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Sammanfattning  

 

Syftet med den föreliggande litteraturstudien har varit att beskriva hur man kan tillgodose 

behovet av näringstillförsel hos äldre människor som lider av någon form av demenssjukdom. 

Data har samlats in via sökningar i databaserna Academic Search Elite, Sience Direct, 

Blackwell och PubMed samt tidskriften Vård i Norden. De samtliga studierna visade att 

flertalet av människor med demenssjukdomar hade svårigheter att tillgodogöra sig näring. 

Resultatet visar att genom olika åtgärder kunde man förbättra näringstillförseln för dessa 

människor som att duka fint på bordet, spela lugn musik, ha bordskamrater. Att få ta maten 

själv skapade en bra måltidsmiljö samt att individuella behov tillgodosågs. En god munstatus 

bidrog till en bättre nutritionsstatus. Patienter som fick näringstillskott gick upp i vikt eller 

behöll sin vikt. Vårdpersonal önskade och behövde mer utbildning inom nutrition för äldre 

människor med demenssjukdomar.  

 

Nyckelord; “Nutrition”, “demens” och “äldre människor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

The aim of this littrature review has been to describe how you can satisfy the need of 

nourishment for older people who suffer from dementia. Data has been retrieved by searches 

in Academic Search Elite, Sience Direct, Blackwell, PubMed and in the Journal Vård i 

Norden. The studies show that most of the people with dementia have a hard time to satisfy 

the nourishment. The results show that through different preventive measurement you can 

improve the nourishment for these people, to set the table, play calm music and to have a 

table companion. By taking the food oneself created a good meal environment and the 

individually need was provided for. A good oral status improved the nutritional status. 

Patients who got nourishment addition put on weight or retained their weight. Nursing staff 

wished and needed more education in nutrition for older people with dementia. 

 

Keywords; “Nutrition”, “dementia” and “older people”. 
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Introduktion 

Ordet demens härstammar från latinets ”de mens” dvs. ”utan själ”, och avser ett förvärvat och 

långvarigt tillstånd som oftast förvärras med tiden. Tidigare användes benämningen demens 

synonymt med sinnessjukdom och galenskap. Idag har ca 140 000 svenskar någon form av 

demenssjukdom, två tredjedelar lider av Alzheimers sjukdom som är den vanligaste inom 

demenssjukdomar, 10 % har vaskulär demens och 5 % har frontallobsdemens. Gemensamt för 

dessa är ett försämrat minne och ångest, depression, misstänksamhet, vanföreställningar och 

tvångsmässigt beteende anses vara reaktioner på grundsjukdomen. Andra funktioner som 

brukar drabbas är: förmåga att tänka, att planera, skapa överblick, att hitta i miljön, att tala, 

förstå språket, att ta egna initiativ, att uppleva känslor som förut och att kontrollera sina 

känslor (SBU, 2006). Enligt SBU (2006) är samhällets kostnad för demenssjukdom ca 40 

miljarder kronor per år i Sverige. Kommunen bär den största delen > 80 % av kostnader i 

form av omvårdnad vid särskilt boende och stöd i ordinärt boende. Med dagens indragningar 

på både personal och pengar till vården, är det nästan omöjligt att praktiskt kunna genomföra 

t.ex. att patienterna får ta sin mat själv. 

Antalet äldre ökar, därmed ökar också åldersrelaterande sjukdomar. Demens är en sjukdom 

som innebär sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar minnes- och tankeförmågor, detta 

är inte en normal åldersförändring. Vid demenssjukdom påverkas flera av hjärnans funktioner 

och enbart minnesförlust räcker inte för att kunna ställa diagnosen (Demensförbundet, 2007).  

Malnutrition och ofrivillig viktnedgång förekommer hos 12-50 procent hos patienter som bott 

länge på geriatriska avdelningar. Frekvensen av malnutrition rapporteras vara högre vid 

demens av Alzheimers typ än av vaskulär demens. Inom åtta år efter debuten av en 

demenssjukdom har 50 procent av patienterna behov av att matas eller får näringstillskott. 

Malnutrition innebär ”felnäring” och förklaras som ett otillräckligt intag av näringsämnen i 

förhållanden till patientens behov. Det har diskuterats om att viktminskning är ett led i 

demenssjukdomar.  

Demenssjukdomar leder till minskat intag av energi på grund av nedsättning av aptit, hunger, 

törst och svårigheter att utföra vissa muskelrörelser såsom att äta, tugga och svälja. De har 

också en ändrad lukt- och smakupplevelse de glömmer helt enkelt bort att äta. Genom 
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hyperaktivitet hos Alzheimers patienter finns det uppgifter om att energi omsättningen kan 

öka upp till 1600 kcal/dygn (SOS rapport 2000:11) 

I en studie framkom vilken betydelse det har för en gammal människa att få bra mat och 

näring. Äldre människor behövde mer sjukhusvård om de hade dålig nutritionsstatus. De 

ansåg att alla gamla människor borde mätas med någon form av välbeprövat instrument tex. 

Body Mass Index ( BMI) så att de kunde få hjälp med en bättre kosthållning och eventuellt 

näringstillskott (Allison, Rawlings, Field, Bean & Stephen, 2000). För att mäta risken för 

malnutrition kan även används av MNA (Mini Nutritional Assessment test) (Keller, Gibbs, 

Boudreau, Goy, Pattillo & Brown, 2003). 

I en annan studie om sondnäring var nutrition via en sond ett alternativ som patienter kunde få 

när de vistades på vårdenhet eller hemmet. Personer som led av avancerad demens fick 

samma behandling. Nutritionen sammanställdes som medicinsk behandling. Under 

behandlingen skulle för- och nackdelar vägas mot varandra. Behandlingen skulle öka 

patientens välbefinnande, inte förlänga lidandet (Sheiman, 1996). En annan studie visade att 

patienter med demenssjukdomar inte levde längre trots sondmatning samt att det fanns många 

komplikationer med sondmatning. Komplikationer kunde vara t ex aspirationspneumoni, 

diarré, kräkningar och lokal smärta (Rabeneck, Wray & Petersen, 1996). 

Forbes, Bern-Klug och Gessert (2000) beskrev i sin studie att det var ovanligt med sond för 

personer med demenssjukdom. Komplikationerna var större än vinsten av behandlingen. De 

anhöriga fick ofta ta det svåra beslutet angående sondmatning för dessa patienter. Beslutet 

kunde innebära att den anhörige kände att han/hon bestämde om patienten skulle ”leva eller 

dö”. För att stödja dessa familjer i deras beslut var det viktigt att sjuksköterskan byggde upp 

ett förtroende för att kunna ge bra stöd.  

Florence Nightingale betonade att en god måltidsmiljö är av stor vikt för patienten, och hur 

viktigt det är att tillgodose patientens behov av nutrition (SBU, 2006). Bristande intag av mat 

och dryck kan förorsakas av såväl sjukdom som miljö. Dålig eller felaktig tillförsel av vätska 

och näringsämnen får både fysiska och psykiska konsekvenser, och kan leda till hälsoproblem 

(Jahren-Kristoffersen, 2001). 
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Problemområde 

Sjuksköterskor är i behov av att få ny kunskap från aktuell forskning för att kunna hålla en så 

bra vårdkvalitet som möjligt. Näring och kost är i dag ett ämne som är omdiskuterat. Att våra 

äldre är undernärda eller riskerar att bli undernärda visar Sos-rapport (2000). Sjuksköterskan 

har en viktig roll när det gäller att identifiera och förebygga malnutrition hos äldre människor 

med demenssjukdom. Omvårdnadsansvaret för patienternas näringsintag ligger inom 

sjuksköterskans ansvarsområde. Detta innebär att sjuksköterskan bör se till att patienten får i 

sig näring, att kunna identifiera eventuella problem med mat och intag av vätska.En 

sammanställning och kritisk granskning av de senaste och aktuella forskningsresultaten inom 

området kan bidra till att sjuksköterskor och annan vårdpersonal som vårdar äldre personer 

med demenssjukdomar kan få ökad kunskap inom området.  

 Syfte  

Syfte var att utifrån en litteraturstudie beskriva hur vårdpersonal kan tillgodose behovet av 

näringstillförsel hos äldre människor med någon form av demenssjukdom. 

 

Frågeställning 

Hur kan vårdpersonal tillgodose behovet av näringstillförsel hos äldre människor med någon 

form av demenssjukdom? 
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Metod 

 
Design 

Designen var en beskrivande litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2003).   

 

Sökord 

Sökning av litteraturen genomfördes i databaserna Academic Search Elite, Sience Direct, 

Blackwell och PubMed samt tidskriften Vård i Norden. Sökord som användes var nutrition, 

dementia, feeding, food och older people. I Vård i Norden skrevs orden på svenska (tabell 1). 

  

Utfall av sökning 

Databaser, sökord, utfall, artiklar av intresse och antal använda artiklar som valts att ingå i 

resultatet redovisas i tabell 1. Utifrån andra intressanta artiklars referens listor återfanns fyra 

artiklar som också inkluderades i studien.    

 

Tabell 1. Översikt över databaser, utfall och valda artiklar som ingår i resultatet.                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Databas sökord Antal träffar Valda 
artiklar 

Academic 
Search 
Elite               

Dementia 
Nutrition 
Feeding 

7 1 

 Dementia 
Malnutrition 
Food 

2 1 

 Dementia 
Nutrition  
Older People 

20 2 

 Dementia 
Nutrition 

81 5 

Blackwell Nutrition 
Dementia 

7 2 

Pubmed Dementia 
Nutrition 

14 1 

 Nutrition 
Feeding 

12 1 

Science 
direct 

Dementia 
Nutrition 

5 0 

 Feeding 
Dementia 

5 0 

 Older people 
Nutrition 

5 1 

Vård i 
Norden 

Nutrition 
Demens 

2 2 

  166 16 



 6

 

                              

Kriterier för urval av källor 

Kriterier för urvalet av artiklarna var att de skulle vara empiriska vetenskapligt granskade, 

skrivna på engelska eller svenska samt inte vara äldre än 10 år. Totalt 166 titlar och abstract 

lästes igenom och av dessa valdes 16 artiklar ut. Artiklar som valdes bort innehöll medicinsk 

beskrivning av nutrition, födoämnen eller var litteraturstudier. Ur en litteraturstudie valdes 

fyra artiklar (Watson & Green, 2005). Dessa var intressanta för den här studien för att de tog 

upp hur måltidsmiljö påverkade personer med någon form av demenssjukdom. Tre av dessa 

artiklar var publicerade 1996. Totalt har 20 artiklar granskats i denna litteraturstudie.  

 

Dataanalys 

Artiklarna valdes ut genom att båda författarna läste artiklarnas titel, de titlar som svarade mot 

studiens syfte lästes abstrakten. Om abstrakten lämpade sig för studien togs hela artikeln ut 

och granskades utifrån reliabilitet och validitet. De kvantitativastudierna använde sig 

välbeprövade mätinstrument (MNA) och (BMI)I de kvalitativa studierna användes  beprövade 

frågeformulär. Analys av varje artikel gjordes utifrån studiens syfte, design, 

undersökningsgrupp, bortfall och resultat. Varje artikel som bedömdes lämplig för studien 

lästes igenom flertal gånger. Nyckelord skrevs i marginalen som sedan kategoriserades och 

bildade underrubriker (Forsberg & Wengström, 2003). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna ansåg att det inte förelåg några forskningsetiska aspekter då detta var en 

litteraturstudie som byggde på tidigare studier där etisk prövning hade gjorts. 
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Resultat 
Resultatet i litteraturstudien presenteras i två tabeller och i löpande text. 

Rubrikerna är: 
Måltidsmiljöns betydelse för näringstillförsel 

Munhygienens betydelse för näringstillförsel  

Utbildningens betydelse för näringstillförsel 

Speciella stödåtgärder för näringstillförsel 

 

Tabell.2. Författare, årtal, land, titel, ansats/design och undersökta grupper. 
Författare Titel Ansats/ 

design 
Undersökta grupper 

Alfengård K &  
Klevsgård R, 
2005  
Sverige                     

Nutrition inom vård och omsorg. 
Kartläggning av rutiner och 
utbildningsbehov avseende 
nutrition på sjukhus och inom 
vården av äldre i olika 
boendeformer i ett län i södra 
Sverige. 

Kvantitativ 
 

Totalt 142 enkäter till personal på två 
sjukhus och åtta kommuners boenden 
med vård och omsorg av äldre.                  
                                                                  

Andersson, P m.fl. 
 2002 
Sverige 

Oral health and nutritional status 
in group of geriatric rehabilitation 
patients.  

Kvantitativ 223 äldre personer som drabbas av 
stroke på en geriatrisk avdelning. 

Barratt, J 
1999  
England 
 
 

A patient with Alzheimer’s 
disease, fed via percutaneous 
endoscopic gastrostomy, with 
personal reflections on some of 
the ethical issues arising from this 
case.  

Kvalitativ En person med Alzheimers sjukdom 
som får en PEG.  

Berg, A &  
Welander- 
Hansson,   
2000 
Sverige 

Dementia care nurse experience 
of systematic clinical group 
supervision and supervised 
planed nursing care. 

Kvalitativ 13 sjuksköterskor som vårdar 
människor med demenssjukdomar. 

Berkhout A.M 
mf.l,  
1998 
Nederländerna 

The relationship between 
difficulties in feeding oneself and 
loss of weight in nursing- home 
patients with dementia.  

Kvantitativ 117av de 250 äldre patienter som redan 
bodde på äldreboenden hade någon 
form av demenssjukdom. 74 av de 264 
äldre patienterna som var nyinflyttade 
till äldreboenden hade någon form av 
demenssjukdom. 

Chia- Chi C &          
Li- Chan L,  
2005                         
Taiwan  
                                 

Effects of feeding skills training 
programme on nursing assistants 
and dementia patients 

Kvantitativ 
 

Två boenden för äldre människor med 
demenssjukdom, 31 personer i 
behandlings 
gruppen och 36 personer i 
kontrollgruppen. 

De Lois, D. m.fl. 
2006 
Spanien 

Experience of 6 years with home 
enteral nutrition in an area of 
Spain.  

Kvantitativ En grupp på 365 personer som var i 
behov av nutritions stöd. Ca 40 av dessa 
personer hade någon form av 
demenssjukdom eller cerebral vaskulär 
skada. 

Faxén- Irving, G. 
m.fl.                          
2002   
Sverige                     
 

The effect of nutritional 
intervention en elderly subjects 
residing in group- living for 
demented. 

Kvantitativ Test grupp på 22 personer som bor på 
ett äldreboende för dementa. 14 
personer som bor på äldreboende för 
dementa i kontrollgruppen. 
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Harrysson, L            
2001                         
Sverige 

Maten och måltidmiljön på 
sjukhus. En kvalitativ studie av 
åtta äldre patienters upplevelser. 

Kvalitativ Åtta äldre patienter på en vårdavdelning 
som inte är drabbad av någon 
demenssjukdom.  

Heath, J. m.fl.  
2005 
USA 

Intervention from home- based 
geriatric assessments of adult 
protective service clients 
suffering elder mistreatment.  

Kvantitativ 211 personer med hemhjälp  
62 med demenssjukdomar.  

Johansson, C m.fl 
1996  
Sverige 
 
 
 
 

 

Is enteral nutrition optimally used 
in hospitalized patients? A study 
of the practice of nutrition in 
Swedish hospital.  

Kvantitativ 1127 patienter på 12 olika vård 
avdelningar på ett universitets sjukhus. 

Keller m.fl. 
2003 
Canada 

Prevention of weight loss in 
dementia with comprehensive 
nutritional treatment. 

Kvantitativ Personer med demenssjukdom, 33 
personer och i interventionsgruppen och 
i kontrollgruppen 49 personer 

Nijs K m fl. 
2006 
Nederländerna  

Effect of family style mealtimes 
on quality of life, physical 
performance, and body weight of 
nursing home residents: cluster 
randomized controlled trial.  

Kvantitativ 178 äldre personer som bor på 
äldreboenden, 95 av dem var i 
undersökningsgrupp och 83 i 
kontrollgruppen 

Pasman m.fl.            
2001                         
Amsterdam  
 

Feeding nursing home patients 
with severe dementia: a 
qualitative study 

Kvalitativ 46 sjuksköterskor som arbetar med 
patienter med avancerad 
demenssjukdom. 
 

Poehlman E, &   
Dvorak R,  
2007.  
USA 

Energy expenditure, energy 
intake, and weight loss in 
Alzheimer’s disease. 

Kvantitativ 30 personer med                                         
Alzheimers sjukdom och 103 äldre 
personer som ansågs friska. 

Ragneskog, H (A) 
m.fl. 
1996 
Sverige  

Influence of dinner music on food 
intake and symptoms common in 
dementia.  

Kvalitativ 20 äldre patienter på ett demensboende.  

Ragneskog, H (B) 
m.fl.  
1996 
Sverige 

Dinner music for demented 
patients.  

Kvalitativ 5 äldre personer som bor på ett 
demensboende. 

Saletti, A.  
m.fl. 
1999  
Sverige 

Nutritional status according to 
Mini Nutritional Assessment in 
an institutionalized elderly 
population in Sweden. 

Kvantitativ 872 äldre människor som screenades 
genom MNA och bodde inom särskilda 
boendeformer. 

Suominen m.fl.        
2005 
Finland 

Malnutrition and associated 
factors among aged residents in 
all nursing homes in Helsinki. 

Kvantitativ Alla äldre boenden i Helsingfors 22 
stycken, journal granskning av 2114 
personer varav mer än hälften led av 
någon demenssjukdom.  

 

 

 

 

 



 9

 

 

Måltidsmiljöns betydelse för näringstillförsel  

Medpatienter hade en stor betydelse för aptiten, social gemenskap och trevnad. Det var 

positivt att sitta med andra patienter som man kände igen, och att de kunde identifiera sig med 

någon som hade ett liknande handikapp. Det var viktigt att förvirrade patienter hade en lugn 

måltidsmiljö. Störningar i matsalen från medpatienter kunde göra att patienten glömde bort att 

äta. Förändringar av måltidsrutiner kunde öka oron hos vissa förvirrade patienter. Personalen 

blev medveten om varje enskild patients behov, och planerade så att detta tillgodosågs  

(Harrysson, 2001).  

 

I en jämförande studie som pågick under en sexmånadersperiod gjordes en intervention för 95 

äldre personer som bodde på äldreboenden. Genom att ha en familjär måltidmiljö upplevde de 

boende en bättre livskvalitet och minskade inte i vikt. Personalen dukade borden med dukar, 

riktiga dricksglas, servetter och blommor på bordet. Patienterna fick sitta vid matbordet en 

stund innan måltiden. Maten serverades i karotter så att de boende kunde ta maten själva. För 

att undvika att det blev för rörigt var de högst sex personer vid varje bord samt en personal. 

De undvek att ha personalbyte mitt i maten. I kontrollgruppen hade de inga dukar och drack i 

plast glas. Maten serverades på speciella tallrikar som delade maten i tre och alla hade 

haklapp. De fick maten serverad på en färdig bricka. En viss viktminskning visades i 

kontrollgruppen och de upplevde en sämre livskvalitet än de personerna i 

interventionsgruppen. Måltidsmiljön var rörig, många patienter vid samma bord och ingen 

personal som satt med vid måltiden (Nijs, De Graaf, Kok & Van Staveren, 2006). 

 

Flera studier visar att musik påverkar patienter med någon form av demenssjukdom. En studie 

gjord i Sverige visade att patienterna tillbringade mer tid för att äta, då lugnade musik från 

1920-1930 talet spelades. Den totala tiden som patienterna spenderade för att äta ökade med 

22 % när musiken spelades. De åt själva, och satt ner stilla utan att äta maten. En av 

patienterna som ofta sökte kontakt med personalen och var rastlös blev lugnare (Ragneskog, 

Kihlgren, Karlsson, Karlsson & Norberg, 1996 B). 

 

 

I en annan studie delade man upp en avdelning i två grupper under måltid och 

experimenterade med olika sorters musik, pop eller romantisk musik. När popmusik spelades 
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blev patienterna högljudda. När lugn musik spelades satt de boende kvar och de åt maten och 

tog mer mat på tallriken. Även personalen blev lugnare och lade upp mer mat till patienterna 

som inte kunde ta maten själv (Ragneskog, Bråne, Karlsson & Kihlgren, 1996 A).  

 

Munhygienens betydelse för näringstillförsel  

I en undersökning gavs saliversättning före varje måltid, detta gjorde att patienterna hade 

lättare att äta och åt upp portionerna i större utsträckning, även en god tand status hade 

betydelse. I en annan undersökning som gjordes i Sverige på en geriatrisk avdelning för 

patienter med stroke undersöktes nutritionsstatus och munstatus. Patienterna fick sämre och 

sämre status ju längre de blev kvar på vårdavdelningen. Patienter som vårdades länge blev 

också mer vårdkrävande. I studien framkom att orala hälsoproblem var vanliga, och att låg 

nutritionsstatus var en följd av detta. Resultatet i studien kunde överföras till patienter med 

demenssjukdom (Andersson, Westergren, Karlsson, Rahm, Hallberg & Renvert, 2002). 

 

Kunskapen bland vårdpersonalen och dess betydelse för näringstillförsel 

Efter ett program som gjordes för att förbättra sjukvårdpersonalens attityder och kunskaper 

för att mata dementa patienter, fann de att personalen i behandlingsgruppen fick en mer 

positiv attityd kring matning än de i kontrollgruppen som inte hade fått samma utbildning. 

Utbildningen bestod av tre timmars undervisning inom nutrition samt en timmes praktiskt 

övning.  Problemen kring matning av de dementa patienterna försvann inte, men personalen 

som fått denna utbildning lärde sig att hantera problemen (Chia- Chi & Li- Chan, 2005). 

I Alfengårds och Klevsgårds (2005) studie fann de att personalen önskade mer utbildning 

inom nutrition. I en studie där sjuksköterskor observerades av en sjuksköterska framkom att, 

de fick stöd och positiv respons av den observerande sjuksköterskan. Sjuksköterskorna blev 

medvetna om att patienten var en egen person med speciella vårdbehov (Berg, Welander & 

Hansson 2000).  

 

I Amsterdam gjordes en studie på vilka problem som sjuksköterskor mötte när de matade 

patienter med svår demenssjukdom. De hade alla olika ”tricks” för att mata en ”svårmatad” 

patient tex  en annan måltidsmiljö, eller att försiktigt vidröra patientens läppar med en servett 

för att stimulera att patienten sväljer. Personalen hade ibland svårt att avgöranär de skulle 

sluta mata patienterna, och kände att de hade utfört ett dåligt arbete om de inte lyckats mata 

patienten. De olika vårdenheterna hade sin egen ”kultur” på hur de handskades med 

nutritionsproblem, om de praktiskt taget skulle tvinga i patienten mat eller inte. På de boenden 
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där sjuksköterskorna pratade mer med varandra fanns ett gemensamt förhållningssätt på hur 

de skulle handskas med nutritionsproblem, än på de ställen där de inte pratade med varandra. 

Etiska problem uppstod dagligen på de olika boendena kring nutritionsfrågor (Pasman, Mei- 

The, Onwutaka- Philipsen, Van Der Wal & Ribbe, 2001).  

 

Speciella stödåtgärders betydelse för näringstillförsel 

En svensk studie visade att nutritionsfrågor tas upp i liten utsträckning inom sjukhusvård och 

kommens olika boendeformer. På sjukhus ansåg de att vårdtagare som hade dålig matlust, 

tugg och svalgsvårigheter och viktnedgång var riskpatienter för malnutrition. De vägdes en 

gång i veckan. Av de stödåtgärder som ordinerades var fabrikstillverkad kosttillägg, 

energiberikning och proteinberikning av kosten (Alfengård & Klevsgård, 2005).  

En annan studie kom de fram till att för att kunna räkna ut patientens energibehov måste de se 

till patientens aktiva förmåga och inte utgå ifrån att alla patienter med någon form av 

demenssjukdom var i behov ett större energi intag (Poehlman & Dvorak, 2007). 

 

Äldre personer som bor på särskilda boenden som har svårt att få i sig mat själv, är beroende 

av personalens hjälp. Det inkluderar att, få maten till munnen och att kunna tugga maten. De 

såg att personerna som kunde gå själv vägde mer än de som var rullstolsburna. En ytterligare 

grupp, var de som hade elektriska rullstolar och kunde ta sig till kiosken, de vägde mer än de 

som inte kunde ta sig fram själv. Personer med demenssjukdomar hade alla olika behov, 

beroende i vilket stadium i sjukdomen de befann sig i. Det kunde vara svårt för personalen att 

tillgodose varje enskild patients behov. För att fånga upp dessa patienter som hade svårt att 

tillgodose sig näring vägdes de var tredje månad (Berkhout, Cools & Van Houwelingen, 

1998) .  

 

På ett äldreboende utanför Stockholm gjordes en nutritionsintervention på 22 äldre människor 

med en demenssjukdom. De såg en viktuppgång på ca 3kg då de hade fått kosttillskott under 

en femmånadersperiod. Kontrollgruppen visade ingen viktuppgång. Efter nio månader gick 

samtliga i interventionsgruppen ner till startvikten efter att supplementet tagits bort. Den 

kognitiva förmågan och All Daily Lifesupport (ADL) funktionen påverkades inte av 

kosttillskottet (Faxén-Irving, 2002). En annan studie hade jämfört 33 personer som fick en 

individualiserad meny och energibehovet uträknat mot en kontrollgrupp på 49 personer som 

fick vanlig kost. Efter ett år hade personerna i interventionsgruppen gått upp i vikt eller hade 
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samma vikt som tidigare. Personerna i kontrollgruppen hade inte gått upp i vikt (Keller, 

Gibbs, Boudreau, Goy, Pattillo & Brown, 2003).  

 

Med lågt BMI ökar risken för dödlighet och den funktionella förmågan och det psykiska 

välbefinnandet påverkas negativt. I Helsingfors gjordes 2005 en kontroll av malnutrition över 

samtliga äldreboenden. För att mäta risken för malnutrition använde de sig av MNA (Mini 

Nutritional Assessment test). Av de personerna som hade en demenssjukdom, var det 83 % 

som hade ett MNA värde under 17 och räknades då som malnutrierade och var i behov av 

kosttillskott. Kvinnorna som levde en längre tid på äldreboenden var mest malnutrierade 

(Suominen, m.fl.(2005). En undersökning visade att en tredjedel av de 872 äldre människorna 

som bodde på särskilda boende visade sig vara undernärda och hade < 17 poäng enligt MNA- 

skala, 418 var i riskzonen för malnutrition MNA 17- 23,5poäng och 140 var välnutirerade 

(Saletti, Yifter- Lindgren, Johansson & Cederholm, 1999).  

 

I en studie gjord i USA där de genom en intervention med hjälp av socialarbetare gjort 

hembesök hos brukare som hade olika insatser med hemhjälp. Av de 211 personerna i 

undersökningsgruppen, fann de att 98 personer var i behov av ökade insatser i hemmet pga. 

någon form av missförhållande där undernäring var en av dem. De fick då hjälp med att 

handla hem mat och även få den tillagad om behovet fanns. Det var 70 personer med 

demenssjukdom som tilldelades en förmyndare (Heath, Kobylarz, Brown & Castano, 2003).  

 

I en studie framkom att 47 % av patienter levde vidare med enteral nutritionstillförsel även i 

hemmet. Över en sexårsperiod såg man en ökning av enteral nutritionsstöd som användes hos 

patientgrupper som har drabbats av t ex vaskulär demenssjukdom. Det ansågs vara ett säkert 

och teknikutvecklat nutritionsstöd för dessa personer (De Luis, Aller, Izaola, Terroba, 

Gebezas & Cuellar, 2006). Vid en svensk studie som gjordes vid två mättillfällen fick man 

fram att 30 patienter hade parenteral nutrition t ex intravenöst. Av dessa patienter hade 25 

personer kunnat ha enteral nutrition tex. via en näs sond. Orsaken till att patienterna fick 

parenteral nutrition istället för enteral var att det var en postoperativ rutin (Johansson, 

Backman & Jakobsson, 1996).  Dysfagi är ofta en komplikation av demenssjukdomar och 

brukar uppkomma i slutskedet av sjukdomen. 

 

I ett patientfall i England, fick en kvinna i tidigt stadium av Alzheimers sjukdom en Perkutan 

Endoskopisk Gastrostomi (PEG) då hon under en längre tid hade haft tugg och 
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sväljsvårigheter och viktnedgång. För att få en PEG togs det prover, och en datatomografi 

gjordes som visade en försämring av sjukdomen. För och nackdelar ställdes mot varandra, 

och de anhöriga fick vara med att fatta beslutet. Tolv timmar efter operationen fick kvinnan 

mat genom PEG:en. Det uppstod inga biverkningar som t ex diarré, kräkningar och 

magsmärta. Patienten levde i 1 ½ år med sin PEG (Barratt, 1999).  

 

Tabell 3. Författare, årtal, land, syfte och resultat.  

 
Författare Syfte  Resultat  

Alfengård K &  
Klevsgård R, 
 2005  
Sverige                        

Att kartlägga nutritions- rutiner och 
att jämföra om det förelåg                     
några skillnader mellan vård på 
sjukhus och vården av äldre i                
olika boendeformer i kommunen, 
samt att inventera om behovet av 
utbildning hos personalen fanns.           
 

En individuell bedömning förekom oftare på 
sjukhus än inom kommunens särskilda 
boendeformer. Det fanns en önskan om 
utbildning inom båda grupperna som deltog i 
studien.  

Andersson, P m.fl,  
 2002 
Sverige 

Att utvärdera munstatus och 
nutritionsstatus hos äldre patienter 
som vårdas på en geriatrisk 
vårdavdelning. 

Munstatusen var lägre hos patienter som 
vårdades länge på avdelningen. 34 % av 
patienterna var i risk sonen för undernäring 

Barratt, J 
1999  
England 
 

Att undersöka hur det gick till när en 
patient fick sin PEG samt vilka etiska 
diskussioner som uppstod.  

Patienten fick en PEG inopererad efter att ett 
antal undersökningar hade gjorts. Olika etiska 
aspekter diskuterades.  

Berg, A &  
Welander- Hansson  
2000 
Sverige 

Att beskriva sjuksköterskors 
upplevelser av att vara med i en 
observationsstudie och att få stöd i 
individuell vård planering. 

Sjuksköterskorna upplevde att det var 
positivt, de kände att de hade höjt vårdkvalitet 
för patienterna 

Berkhout A.M mf.l, 
1998 
Nederländerna 

Att undersöka om det var 
demenssjukdomen i sig som orsakade 
viktminskning eller om det var 
symtomen av sjukdomen som var 
orsaken. 

Det är var inte demenssjukdomen i sig som 
orsakade viktminskning utan oförmågan att 
kunna äta självständigt.  

Chia- Chi C &                 
Li- Chan L,  
2005                                
Taiwan  
                                        

Att utveckla ett utbildnings program 
för omvårdnads personal om matning 
av dementa patienter samt att testa 
effekten av  detta.                                  

De kom fram till att utbildningen gav resultat 
personalen var mer positiv och att personalen 
satt kvar längre vid matbordet det resulterade 
i att patienterna som var drabbad av 
demenssjukdom satt kvar i lugn och ro och åt 
mera mat. 

De Lois, D. m.fl. 
2006 
Spanien 

Att analysera förekomsten och vilka 
patienter som hade enteral nutrition i 
hemmet.  

Efter sex år så var det 172 av patienterna som 
kunde tillgodose sig sin näring oralt och var 
ej i behov av enteral nutrition. Man såg en 
ökning av användandet av enteral nutrition i 
hemmet efter e sex åren.   

Faxén- Irving, G. m.fl.    
2002   
Sverige                            
 

Att studera nutritionsstatus  
och effekten av en 
 nutritionsintervention på kroppsvikt, 
kognitiv förmåga och ADL     
funktionen hos personer med 
demens. 

Den kognitiva förmågan var låg i båda 
grupperna i början av studien. Man gav kost 
tillskott under fem månader till en av 
grupperna, i den gruppen hade patienterna 
gått upp i vikt 2,9kg. i båda grupperna blev 
den kognitiva förmågan bättre under 
undersöknings perioden. 
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Harrysson, L                   
2001 
Sverige                            
 

Att beskriva hur måltidsmiljön 
 upplevs på sjukhus av patienter  
på en geriatrisk avdelning.                     

Upplevelsen av patienterna är positiv de 
tycker att de får god mat. Och att man sitter 
tillsammans i matsalen är uppskattat. 

Heath, J. m.fl.  
2005 
USA 

Att genom en intervention hitta 
personer som levde under dåliga 
förhållanden. 

De såg att kvinnor och personer med någon 
form av demenssjukdom var de som levde 
under missförhållanden.  

Johansson, C m.fl 
1996  
Sverige 
 
 
 
 

 

Att undersöka om patienterna som 
fick sig sin nutrition parenteralt 
istället kunde få enteral nutrition. 

30 av de 1127 patienterna hade parenteral 
nutrition. Fem av dessa var i behov av att ha 
parenteral nutrition. De övriga 25 kunde ha 
haft enteral nutrition.  

Keller m.fl. 
2003 
Canada 

Att fastställa om vikten kan vara lika 
eller förbättras hos personer med 
demens på ett särskilt  
boende genom en intervention. 

De har jämfört över tid vikt förändring hos 
patienter som ingick i studien Man 
konstaterar att med meny förändring kan 
gynna vikt uppgång hos dessa patienter. Alla 
patienter var inte underviktiga som ingick i 
studien. 

Nijs K m fl. 
2006 
Nederländerna  

Att undersöka om hemmiljö vid 
måltid har någon effekt på 
livskvalitet. 

Genom intervjuer såg man att personerna i 
interventionsgruppen upplevde en bättre 
livskvalitet än de i kontrollgruppen. 

Pasman m.fl.                   
2001                                
Amsterdam  
 

Att beskriva problem som 
sjuksköterskor möter när de matar 
patienter med svår demens och hur 
de möter dessa problem. 
 

Det kom fram att personalen mådde bättre när 
patienterna hade ätit upp sin mat, dom tycker 
att dom har gjort ett bra jobb. 

Poehlman E, &   
Dvorak, R.  
2007.  
USA 

Att jämföra äldre friska  
Personers nutrition status med äldre 
personer med Alzheimers sjukdom. 

De såg att personer med Alzheimers sjukdom 
hade lägre kropps massa än friska äldre och 
man såg att gamla människor som drabbas av 
Alzheimers hade lägre energi intag än friska 
äldre. 

Ragneskog, H (A) 
m.fl. 
1996 
Sverige  

Att undersöka hur måltiden 
påverkade matintaget för personer 
med demenssjukdomar, deprimerade, 
irriterade och rastlösa samt vilken 
musik de föredrog.  

Personalen serverade mer mat till de boende 
när de spelades mer romantisk musik. Det 
upplevs som lugnare och mer trivsamt av 
både personal och de boende. 

Ragneskog, H (B) 
m.fl. 1996 
Sverige 

Att undersöka hur olika val av musik 
till måltiderna påverkade de boenden, 
samt att se vilken musik som 
minskade symtomen av oro.  

4 av dessa fem personer tillbringade mer tid 
för att äta då de spelades mer lugnade musik. 

Saletti, A.  
m.fl.  
1999  
Sverige 

Att undersöka nutritionsstatus bland 
äldre som bor på särskilda boenden i 
tre svenska kommuner.  

Visade att en tredje del av de äldre 
människorna som bodde i den tre 
kommunerna mätes till att vara undernärda 
enligt MNA- skalan.  

Suominen m.fl.               
2005 
Finland 

Att få information om  
nutritionsproblem och faktorer 
associerade med dem 

Med lågt BMI ökar risken för dödlighet och 
har en negativ påverkan för den funktionella 
förmågan och välbefinnandet.  
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Diskussion  

 
Huvudresultat  

Flertalet av människor med demenssjukdomar har svårigheter att tillgodogöra sig näring. 

Genom olika åtgärder kan näringstillförseln förbättras för dessa människor. Genom att duka 

fint på bordet, spela lugn musik och att ha bordskamrater. Att få ta maten själv skapade en bra 

måltidsmiljö, samt att individuella behov tillgodosågs. En god munstatus bidrog till en bättre 

nutritionsstatus. Patienter som fick näringstillskott gick upp i vikt eller behöll sin vikt. 

Vårdpersonal önskade, och behövde mer utbildning inom nutrition för människor med 

demenssjukdomar. Genom att ha en öppen kommunikation med varandra och diskutera 

nutritionsproblemen lärde de sig att hantera dessa.  

 

Resultatdiskussion  

Flera författare tog upp, att musik kunde ge en lugnade inverkan på patienter med 

demenssjukdomar (Ragneskog m.fl. 1996 A; Ragneskog m.fl.1996 B). Det kan vara en bra 

idé att ha ett mindre antal patienter vid mattbordet. Däremot om det är många patienter så kan 

musik ha en störande effekt. Idag är det ofta en stressig miljö runt måltiden. På sjukhusen ska 

brickor med disken ner till köket, och inom särskilda boendeformer ska alla hinna få i sig sin 

mat, många kan ha speciella behov tex. vara i behov av matning och kräver mycket tid. Med 

en personal som arbetar ensam med 4-6 patienter som alla ska matas, blir det svårt att 

uppfylla en lugn miljö.  

Nijs m.fl. (2006)  menar att en lugn och familjär måltidsmiljö gynnade patienten genom att 

dennes livskvalitet upplevs bättre och han/hon åt mer. Det satt högst sex personer vid ett bord 

för att få en mer familjär och lugn miljö. Även Harrysson (2001) tar upp betydelsen av en 

lugn måltidmiljö. Att kunna få ta sin mat själv, välja det man vill ha, och hur mycket, stärker 

individens självbestämmande. Detta bör vara en självklarhet inom vården.  

I Pasmans m.fl. (2001) studie framkom att personalen kände sig mer tillfredställd och nöjd 

med sitt arbete då patienterna åt upp sin mat. Det var svårt för personalen att veta när de 

skulle sluta mata en patient. Men genom en öppen kommunikation mellan kollegor så kunde 

de delge sina erfarenheter.  
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I en studie framkom det att personer med demenssjukdom som fått näringsillskott under en 

femmånadersperiod gick upp i vikt. Efter att ha slutat med näringstillskott gick samtliga ner 

till startvikt (Faxén m.fl., 2002). Det framgick inte om patienterna fick fortsätta med 

supplementet som var sponsrad av ett bolag för barnmat.  Att inte fortsätta med något som 

gett en positiv effekt är oetiskt. Varför gör man då en sådan studie? Det framgick inte om 

personerna i studien var informerad, att detta bara var under en kort tid. Man ska inte påbörja 

något som inte kan fullföljas.  

 

Kellers m.fl. (2004) studie visade att personer som fått en individuellt anpassad meny behöll 

sin vikt, eller gick upp i vikt. Det framkom inte om de fortsatte med menyerna. Här är det åter 

igen en etisk fråga, att ta bort något som fungerat, då det är människor som är med i studien. 

Dessa människor kan kanske pga. sin sjukdom inte tala för sin sak. Vem ska då tala för dem? 

Sjuksköterskan har ett stort ansvar för sina patienter.  

I en studie framkom det att energibehovet bör räknas ut hos äldre personer med 

demenssjukdom. Hänsyn ska tas till hur aktiv personen är och inte utgå från att ”alla” 

personer med någon form av demenssjukdom är i behov av näringstillskott (Poehlman & 

Dvorak, 2007). I tidigare nämnda studier Faxén m.fl. (2002); Keller m.fl. (2003) gavs 

näringstillskott till personer med demenssjukdomar. Personerna som gick upp i vikt i 

studierna kanske inte hade ett större energi behov, men fick ändå näringsstillskott och gick 

därav upp i vikt.     

 

Patienter som drabbats av stroke och vårdades på vårdavdelning under en längre tid fick 

sämre mun och nutritionsstatus (Andersson m.fl. 2002). Patienter med stroke och människor 

med demenssjukdomar kan ha liknade problem som att inte kunna få i sig tillräckligt med 

mat, dryck för att täcka sitt näringsbehov och göra sig hörd. 

  

Munvård ska ingå i den dagliga omvårdnaden av patienten. Den är lika viktigt, som att få 

komma ur sängen, tvätta sig, gå på toaletten och att få hjälp att äta. Har patienten ett dåligt 

munstatus med tex. svamp, blåsor eller sår kan matsituationen bli en smärtupplevelse, 

personen avstår då från att äta. Många gånger kan det kanske vara att personalen tror att 

patienten inte vill äta, men i själva verket kanske dom inte kan.  Genom att få saliversättning 

före måltiden förbättrades nutritionsstatusen och patienterna åt mer (Harrysson, 2001). 
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Det framkom i flera av studierna att behovet/önskan om utbildning inom nutrition fanns bland 

personalen (Alfengård & Klevsgård, 2005; Pasman m.fl. 2001; Berkhout m.fl. 1998; Berg 

m.fl. 2000). I Taiwan gjordes en utbildning för personal. Genom en tre timmars utbildning om 

nutrition, matning och en timmes praktisk träning förbättrades personalens attityder till 

matning av personer med demenssjukdomar (Chia- Chi & Li- Chan, 2004). Det vore en enkel 

och en billig idé att genomföra, även inom den svenska sjukvården av äldre människor.  

 

En finsk studie visade att 83 % av personer med demenssjukdom som bodde på äldreboenden 

hade ett MNA-värde under 17 poäng och räknades då som undernärd (Suominen m.fl. 2005).  

I en annan studie som är gjord i Sverige visade att av ett urval på 872 personer som 

undersöktes enligt MNA var det 140 st som var välnutrierade (Saletti m.fl. 1999).  

Båda ovanstående studie visade att mer än hälften var undernärda, eller i riskzonen för 

undernäring. Vad har dessa resultat lett till? Det framgick inte om några insatser gjordes för 

dessa patienter som var undernärda eller låg i riskzonen för undernäring.  

 

I en amerikansk studie framkom det att ca 50 % av ett urval av ca 200 personer med olika 

insatser av ”hemhjälp” levde under missförhållanden (Heath m.fl. 2005). Författarna hade inte 

beskrivet om arbetet skulle fortsätta. Troligen fanns fler personer som levde under olika 

missförhållanden. Det är skrämmande att personalen som utförde ”hemhjälpen” inte hade 

uppmärksammat och anmält de problem som fanns till sina chefer eller sjuksköterska.  

 

I patientfallet med kvinnan som fick en PEG inopererad blev det inga komplikationer (Barrat, 

1999). Eftersom det är endast en persons erfarenhet, går det inte att jämföra det till många.  

Med en långt framskriden demenssjukdom kan personen inte tala om vad han/hon själv vill.  

I en sådan situation får ofta anhöriga vara med att bestämma om det svåra beslutet, ska de 

”leva eller dö”. Det är fel att anhöriga ska behöva ta ett sådant beslut, självklart ska de få var 

delaktig i beslutet. Läkaren är den som fattar det slutgiltiga beslutet. Som sjuksköterska måste 

vi lyssna på de anhöriga, och var ett stöd för dem.  

  

Parenteral nutrition gavs som en postoperativ rutin till alla patienter som hade svårt att 

tillgodogöra sig näring oralt (Johansson m.fl.1996). Många av dessa patienter skulle kunna ha 

fått enteral nutrition som hade hållit tarmen i gång, sluppit nya stick, kärlretning och skulle 

inte kostat lika mycket som den parenterala nutritionen. I bland kanske insatser genomförs på 

rutin och inte med hänsyn till den individen som man har framför sig?   
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I Spanien gjordes en studie där det framkom att det fanns en ökning av enteral nutrition i 

hemmet (De Luis m.fl, 2006). Enteral nutrition i hemmet är ett bra alternativ för människor 

som av någon anledning inte kan tillgodose sig näring oralt. Idag strävar man efter att sjuka 

människor ska få vara hemma så långt det är möjligt.   

 

Metod diskussion 

Metoden som användes var en litteraturstudie. Det kan vara en fördel att ett flertal forskares 

resultat sammanställs. Det i förväg bestämda årtalsbegränsning 1997-2007 kan ha varit en 

svaghet i litteraturstudien och kan ha påverkat resultatet då ytterligare tre artiklar valdes som 

var publicerade 1996. För att få den nyaste kunskapen i hur vårdpersonal kan tillgodose 

behovet av näringstillförsel hos äldre människor som lider av någon form av demenssjukdom 

valdes årtalsbegränsningen på tio år . Författarna använde sig av Forsberg och Wengströms 

(2003) steg i urvalsprocessen samt deras checklista vid granskning av artiklar.  

Detta underlättade ett systematiskt tillvägagångssätt vid data insamlingen. Föreliggande studie 

innehåller 14 kvantitativa artiklar och 5 kvalitativa. Nio av de kvantitativa studierna använde 

sig av BMI, MNA och viktkontroller, i dessa studier ingick ca 3500 personer. De övriga fem 

studierna använde sig av enkäter som tog upp nutritionsfrågor och livskvalitén, i dessa studier 

var det ca 500 personer som ingick. I de kvalitativa studierna var det två intervjustudier och 

tre observationsstudier,  det ca 90 personer som deltog. En av intervjustudierna tog upp en 

patient som fick en PEG och dennes anhöriga. Två av observationsstudierna tog upp miljöns 

betydelse för nutrition, den tredje tog upp sjuksköterskor som arbetar med personer med 

demenssjukdomar. Eftersom de var flest kvantitativa studier har dessa påverkat resultatet i 

stor utsträckning. De kvalitativa artiklarna har färre antal personer men har ändå påverkat 

resultatet i föreliggande studie. Andra nyckelord kunde ha gjort att antalet träffar hade ökat 

och därmed också urvalet av artiklar.  Nyckelorden arbetades fram utifrån i studies syfte. 

Bortfallet i den här litteraturstudien var andra litteraturstudier och studier som tog upp 

medicinska beskrivningar av nutrition och födoämnen. Författarna anser att valet av 

dataanalys fungerar bra samt att der har varit en fördel att det var två författare till 

föreliggande studie, då båda har läst artiklarna och jämfört vad som framkom av artiklarna.  
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Allmändiskussion  

Än i dag håller Florence Nightingales tankar om att en god måltidsmiljö kan hjälpa patienten 

att tillgodose sig näring. Brister finns i kunskap om hur vårdpersonal kan tillgodose behovet 

av näringstillförsel hos äldre människor med demenssjukdom, och vårdpersonal behöver 

ständig fortlöpande utbildning om nutrition för att följa med i utvecklingen. (Chia- Chi & Li- 

Chang (2005); Alfengård & Klevsgård (2005). 

Enligt SBU kostar vården av denna patientgrupp 40 miljarder kronor varje år. Kommunen står 

för 80 % av kostnaden. Man kan ju börja fundera på hur mycket pengar som går till 

stödåtgärder för näringstillförsel. I några kommuner i mellan Sverige pågår ett kostprojekt 

som innebär att patienterna mäts genom BMI och därefter individ anpassas kosten.  

En åtgärd som inte kostar allt för mycket kan vara att köpa in fint porslin, glas, dukar, 

servetter, blommor till bordet och att spela musik som patienterna tycker om. Genom att 

placera patienterna vid bordet en stund innan måltid för att väcka tanken, att snart blir det mat. 

Detta överensstämmer med Nijs m.fl. (2006) studie. Författarna till föreliggande studie har 

erfarenhet av att personal tror, att patienten med någon form av demenssjukdom har gett upp 

och inte vill leva längre om patienten slutar äta. När hjärnans funktioner försämras kan 

resultatet bli att patienterna glömmer bort att äta, känner inte hunger och kommer inte ihåg 

hur man äter.  

Ett förslag till fortsatt utveckling är att utforma en enkel utbildning för personal som handlar 

om måltidsmiljö och nutrition för människor med demenssjukdom.  
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