiga funktioner, för det fysiska och psykiska välbefinnan-

det. Resultatet i litteraturstudien visade att kunskap kan erhållas på flera sätt, vilket bekräftas 

av Chang och Lin (2005), som förklarar att det finns olika träningsprogram som kan öka kun-

skaperna. Watson (1994) bekräftar detta och beskriver att personal kan använda en poängska-

la, EdFED. Skalan kan ge en bra fingervisning om var problemet ligger, då många olika per-

sonal är inblandad i måltiden. Watson menar att om skalor ska användas är det viktigt med 

kunskap för att de ska fylla rätt funktion. 

  

Metoddiskussion 

Det finns mycket forskning kring sjukdomen demens, men inte hur situationen kring målti-

derna ser ut. En systematisk litteraturöversikt valdes för att sammanfatta den nuvarande kun-

skapen i ämnet samt att lägga grunden för vidare studier (jmf. Polit & Beck, 2004, s.88, 108). 

En systematisk litteraturöversikt innebär enligt Willman et al. (2006, s. 50) att arbetsprocessen 

ska visa en tydlig systematik, och att detta ska redovisas för läsaren. Vi visade vår systematis-

ka arbetsprocess genom Goodmans sju steg, där vi använt oss av de fyra första stegen (jmf. 

Willman et al., 2006, s. 51). Goodmans sju steg används främst vid sökning av evidens men vi 

fann dessa steg som en god hjälp till kunna genomföra en systematisk litteratursökning för att 

finna relevant data till vår fråga. Genom denna redovisning anser vi oss ha fått ett trovärdigt 

resultat. 

 

Till en början gjordes en systematisk sökning efter relevant litteratur. Planen var att använda 

kvalitativa artiklar från omvårdnadsjournaler. Vi använde oss av olika databaser för att finna 

litteratur. De databaser som användes var: PubMed, CINAHL, EBSCO Host AMED, SAGE 

Journals online. Vi valde att använda många databaser för att försöka täcka in ett större områ-

de av publicerade artiklar, detta för att undvika ett felaktigt urval, så kallat publiceringsbias 

(jmf. Willman et al., 2006, s. 65). Vi använde oss av litteraturöversikter till en början, men 

valde att ta bort dem för att undvika ett cirkelresonemang. Därför utökades sökningen, efter-
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som vi inte fann tillräckligt många artiklar. Det innebar även att kvantitativa artiklar användes 

i analysen. Enligt Willman et al. (2006, s. 80) är manuell sökning ett sätt att utöka området 

kring problemformuleringen, där sökningar kan ske utifrån referenslistor och tidningar. Vid 

den manuella sökningen använde vi oss av LTU:s bibliotek för att finna originalkällor i tid-

ningsarkivet. Genom att kritiskt reflektera över vårt arbete kan nämnas, att den manuella sök-

ningen inte alltid kom att ske systematiskt, eftersom vi var tvungna att hitta fler artiklar som 

svarade till problemformuleringen.  

 

Artiklarna lästes igenom och granskades till en början, av författarna var för sig. För att få en 

större tyngd och trovärdighet i arbetet sammanförde vi våra tolkningar till en gemensam dis-

kussion som vi sedan sammanställde. För att få stöd i den fortsatta granskningen av studierna 

använde vi oss av frågor som kunde hjälpa oss i beslutet (jmf. Willman et al., 2006, s. 83, 92- 

94). 

 

Slutsats  

Organisationen och arbetets utformning bör främja kontinuitet och flexibilitet i omvårdnad. 

Individuella vårdplaner kan göra att vården anpassas utifrån den enskilde individens behov, 

vilket ökar förståelsen för individers fysiska, psykiska och sociala förmåga. Det innebär i sin 

tur att deras självständighet uppmuntras. Om miljön dessutom är lugn och enkelt utformad, 

samt lätt för individerna att hitta till, kan deras måltidssituation underlättas.  

 
Attityden och kunskapen hos personalen påverkar måltidssituationerna. Det hjälper inte att 

kunskapen är god om attityden är dålig. Då känner personerna som får hjälp, att de inte bety-

der något som människa. Detta medför att de får svårt att tillgodogöra sig den hjälp de får. Det 

kan därmed hämma intaget av mat och dryck. Detsamma gäller om attityden är god och kun-

skapen dålig. Om personal har viljan att hjälpa och stödja, men inte kunskapen, kan det bli fel. 

Den negativa cirkeln blir då ett faktum. Individer i behov av vård kan därigenom inte tillgo-

dogöra sig den omvårdnad de erhåller. Enligt Antovsky (1991, s. 38-43) innebär känslan av 

sammanhang att man ser inre och yttre stimuli som ordnade och sammanhängande och att 

man kan hantera dessa stimuli med hjälp av resurser. Det kan dels vara ens egna resurser men 

också behöriga andras. Alla saker som händer runt omkring individen ska också kännas me-

ningsfulla. Personer med demens kanske inte längre kommer ihåg hur de tidigare hanterat det 

som händer runt omkring dem. Därmed har de inte längre kvar de resurser som behövs för att 

klara de krav som de ställs inför. De lever ofta i en värld de inte längre kan förstå.  Därför är 
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det viktigt att personalen har förståelse för detta och att de kan fungera som deras resurser för 

att de ska klara av sitt dagliga liv. Lögstrup (1994, s. 50-51) menar på att det i varje möte 

människor emellan, ligger ett outtalat krav som innebär att vi är skyldiga att ta vara på den 

andra människans liv. Detta för att individen lägger sin tillit till att vi skall ta tillvara på hans 

liv.  

 

Mer forskning är av stor betydelse inom detta område. Fortsatt forskning bör fokusera på hur 

individerna ska kunna ges möjlighet att tillgodogöra sig den mat och dryck som de behöver, 

för att bevara hälsan. Vidare forskning bör fokusera på den enskilde individens behov och hur 

personal kan hjälpa denne med mat och dryck. Personer med demens kan ha samma symtom 

och svårigheter, men den personliga upplevelsen kan skilja dem åt. Därför bör omvårdnad 

utgå från varje enskild individ. Detta ställer stora krav på den personal som är inblandad i 

vården av personer med demens. Vi anser att personal som arbetar med personer med demens, 

måste vara lyhörd och uppmärksam, eftersom de inte alltid själva kan förmedla sig genom 

adekvat kommunikation. Personal bör även vara intresserad av att arbeta i en nära relation 

med personerna och ofta krävs det stort engagemang och tålamod för att vården ska bli säker 

och god. Studien är viktig då måltiderna kan vara problematiska även för andra grupper inom 

geriatriken.  

 

I vår studie framkom att sjuksköterskan många gånger inte ser det som sin uppgift att se till att 

personerna får i sig tillräckligt med mat och dryck. Därför bör fortsatt forskning koncentrera 

sig på sjuksköterskans upplevelser när det handlar om mat och dryck, för att lyfta fram detta 

viktiga ämne. 
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