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Abstrakt
Demenssjukdom är en degenerativ sjukdom som ofta medför minskat födointag och
viktminskning. Undernäring kan leda till trycksår, fördröjd sårläkning och högre dödlighet. 
Syftet med vår studie var att belysa nutritionsproblematik hos personer med demenssjukdom 
inom kommunal äldreomsorg. Studien genomfördes med en metod för fallstudie som utgick 
från fem personer där olika data samlades in. Information hämtades också från involverad 
personal. Resultatet visar att nutritionsproblematiken är mångfacetterad och att faktorer som 
ingredienserna i maten, måltidsmiljön och samspelet med andra vårdtagare hade stor 
betydelse liksom graden av aktiviteter under dagen. Slutsatsen av resultaten är att 
nutritionsproblem är vanligt hos personer med demenssjukdom och det finns många faktorer 
som påverkar. Vårdpersonalen måste ha kompetens att förstå detta och att anpassa 
omvårdnadsåtgärderna efter varje individs behov.  

Sökord: Nutritions problem, demens, Alzheimers sjukdom, daglig aktivitet, måltidsmiljö.
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Bakgrund

Nutritionsproblem är vanligt bland personer med demens och utgör en viktig del i 

omvårdnaden. Sjuksköterskor är omvårdnadsansvariga inom äldreomsorgen och har därför ett 

stort ansvar när det gäller nutritionsproblematik och viktminskning hos demenssjuka personer. 

I sjuksköterskans uppgifter ingår bland annat att identifiera och lindra nutritionssvårigheter, 

genomföra kostrelaterade åtgärder och förebygga komplikationer som kan komma av 

viktminskning (Watson, 1997). Måltiden är inte bara ett sätt att tillgodose behovet av mat utan

är också ofta en stor källa till glädje, vårdpersonalen måste därför sträva efter att hjälpa den 

demenssjuke att upprätthålla förmågan att äta (Chang & Roberts, 2007; Watson Leslie & 

Hankey, 2006). I omvårdnadsansvaret för vårdpersonalen på äldreboenden ingår också 

ansvaret att upptäcka nutritionsproblem, undernäring, nedsatt munstatus bland demenssjuka 

(Sidenvall & Ek, 1993; Watson et al, 2006). I en studie av Chang och Lin (2005) framkommer

att ungefär 80 procent av personer med demens har nutritions problem och 50 procent av 

personerna förlorar sin förmåga att äta inom åtta år efter demensdebuten.

Att äta och dricka är ett basalt behov som har en fysiologisk, psykologisk och en social 

betydelse (Watson, 1997; Chang & Lin, 2005). Nedsatt näringsintag är en följd av både 

fysiska och psykiska faktorer. Fysisk dysfunktion är bland annat nedsatt motorik, synskada, 

tandproblem eller dålig munhygien och dysfagi (sväljsvårigheten). Psykologiska faktorer som 

påverkar ätandet är förmågan till social interaktion, primitiva matsalslokaler och 

måltidsmiljöer samt kulturella skillnader (Chang & Roberts, 2008). I samband med måltid är 

kommunikationen en viktig del för en trevlig måltidsmiljö. Äta är det första som vi lär oss 

som barn och är en av de sista funktioner som vi förlorar (Chang & Roberts, 2008).  Vid 

demenssjukdom kan viktminskning förekomma bland annat genom minskat födointag. 

Regleringen av det fysiologiska födointaget försämras och det kan bero på störda aptit 

signaler och förlust av kognitiv kontroll över ätandet (Young, Greenwood, Van Reekum & 

Binns, 2004). Nutritionssvårigheter ökar ju mer demenssjukdomen fortskrider och försvårar 

näringsintaget (Chang & Roberts, 2008). 

Undernäring definieras som ett tillstånd av obalans mellan intag och omsättning av energi och 

näringsämnen som leder till sarkopeni (förlust av muskelmassan), funktionella störningar och 

ökad sjuklighet (Watson, 1997; Watson et al., 2006; Socialstyrelsen, 2000). Undernäring är ett 

vanligt problem bland demenssjuka personer, dessa problem kräver ibland sjukhusvård och
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leder till komplikationer såsom högre förekomst av trycksår, fördröjd sårläkning och högre

dödlighet (Sidenvall och Ek, 1993; Watson Leslie & Hankey, 2006).

Nutritionsrelaterade komplikationer ger nedsatt immunförsvar, muskelfunktion och cerebrala 

funktioner och det kan leda till depression och minskad livsglädje. Depression och inaktivitet 

hos den person som drabbats av demenssjukdom bidrar till att han eller hon kan få minskad 

livsglädje, nedsatt matlust, minskad salivproduktion, luktsinne, smaksinne och i sin tur kan 

leda till undernäring (Chang & Roberts, 2008; Sidenvall & Ek, 1993; Watson et al., 2006; 

Watson, 1997).

Personer med demenssjukdom har större risk att bli undernärd på grund av sviktande minne 

av att han eller hon har ätit, försämrad munstatus exempelvis trasiga tänder, skavsår, 

illapassande tandproteser, svampinfektioner och muntorrhet kan leda till tuggsvårigheter och 

undernäring. Minnesstörningar medför att den demenssjuke får svårt att hålla ordning på sina 

matvaror. Ordningen för dagens måltider och mellanmål kan förändras, den demenssjuke kan 

glömma att äta eller äta igen strax efter en måltid. Personer med demenssjukdom känner inte 

igen hunger- och törstförnimmelser och detta kan leda till uttorkning och svält 

(Socialstyrelsen, 2007; Manthorpe & Watson, 2002). 

En orsak till viktminskning kan vara att proceduren kring måltider kräver färdigheter som 

personer med demenssjukdom mer eller mindre har förlorat på grund av sjukdomen (Watson, 

1997; Sidenvall & Ek, 1993). Aktivitet (matlagning med mera) kan hjälpa en del personer 

med demenssjukdom att upprätthålla ett intresse för mat och stimulera aptiten (Manthorpe &

Watson, 2002).

Litteraturgenomgången visar att nutritionsproblem bland personer med demens utgör en stor 

utmaning för omvårdnadsarbetet. Många med avancerad demensproblematik vårdas inom 

kommunal äldreomsorg och det är därför viktigt att fördjupa kunskapen om faktorer som 

påverkar nutritionsproblem hos personer med demens i den vårdkontexten. I den kunskapen 

ingår kännedom om hur den kan förebyggas och hur de boendes livskvalitet kan förbättras.

Syfte

Syftet med studien är att beskriva nutritionsproblematiken hos personer med demenssjukdom 

som vårdas inom kommunal äldreomsorg. 
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Metod

Studien är en fallstudie med en blandad metod för datainsamling, det vill säga kvalitativa och 

kvantitativa insamlingsmetoder (jmf. Holloway & Wheeler, 1996, s156). Fallstudier är ett bra 

sätt att utforska fenomen som inte är noggrant undersökt och fokuserar på sociala relationer 

såväl som processer. Fallstudien bedrivs empiriskt, ute i verkligheten. Forskaren kan 

kombinera många olika metoder i en fallstudie. Fallstudier är en vanlig metod inom 

omvårdnads forskning. Avsikten med fallstudien är att fördjupa kunskapen om ett komplext 

problem och undersöka detta ingående för att få detaljerad kunskap om fenomenet, 

nutritionsproblem hos personer med demens (jmf. Polit & Hungler 1995, s 200).

Forskarna kommer först att inhämta samtycke samt ge information om studien via ett 

informationsbrev som kommer att ges till Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskan, 

enhetschefer, personal, vårdtagare och anhöriga. 

För att forskarna ska få en uppfattning om hur långt deltagaren är i sin demenssjukdom 

kommer ett MMT test att genomföras samt MNA test för att få fram nutritionsstatus, 

kaloribehovet kommer också att räknas ut för varje enskild deltagare, var god se under 

datainsamling och mätningar.

Fokus i fallstudien är nutritionsproblem bland personer med demenssjukdom som bor inom 

kommunal äldreomsorg. 

Kontext

Den specifika kontexten på det kommunala demensboende där studien genomfördes består av 

fyra avdelningar, deltagarna bor på två av dessa. Alla deltagare som ingår i studien äter 

måltiderna i matsalen som är kombinerad med en köksdel avdelningar där det finns åtta 

personer med olika grad av demenssjukdom. Vid måltiderna sitter 4-5 deltagare vid samma 

bord. Maten serveras ofta på bordet på serveringsfat. Under måltiderna spelas ofta musik. 

Måltiderna serverades färdiga portionerade på tallrikar och ibland ställs karotterna på borden. 

Måltider som serveras är frukost, lunch, mellanmål, middag, kvällsfika och nattmål för att 

bryta nattfastan hos dem som är vakna. Personalen finns bland vårdtagarna under måltiderna 

men äter inte tillsammans med dem.
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Deltagare och procedur

I studien ingick fem personer med demens sjukdom och deras kontaktpersoner bland 

personalen. Urvalet av fem deltagare har genomförts utifrån ett bekvämlighetsurval av

personer på en enhet för demenssjuka inom kommunal äldrevård i Norrbotten. 

Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara över 65 år, ha en demensdiagnos och 

vårdades på en kommunal demensavdelning. Deltagarna skulle dessutom av personalen 

bedömas ha nutritionsproblem med en dokumenterad viktnedgång. Studien exkluderade 

personer yngre än 65 år. I urvalet av deltagare hade forskarna strävat efter att identifiera 

personer med en variation av nutritionsproblem för att beskriva fenomenet så allsidigt som 

möjligt.

Forskarna kontaktade först den patientansvariga sjuksköterskan (PAS) på ett demensboende 

och fick därigenom kännedom om vilka vårdtagare som stämmer överens med nämnda 

inklusionskriterierna. Sedan kontaktades den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) och 

enhetschefen på boendet med ett informationsbrev om studien för att få ett samtycke till att 

genomföra studien. Därefter kontaktades den patientansvariga sjuksköterskan (PAS) igen för 

att identifiera de vårdtagare som stämde överens med inklusionskriterierna. Forskarna 

lämnade informationsbrev samt formulär för samtycke till enhetschefen för att 

vidarebefordras till personal (kontaktpersoner) samt till deltagare och deras anhöriga. 

Vårdpersonalen (kontaktpersonerna) som informerats om studien och dess syfte, samtycke till 

medverkan, kontaktade anhöriga för att få ett samtycke till studien samt tillgång till journaler. 

En av deltagarnas anhöriga ville ha mer information om studien och fick detta per telefon. 

Datainsamlingen påbörjades när samtliga deltagare och anhöriga gett sitt informerade 

samtycke.

Datainsamling

Forskarna har använt en blandad datainsamlingsmetod som inkluderar observationer av 

personer med demenssjukdom och deras dagliga aktiviteter, intervjuer av personal om deras 

erfarenheter av nutritionsproblem hos de observerade personerna. Dessutom ingick 

information om nutritionsproblem som beskrivits i omvårdnadsjournalerna. Denna 

information inhämtades via personalen. 
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Mätningar

För varje deltagare gjordes mätningar av nutritionsproblem genom ta del av senast 

dokumenterad vikt samt viktutvecklingen under det senaste året. Dessutom gjordes en 

mätning av det aktuella nutritionstillståndet hos samtliga deltagare med demenssjukdom med 

instrumentet Mini nutrition assesment (MNA) se bilag 5 (Guigoz, Vellas, Garry, 1994). 

Kognitiv förmåga mättes med Mini Mental State Examination (MMSE) se bilag 4 (Folstein, 

Folstein & McHugh, 1975) (MMSE betecknas på svenska Mini Mental Test (MMT)) (Koea, 

Wolfe & Shaw, 1995). 

Beräkning av det dagliga kaloriintaget vid observationstillfället gjordes genom att observera 

och registrera vad personerna åt vid måltiderna och beräkna matens kaloriinnehåll utifrån 

vedertagna omräkningstabeller (Koea et al., 1995). Dagligt kaloribehov för personerna med 

demens som deltog i studien uppskattades enligt en beräkningstabell som anger 30 

kilokalorier/kg kroppsvikt/dygn som tillräckligt energiintag hos en äldre person som är 

uppgående (Koea et al., 1995).

Observationer

Observationerna av deltagarna gjordes vid totalt sju olika tillfällen för att täcka in alla 

deltagare vid måltider samt aktiviteter före och efter måltid. Under dessa sju tillfällen 

observerades varje deltagare under tre luncher och en middag. Under observationen har 

forskaren suttit passivt i samma rum och gjort anteckningar som de senare skrevs ner. 

Observationerna har gjorts innan under och eftermåltid, enskilt och tillsammans med andra 

vårdtagare. Forskarna har även observerat samspelet mellan personal och deltagare samt

deltagare och andra vårdtagare och även miljön runt omkring. Utgångspunkten och strukturen 

vid observationstillfällena var att se hur den demenssjuke agerade vid måltidsituationerna, 

matningen, ätandet och i interaktionen med andra vårdtagare samt personal. Dessutom 

observerades den dagliga aktiviteten mellan måltiderna.

Intervjuer

Intervjuerna med personal (kontaktpersoner) är gjorda efter observationstillfällena i syfte att 

validera informationen från de observationer som gjorts. Kontaktpersonerna intervjuades i 

ungefär 20-35 minuter, forskarna har använd en semistrukturerad intervju där 
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kontaktpersonerna fritt berättade sin upplevde av matsituationen utifrån områdena aktiviteter i 

vardagen, måltider, ätande, interaktion med andra vårdtagare och personal och deltagarens 

demensproblematik. Enligt Holloway och Wheeler (1996) ger öppna intervjufrågor tillåtelse 

till flexibilitet och ger forskaren möjlighet att följa upp intressanta spår i intervjuer och 

observationer. Vid första intervjun deltog båda forskarna, därefter gjordes intervjuerna enskilt 

där en forskare och en kontaktperson var närvarande. Intervjun började med en öppen fråga 

”Kan du berätta hur X fungerar i samband med måltid” och forskaren frågade vid oklarheter 

”hur menar du nu” samt ”Kan du förklara lite närmare”. Vi har intervjuat vårdpersonal i olika 

åldrar, som har arbetat mellan 1,5 år upptill 15 år. 

Analys

I ett första steg analyserades och sammanställdes olika typer av data för sig för varje 

deltagande person med demenssjukdom. Intervjuerna skrev ner var för sig och

sammanställdes till en text såsom anteckningar från observationerna (jmf. Holloway &

Wheeler, 1996). Texterna från observationerna och intervjuer analyserades utifrån områdena 

(jmf. Hollway & Wheeler, 2006; Graneheim & Lundman, 2003) måltidssituation, ätande, 

interaktion med andra vårdtagare, interaktion med personal, aktiviteter och miljö, för att få 

fram kategorier till texten (jmf. Hollway & Wheeler, 2006; Graneheim & Lundman, 2003). 

Under datainsamlingen har författarna försökt finna kategorier var data kan placeras (jmf 

Carlsson, 1996). Forskarna har summerat kategorierna i flera delar, sedan har forskarna delat 

kategorierna till teman som resulterat i fyra olika kategorier som sammanfattat vår 

observationsstudie. Att skapa kategorier är centrala inslag i kvalitativ innehållsanalys. En 

kategori är en grupp av innehåll som är delar i ett gemensamt ämne (jmf. Graneheim & 

Lundman, 2003). Demografisk data tillsammans med resultat från nutritionstest, vägningar 

och kognitiv test sammanställdes med beskrivande statistik.

I ett andra steg integrerades insamlad data från alla fem deltagande personer med demens 

sjukdom till en samlad bild av nutritionsproblematiken. Integreringen av data utgick från 

samma områden som analysen av data från de enskilda personerna; måltidssituation, ätande, 

interaktion med andra vårdtagare, interaktion med personal, aktiviteter och miljö. Vid 

integreringen jämfördes likheter och olikheter mellan data från olika individer samt hur olika 

typer av data kompletterade bilden av hur nutritionsproblematiken yttrade sig (jmf. Polit & 

Hungler, 1995, s.200).
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Etiska överväganden

Vid forskning som involverar personer med demens är det särskilt viktigt att processen av att 

inhämta informerat samtycke görs noggrant och också omfattar anhöriga. Detta innebär att 

deltagaren och deras närstående ska informeras både skriftligt och muntligt om vad 

undersökningen innebär, vad syftet är och vad resultatet ska användas till (Stryhn, 2007; Polit 

& Beck, 2004; Holloway & Wheeler, 2006). Forskarens ansvarar för att säkerställa full 

sekretess för upplysningarna och data som forskaren samlat in, data materialet ska förvaras på 

ett betryggande sätt. Personer med demens har en utsatt position och forskaren måste 

respektera de medverkandes personliga identitet och värdighet och även skydda deras 

säkerhet. Forskarens intressen får inte gå före personens oavsett om detta handlar om 

kvalitativ eller kvantitativ forskning (Stryhn, 2007; Polit & Beck, 2004). Deltagarnas 

anonymitet är säkrad genom att de kodats med siffror (deltagarna kodandets med siffrorna 1-5 

och har under studiens gång, det vill säga, skrevs med siffror igenom hela studien) och endast 

författarna har tillgång till materialet. Anonymisering förutsätter att kopplingen mellan svar 

på en bestämd individ eliminerats, så att varken obehöriga eller forskargruppen kan 

återupprätta den och alltså kombinera t ex en viss uppgift med en bestämd individs identitet 

Polit & Beck, 1995; Holloway & Wheerer, 1996). Forskarna ska efter att studien avslutas 

förstöra materialet för att säkerställa full sekretess (jmf. Polit & Beck, 2004, Holloway &

Wheeler, 1996). 

Resultat

Förutom en övergripande beskrivning av generella observationer presenteras resultatet med 

utgångspunkt från de olika sätten att samla data för varje enskild deltagare i studien. Vi har 

valt att koda deltagarna med siffror: 1, 2, 3, 4 och 5. 
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Demografiska data

Tabell 1. Översikt över deltagare, demensproblematik och nutritionsstatus

Deltagare ålder Demens-

Diagnos

MMT MNA Vikt 

utveckling 

senaste 1 

åren

Dagligt

kalori 

intag 

(DK)

Beräknat

Kalori 

behov 

(BK)

Differens 

mellan DK 

och BK

1 86 år Vaskulär-

demens

Gick ej att 

genomföra

19,5 p -2,1 kg 1435 kcal 1488 kcal - 53 kcal

2 79 år Frontallobs-

demens

Gick ej att 

genomföra

20,5 p -2,6 kg 1655 kcal 1692 kcal - 37 kcal

3 78 år Demens (ej 

specificerat)

Gick ej att 

genomföra

13,0 p -4,1 kg 1130,5 

kcal

1335 kcal - 204,5 

kcal

4 79 år Bland-

demens + 

Alzheimers 

sjukdom

14 22,5 p +5,0 kg 1400 kcal 1521 kcal - 121 kcal

5 74 år Alzheimers 

sjukdom

Gick ej att 

genomföra

16,0 p +3,1 kg 1430 kcal 1761 kcal - 331 kcal

Generella observationer kring måltiderna

Intill matsalen finns ett matrum där en av deltagarna äter sin måltid emellanåt. Matsalarna är 

små, ljusa med träbord, en hemtrevlig miljö med fullbelysning. Matsalen har stora fönster 

med utsikt mot gården. En del av vårdtagarna serveras mat på rummet om de önskar. Under 

måltiderna sitter personalen med vid ett av matborden, en del av vårdtagarna matas och en del 

äter själva eller under vägledning. Personalen stiger endast upp från bordet när de ska hämta 

något exempelvis efterrätt eller mjölk, vilket innebär att vårdtagaren som matas får vänta. 

Under måltidssituationen arbetar två personal och forskarna har även observerat att 

personalbyte har skett under måltiden/matningen.  
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Exampel på måltidernas innehåll

Dag 1: Frukost: Havregrynsgröt, sylt + mjölk

Lunch: köttfärs, makaroner, mjölk och efterrätt

Middag: Hedvinsoppa, smörgås och mjölk

       Kvällsfika: Gröt, sylt och mjölk (de flesta vårdtagarna är van att äta gröt på kvällen)

Mellanmål x2: banan

Dag 2: Frukost: Mannagrynsgröt, mjölk och grädde

           Lunch: Köttsoppa med eller utan klimp och mjölk, efterrätt

           Middag: Potatis, köttbullar och mjölk

           Kvällsfika: Chokladdryck och smörgås eller kräm

           Mellanmål x 2: banan

Dag 3: Frukost: Havregrynsgröt, sylt och mjölk

           Lunch: Kycklinggryta, potatis, mjölk och efterrätt

           Middag: Potatis och purjolökssoppa

         Kvällsfika: Gröt, sylt och mjölk (de flesta vårdtagarna är van att äta gröt på kvällen)

           Mellanmål x 2: banan 

Dag 4: Frukost: hälsogröt (Pajalagröt) + mjölk + smörgås (för vissa vårdtagarna)

           Lunch: Köttgryta, potatis, saft och efterrätt fruktbär med keso/grädde

Interaktioner mellan vårdtagare och vårdpersonal styrs delvis av arbetsordningen på 

avdelningen. En arbetsdag för vårdpersonalen på boendet börjar med rapport mellan natt och 

dag personal. Dagpersonalen planerar vad som ska göras under dagen (eventuella duschningar 

med mera). På de olika avdelningarna arbetar 2-3 personal och arbetsordningen görs upp efter 

rapporteringen. En del av vårdtagarna får frukost i sängen, beroende på hur de mår. De som 

äter i sängen tas upp till lunch de andra som kommit upp till frukost sitter uppe till lunch. 

Efter lunch vilar en del av vårdtagarna. Vårdpersonalen brukar gå ut med en vårdtagare i mån 

om tid eller så har de någon annan aktivitet till exempel sångstund. Till middag samlas de 

flesta av vårdtagarna i köket och de äter tillsammans, de sitter då uppe till kvällsfikat och 

sedan hjälper personalen dem i säng. Natt personalen erbjuder vårdtagarna extra dryck under 

nätterna för att bryta nattfastan. I vårdpersonalens arbetsuppgifter ingår, förråds- mat-

blöjbeställningar, tätt, städ av vårdtagarnas rum kontorsarbete, dokumentation, disk, 

eventuella läkarbesök med vårdtagarna, ibland kommer frisörskan och fotvården på besök. 
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Mellan de planerade aktiviteterna och arbetsuppgifterna skall vårdpersonalen hinna ta ut sina 

raster.  Som gemensam aktivitet på boendet är det ibland gudstjänst, sångstund och gemensam 

fika. Vid ett av forskarnas observationstillfällen var det sångstund, där vårdpersonalen 

tillsammans med vårdtagarna sjöng välbekanta sånger. Alla vårdtagare sjöng inte på grund av 

olika svårigheter så som afasi. Hos de vårdtagare som inte sjöng kunde vi ändå se att de 

trivdes och verkade må bra av sångstunden.

Tallriken är anpassad efter individens förmåga till ätande och färgen på tallriken maten 

serveras på är grön. Efterrätten serveras i vit djuptallrik. Makaroner eller potatis kokas på 

boendet, och maten som serveras kommer till boendet i kantiner och värms i ugnen. Personal 

delar ut maten till vårdtagarna. På borden serveras bröd och smör för de som kan ta själv och 

äta själv, alla serveras standardmjölk till maten. De av vårdtagarna som inte klarar av att själv 

bre en smörgås får en färdigbredd. Personalen ser det som ett problem att den demenssjuke får 

mat som de inte är van vid, de skulle vilja ha mat som är anpassade efter deras vanor till 

exempel. korv, potatis och stekt ägg. De upplevde att det var bättre förr när de kunde laga 

maten själva. En personal önskade att de skulle få göra en egen veckomeny från alla olika 

äldreboenden. 

Deltagare 1

Deltagare 1 är en kvinna. Utifrån journal anteckning har deltagare 1 vaskulär demenssjukdom, 

hon har tandprotes på över och under käken men har i övrigt inga problem med sin munstatus. 

Deltagare 1 är opererad i magsäcken och detta medför att hon har svårt att äta större mängder 

mat, om hon får i sig för mycket kräks hon. De dokumenterade nutritionsproblemen är att 1 

sjunger under måltid samt äter mycket sakta. Någon annan information om nutrition i 

dokumentationen har vi inte kunnat identifiera. 

Tabell 2. Viktutveckling deltagare 1 

Period Vikt kg

0903 49,6

0812 50,3

0809 51,9

0803 51,7
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Observation: Deltagare 1 har en bordskamrat vid bordet under måltiden. Deltagare 1 äter 

själv med kniv och gaffel normalkost och hittar med lätthet munnen med gaffel och kniv och 

hon använder även kniven till att föra maten till munnen, äter utan att spilla och utan 

hjälpmedel. Bordskamraten äter fort upp sin mat och grisar en del, vill snabbt iväg från bordet 

men deltagare 1 verkar inte berörd av detta. När bordskamraten lämnar bordet sitter deltagare 

1 ensam kvar. Forskarna har observerat att måltiderna tar ungefär 120 minuter. 

Vårdpersonalen talar med deltagare 1 under måltiden och frågar hur det går och hur maten 

smakar.

Vid ett av observationstillfällena serveras makaroner och köttfärssås, deltagaren åt en 

makaron åt gången och det går mycket långsamt. Deltagare 1 klagar på att det är mörkt under 

måltiden, personal tänder en lampa som är ovanför bordet. Forskarna observerade också det 

som var dokumenterat att deltagare 1 sjunger och pratar med maten då hon äter. Efter två 

timmar sitter deltagare1 fortfarande vid matbordet, och äter efterrätt. Hon äter i köket, när 

efterrätten nästan är slut somnar hon vid bordet. I matsalen är det tyst och lugnt, men det 

brukar variera beroende på vilka vårdtagare som äter ute i matsalen.  

Aktivitet: Deltagare1 har reumatiska besvär men brukar försöka sticka ibland, men på grund 

av värken blir det inte så ofta. Hon aktiverar sig också genom att bläddra i tidningar och tittar 

på tv. Vårdpersonalen har försökt få henne att väva men denna aktivitet var enligt personalen 

för tung för henne, hon har inte tillräckligt med krafter. Hon aktiverar sig också med att 

promenera fram och tillbaka i korridorerna. Deltagare1 får komma ut tillsammans med 

vårdpersonal i mån om tid. Ibland går anhöriga med henne till frisören och ibland kommer 

frisörskan till boendet. Vid ett observationstillfälle före lunch fick hon håret uppsatt i rullar av 

en personal, detta var mycket uppskattat och hon tyckte själv att det skulle bli fint när det blev 

klart.

Intervju

Intervjupersonen har jobbat 15 år inom vården och är vårdbiträde. Vi frågade hur 

kontaktpersonen (KP) upplever att 1 fungerar i samband med måltider. Detta är en öppen 

intervju där hon fritt får berätta sin uppfattning. 
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Deltagare1 gillar inte alla maträtter, hon försöker äta men allt är inte gott. Hon gillar inte när 

allt för mycket är blandat i maten t.ex. morötter i köttfärs, hon tror att det är maskar och pillar 

bort dem. Matsituationen fungerar ganska bra, men den tar tid. Nu mera tar det längre tid när 

hon äter, hon äter inte mycket. Hon störs inte av andra vårdtagare. Sista halvåret har hon 

börjat sjunga mycket och pratar med maten när hon äter. Vi har försökt sätta henne i ett annat 

bord med karlarna men hon stör dem så de inte kan äta. Deltagare1 har reumatisk värk men 

brukar aktivera sig med att sticka ibland, men hon har också mycket värk vilket verkar 

begränsa henne. Hon promenerar fram och tillbaka i korridorerna. Hon bläddrar i tidningar 

och tittar på tv.

Deltagare 2 

Utifrån journal anteckning har deltagare 2 en diagnostiserad frontallobs demens och ett 

vandringsbeteende. Deltagare 2 har enligt anteckning försämrats i sin demenssjukdom under 

det sista året. Hon har ofta samarbetsproblem vid omvårdnad och munvård och har 

regelbunden kontroll hos tandläkare. Deltagare 2 har egna tänder (8 i övre och 9 i nedre 

käken). Deltagare 2 brukar ofta sitta ensam vid ett bord för att få lugn och ro vid måltiden, 

hon äter själv (normalkost och dricker mjölk till maten). Behöver ibland viss handledning vid 

måltider. 

Tabell 3 viktutveckling deltagare 2

Period Vikt kg

0903 54,6

0812 56,5

0809 56,5

0807 57,2

Aktivitet: Deltagare 2 vandrar hon från ena sidan av boendet till den andra sidan, från att hon 

stiger upp på morgonen till att hon går och lägger sig på kvällen. Det innebär att hon rör sig

på båda avdelningarna på boendet. När deltagare 2 känner sig trött brukar hon vila i sitt rum, 

personalen hjälper henne till sängen.
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Observation: Vid ett av observationstillfällena protesterade deltagare 2 och var lite aggressiv 

när personalen försökte få henne till bordet. När personalen serverar henne mat berömde hon 

dem ”Men gud vad duktig du har varit”. Deltagare 2 sitter på en stol med ryggstöd vid ett 

bord ensamt samt med andra vårdtagare under måltid, ibland sitter hon i annat rum 

(angränsande till matsalen) än de andra vårdtagarna. Personalen har uppsikt över henne fast 

de befinner sig i olika rum. Deltagare 2 kommunicerar inte med personalen nästan alls, talar 

inte med de andra vårdtagarna. Hon äter normalkost och normalstor portion, har inga 

sväljsvårigheter. Hon äter upp all mat och efterrätt, även den mat som hamnar på bordet. 

Deltagare 2 äter måltiderna med hjälp av skeden och handen, spiller lite mat på bordet ibland, 

slickar fingrarna efter varje gång hon haft dem i maten. Hon tuggar maten länge. Äter ur grön 

djup tallrik, anpassad efter hennes förmåga. Deltagare 2 fullföljer en hel måltid utan uppehåll, 

äter måltiden på 10-20 minuter. Miljön är stundvis orolig, och hon sitter enskilt vid måltiden 

pga. oro på avdelningen av annan boende som skriker och svär mycket. När hon sitter ensam 

är hon lugn och äter i sin egen takt och utan störningsmoment. Vid ett observationstillfälle 

sitter hon på en annan plats tillsammans med andra vårdtagare (som matas). Vid detta tillfälle 

var miljön lugn, den oroliga vårdtagaren åt sin måltid i ett annat rum.

Intervju 

Intervjupersonen har jobbat 11 år inom vården. Är undersköterska, har gått 

omvårdnadsprogrammet. Vi frågade hur kontaktpersonen (KP) upplever att deltagare 2 

fungerar i samband med måltid. Detta är en öppen intervju där hon fritt får berätta sin 

uppfattning.

KP tycker att det är viktigt att maten smakar bra och ser trevlig ut och ger aptit. Att maten ska 

serveras lagom varm utifrån vårdtagarens förmåga. KP tycker att maten ska vara anpassad till 

deltagarens förmåga, individuell anpassad kost utifrån hennes behov. Maten ska serveras i 

små portioner och vårdtagaren kan sedan ta mer om han/hon inte är mätt. Deltagare 2 har ett 

vandringsbeteende och ibland glömmer hon att äta och är ibland lite aggressivt i samband 

med omvårdnad och måltid. På grund av hennes vandringsbeteende upplever hon att det är 

viktigt att vårdpersonalen ger extra vätska och dryck, eftersom hon blir av med mycket vätska 

när hon går mycket. Deltagare 2 störs av att andra vårdtagare på avdelningen ropar och hon 

blir orolig och aggressiv, detta leder till att hon sitter i enskilt rum angränsande till matsalen 

men med personalens tillsyn. Miljön spelar stor roll för den som är demenssjuk och det är 
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viktigt att det är lugnt och trevligt. För en tid sedan matades hon och KP märkte då att hon 

mådde sämre, hon var mer aggressiv och motståndig till de flesta aktiviteter. När hon matades 

gick hon ner i vikt och hade sämre aptit och åt sämre. Nu mår hon bättre och bättre och 

hennes aptit förbättrades rejält när hon slutade matas. Hon äter all mat och efterrätt som 

serveras på avdelningen. Ibland när hon inte ätit bra, då det är mat som de flesta äldre inte 

tycker om eller är van att äta. Kontaktpersonen betonar att det är viktigt att det är en hemlikt 

och trevligt miljö.

Deltagare 3

Utifrån journal anteckning har deltagare 3 under 2003 fått en demensdiagnos. Deltagare 3 är 

rullstolsbunden och helt hjälpberoende. Hon har problem med att kommunicera men kan 

ibland göra sig förstådd. Hon äter finfördelad kost med tillsyn och har hjälp med matning. 

Enligt dokumentation skall hon få mellanmål kl 10:00 samt 14:00. Har sedan oktober, 2008, 

dokumenterad sämre aptit.  Hon har i överkäken fem egna tänder och i underkäken åtta. 

Deltagare 3 lider av måttlig muntorrhet.

Tabell 4 viktutveckling deltagare 3

Period Vikt kg

0903 44,5

0812 48,8

0810 50,1

0807 49,4

0803 48,6

Aktivitet: Är endast uppe korta stunder under dagen pga. trötthet, har därför begränsat med 

aktiviteter. Sitter uppe i rullstol till måltiderna och en längre stund mellan middag och 

kvällsmål. Miljön under måltiden är stundvis lugn. Under måltid har hon en vårdtagare 

bredvid sig som är högljudd och svär.

Observation: Deltagare 3 äter sin måltid i köket, hon får passerad kost, har haklapp och 

matas. Vårdpersonalen sitter vid samma bord som deltagare 3, som även sitter med annan 

vårdtagare som matas. Öppnar inte alltid munnen när vårdpersonal kommer med skeden till 
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hennes mun. Deltagare 3 kniper ihop munnen, vänder bort huvudet, drar nacken och huvudet 

bakåt när vårdpersonalen kommer med skeden. Hon tar 1/3 av det som finns på skeden. 

Deltagare 3 samlar mat i munnen i bland. Sväljningen går bra men små rester kan finnas kvar 

i munnen och därför får hon rikligt med dryck till maten. Äter liten portion och är stundvis 

koncentrerad på annat under måltiden. Hon matas med matsked och observerar sin omgivning 

när hon skall äta. När hon serveras efterrätt, äter hon den med god aptit. Då vårdpersonalen 

upplever att hon ätit dåligt ger de henne en näringsdryck efter maten. 

Intervju 

Intervjupersonen har jobbat 15 år inom vården. Är vårdbiträde. forskarna frågade hur 

kontaktpersonen (KP) upplever att 3 fungerar i samband med måltid. Detta är en öppen 

intervju där hon fritt får berätta sin uppfattning. 

Ibland fungerar det bra och ibland fungerar det dåligt. Det beror på vad det är för mat. 

Efterrätt och kvällsfika fungerar bäst, sånt som är sött och gott som gräddfil och kräm. 

Deltagare 3 påverkas av högljudda röster runt omkring från andra medboende, om det är tyst 

fungerar det ganska bra annars är det oroligt. Hon gillar inte alla maträtter, särskilt inte starkt 

kryddad mat. Ibland äter hon dåligt, det beror på vad det är för mat. Om man avleder henne 

och pratar så kan hon äta lite till, då glömmer hon bort att hon inte ville ha mer mat. Ibland 

sitter hon och drömmer när hon äter.  

Deltagare 4:

Utifrån journal anteckning har deltagare 4 en blanddemens med Alzheimers sjukdom och 

stroke samt är diabetiker. Hon har i överkäken sju egna tänder och i underkäken åtta tänder. 

Hon sköter själv både sin munhygien men behöver tillsyn av personal vid munvård och även 

omvårdnad. Äter normalkost, små portioner. I journalanteckningen framkommer att matlusten 

påverkas av andras beteenden. 

Tabell 5 viktutveckling deltagare 4

Period Vikt kg

0903 50,7

0812 51,4

0810 51,3

0807 50,4
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0803 45,7

Aktivitet: Deltagare 4 aktiverar sig genom att titta på tv, lägga kort och läsa böcker så som 

deckare. Hon tillbringar största tiden inne på sitt rum, vårdpersonalen har försökt få henne att 

vara i allrummet tillsammans med de andra, men hon trivs bäst inne hos sig. Deltagare 4 

tidigare bott hos sin dotter och verkar vara van att vara för sig själv inne på sitt rum.

Observation: Måltiden fungerar bra, hon äter själv utan problem med bestick. Äter utan att 

spilla och använder inga hjälpmedel. Äter normalkost och normal stor portion för det mesta 

och fullföljer måltiden utan uppehåll, beroende på om hon blir störd under måltid eller inte. 

Hon sväljer utan svårigheter och samlar inte mat i munnen. Deltagare 4 sitter tillsammans 

med samma vårdtagare vid varje måltid. Innan maten serveras samtalar hon med vårdtagarna

som sitter i samma bord, men under måltiden samtalar de inte. Det tar ca 15- 25 minuter innan 

hon har ätit klart. Deltagare 4 behöver inte hjälp av personalen under måltiden, personalen 

försäkrar sig endast om att maten smaka bra samt att allt går bra vid bordet genom att samtal.

Deltagare 4 blir under observationstillfället mycket besvärad av annan vårdtagare som är 

högljudd och svär. Då vårdtagaren börjar svära slutar hon äta, då har hon ätit ungefär hälften 

av maten. Hon säger; ” Oj oj han är för gräslig”, ”Nu har jag hört nog”, ”Vad han är barnslig 

den karl’n” och ”Det är det värsta jag hört”. Hon tar sin tallrik och lämnar den på diskbänken 

tackar för maten och är på väg ur rummet då vårdpersonalen erbjuder henne efterrätt. ”Tror du 

jag orkar… jo lite”. 

Hon äter efterrätten och när hon ätit den lämnar hon matsalen och går in till sig. Vid ett annat

observationstillfälle är det soppa på menyn, potatis och purjolöksoppa. Soppan som är grön 

serveras på en grön tallrik, vårdpersonalen reagerar på detta och säger själv att maten knappt 

syns på tallriken. Vid en fråga om hur maten smakar säger hon: ”godis, jag vet inte vad det är 

men gott är det”. Denna gång tar maten ca 10 minuter att äta sedan går hon från bordet, 

sköljer tallriken under kranen och tackar för maten. Torkar händerna i papper. Går till sitt 

rum. 

Miljön är vid vissa måltider orolig stundvis och vid andra måltider till stor del orolig. 

Personalen är medveten om att deltagare 4 blir mycket störd av den medboende men vet inte 
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hur de ska göra för att få situationen väl fungerande. Vid ett annat observationstillfälle sitter 

vårdtagaren som ropar och svär i ett angränsande rum, nu verkar han inte störa de andra 

vårdtagarna nämnvärt. Vårdtagaren som ropar kommer in i köket där de andra äter, ropar på 

finska och svär eftersom han inte gillade soppan. Personalen får gå mellan rummen för att 

lugna honom och försöka hålla honom på gott humör. Denna måltid var lugn meddelar 

personalen, ibland är det mycket värre.

Intervju 

Intervjupersonen har jobbat 9 år inom vården och är vårdbiträde. Forskarna frågade hur 

kontaktpersonen (KP) upplever att deltagare 4 fungerar i samband med måltid. Detta är en 

öppen intervju där hon fritt får berätta sin uppfattning. 

Personalen upplever att måltiden fungerar dåligt pga. störningsmoment av en annan boende. 

Främst under middag då den andra boende är extra högljudd. Deltagaren äter det mesta och 

äter bra i det stora hela. Hon verkar trivas på boendet och det är ju bra säger personalen. 

Personalen informerar att de jobbar för att få miljön så bra som möjligt och försöker anpassa 

den efter alla vårdtagare. Deltagare 4 är mycket på sitt rum och lägger kort, läser böcker 

exempelvis deckare och tidningar hon verkar trivas med tillvaron.

Deltagare 5:

Utifrån journalanteckning har deltagare 5 Alzheimers sjukdom med lätt afasi. Hon har 

proteser i över och underkäken och behöver hjälp med munvård. Hon äter alla mål under 

dagen men går ändå ner i vikt, hon matas och får passerad kost. 

Tabell 6 viktutveckling deltagare 5

Period vikt kg

0903 58,7

0812 57,1

0809 54,6

0806 53,9

0805 55,8

0804 55,6
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Observation: Deltagare 5 äter passerad kost, normal stor portion, hon har haklapp, matas och 

äter ibland själv. När hon matas (vilket är vanligast) äter hon måltiden på ca 20min. Oftast 

sitter hon vid ett bord med en annan kvinna som matas/lotsas till att äta, personalen sitter i 

samma bord. Hon samarbetar till en början när personalen matar henne och gapar, men i slutet 

av matningen verkar maten komma till munnen som en överraskning. Då någonting händer 

runtomkring blir hon koncentrerar sig på detta. Miljön är oftast tyst, beroende på vilka 

vårdtagare som äter ute i matsalen.

Aktivitet: Deltagare 5 får komma ut tillsammans med personalen i mån om tid. På boendet 

har de dagen innan haft gudstjänst, sångstund och gemensam fika. Hon aktiverar sig med att 

bläddra i tidningar.  För det mesta sitter hon i matsalen från lunch till middag. Deltagare 5 går 

med levande stöd och rullator, längre sträckor åker hon rullstol.

Intervju 

Intervjupersonen har arbetat på avdelningen i ca 1,5 år, hon har gått omvårdnads program 

med inriktning mot barn. Innan dess har hon arbetat med barn i skolan. Hon ser ingen skillnad 

på barn och äldre, bara att man leker med barn och med de äldre ska man aktivera på ett annat 

sätt för att hålla dem sysselsatta. Vi frågade hur kontaktpersonen (KP) upplever att deltagare 5 

fungerar i samband med måltider. Detta är en öppen intervju där hon fritt får berätta sin 

uppfattning.

Intervjupersonen upplever att deltagare 5 är mest trött på morgonen i samband med frukost 

och medverkar inte fullt ut vid måltidssituationen. Hon sover dåligt på nätterna, är mest 

vaken, detta bidrar till att hon äter dåligt och detta i sin tur påverkar henne, hon då äter sämre. 

I övrig hon har inget problem samband med måltid enligt KP. För en tid sedan ramlade hon 

och bröt armen, efter det har det varit problem för henne att äta själv, hon matas delvis eller 

äter själv med handledning. Deltagare 5 lever i sin egen värld, hon påverkas inte mycket av att 

det är oroligt i matsalen. Hon äter passerad mat, dricker bra allt hon erbjuds.

Enligt intervjupersonen behöver vi alla näring och vitaminer för att överleva. Det är viktigt att 

servera maten varm eftersom den innehåller näring och vitaminer. Det är även viktigt att 

maten ser fin och aptitlig ut. Äldre människor är inte van att äta utländsk mat och man märker 

stor skillnaden när det t.ex. serveras ris att de inte tycker om det och bara smulas på bordet. 
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Det är viktigt att maten serveras på ett attraktivt sätt. Hon äter passerad mat och det är viktigt 

att maten ser fräsch ut. Maten skall vara god och lagom kryddat. Ibland har vi fått mat som är 

starkt kryddad, exempelvis utländsk mat det leder till att hon inte äter mycket. Ibland får vi 

lirka och motivera henne till att smaka på maten.  När hon har ätit dålig brukar vi ge 

näringsdryck. Det är även viktigt att miljön är lugn och trevlig. Här på boendet har vi en som 

är orolig eller och en som sjunger under måltiden, och oftast reagerar hon inte på detta. 

Efterrätt är favorit här på avdelningen, de flesta äldre gillar sötsaker. Hon nickar med huvudet 

ja när man frågade om hon är mätt eller om hon vill ha mera mat. Deltagare 5 kan inte 

aktivera sig själv så personalen brukar promenera med henne i korridoren. Hon har varit aktivt 

dansör tidigare men inte länge. För ca ett år sedan dansade hon gärna på avdelningen med 

andra personer och var alltid glad. Nu sitter hon och tittar på tv och lyssnar på radion ibland 

sitter hon och bläddrar i en tidning. Hon gör inte mycket nu förtiden. 

Integrerade resultat 

I intervjuerna har det framkommit att deltagarna har nutritionsproblematik, detta har forskarna 

utforskat med utgångspunkt från områdena; matintag, miljö, medicinska omständigheter, 

samspel mellan personal och vårdtagare, samt samspel mellan vårdtagaren och medboenden. 

Syntes av resultatet för varje deltagare visar att deltagarnas nutritionsproblem är komplexa 

och det finns flera faktorer att ta hänsyn till.

Matintag

Analysen visade att de flesta av de enskilda deltagarna hade ett problem att få i sig tillräckligt 

med näring, kaloriunderskottet per dag varierade mellan 37 och 331 kilokalorier (se tabell 

under demografiska data). Två av deltagarna hade ett underskott i kaloriintaget med mer än 

200 kilokalorier. Näringsstatus mätt i MNA visade att två deltagare låg under gränsvärdet 17 

poäng för undernäring medan de andra låg nära gränsvärdet, det vill säga risk för undernäring. 

Typ av mat vid måltiderna var ett problem för flera vårdtagare eftersom några av dem 

reagerar på att de inte kände igen maträtterna. Personalen på boendet önskade att det fanns 

mat som bestod av tydliga ingredienser, t.ex. enbart korv, potatis och ägg tydligt 

utskiljningsbara på tallriken, det vill säga inte sammansatta maträtter som omelett med korv 

och potatis i. Några av deltagarna hade svårighet att äta mat som innehöll vissa ingredienser, 

detta ledde till att deltagarna plockade bort och sorterade maten. Ett exempel var deltagare 1 

som upplevde att rivna morötter i köttfärs var maskar. Vi har även uppmärksammat att den 
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deltagare som matas har större viktnedgång än de övriga. Ett annat problem som forskarna 

observerat är att en av deltagarna åt mycket lite åt gången. Deltagarens mat blev då kall innan 

måltiden var avslutad. Lunchen för deltagarna tog mellan 25 - 120 minuter. Där ingick 

efterrätt vilket medförde att måltiden tog längre tid. Även storleken på portionerna påverkade 

matlusten, vilken typ av mat som serveras, hur stor sked den demenssjuke matades med, hur 

mycket som fanns på skeden samt hur maten såg ut.

Miljö och samspel med medboende

Observationerna visade på olika problem vid matsituationerna så som störningsmoment i 

miljön bland annat en vårdtagare som sjöng under måltiden och en annan vårdtagare som 

ropade och svor mycket. Dessa vårdtagare ingick inte i denna studie men påverkade miljön. 

Två av deltagarna visade tydliga tecken på koncentrationssvårigheter i samband med måltid, 

som berodde på de olika observerade störningsmomenten i miljön. När vårdtagaren (som 

störde de andra vårdtagarna) åt sin måltid i annat rum, blev miljön emellanåt lugnare. Detta 

medförde att deltagarna i studien kunde slutföra måltiden. En av deltagarna lämnade maten 

och gick till sitt rum när måltidsmiljön var orolig. En annan deltagare åt bättre när hon fick 

sitta enskilt i lugn och ro. 

Samspel mellan personal och deltagare

Observationerna utifrån samspelet mellan vårdpersonal och vårdtagare visade att 

vårdpersonalen bidrog med ett lugn i matsituationen och matningen och det fungerade 

genomgående bra. Det fanns ett undantag, vid ett tillfälle när en vårdpersonal matade en 

vårdtagare lite fortare och med mer mat på skeden än övrig vårdpersonal. Orsaken till detta 

kanske berodde på att vårdpersonalen måste hinna med övriga arbetsuppgifter. En av 

vårdpersonalen försökte vid ett tillfälle att äta sin lunch samtidigt hon matade en vårdtagare, 

men insåg att det inte gick på grund av de olika momenten i matningen (ge dryck och mata). 

Vi har även observerat att vårdpersonalen hade personal byte under måltiden i samband med 

att de matade vårdtagare. Detta kunde för den enskilde innebära ett störningsmoment och 

stress som kunde medföra att vårdtagaren åt sämre.

Medicinska omständigheter

De flesta av deltagarna i studien åt små mängder mat. En av deltagarna har genomgått en 

magsäcksoperation på grund av sjukdom, vilket kan vara bidragande orsaken till hennes låga 
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matintag. En av deltagarna lider av muntorrhet och detta kan i sin tur påverka mat och 

näringsintaget. Minskad salivproduktion bidrar till muntorrhet, minskar aptit, minskad 

smakupplevelse detta leder också till att maten känns torr och ger smärta vid sväljning.  

Diskussion

Syftet med studien var att beskriva nutritionsproblem hos personer med demensproblematik 

och resultatet visade att deltagarnas nutritionsproblem är komplexa och det finns flera faktorer 

att ta hänsyn till.

Matintag 

Denna studie visar att deltagarna hade olika svårigheter vid måltiderna det vill säga; typ av 

mat, matens innehåll samt att äta, då en av deltagarna åt sakta och mycket lite åt gången. 

Enligt Hargreaves (2008) skapar demenssjukdomen, svårigheter vid måltid eftersom personer 

med demenssjukdom kan förlora färdigheten i att äta. Det kan vara en gradvis förlust av 

motoriken, till exempel förlust av funktion att använda kniv och gaffel. En person med 

demenssjukdom kan ha viljan att äta och öppna munnen, men förmår ändå inte att göra det. 

Som en följd kan se ut som att han/hon vägrar att äta. Matvägran hos en person med 

demenssjukdom kan också bero på en oförmåga och otydlighet i kommunikationen, detta kan 

i längden bidra till stress både för personal och vårdtagare. Ibland är vårdtagaren inte villig att 

matas och vänder de bort huvudet, och det kan vara svårt att med säkerhet avgöra om orsaken 

till detta är kommunikationssvårigheter (Pasman et al., 2003). I denna studie 

uppmärksammades att en av deltagarna vände bort huvudet och knep i hop munnen under 

matsituationen. Vårdpersonalen tolkade situationen som att deltagaren var mätt och brukar då 

avleda och prata med deltagaren, då glömmer hon bort att hon inte vill ha mer mat och äter 

lite till. Men när deltagaren nekade maten ett par gånger, avslutade personalen matningen. I en 

undersökning gjord av Pasman et al (2003) framkommer även att den demenssjuke utvecklar 

"knep" från personliga erfarenheter. När vårdtagaren inte åt bra slutade personalen matningen 

efter att ha provat ett par gånger (Pasman et al, 2003).

I vår studie har författarna sett att en av deltagarna som får passerad mat och matas, är 

undernärda. Det finns dock inte dokumenterat att någon av deltagarna lider av sår, men ett par 

av deltagarna har en speciell madrass som motverkar uppkomsten av trycksår. I denna studie 
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har vi sett att deltagarna hade problem att hantera livsmedel på tallriken och transportera 

maten till munnen (jmf. Watson, 1997).

Vårdpersonalen använde olika strategier för att öka näringsintaget som att tillsätta extra 

grädde i maten. Vårdpersonalen önskar att vårdtagarna ska få mat som är anpassad efter deras 

matvanor. Mellan måltiderna ger personalen kaloririka mellanmål för att uppnå högre

näringsvärde. Vårdpersonalen erbjuder hjälp till dem som behöver, exempelvis placerade 

bestick i vårdtagarens händer och uppmuntrade till att fortsätta äta, då vårdtagaren förlorade 

koncentrationen under måltiden (jmf. Hargreaves, 2008).

Enligt Koea et al. (1995) är dags rekommendationer för vårdtagare med sjukdom (sepsis) 

40kcal/kg/dag och för vårdtagare som är uppgående 30kcal/kg/dag. Deltagarna i denna studie

har påtagliga nutritionsproblem eftersom de har fått i sig för lite kalorier enligt riktlinjer för 

normalt intag beskrivet av Koea et al. (1995). Kaloriunderskottet mellan deltagarna varierade 

mellan 40 till 330 kcal. Största kaloriunderskottet fanns hos vårdtagaren som matades och var 

rullstolsbunden. Minsta kaloriunderskottet har vårdtagaren som kan gå själv till matbordet och 

äter själv men äter långsamt. Vårdpersonalen i vår studie försökte bland annat att ge en 

varierad kost för att tillfredställa deras aptit.

Spindler, Renvall, Nichols och Ramsdell, (1996) hävdar att personer med demenssjukdom 

behöver mer kilokalorier för att behålla sin vikt och energi som motsvarar 35kcal/kg 

kroppsvikt/dygn. Vidare skriver författarna att energiintaget för personer med 

demenssjukdom på äldreboende bör motsvarar 38kcal/kg och för de som hemma 32kcal/kg.

Pasman et al. (2003) skriver att det är viktigt att bibehålla eller uppnå en god näringsstatus hos 

personer med demenssjukdom och det anses vara en av de viktigaste uppgifterna för 

vårdpersonalen. En av vårdpersonalen beskrev att hon försökte ge de viktigaste av maten först 

exempelvis den delen av maten med mest näringsinnehåll (jmf. Pasman el al., 2003; Chang &

Roberts, 2008).

Personer med demenssjukdom föredrar sötsaker, detta kan leda till ökat intag av söta 

livsmedel men också till minskat intag av andra näringsämnen Det kan medföra att mellanmål 

med sötsaker, söta drycker och kakor blir attraktivt och detta kan bidra till ökad vikt, men det 

kan bli problematiskt om den demente personen har diabetes (SOS, 2007: Watson, 1997).



25

Deltagarna i studien tycker om sötsaker, det märktes särskilt när de fick efterrätt. Under 

observationerna åt deltagarna inte alltid upp all mat men när de fick efterrätt åt de upp allt. 

Detta kan vara ett tecken på att de tyckte om efterrätten mer än maten. Vid några tillfällen såg 

författarna att deltagare fick en liten godisbit efter maten, vilket uppskattades av deltagaren.

Miljö och samspel med andra vårdtagare

I intervjuerna framkommer att alla deltagarna blir lugna av musik och gemensamma 

aktiviteter och att det ger välbefinnande, vår studie bekräftade även detta. Forskning gjord av 

Sherratti, Thornton och Hatton (2004) bekräftar även vårt fynd i sin studie. De fann att social 

kombinerad interaktion och den icke-verbala verksamheten, till exempel levande musik, får 

deltagaren att uppleva det som en meningsfull aktivitet oavsett vårdtagarens kognitiva 

förmåga. Sherratti et al (2004) skriver vidare att glädje är förenligt med de underliggande 

antagandena om vikten av positiv social interaktion/samspel. Sociala aktiviteter bidrar till 

välbefinnande samt minskad orolighet. I studier har det framkommit att avslappnande musik 

respektive om en av personalen sjunger och/eller spelar för dem i grupp kan ge den 

demenssjuka personer positiva upplevelser. Musik kan för stunden påverka dem att bli 

engagerade, gladare, mer psykiskt närvarande, piggare och mer kapabla att klara av olika 

uppgifter som att borsta tänderna och klä på sig (SBU).

I vår studie framkom att deltagarna främst sitter tyst vid måltiderna men interagerar inte med 

andra boende trots att de har suttit tillsammans innan (jmf. Shreiner, Yamamoto och Shiotani, 

2004). Agitation eller rastlöshet är också en anledning till att personer med demens förlorar 

vikt, eftersom de inte kan sitta en längre stund (Hargreaves, 2008). I en studie av Cleary, 

Hopper, Forseth och Van Soest (2008) gav begränsat med aktiviteter beteendesvårigheter, 

såsom vandring, agitation och störande vokalisation. I vår studie har vi sett att deltagare är 

agiterade i samband med omvårdnad och matning. Vi har även sett att en medboendes agiterande 

beteende och störande vokalisation påverkade andra vårdtagare i omgivningen.

Personer med demenssjukdom behöver en längre tid att avsluta sina måltider på grund av 

deras nutritionsproblematik (Chang & Lin, 2005). Vårdpersonalen i studien gav deltagarna tid 

och möjlighet att äta själv. Deltagarna åt sin mat med varierande hastighet mellan 30-120 

minuter, för den deltagaren som det tog längre tid att äta var troligtvis maten kall och 

obehaglig att äta (jmf. Cleary et al., 2008). Forskare har observerat att det tar i genomsnitt 30 
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minuter att äta en måltid för en person som matas och ungefär lika mycket tid för den enskilde 

att äta själv. Däremot är det tänkbart att tiden vid bordet under en måltid återspeglar känsla av 

hemtrevnad och förtrogenhet (Cleary et al., 2008). Fyra av fem deltagare i studien satt på 

samma plats under måltiderna, enligt Cleary et al. (2008) ger det en känsla av hemlik miljö

och där kan vårdagarna spendera mer tid vid bordet, så att måltiden blir en fritidssyssla och

socialisation. Edvardsson, Winblad och Sandman (2008) skriver att en hemlik miljö oftast ger 

en positiv effekt på beteendet och humöret hos den demenssjuke vårdtagaren. Detta resulterar 

i mindre agitation, det krävs mindre resurser och visar på ökade sociala interaktioner. En av 

deltagarna satt på olika platser till måltiden, vilket var anpassad efter störningsmomenten i 

miljön. Vidare beskriver Cleary et al. (2008) att vårdtagare som har en konsekvent sittplats 

under flera månader kan få ett förbättrat mat och vätskeintag. Detta kan vara ett betydelsefullt 

fynd i denna studie. Miljön på boendet är hemlik och hemtrevlig, deltagarna i studien var inte 

agiterade.

Personer med demenssjukdom har svårt uttrycka sina känslor verbalt inför andra, men kan 

visa dessa genom sitt beteende. Grupperna i matsalen ska samordnas så att de som har en 

positiv effekt och gillar varandra ska få äta tillsammans (Cleary et al., 2008). I vår studie har 

vi sett att personalen verkligen försöker få grupperna i matsalen att passa ihop. Flera av 

deltagarna i studien hade mycket lite verbal kommunikation till de andra vårdtagarna samt 

personal.

Enligt Socialstyrelsen (2007) stimuleras ätandet om matsalsmiljön utgörs av ett litet och lugnt 

rum och om dukningen känns igen från de äldres tidigare familjeliv. Klassisk musik som 

spelas under måltider har också visat sig ge en lugnare måltidsmiljö. De äldres sätt att äta 

visade sig bli bättre och de åt också mer. De äldre satt också kvar längre vid borden och 

personer med oro som tidigare brukade lämna bordet, satt kvar i högre utsträckning. I vår 

studie har vi sett att matsalsmiljön var liten, lugn och hemlik. Personalen serverade maten och 

vårdtagarna satt kvar vid bordet en längre stund om omgivningen var lugn. Ibland har 

personalen spelat klassisk musik på stereon för att ge ett lugn till måltiden.

Samspel mellan vårdpersonal och vårdtagare

Samverkan mellan vårdpersonal och vårdtagare är mycket viktigt under måltiden och en 

viktig indikator för mängden mat som konsumeras. Vårdpersonalen måste kunna 
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kommunicera och svara vårdtagaren på ett lämpligt sätt, samtidigt bibehålla en hög kvalitet på 

samspelet mellan personalen och vårdtagaren (Chang & Roberts, 2008). Kommunikation 

innebär att tala med en annan person, gester, ansiktsuttryck, kroppsspråk och beröring. 

Samspelet mellan personen med demenssjukdom och vårdpersonalen förbättras och bidrar till 

ökat välbefinnande om personalen får ökad kunskap om kommunikation (SBU, 2007). 

Forskarna anser att personalen på boendet har en god kommunikation med vårdtagarna, 

personalen svarar dem på ett tillfredsställande sätt och såg till att måltiden fungerade bra 

utifrån de resurser som finns, det vill säga tillgång av personal. Observationerna av 

måltidssituationen visade att vårdpersonalen fokuserade på måltiden. 

För personer med demenssjukdom, som har svårt att genomföra själva ätandet, kan härmning vara 

till hjälp och i Sverige är det vanligt att personalen sitter till bords och äter för att vara modell och 

hjälpa till vid bordet. Vårdpersonal kan också ge verbala instruktioner åtföljda av positiv 

förstärkning. Starka färger och god belysning gör det lättare att urskilja maten stimulerar 

födointaget. Även om förmågan att äta försämras är en person med demens förmögen att känna 

gemenskap långt fram i sjukdomsförloppet (Socialstyrelsen, 2007). På boendet har vårdpersonalen 

försökt vara modell genom att äta samtidigt som vårdtagaren matades. Måltiden fungerade inte 

tillfredställande på grund av under bemanning. Maten serverades på en grön tallrik och det var 

god belysning i rummet. Under observationen var en av deltagarna i enskilt rum och hade inte 

någon till bordet under måltiden. Detta medför att deltagaren inte får någon gemenskap under 

måltiden.

Medicinska omständigheter

Patienter med demenssjukdom har minskad saliv produktion och saliv flöde, detta kan leda till 

komplikationer som svamp i munnen (Watson, 1997). Demenssjukdom leder till minskat 

intag av energi, bl.a. på grund av nedsättning av aptit/hunger/törst, dyspraxi avseende ät-

funktion, t.ex. tuggning och sväljning, ändrad lukt- och smakupplevelse, matvägran och att 

den dementa individen glömmer att äta (Socialstyrelsen 2000). En av deltagarna sparar mat i 

munnen vilket kan tyda på minskat salivflöde. Hon kniper även ihop munnen under måltiden 

av oklar orsak, vilket kan bero på eventuell smärta i munnen på grund av nedsatt 

salivproduktion.

Personer med Alzheimers sjukdom kan drabbas av viktminskning oftare än patienter med 

andra typer av demens, de går ner i vikt under utvecklingen av sjukdomen, i synnerhet i 
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slutskedet.  Studien av Lamberg, Person, Kiely och Mitchell (2005)  har indikerat att det kan 

finnas vissa metaboliska skillnader i Alzheimers sjukdom som har betydelse för 

viktminskning. Nutritionsproblem är karakteristiskt för den sista etappen av 

demenssjukdomen och drabbar ungefär 90 procent (Lamberg et al, 2005; Watson, 2007 ). Vid 

observationerna har författarna sett att deltagarna får olika mängd mat, en deltagare har gått 

upp i vikt trots lågt kaloriintag och en av deltagarna har gått ner i vikt av oklar anledning. 

Undernäring kan leda till komplikationer som hög förekomst av trycksår, fördröjd sårläkning, 

och högre dödlighet bland demenssjuka vårdtagare (Sidenvall & Ek, 1992). Ingen av 

deltagarna har trycksår, men två av deltagarna har däremot en speciell madrass för motverkar 

förekomst av trycksår.

Metoddiskussion

Trovärdighet i studien har uppnåtts genom noggrann datainsamling och analys, forskarna har 

försökt tolka slutsatsen och studiens resultat i så liten omfattning som möjligt (jmf. Holloway 

& Wheeler 1996; Graneheim & Lundman, 2004). I studien har forskarna arbetat noggrant i 

alla faser av forskningsprocessen, från datainsamling, analys och sammanställning av 

resultatet, vilket forskarna anser ökar trovärdigheten. I begreppet trovärdighet ingår att 

metoden är tydligt beskriven och logisk samt att resultaten är logiska i förhållande till syftet

(Holloway & Wheeler, 1996). Det finns en risk att forskarna på grund av bristande erfarenhet 

inte har kunna uppfylla alla krav på trovärdighet i studien men det har forskarna försökt att 

kompensera genom att vara noggranna (jmf. Graneheim & Lundman, 2004).

Ett problem som vår bristande erfarenhet skapade var att nå personal och anhöriga med 

information inför datainsamlingen. Informationsbrev skickades ut till kontaktperson (KP), 

anhöriga, tillsammans med samtycke brev till Medicinskansvarigsjuksköterska (MAS) och 

enhetschefer, patient ansvarigsjuksköterska (PAS) samt informerades muntligen. Här fick 

forskarna snabbt ett godkännande, underskrifter av samtycke fick forskarna efter personligt 

besök hos respektive person. Informationsbrev till personal fördes ut till boendet, men 

hamnade av oklar anledning hos enhetscheferna.  När forskarna sedan skulle påbörja studie 

framkom att vårdpersonalen inte visste vad studien innebar, vårdpersonalen trodde att de 

skulle genomföra observationen och tyckte att hade redan mycket att göra och inte kan ta på 

sig mer arbete. Orsaken till detta var att vårdpersonalen inte fått informationsbrevet som 

forskarna hade lämnat till boendet till respektive kontaktperson. 
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Det var svårt att hitta en dag och tid som passade för båda partner för att ge information, men 

det löste sig till slut. Allt detta medförde en försening av studien. Nästa problem var att 

information sinsemellan vårdpersonalen inte var tillfredställande. Ett annat problem var det att 

när forskaren kom för att genomföra observation var deltagaren fortfarande i sängen, vilket 

medförde att forskarna fick vänta med observation av deltagaren eller påbörja observation av 

annan vårdtagare. Forskarna löste problemet genom att först söka fram informationsbreven 

och sedan hämta dem från enhetschefernas rum och ge till berörd personal. Forskarna

informerade personalen om observationen och dess syfte. Sedan informerade forskarna de 

anhöriga som behövde extra information via telefon. Kvalitet på observationerna blev 

tillfredsställande, författarna fick träffa både kontaktpersoner och ibland vice kontaktpersoner. 

Dessa personer känner deltagarna bättre och kan bekräfta fynden i observationerna, vilket 

styrker fynden och ger därmed en god kvalitet. Under observationerna var det ordinarie antal 

personal i tjänst på avdelningen och detta kan ha påverkat vårdtagarna genom att det kan ha 

blivit minskat antal dagliga aktiviteter under dagarna. Trots dessa problem vid 

datainsamlingen anser forskarna att det inte nämnvärt påverkat studiens kvalitet.

Det gick inte att genomföra MMT tester på 4 av 5 av deltagarna, orsaken till detta var bland 

annat afasi. Detta har inte påverkat studien, då alla våra deltagare hade en demensdiagnos och 

detta var vår målgrupp.

Det är möjligt att författarna har underskattat kaloribehovet i beräkningar, eftersom det finns 

olika uppfattningar om detta bland olika forskare. Överförbarheten av vår studie måste 

bedömas utifrån att detta är en fallstudie av ett fenomen i en bestämd kontext. Författarna 

anser dock att resultaten kan överföras till många liknade sammanhang inom kommunal 

äldrevård eftersom författarna har funnit stor överensstämmelse mellan våra resultat och 

annan forskning om nutritionsproblem bland personer med demens.

Slutsats

Studiens resultat visar att nutritionsproblem är vanligt bland personer med demenssjukdom

och att orsaken till detta kan variera mycket. Vårdpersonalen ska bemöta problemen genom 

olika omvårdnadsåtgärder och anpassas efter individen. Problemen är ofta individuella och 

det finns generella orsaker som påverkar och till dessa hör exempelvis störningsmoment som 

rop och aggressivt beteende hos annan vårdtagare. Måltidsmiljön är det primära till en lyckad 
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måltid och har en stor betydelse för trivsel och ett tillräckligt näringsintag, därför är det viktigt 

att få lugn och ro. Det är också viktigt att maten ser inbjudande ut, tillexempel har forskarna 

sett att en av deltagare reagerade på den gröna soppan (purjolökssoppa) på den gröna 

tallriken. Forskana har också uppmärksammat att personer med demenssjukdom äter sämre av 

mat från andra kulturer som de inte är vana vid. Vårdpersonalen önskar att maten ska var 

anpassad efter de boendes vanor med tydliga ingredienser.

Det är viktigt att vårdpersonalen är lugn och ger vårdtagaren tid att äta eftersom måltiden tar 

längre tid på grund av olika bakomliggande nutritionsproblem. Forskarna har noterat i studien 

att en av deltagarna hade en viktnedgång trots intag av näringsrik föda. Demenssjukdomen 

bidrar till minskat intag av energi, på grund av nedsatt aptit/hunger/törst, tuggning och 

sväljning, ändrad lukt- och smakupplevelse, ämnesomsättning samt matvägran. Hos en av 

deltagare har forskarna sett en viktnedgång som kan bero på agitation och rastlöshet.

Olika funktionsnedsättningar vid demenssjukdom är det vanligaste sambandet mellan 

nutritionssvårigheter och problem med att hantera livsmedel på tallriken, transportera mat till 

munnen, hantera mat i munnen och svälja. Sammantaget måste alla dessa aspekter och orsaker 

till nutritionsproblem beaktas när individuella vårdplaner formuleras. Det är också viktigt att 

personalen har goda kunskaper om den speciella nutritionsproblematik som finns hos personer 

med demens och genom kunskap kan bemöta de individuella problem som finns.

Detta är ett viktigt område att studera och det behövs fler studier inom detta område för att 

försöka uppnå ett bättre näringsintag och förbättrad livskvalitet hos personer med 

demenssjukdom.
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Bilaga 1

Informationsbrev om en planerad studie - enhetschef samt Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska

Bakgrunden till den planerade studien är en kunskap om att demenssjukdomar ofta är 

förknippade med nutritionsproblem och den problematiken kan medföra nedsatt livskvalitet 

och kroppsliga komplikationer som trycksår, fördröjd sårläkning och högre dödlighet.

Studier har visat att ungefär 80 procent av personer med demens har nutritions problem och 

50 % av dessa hade förlorat sin förmåga att äta inom åtta år efter diagnosen. Det finns ett 

behov att ytterligare belysa denna problematik inom kommunal äldreomsorg.

Syftet med studien är att belysa nutritionsproblematik hos personer med demens inom 

äldreomsorgen. Studien skall genomföras genom att fem personer med demensproblematik 

och nutritionsproblem identifieras. Uppgifter om deras dagliga liv samlas in dels genom att 

följa och observera dem i vardagen, dels genom att intervjua berörd personal och dels genom 

att studera de omvårdnadsanteckningar som gjorts om dem under det senaste året.  All 

sammanställning av informationen kommer att göras så att detaljer som avslöjar vem 

personen är eller information om den personal som lämnar uppgifter kommer inte att finnas 

med i rapporter. Informerat samtycke till att delta kommer att inhämtas från berörda anhöriga 

och personal. Deltagandet i studien är frivilligt och alla personerna har rätt att avbryta när som 

helst.

Vi som genomför studien är sjuksköterskor som går en vidareutbildning för vård av äldre vid 

Luleå tekniska universitet. Vår studie kommer att sammanställas till en rapport (D-uppsats) 

som kommer att publiceras på universitetets hemsida www.ltu.se. Vi vill gärna dela med oss 

av den kunskap vi får genom att göra studien till personal i verksamheten.
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För att få göra observation samt få tillgång till journaler behöver vi ert samtycke. 

□  Jag godkänner 

□  Jag godkänner inte

□  Jag vill mer information om studien:

--------------------                             ------------------------------------

Ort/datum Namnunderskrift

Har du frågor kontakta oss. Vi kan nås på nedanstående adresser och telefon nummer.

Tack på förhand

Ort/datum: 090222

Veronica Tapani Elizabeth Waara 

Medaljörv. 15 Timmermansgatan 14

98141 Kiruna 98137 Kiruna

Telefon nr: 070/2270354 Telefon nr: 070/6948347 

Stefan Sävenstedt

Universitetslektor

Luleå Tekniska Universitet 

Institutionen för Hälsovetenskap

971 87 Luleå

0920-49100

stefan.savenstedt@ltu.se



38

Bilaga 2

Förfrågan om deltagande i en studie – Anhöriga 

Bakgrunden till studien är en kunskap om att det vanligt bland personer med 

demensproblematik att de också ofta har problem att få i sig tillräckligt med näring. Det finns 

därför ett behov av att studera denna problematik mera ingående. Syftet med studien är att 

belysa nutritionsproblematik hos personer med demens inom kommunal äldreomsorg. Studien 

genomförs genom att vi identifierar fem personer som både har demensproblem och problem 

med att få i sig tillräckligt med näring. Sedan följer vi dem under en begränsad tid och 

observerar hur deras vardag ser ut, intervjuar den personal som arbetar med dem och tittar i 

personalens anteckningar om deras problem ett år tillbaka i tiden.  Genom att göra detta 

noggrant kan vi bilda oss en bra uppfattning om vilka problem som finns och hur de skall 

bemötas.

Personalen har identifierat er närstående som en person som skulle kunna ingå i studien. Det 

är viktigt att veta att deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att 

de påverkar den vård och omsorg som er närstående får. 

Det färdiga arbetet kommer att presenteras som en rapport på vårt universitets hemsida 

www.ltu.se och i seminarier med personal. Har du frågor kontakta oss eller personalen.

Vi kan nås på nedanstående adresser och telefon nummer.

Veronica Tapani Elizabeth Waara 

Medaljörv. 15 Timmermansgatan 14

98141 Kiruna 98137 Kiruna

Telefon nr: 070/2270354 Telefon nr: 070/6948347 

Stefan Sävenstedt

Universitetslektor

Luleå Tekniska Universitet

Institutionen för Hälsovetenskap

971 87 Luleå

0920-49100

stefan.savenstedt@ltu.se
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För att få göra observationen samt få tillgång till journaler behöver vi ert samtycke.

Jag har tagit del av informationsbrevets innehåll och jag är medveten om att ett deltagande i 

studien för min närstående är frivillig och när som helst kan avbrytas. 

□ Jag godkänner inte att min närstående får delta i studien

□  Jag godkänner att min närstående får delta i studien:

□  Jag vill ha mer information om studien:

--------------------                             ------------------------------------

Ort/datum Namnunderskrift
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Bilaga 3

Förfrågan om deltagande i en studie - personal

Bakgrunden till studien är en kunskap om att det vanligt bland personer med 

demensproblematik att de också ofta har problem att få i sig tillräckligt med näring. Det finns 

därför ett behov av att studera denna problematik mera ingående. Syftet med studien är att 

belysa nutritionsproblematik hos personer med demens inom kommunal äldreomsorg. Studien 

genomförs genom att vi identifierar fem personer som både har demensproblem och problem 

med att få i sig tillräckligt med näring. Sedan följer vi dem under en begränsad tid och 

observerar hur deras vardag ser ut, intervjuar den personal som arbetar med dem och tittar i 

personalens anteckningar om deras problem ett år tillbaka i tiden.  Genom att göra detta 

noggrant kan vi bilda oss en bra uppfattning om vilka problem som finns och hur de skall 

bemötas.

Du är personal som arbetar nära med en person som skulle kunna ingå i studien. Det är viktigt 

att veta ditt deltagande i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Det färdiga 

arbetet kommer att presenteras som en rapport på vårt universitets hemsida www.ltu.se och i 

seminarier med personal. Har du frågor kontakta oss.

Vi kan nås på nedanstående adresser och telefon nummer.

Veronica Tapani Elizabeth Waara 

Medaljörv. 15 Timmermansgatan 14

98141 Kiruna 98137 Kiruna

Telefon nr: 070/2270354 Telefon nr: 070/6948347 

Stefan Sävenstedt

Universitetslektor

Luleå Tekniska Universitet

Institutionen för Hälsovetenskap

971 87 Luleå

0920-49100

stefan.savenstedt@ltu.se
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För att få göra observationen samt få tillgång till journaler behöver vi ert samtycke.

Jag har tagit del av informationsbrevets innehåll och jag är medveten om att ett deltagande i 

studien är frivillig och när som helst kan avbrytas. 

□  Jag vill delta i studien

□  Jag vill inte delta i studien:

□  Jag vill ha mer information om studien:

--------------------                             ------------------------------------

Ort/datum Namnunderskrift
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Bilaga 4

MINI MENTAL TEST / MMT ( Mini Mental State Examination, Folstein -75 )*
Testning skall ske utan tidspress eller distraherande moment och med värnande om patientens 
självkänsla. Vid nedsatt allmäntillstånd, sänkt vakenhetsgrad, grav hörselnedsättning, 
språksvårigheter eller andra faktorer som kan ge orättvisande resultat bör testningen
uppskjutas eller ifrågasättas. Testresultatet ger en objektiv värdering av patientens kognitiva 
funktioner och kan ge vägledning vid utredning av demens eller demensliknande tillstånd. Vid 
screening-undersökningar har man använt gränsvärden runt 24 poäng för identifiering av
kognitiva störningar. Man har ofta god hjälp av upprepad testning för att följa ett förlopp. 
Observera att demenssjukdom kan föreligga trots  gott resultat vid MMT och att avsevärt 
poängavdrag vid MMT kan avspegla en pseudodemens (depression eller konfusion med 
reversibel kognitiv svikt). / R.Å. CSK -98

Uppgifterna i denna MMT- version är huvudsakligen formulerade enligt konsensus från 
Kognitiva Klubben, Stockholm dec -97.

Patient..........................................................................................................................…………

Datum .................................. Testan svarig.....................................……………………

Pat poäng
Maxpoäng

ORIENTERING
……. ( 5 ) Fråga patienten vad det är för…..År. Årstid. Datum. Veckodag. Månad.

......... ( 5 ) Fråga patienten var han/hon är …..
Land. Län. Kommun(Stad). Sjukhus(Vårdcentral/Bostadsområde). Våningsplan.

REGISTRERING
......... ( 3 ) Nämn tre föremål (ex nyckel, tandborste, lampa). Be patienten repetera dem.
Den första repetitionen avgör antalet poäng, men fortsätt ändå repetera orden
tills patienten lärt sig dem (upp till 6 ggr).
Antal försök som krävdes för inlärning: ....................

UPPMÄRKSAMHET OCH BERÄKNING
......... ( 5 ) Be patienten börja vid 100 och dra ifrån 7 och sedan fortsätta dra ifrån 7 i taget
tills du säger stopp (93-86-79-72-65). Be därefter patienten bokstavera ordet
konst baklänges. Om patienten gör fel men sedan fortsätter rätt, räkna antalet
rätt (ex tsnok 5p, tsonk 3p). Det bästa resultatet av de två alternativen räknas.

MINNE
......... ( 3 ) Be patienten återge de tre ord du tidigare bad honom/henne lägga på minnet.

SPRÅK
......... ( 2 ) Pröva benämningsförmågan genom att peka på en klocka och fråga patienten
vad det är. Gör samma sak med en penna.

.......... ( 1 ) Be patienten repetera: ”INGA OM, MEN ELLER VARFÖR”.
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Instruera/tala tydligt! Tillåt bara ett försök.

......... ( 3 ) Utför 3-stegsuppmaning: Ge patienten ett blankt papper och säg tydligt:
”Tag det här papperet i höger hand, vik det på mitten och lägg det i knät”!
Ge ett poäng för varje riktigt utförd uppgift.

......... ( 1 ) Visa patienten texten ”BLUNDA” (se baksidan). Be patienten läsa texten och
göra som det står. Ge bara poäng om patienten verkligen blundar.

......... ( 1 ) Be patienten skriva en mening (längst ned på blankettens baksida). Diktera inte.
Meningen måste innehålla subjekt och predikat och vara förståelig.

SPATIAL FÖRMÅGA / KOPIERING
........ ( 1 ) Be patienten rita av figuren på blankettens baksida. Alla 10 vinklar skall finnas
och överlappningen skall forma en fyrhörning. Tremor och rotation ignoreras.

====== ( 30 ) TOTAL POÄNGSUMMA

Blunda
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Bilaga 5


