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Sammanfattning 

Bakgrund: Andelen äldre personer ökar i Sverige och i takt med det ökar även prevalensen 

av demenssjukdomar. Problematik med att inta tillräckligt med näring är särskilt 

förekommande hos personer med demenssjukdomar och kan innebära en ökning av en rad 

olika riskfaktorer och komorbiditet. Syfte: Beskriva effekter av omvårdnadsåtgärder för att 

stödja nutritionsintag vid demenssjukdom, samt beskriva de olika etiska aspekterna som 

diskuteras i de undersökta studierna. Metod: En beskrivande litteraturöversikt som utgår ifrån 

14 vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats. Huvudresultat: Resultatet analyserades och 

utgår ifrån tre teman av åtgärder; Anpassning av kost, Anpassning av miljö och 

Utbildning. Signifikanta resultat kunde påvisas i områden såsom, tillskott av näringsämnen 

till vanlig kost, serveringsmetod, hög kontrast på porslin, att lyssna på musik, en mer 

hemmalik miljö, utbildning i nutrition och träningsprogram för minnet. Slutsats: Det finns ett 

flertal verksamma och kostnadseffektiva åtgärder för att stödja näringsintag hos personer med 

demenssjukdomar. Antalet studier i området är omfattande och går in på detaljnivå, med 

variation i graden av reella förändringar som kan uppstå. Studier med högre evidensstyrka 

behövs inom forskningsområdet för att undersöka vilka multiplikativa effekter som kan 

uppstå när olika interventioner kombineras.  
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Abstract 

Background: The number of elderly people are increasing in Sweden and it correlates with a 

higher amount of people with dementia. Struggling with an intake of a sufficient amount of 

nutrients is especially prevalent in people with dementia and could result in an increase of 

several risk factors and comorbidities. Aim: The aim of this study was to describe the effects 

of nursing interventions with the intentions of improving the nutritional intake of people with 

dementia, aswell as compiling the ethical considerations that are described in the selected 

studies. Method: A descriptive literature study that is based on the results of 14 scientific 

articles with quantitative approaches. Main results: The results of this study was categorized 

into three main themes; changes to the food itself, changes in the external environment and 

education. Significant results were obtained in areas that included, adding nutrients to 

ordinary food together with supplements, serving methods, high contrast in crockery, 

listening to music, a more homelike environment, education in nutrition and memory 

promoting training programs. Conclusion: There are a number of valid and cost-effective 

methods to support the intake of nutrients in people with dementia. The number of studies on 

the subject is substantial and often examines on a high level of detail, with a variance in the 

amount of realistic change that occurs. The research subject requires studies with a higher 

grade of evidence to examine the possibility of multiplicative effects when different 

interventions are combined.    
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Demenssjukdomar     

Demenssjukdomar är samlingsnamnet på en rad neurodegenerativa sjukdomar som ofta har 

en kognitiv påverkan på patienten (Socialstyrelsen 2017a). Alzheimers sjukdom är den 

vanligaste och motsvarar mellan 50 och 70 procent av fallen men även vaskulär demens samt 

blandade former av olika demenssjukdomar är vanliga (Buckley & Salpeter 2015). 

Demenssjukdomarna har skilda sjukdomsförlopp beroende på var i hjärnan sjukdomen startar 

(Socialstyrelsen 2017a). Enligt Världshälsoorganisationen (WHO 2017a) beräknas cirka 47 

miljoner människor världen över vara drabbade av demens år 2015, vilket motsvarade 

ungefär fem procent av den äldre befolkningen. Antalet personer som drabbas av någon 

demenssjukdom är beräknat stiga till cirka 75 miljoner år 2030. Varje år förväntas antalet 

nyinsjuknade i världen motsvara cirka 10 miljoner människor, vilket kan uppskattas till cirka 

ett sjukdomsfall var tredje sekund. Antalet dödsfall som kan kopplas till demens har 

fördubblats mellan år 2000 och 2015 och motsvarar 1,54 miljoner dödsfall per år, vilket 

rankar den som den sjunde dödligaste sjukdomen (WHO 2017b). År 2016 var 160 000 

människor påverkade av någon form av demenssjukdom i Sverige. Demens är en 

folksjukdom som ökar i takt med att medellivslängden blir högre. År 2020 beräknas antalet 

personer med demenssjukdom öka markant på grund av den stora mängden människor födda 

på 1940-talet som förväntas uppnå hög ålder. Över 70 % av de som är över 90 år har någon 

form av vaskulär demens (Socialstyrelsen 2017a). Varje år räknar Socialstyrelsen (2017a) 

med att cirka 24 000 personer insjuknar i en demenssjukdom i Sverige och ungefär lika stort 

antal avlider av sjukdomen varje år.  

Patofysiologi, diagnos och riskfaktorer 

Austbø Holteng, Frøiland, Corbett och Testad (2017) beskriver demens som ett förödande 

tillstånd som utmärks av en progressiv förlust av kognitiva förmågor. Funktionen försämras 

vad gäller kommunikation, rörlighet och oberoende, vilket så småningom leder till döden. I 

en litteraturöversikt av Bullain och Corrada (2013) beskrivs en stor skillnad mellan könen där 

kvinnor har den största risken att drabbas. Vidare beskriver samma författare att det sällan är 

en lätt process att diagnostiseras med demens. Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att 

kunna ställa diagnosen, såsom minnespåverkan och sänkt mental förmåga jämfört med ett 
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tidigare tillfälle. Ofta används Mini-Mental State Examination (MMSE) som 

diagnostiksverktyg. MMSE är ett test som genomförs för att kontrollera en persons mentala 

status genom olika uppgifter och frågor. I en kohortstudie av Walters et al. (2016) har 

riskfaktorer för att utveckla demenssjukdom undersökts och där framkom att rökning, 

depression, stroke, högt alkoholintag, diabetes, förmaksflimmer, obehandlat högt blodtryck 

och viktnedgång före 60–79 års ålder är riskfaktorer. I en annan studie av Sindi et al. (2017) 

påvisades att arbetsrelaterad stress i medelåldern har samband med kognitiv påverkan senare i 

livet vilket är ytterligare en riskfaktor för demens. I en litteraturöversikt av Buckley och 

Salpeter (2015) beskrivs utvecklingarna vid olika demenssjukdomar, där försämring i 

kognitionsförmåga kan vara mycket lika bland demenssjukdomarna men processen skiljer sig 

åt. Anledning till detta kan bland annat bero på att det vid demenssjukdom sker en 

nedbrytning av de kolinerga fibrerna som utsöndrar acetylkolin eller överaktivering av 

NMDA- receptorer.  

Behandling 

Det finns inget botemedel mot demenssjukdomar men det finns symptomlindrande 

läkemedel. Ett exempel på sådana läkemedel är ett som tillför acetylkolin vilket kan leda till 

viss funktionsförbättring (Socialstyrelsen 2017a). De läkemedel som finns för att påverka 

sjukdomen är riktade till att behandla den psykiska effekten som demenssjukdomar innefattar 

där depression, aggressivitet och paranoia är vanligt. Dessa läkemedel innefattar bland annat 

selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och antipsykotiska läkemedel (Risperidon). 

Behandling för ångesttillstånd kan ske genom bensodiazepiner men med risk för tillvänjning 

och beroende (Socialstyrelsen 2017b). I en studie av Cerejeira, Lagarto och Mukaetova-

Ladinska (2012) uppskattas cirka 90 % av personer med demenssjukdom att någon gång 

under sin sjukdomstid drabbas av beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD). De visar 

sig genom ångest, irritabilitet, apati, vanföreställningar, hallucinationer, sömn eller 

aptitförändringar med flera. I en annan studie av Zwijsen et al. (2013) tydliggörs att det är 

extra svårt för anhöriga och vårdpersonal att möta personer med de beteendemässiga och 

psykiska symtom som BPSD innefattar. Läkemedel i kombination med god omvårdnad är 

den främsta behandlingen för demenssjukdomar. 

Måltid 

Enligt Livsmedelsverket (2017) är måltiderna betydelsefulla inom äldreomsorgen och av 

största vikt för de äldres livskvalitet. Måltiderna är ett tillfälle för gemenskap och glädje och 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sindi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28821958
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är viktiga för sociala aspekter av livet vilket gör att personer känner meningsfullhet. Enligt 

WHO (2017c) är näring kombinerad med regelbunden fysisk aktivitet en av hörnstenarna för 

en god hälsa. Brist på bra näring kan däremot leda till försämrad fysik samt nedsatt 

immunförsvar. Austbø-Holteng et al. (2017) menar att i takt med demensutvecklingen hos en 

person blir matsituationerna allt svårare, vilket resulterar i sämre näringsstatus då de ofta äter 

olämplig eller känner likgiltighet inför mat. Långt gången demenssjukdom leder så 

småningom till att de helt tappar sin förmåga till att kunna äta själv. Jansen et al. (2015) 

framhäver att det inte finns tillräckliga bevis som påvisar att det skulle finnas 

näringsrelaterade samband till progressiv demens. Det är även oklart enligt Volkert et al. 

(2015) ifall specifika näringsämnen saktar ner den kognitiva nedgång som demenssjukdom 

innebär. Däremot menar Livsmedelsverket (2017) att måltiderna är viktiga för bevarandet av 

de sjuka, sköra, äldre personernas funktionsförmåga.       

Undernäring     

WHO (2017d) definierade i sina riktlinjer termen undernäring som ett tillstånd där brist på 

olika näringsämnen har orsakat skadlig samt mätbar påverkan på kroppens sammansättning. I 

riktlinjerna framkom undernäring som ett betydande problem. Effekter av undernäring kan 

innebära minskad muskel och benmassa samt försämringar i kognitiva förmågor, vilket kan 

leda till ett ytterligare ökat vårdbehov. I en litteraturstudie av Nieuwenhuizen, Weenen, 

Rigby och Hetherington (2010) beskrivs åldrandet som den nya anorexian med anledning till 

att intaget av mat sjunker med 25% mellan åldrarna 40 - 70 år. Samma studie visar att äldre 

personer äter mindre, långsammare, är mindre hungriga jämfört med tidigare i livet och 

energiintaget kan sjunka med 1300 kilokalorier per dag för män och 600 kilokalorier för 

kvinnor. Minskandet av energibehovet sjunker inte i samma takt som det reducerade 

näringsintaget vilket leder till viktnedgång, där förlusten av muskelmassa är störst. 

Nieuwenhuizen et al. (2010) skriver vidare att undernäring är ett av de största hoten till de 

äldres hälsa och har ett samband med ökad risk för depression, infektion och dödlighet. En 

annan studie av Gillette-Guyonnet et al. (2000) visar att undernäring är ett mer vanligt 

förekommande problem hos personer med demenssjukdom. Författarna rapporterade även att 

över hälften av deltagarna i deras studie påvisade signifikant viktnedgång i samband med den 

sjunkande neurologiska förmågan och det ökade energibehovet. Studien visar även att kraftig 

viktnedgång hos personer med demenssjukdom är en faktor till ytterligare ökad risk för 

dödlighet. 
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För att bedöma risken till undernäring är det rekommenderat av Socialstyrelsen (2011) att vid 

inskrivning i sluten vård eller vid inflyttande till ett boende, bör en riskbedömning ske inom 

ett dygn. De instrument som rekommenderas av Socialstyrelsen (2011) för att bedöma 

undernäringsrisken är Mini nutritional assessment (MNA), Nutritional risk screening (NRS) 

och Malnutrition universal screening tool (MUST). Dessa instrument är baserade på samma 

grundprincip där frågor om viktförlust, förhållandet mellan aktuell vikt och längd, förmågan 

att äta och hur den aktuella sjukdomen fortskrider finns med. Riskbedömningar är en viktig 

del i att upptäcka och förebygga undernäring och är snabbt genomförda av sjuksköterska, 

läkare eller dietist.   

Klassificering av undernäring 

Body Mass Index (BMI) är när ett mått på förhållandet mellan vikt och längd och räknas ut 

genom  BMI är det vanligaste sättet att definiera 

kroppsvikt i förhållande till längd. Ett BMI mellan 25 och 30 är en skyddande faktor för att 

undvika undernäring och leva ett längre liv vid åldrandet. Socialstyrelsen (2011) definierar 

undernäring enligt riktlinjen som en ofrivillig förlust av 10 % kroppsvikt jämfört med 

habitualtillståndet. Personer över 70 år minskar vanligtvis sin kroppsvikt med 0,5 % per år 

men samtidigt som vikt minskar kan också den totala längden minska vilket kan leda till 

missvisande BMI värden. Socialstyrelsen (2011) ger riktlinjen att undernäring innebär <19 

kg/m² upp till 70 år eller < 21 kg/ m² över 70 års ålder. BMI tar inte muskelmassa i anspråk 

vid uträkning vilket innebär att muskulösa människor kan definieras som överviktiga. 

Munhälsa    

I en rapport från Socialstyrelsen (2017b) beskrivs hur munhälsa är en integral del i 

upplevelsen av hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Bristande munhälsa kan vara en 

riskfaktor för undernäring och är i förlängningen en ökad risk för fall. Nedsatt kognitiv 

förmåga och motorik är anledningar till svårigheter att sköta den dagliga munvården och 

leder till nedsatt munstatus. I studien av Gil‐ Montoya et al. (2017) framkommer att sänkt 

kognitiv förmåga som vid demenssjukdom, har en signifikant påverkan på mängden plack 

och tandköttsblödningar hos deltagarna. Detta visar att ett flertal faktorer som är förknippat 

med demens kan ha en påverkan på munhälsan. 
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Miljö  

I Socialstyrelsens (2017a) rapport om de nationella riktlinjerna för demenssjukvård 

framkommer rekommendationer gällande miljöanpassning där de understryker vikten av en 

individanpassad miljö inom särskilda boenden. Det är av betydelse att sträva efter en 

kontinuerlig och lättförståelig miljö anpassad efter sjukdomsgraden hos personer med 

demenssjukdom. Miljön skall vara främjande i den mån att den är inbjudande till att delta i de 

dagliga aktiviteterna. Exempel på detta innebär att färg, planlösning och designen av 

boendets miljöer skall ge möjligheten att tillföra att den boende kan känna igen sig, såsom att 

hitta till toaletten. I en litteraturstudie av O’Malley, Innes och Wiener (2017) visar på att 

förändringar i miljön skulle underlätta övergången från hemmet till särskilt boende. De menar 

vidare att det finns för få riktlinjer för hur sådana anpassningar ska ske med hög evidensgrad 

på effekter. Även Socialstyrelsen (2017a) skriver att det skall finnas möjligheter till en trygg 

och anpassad utevistelse utan risk för den boende. Enligt en studie av Calkins, Szmerekovsky 

och Biddle (2007) kan utevistelse ge positiv påverkan på sömn och agitationsbeteenden. 

Dessa åtgärder skall vidtas för att stödja både den sociala och psykologiska aspekten i det 

dagliga livet men även för att främja den fysiska aktivitetsnivån hos de äldre.  

Personcentrerad omvårdnad     

Med personcentrerad omvårdnad menas att ta hänsyn till individens kulturella och språkliga 

bakgrund för att skapa en god omvårdnad. Vid en demensdiagnos är ett personcentrerat 

arbetssätt en metod till att göra vården mer personlig och anpassad efter den personens 

behov. Det kan praktiskt innebära att bemötandet av personer med demenssjukdom bör ske 

med respekt till hens tidigare upplevelser och individualitet till grund (Socialstyrelsen, 

2017a). I en studie av Yasuda och Sakakibara (2017) undersöks hur införandet av ett mer 

personcentrerat arbetssätt upplevs av patienterna. I studien framkommer att utbildning av 

vårdpersonal i arbetssättet och utökad anpassning till de individuella behoven hos personer 

med demenssjukdom innebar signifikanta skillnader i livskvalitet. Bland många 

omvårdnadsteorier finns fyra konsensusbegrepp, hälsa, människan, omvårdnad och miljö. 

Denna litteraturstudie utgår ifrån hälsa som bärande begrepp vilket innebär att målet med 

omvårdnaden är att bevara hälsa och välbefinnande. Insikt av att varje människa är unik och 

har olika upplevelser av behov, lidande och tillfredsställelse är viktigt för bevarandet av 

hälsa. Det innebär en helhetssyn på människan och dennes egen upplevelse av sin 

livssituation. Vidare är hälsa något som handlar om hela människan, som betydelsefulla 

relationer, att få känna en inre balans och att få uppleva sammanhang i livet (Willman 1996). 
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Hälso- och sjukvårdslagen (3 kap. 1§ SFS 2017:30) tydliggör att ett av målen för sjukvården 

är att förse hela befolkningen med vård på lika villkor. Vården ska utgå ifrån principen "alla 

människor är lika värda" vilket kan kopplas till teorier om personcentrerad omvårdnad.    

Sjuksköterskans ansvarsområde 

Sjuksköterskans ansvarsområde är omvårdnad vilket innebär att främja hälsa och förebygga 

ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). I Socialstyrelsens riktlinjer (2017b) 

framkommer att antalet team som innefattar omvårdnad, medicinsk och 

rehabiliteringskompetens behöver utökas inom hälso- och sjukvården för att kunna möta de 

behov som finns. I en studie av Fletcher och Carey (2011) utforskas sjuksköterskornas 

kunskaper, utmaningar, attityder och metoder för att stödja näringsintag. Studien identifierade 

att även om sjuksköterskorna visste att näringsproblemen fanns på arbetsplatsen gavs det låg 

prioritet på dem då större fokus lades på andra omvårdnadsområden. En av 

huvudanledningarna till att det blev nedprioriterat visades vara att sjuksköterskornas 

kunskaper var svaga inom området. De mest relevanta resultaten från forskningen var att 

sjuksköterskor inte upplevde näring som viktig och att de saknade intresse för området samt 

upplevde att det var mindre relevant jämfört med andra uppgifter. Till exempel kände endast 

32 % av sjuksköterskorna att de skulle assistera med att hjälpa patienter att äta och 8 % tyckte 

att patientens näringshantering var dietistens roll och inte sjuksköterskans på grund av 

sjuksköterskornas arbetsbelastning. Samma författare menade att mer vikt behöver läggas på 

nutrition vid sjuksköterskors utbildning då näringskunskaper påverkar deras attityder och 

framtida tillvägagångssätt för att främja god nutrition. I en intervjustudie av Bjerrum, Tewes 

och Pedersen (2012) påvisades att effekten av utbildningsinsatser har påverkat 

sjuksköterskornas kunskaper kring näring. Utbildning fick dem att känna sig säkrare på sin 

förmåga att ta ansvar för näringshantering. Vidare visade resultatet i studien att utbildning 

förbättrade deras medvetenhet om sjuksköterskespecifik behandling samt deras ansvar för 

näringsbedömningar. Sjuksköterskans ansvarsområde och dess påverkan kan påvisas inom 

strokesjukvården, som är en annan patientgrupp som ofta drabbas av nutritionsproblematik. 

Perry, Hamilton, Williams och Jones (2012) visar i sin litteraturstudie att sjuksköterskans 

stödjande arbete inom nutrition vid stroke är av stor vikt. Sjuksköterskorna i studien var 

ansvariga för träning vid dysfagi, munhygien, måltidsanpassning och riskbedömningar. I flera 

av de inkluderade studierna visades positiva effekter av dessa åtgärder såsom att 

måltidsanpassning inom särskilda boenden gav undersökningsgruppen en viktuppgång och 

ökad livskvalitet efter åtgärderna.    
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Teoretisk referensram.  

Virginia Henderson teori handlar om grundprinciper inom omvårdnad, som innefattar 14 

komponenter. Principerna innefattar till exempel att patienten ska kunna andas ordentligt, få 

tillräckligt med sömn och att kunna bibehålla normal kroppstemperatur. Dessa komponenter 

menade hon är grunden till allmän omvårdnad. Även grundläggande behov såsom att äta och 

dricka är lika viktiga aspekter i teorin. Vidare utgår Hendersons teorier ifrån ett 

personcentrerat perspektiv vilket innebär att det är personen och inte till exempel 

demenssjukdomen som sätts i fokus och tar utgångspunkt i den demenssjukes upplevelse av 

sin verklighet (Alligood 2017). 

1.2 Problemformulering     

Litteraturgenomgången visade att ett stort antal personer insjuknar i någon form av 

demenssjukdom i världen. Undernäring är ett betydande problem relaterat till deras nedsatta 

kognitiva förmåga, depression och förändrade beteenden. Dessa personer har svårt att inta 

näring i den utsträckning som behövs relaterat till deras nedsatta funktionsförmåga. Utifrån 

detta löper de risk för undernäring vilket kan leda till viktnedgång, fall samt nedsatt 

återhämtning vid sjukdom. Forskningen inom nutritionsproblematik vid strokesjukvård visar 

på positiva effekter som ett anpassat vårdande kan ha för att stödja patienterna. Vid 

strokesjukdomar finns liknande symtom och problematik som vid demenssjukdomar och ett 

anpassat förhållningssätt kan innebära lika stora positiva effekter för de båda. Det denna 

litteraturstudie tillägger är en redogörelse av de mätbara effekterna som omvårdnadsåtgärder 

kan ha vid nutritionsproblematik hos personer med demenssjukdomar. Vidare är denna 

litteraturstudie relevant för nyutbildade sjuksköterskor då de kan få en översikt av de positiva 

effekterna som anpassade omvårdnadsåtgärder vid måltidssituationer kan innebära. Även 

relevant för dem med intresse av att stödja personer med demenssjukdom att upprätthålla ett 

adekvat näringsintag. 

1.3 Syfte     

Beskriva effekter av omvårdnadsåtgärder för att stödja nutritionsintag vid demenssjukdom, 

samt om information och samtycke givits från deltagarna i de undersökta studierna samt 

huruvida det etiska godkännandet redovisas.  
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1.4 Frågeställningar     

 Vilka effekter har olika omvårdnadsåtgärder för att stödja näringsintaget för personer med 

demens? 

 Hur har de deltagare som ingår i de granskade artiklarna givit samtycke och fått 

information?  

 Har de inkluderade studierna redovisat att de granskats av en etisk kommitté?  

 

2 Metod 

2.1 Design 

Den valda designen var en deskriptiv litteraturstudie som avsågs sammanställa forskning 

utifrån studiens syfte, med artiklar ur en kvantitativ ansats med interventioner som metod 

(Polit & Beck 2011).     

2.2 Sökstrategi      

Sökningar gjordes i databaserna CINAHL och PubMed. CINAHL är en databas som täcker 

en stor del av samtliga omvårdnadstidskrifter (Polit & Beck 2011). PubMed är en de största 

databaserna för forskning inom medicin. Den främsta delen av data kommer ifrån 

underdatabasen MEDLINE som innefattar över 5 000 tidskrifter inom medicin och 

omvårdnad (Polit & Beck 2011). Dessa databaser valdes utifrån litteraturstudiens syfte med 

fokus på omvårdnad. Studien genomfördes genom artikelsökningar í de nämnda databaserna. 

Genom utvalda termer för ämnet såsom Eating, Dementia, Alzheimer disease, Malnutrition, 

Nursing homes, Nutrition och Music har sökningarna specificerats för att svara på syftet. Alla 

söktermer och utfall av sökningar presenteras i tabell 1. Baserat på dessa söktermer har ett 

antal indextermer inom CINAHL (Headings) och PubMed (MeSH) valts ut för att vidare 

definiera sökningarna. Headings och MeSH termer tilldelas till artiklarna i databaserna för att 

ge dem specifika beteckningar som fungerar som artikelns ämne. Att använda dessa 

indextermer är ett tillförlitligt sätt att hitta artiklar som använder olika begrepp för samma 

fenomen, där fritextsökning kan resultera i ett bortfall när synonymer använts i titeln (Polit & 

Beck 2011). Vidare har indextermerna kombinerats med begränsningar på sökningen samt 

Booleska sökoperatorer. Booleska sökoperatorer kan vara lämpliga när en sökning behöver 

breddas eller smalnas av och innefattar AND, OR och NOT. Sökoperatorn AND användes för 
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att begränsa sökningarna till att innefatta samtliga ord i sökningen, vilket innebär att alla 

skrivna ord ska återfinnas i studien. Operatorn OR används för att sökningen kan ske med två 

termer med liknande definition för att bredda sökningen, då studier kan inkludera ett av dessa 

begrepp som indexterm men inte det andra (Polit & Beck 2011). För att vidare definiera 

sökningarna blev vissa begränsningar applicerade. En av de valda begränsningarna var Peer-

reviewed som innebär att artikeln är granskad av kunniga inom samma forskningsområde 

innan publikation. Denna funktion till kvalitetskontroll finns endast i CINAHL. I PubMed 

jämfördes tidskrifterna, där artiklarna publicerats, med Scopus (2018) databas över 

vetenskapligt granskade tidskrifter. Vidare beslutades det att artiklarna skulle vara 

publicerade 2007–2018 och språkbegränsning sattes till artiklar på engelska. Dessa kriterier 

valdes för att ta del av så nyskriven forskning som möjligt, då forskningsområdet är under 

ständig utveckling. De inkluderade artiklarna var författade på engelska vilket Polit och Beck, 

(2011) rekommenderar om författarna behärskar språket. Då designen kräver att primärkällor 

använd uteslöts alla sekundärkällor, såsom litteraturstudier (Polit & Beck 2011).    

Utifrån de generella teman som framgick i de uppsökta artiklarna, ämnade författarna till 

detta arbete att söka kompletterande artiklar till dessa för att styrka resultatets 

generaliserbarhet. Genom de utvalda artiklarna kontrollerades referenslistorna och en artikel 

(Dunne et al. 2003) valdes till föreliggande studie utifrån relevans till syftet (Polit & Beck 

2011). Utifrån detta har sedan sökningar genomförts utifrån denna artikelns MeSH och 

Headings för att finna ytterligare indexterm som stöd vid sökning till närliggande forskning.     

2.3 Urvalskriterier     

De inklusionskriterier som krävdes för att artiklarna skulle inkluderas i resultatet var att de 

skulle ha fokus på de olika omvårdnadsåtgärder som finns vid nutritionsproblematik hos 

personer med demenssjukdom. Artiklarna inkluderades om de var kvantitativa och använde 

interventioner som metoder. Endast primärkällor inkluderades då sekundärkällor inte kan 

användas enligt studiens design. Artiklarna skall även främst behandla deltagare som bor på 

ett särskilt boende som innebär att de inte bor hemma och inte vårdas på sjukhusavdelning.       
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Tabell 1.  Sammanfattning av söktermer och utfall av sökningar i databaserna.  
 

Databas     

   

Begränsningar 

sökdatum     

   

Söktermer     

   

Antal 

träffar     

   

Lästa 

abstract  

Utvalda 

artiklar   

PubMed   10 år Engelska  

2018-02-15   

 ("Eating"[MAJR
1
]) AND 

("Dementia"[Mesh
2
] OR "Alzheimer 

Disease"[Mesh
2
])   

 62  12  2  

 PubMed  10 år Engelska  

2018-01-08  

 ("Malnutrition/prevention and 

control"[MeSH
2
]) AND 

"Dementia"[MAJR
1
])   

 33   6   2 

PubMed 10 år Engelska  

2018-01-08  

 

(("Dementia/complications"[ MeSH
2
] 

OR "Alzheimer Disease"[ MeSH
2
]) 

AND "Nursing Homes"[ MeSH
2
]) 

AND "Nutrition Assessment"[ 

MeSH
2
]))  

16 3  2  

PubMed 

 

10 år Engelska  

2018-01-08  

 

"Nutritional Status"[ MeSH
2
] OR 

"Nutrition Disorders"[ MeSH
2
] AND 

dementia AND food (fritext) 

232 15 3  

(1 Dubblett)  

PubMed 

 

10 år Engelska  

2018-01-08  

 

"Malnutrition/diet therapy"[MAJR]) 

AND "Nursing Homes"[MeSH
2
]  

16 6 2  

(1 Dubblett) 

CINAHL     10 år, engelska, 

peer reviewed, 

2018-02-15 

(MH "Dementia") AND meal (fritext) 58    13 2  

CINAHL     10 år, engelska, 

peer reviewed, 

2018-01-08     

((MH
3
 "Dementia") OR 

(MH
3
"Alzheimer's Disease")) AND 

((MH
3
"Music") OR (MH

3
"Music 

Therapy")) AND (MH
3
"Descriptive 

Statistics")   

51 18 2  

Antal   468 73 13 

 
MAJR1 (Major topic). Mesh2 (Medical subject headings). MH3 (Major Heading) 

 

2.4 Urvalsprocess     

Totalt blev mängden möjliga artiklar 468 stycken. Utifrån titel och sammanfattning kunde 

395 artiklar uteslutas baserat på deras icke-relevans till syftet. De 73 kvarvarande artiklarnas 

sammanfattning genomlästes grundligt individuellt och relevansen diskuterades mellan 

författarna. Av de 73 kvarvarande artiklarna uteslöts 60 då de inte uppfyllde 

inklusionskriterierna. De 13 kvarvarande artiklarnas resultat genomlästes och kvarstod som 

relevant utifrån deras innehåll. Även artiklarnas referenser granskades varav 1 artikel valdes 

därigenom till resultatet baserat på relevans. Därmed blev det slutligen 14 relevanta artiklar. 

Processen presenteras överskådligt i figur 1. Sökningarna som gjordes var begränsade till tio 

år men utifrån referenslistan i en av de utvalda artiklarna hittades en artikel som bedömdes 

som högst relevant till syftet. Den artikeln publicerades år 2003 men författarna till denna 

studie bedömer att forskningen är fortfarande aktuell då den behandlar effekter av färg på 

porslin som inte förändrats mycket över åren och är relevant till syftet. Artiklarna valdes ut 
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för att innefatta kvantitativa ansatser, förutom två artiklar som använt sig av mixad ansats. De 

mixade studierna omfattar både kvantitativa och kvalitativa data och då artiklarna hade 

tydligt definierade kvantitativa delar kunde de därmed användas till resultatet.  

 

 

  Figur 1. Översikt av urvalsprocessen. 

2.5 Dataanalys     

De utvalda artiklarna skrevs ut och båda författarna till föreliggande studie läste individuellt 

igenom allt material. Författarna markerade med olikfärgade pennor de delar som svarade på 

syftet samt den metodologiska frågeställningen. Utifrån Polit och Beck (2011) är kodning 

utifrån färg ett överskådligt sätt att sammanställa data. När texterna lästs klart 

sammanställdes artiklarna i en tabell där; författare, år, land, titel, syfte, resultat, design, 

deltagare, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod presenterades. Detta för att skapa en 

överskådlig bild över artiklarnas huvudsyfte och innehåll. Genom diskussion mellan 

författarna framstod tre teman och sex interventioner som svarade på syftet. Att dela in 

resultat utifrån olika teman skriver Polit och Beck (2011) är en metod för att skapa ett 

översiktligt resultat. Utifrån indelningen presenterades de statistiska utfallsmåtten under 

respektive intervention i denna studies resultat. Studiernas resultat presenteras via 

beskrivande statistik vilket enligt Polit och Beck (2011) är fördelaktigt för att redovisa 

kvantitativa data på ett förståeligt sätt. Då artiklarna var författade på engelska som inte är 

författarnas modersmål krävdes det att vissa begrepp översattes genom ett Engelskt-Svenskt 

lexikon. Den metodologiska aspekten som granskades var de etiska aspekterna som studierna 
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presenterar. De datapunkter som insamlades var godkännande av etisk kommitté, hur 

information delgivits till deltagarna och hur samtycke inför deltagandet till studien samlades 

in. I föreliggande litteraturstudie har den etiska aspekten granskats vilket enligt Polit och 

Beck (2011) är en del av de grundläggande data som alla litteraturstudier skall presentera.       

2.6 Etiska överväganden     

Helsingforsdeklarationen är ett styrdokument gällande forskning som involverar människor 

och är författat av Världsläkarförbundet. I de etiska riktlinjerna framgår det vilka beaktanden 

som bör tas och vad som inte får göras. Det generella i principerna är individens rätt till 

autonomi samt konfidentialitet. Särskilda forskningsetiska råd skall bedöma om forskning 

kan eller bör genomföras. Det etiska rådet fungerar som ett oberoende organ, vilket innebär 

att de är en övervakande myndighet som godkänner genomförs och granskar studien vid 

avslut. Enligt Polit och Beck (2011) skall deltagarna ha fått information både muntligt, 

skriftligt samt att de skall ha haft möjligheten att avsluta sitt deltagande utan särskild 

anledning. Studierna som behandlas skall även vara skrivna med anonymitetsprincipen samt 

principen om att inte deltagarna skall ta någon skada. Då artiklarna var ur en kvantitativ 

ansats skall även kontrollgruppen fått ta del av samma intervention vid positivt resultat.  

Författarna till denna studie diskuterade sin förförståelse till ämnet för att minska risken att 

misstolka olika begrepp och teman och sträva efter att ha ett objektivt synsätt. Genom att 

sträva efter att redovisa resultatet som författarna till de inkluderade studierna menade visas 

respekt till ursprungskällan. Detta genom att inte förvrida resultat för att skapa bättre 

överensstämmelse med syftet. Denna studies ämnas hållas fri från alla typer av plagiat och 

strävar efter noggrann källhänvisning. Vidare sökte denna litteraturstudie att inkludera studier 

som erhållit godkännande att bedriva sin forskning av motsvarande etiskt råd.  

3.0 Resultat 

Syftet var att beskriva effekter av omvårdnadsåtgärder för att stödja nutritionsintag vid 

demenssjukdom. Av de 14 inkluderade artiklarna som använts i resultat är samtliga 

experimentella interventionsstudier där forskarna undersökt effekter av anpassning vid måltid 

för patienter med demenssjukdom. Efter bearbetning av artiklarna sorterades de utifrån tre 

teman: Anpassning av kost, Anpassning av miljö och Utbildning som presenteras i 

resultatet. Temat Anpassning av kost indelas i interventionerna Näringsdryck och 

Näringstillskott. Temat Anpassning av miljö indelas i Förändringar vid matbordet och 

Musik. Temat Utbildning indelas i interventionerna Minnesträning och Förändring i 
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arbetssätt. Visuell presentation återges i figur 2. Samtliga teman besvarar litteraturstudiens 

första frågeställning. Den metodologiska frågeställningen presenteras under rubriken: Etiska 

aspekter vid urval.  

 

Figur 2. Översikt av de presenterade teman samt interventionerna. 

 

 

 

 

Figur 3. Översikt av de främsta mätpunkter där de behandlade studierna gav resultat 
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3.1 Anpassning av kost 

Under detta tema ingår Näringsdryck och Näringstillskott, vilka innefattar alla områden där 

tillskott i sammansättningen av mat har skett och där näringsdryck har använts samt 

utvärderats.  

 

Tabell 2. Översikt av interventioner inom temat Anpassning av kost. 

Intervention Interventionsmetod 

 

Studie 

 

Effekt  

 

Näringsdryck Näringsdrycker som 

komplement till 

måltid 

Allen, 

Methven och 

Gosney 

(2013b) 

↑ Kalorier 

↑ Protein 

→ Normal kostintag 

 

 

Näringstillskott Tillskott av näring 

till kost 

Leslie et al. 

(2012) 

↑ Vikt 

↑ Intag av fett 

 

 

Näringsdryck 

I studien av Allen, Methven och Gosney (2013b) framkommer det att näringsdrycker har en 

liten men signifikant betydelse när det gäller viktuppgång bland äldre. Varje deltagare i 

studien fick tre näringsdrycker om dagen under en veckas tid. Beroende på högre arbetsbörda 

på morgonen och förmiddagen serverades näringsdrycker främst på kvällen. Däremot hade 

det ingen signifikant betydelse på konsumtionen när på dygnet de intogs (p= 0.484). Ett 

genomsnitt av kalorier och protein som intogs av deltagarna räknades ut efter varje måltid. 

Därefter jämfördes energiintaget mellan kontrolldagar som innebar vanlig kost och 

interventionsdagar där näringsdryck inkluderades. Det var ett högre energiintag på 

interventionsdagarna då mat samt näringsdryck intogs än på kontrolldagarna (p < 0.001). 

Vidare var det var ingen signifikant skillnad på energiintaget från maten på 

interventionsdagarna i jämförelse med kontrolldagarna (p= 0.641). De dagar deltagarna fick 

både mat och näringsdryck visades en förbättring i kaloriintaget (p= 0.0001). Proteinintaget 

från mat på interventionsdagarna i jämförelse med kontrolldagarna visade ingen signifikant 

skillnad (p= 0.576). Det var däremot skillnad totalt i proteinintaget på interventionsdagarna 

då både mat och näringsdryck intogs i jämförelse med kontrolldagarna (p < 0.0001). På 

interventionsdagarna uppnådde fler personer sitt dagliga rekommenderade intag av protein. 

Resultatet visade att näringsdrycker inte gav någon negativ påverkan på mängd kalorier och 

protein deltagarna fick i sig från den vanliga kosten.    
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Näringstillskott 

Leslie et al. (2012) undersökte i sin studie effekter av att energiberika mat med smör samt 

grädde och fann att skillnader kan påvisas i intag av fett (p= 0.014) samt viktökning inom 

undersökningsgruppen. Interventionen bestod av att energiberika med 50mililiter grädde till 

flingor, gröt, soppa och desserter samt 8gram smör till potatis. Detta ledde till en ökning av 

intaget fett med 16,7 gram (p= 0.014) och en potentiell ökning av energiintag på 400 

kilokalorier. Inga signifikanta skillnader kunde påvisas i energi och näringsintag mellan 

grupperna. Den ökade mängden fett ledde till en viktökning inom interventionsgruppen varav 

sex av deltagarna ökade med >2kg (p= 0.018) och övergick till en normalvikt enligt BMI. I 

kontrollgruppen kunde ingen viktökning påvisas (p= 0.536) och hälften av deltagarna 

minskade i vikt. Ingen signifikant skillnad fanns mellan grupperna i viktökning (p=0.08). 

Resultat i studien visar på att energiberikning av mat kan stödja viktökning.  

3.2 Anpassning av miljö 

Anpassning av miljö inkluderar alla artiklar vars intervention påverkade den fysiska 

omgivningen där mat och dryck intogs. Detta inkluderar förändringar av färg, ljud samt 

situation vid matbordet. 
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Tabell 3. Översikt av interventioner till temat Anpassning av miljö.  

Intervention 

 

Interventionsmetod 

 

Studie 

 

Effekt  

 

Förändringar vid 

matbordet 

Serveringsmetod av 

näringsdryck 

 

 

Personal sitter med 

vid måltider och 

äter, självservering, 

lugn miljö 

 

Effekter av hög 

kontrast i porslin 

 

Extra stöd och tid 

vid måltid. 

Volontärer. 

Allen, Methven 

och Gosney 

(2013a) 

Charras & 

Frémontiere 

(2010) 

 

 

Dunne et al. 

(2003) 

 

Wong, Burford, 

Wyles, Mundy 

& Sainsbury 

(2008)  

 

↑ Kalori 

→ Bibehållen vikt 

 

 

↑ Vikt 

 

 

 

 

↑ Matintag 

↑ Dryck 

 

↑ Body Mass Index 

↑ Kalorier 

 

Musik Musikprogram vid 

måltid 

 

 

 

Musikprogram vid 

måltid 

 

 

Musikprogram vid 

måltid 

 

Lugn musik vid 

måltid  

 

Chang, Huang, 

Lin, K.C. & 

Lin, L.C. 

(2010). 

 

Ho et al. (2011) 

 

 

 

Thomas & 

Smith (2009) 

 

Wong et al. 

(2008) 

↓ Verbal agitation 

↓ Fysisk agitation 

→ Längre tid vid bordet 

 

 

↓ Verbal agitation 

↓ Fysisk agitation 

→ Längre tid vid bordet 

 

↑ Kalorier 

 

 

↑ Body Mass Index 

↑ Kalorier 

 

 

Förändringar vid matbordet 

Att individuellt anpassa assistans vid nutrition kan ha effekter på förmågan att inta näring hos 

personer med demenssjukdom, då demenssjuka personer kan ha lätt att bli distraherade och 

oroliga i samband med måltid (Mamhidir, Karlsson, Norberg & Kihlgren 2007). Allen, 

Methven och Gosney (2013a) visar i sin studie hur serveringsmetoder av näringsdryck har 

påverkan på intaget och fann då skillnader (p= 0.027) vid jämförelse av servering i glas eller 

direkt ur förpackningen med sugrör. Medelvärdet på ökningen av mängd näringsdryck som 

intogs var 7,3 % vid servering i glas men det ökade intaget av kalorier var endast gränsvärde 
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till signifikant betydelse (p= 0.052). Detta kan ha berott på skillnader i dryckernas 

sammansättning av näringsämnen där protein och kaloriinnehållet varierar. Således är det mer 

effektivt att servera en näringsdryck i ett glas eller annan behållare där personen kan se 

innehållet och avgöra mängden visuellt. Detta jämfört med att dricka ur en ogenomskinlig 

förpackning via sugrör, då det är en mer krävande uppgift för de muskler som styr läpparna 

samt att de får svårare att bedöma mängden dryck som är kvar (Allen, Methven och Gosney, 

2013a). Att servera näringsdryck i ett glas som har stor kontrast mot underlaget och 

innehållet påvisar Dunne, Neargarder, Cipolloni och Cronin-Golomb (2003) vara en 

ytterligare möjlighet till att öka intag av dryck. Wong, Burford, Wyles, Mundy och Sainsbury 

(2008) visar i sin studie att individanpassning vid måltid kan ske i form av att ge måltider 

senare eller tidigare under dygnet. Det medförde då att de som behövde assistans vid måltid 

lättare kunde få det måltidsstöd av personalen som de behövde. Genom att deltagarna fick 

mer stöd vid måltid så kunde det kopplas till ett ökat näringsintag och ökat BMI med 

0,3kg/m
2
 (p < 0.04). Betydelsen låg inte i när måltiden intogs utan hur lång tid som brukades.  

Dunne et al. (2003) undersöker hur förändring i färg och kontrast hos porslin påverkar mat 

och dryck intaget och fann signifikant ökning i huvudstudien samt i uppföljningen ett år 

senare. I huvudstudien ökade medelvärdet i mängd mat som intogs när porslin av en 

högkontrast röd färg användes. En jämförelse gjordes genom kontrolltester där endast vitt 

porslin användes. Forskarna fann skillnader mellan pre-test och post-test där matintaget 

ökade med genomsnitt 25 % under alla måltider. Intaget av dryck ökade med upp till ett 

medelvärde på 84 % över alla måltider (p= 0.001). Åtta av nio deltagare kunde påvisas ha 

ökat sitt matintag med 10 % under interventionen jämfört med innan och efter, där de med 

lägst bastillstånd innan intervention hade mest utrymme för förbättring. I uppföljningsstudien 

ett år senare fann forskarna liknande resultat med ökning på 25,1 % i matintag under 

interventionen där blå färg med hög kontrast användes istället. Under uppföljningsstudien 

påvisades att sex av nio deltagare ökade sitt mattintag med 10 % eller mer. Vätskeintaget 

ökade också under interventionen med en ökning av 10 % eller mer vilket kunde påvisas på 

fem av nio deltagare. Resultatet påvisar att färg på porslinet i kontrast med maten kan vara en 

faktor för potential till ökat matintag. Det som avgör betydelsen är kontrast och inte färgen.   

I Charras och Frémontieres (2010) studie visades att då personal deltar vid lunchserveringen 

och sitter med vid bordet så kan det påverka matintaget och därmed vikten hos deltagarna. 

Interventionen innefattade förändringar mot en mer familjär matmiljö med större bord, 

självservering, utökad tid till måltid samt lugn miljö. Efter sex månader vid interventionens 

slut vägdes deltagarna och interventionsgruppen hade ökat i vikt med ett medelvärde på 3,37 
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kg. I kontrollgruppen observerades en viktminskning med ett medelvärde på 2,22 kg 

(p=0.0244). Resultatet tyder på att anpassning av måltidsmiljön kan ha en påverkan på 

viktuppgången hos personer med demenssjukdom. Wong et al. (2008) visar vidare på att stöd 

vid måltid i form av volontärer som kan sitta med vid måltiden, assistera med matning och 

därmed avlasta personalen har positiv påverkan. Efter interventionen där volontärer 

assisterade måltider under 12 veckor kunde en ökning med +0,37 kg/m
2 

enligt BMI mätas 

och genomsnittligt ökat intag av kalorier med 44 kilokalorier per deltagare (p < 0.001). 

Liknande påverkan av vikt utifrån en mer personcentrerad miljö kan ses i Mamhidir et al. 

(2007) där självservering, personalisering av lokaler och bilder hade en påverkan på 

viktuppgång hos personer med demenssjukdomar.  

Musik 

Ett flertal studier påvisade att musik vid måltid hade lugnande effekt och resulterade i att 

deltagarna ökade näringsintaget (Chang, Huang, Lin, K.C. & Lin, L.C 2010; Ho et al., 2011; 

Thomas & Smith., 2009; Wong et al. 2010). Studierna påvisade i stor utsträckning positiva 

effekter inom BMI, kalorier och förmåga att äta. En studie av Wong et al. (2010) kunde 

påvisa att spelning av musik vid frukost kunde innebära en sänkning av kaloriintaget från 407 

kilokalorier till 340 kilokalorier. Anledningen till detta tror forskarna handlar om att 

deltagarna var för trötta under frukosten. Ho et al. (2011) visar huruvida musik som spelas 

under måltid kan påverka agitation hos personer med demenssjukdom och underlätta för dem 

att stanna kvar och spendera mer tid vid matbordet. De fann att efter fyra veckors 

musikintervention kunde en minskning (p= 0.008) ses på nivån av agitation enligt Cohen 

Mansfield Agitation Inventory-skalan (CMAI). De mätpunkter som fanns var aggressiv och 

icke-aggressivt verbalt/fysisk agitation där minskning av beteenden kunde ses under hela 

interventionsperioden och två veckor efter avslut. Liknade resultat med minskning av 

agitationsbeteenden kunde ses i Chang et al. (2008).  

 

Thomas och Smith (2009) undersökte ifall musik som spelas under måltider har påverkan på 

kaloriintaget hos deltagarna. Undersökningarna utfördes på tolv demensboenden där de fann 

att deltagarna konsumerade 20% mer kalorier när känd bakgrundsmusik spelades jämfört 

med en måltidsmiljö utan musik. Vidare fann de ett samband mellan det ökade kaloriintaget 

och att patienterna sitter längre vid matbordet och därmed äter mer under längre tid. Wong et 

al. (2010) påvisade en ökning i kaloriintag när lugnande musik spelades vid lunch (p < 0.001) 

och till viss del vid middagen (p > 0.05). Trenden i studierna (Chang et al., 2010; Ho et al., 
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2011; Thomas och Smith., 2009; Wong et al. 2010) var att ökad tid som spenderas vid 

matbordet kan leda ökat intag av kalorier. Det kan kopplas till ytterligare studier med olika 

metoder fast med liknande resultat (Charras & Frémontiere, 2010; Mamhidir et al., 2007).      

3.3 Utbildning 

Under temat Utbildning kommer alla artiklar som behandlar någon form av inlärningsprocess 

att hanteras. Detta innefattar förändring i arbetssätt och metoder för att stödja minnesträning 

hos personer med demenssjukdomar.  

Tabell 4. Översikt av interventioner till temat Utbildning. 

Intervention 

 

Interventionsmetod 

 

Studie 

 

Effekt  

 

Minnesträning Montessoriinlärning 

 

 

Spaced retrieval 

utifrån 

Montessorimetod 

 

Lin et al. (2011) 

 

 

H.S. Wu, L.C. Lin, 

K.C. Lin, S.C. Wu 

& Liu (2013) 

↑ Edinburgh Feeding 

Evaluation in Dementia 

 

↑ Vikt 

↑ Mängd mat 

↑ Edinburgh Feeding 

Evaluation in Dementia 

 

Förändring i 

arbetssätt 

 

Utbildning i 

integritetsfrämjande 

omvårdnad  

 

Näringsdryck och 

kostutbildning 

 

 

Träningsprogram i 

nutritionskunskap 

 

Mamhidir et al. 

(2007) 

 

 

Pivi et al. (2011) 

 

 

 

Souminen, Kivistol 

& Pitkala (2007) 

 

↑ Vikt 

↑ Kognitiv förmåga 

 

 

↑ Body Mass Index 

↑ Vikt 

↑ Muskler 

 

↑ Kalorier 

↑ Mini Nutrtional 

Assessment 

 

Minnesträning 

Wu et al. (2013) fann i sin studie en signifikant påverkan genom att använda en 

standardiserad Montessori inlärningsmetod med inslag av spaced retrieval för att påverka 

nutritionssvårigheter. Montessoribaserad inlärning är en kombination av segmentering på 

större moment, upprepning och en stigande svårighetsgrad med utrymme att gå tillbaka. 

Sådana aktiviteter engagerar främst procedurminnet som ofta är mer intakt hos personer med 

kognitiv nedsättning jämfört med det explicita minnet där fakta hanteras. Genom att bryta ner 

ätandet i olika segment och sammankoppla dem genom upprepning, kan det stödja förmågan 

att äta själv hos personer med demensjukdom. Detta i kombination med spaced retrieval, som 

utgår från principen att inlärda moment har större tendens att kommas ihåg om upprepningar 
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av inlärningstillfällen sker med ökande tidsintervall. Individualiserade träningsprogram hade 

störst påverkan inom viktuppgång och mängd mat som intogs samt visade positiva 

förändringar enligt den kinesiska versionen av Edinburgh Feeding Evaluation in Dementia 

(EdFed). Även det standardiserade träningsprogrammet visade på förbättringar (p =0.007, 

0.02) jämfört med kontrollgruppen. Förbättringar kunde ses inom mängden mat deltagarna åt 

(p < 0.001, 0.007) och kroppsvikt (p < 0.001, 0.001) för båda interventionsgrupper. Dessa 

resultat kan också påvisas i Lin, Huang, Watson, Wu och Lee (2011) där Montessoribaserad 

inlärning såsom olika rörelser och frågor som upprepades sattes till musik för att träna minne 

och koordination användes. Forskarna fann även förbättringar inom förmågan att äta själv (p= 

0,006) vilket är en positiv förändring enligt EdFED skalan (p < 0.05).  

Förändring i arbetssätt 

Mamhidir et al. (2007) redogör i sin studie att utbildning i integritetscentrerad omvårdnad 

ökar förmågan att arbeta med nutrition. Genom att utbilda personal i integritetscentrerad 

omvårdnad utifrån etablerade teorier, såsom Katie Erikssons teorier, kan ett mer anpassat 

arbetssätt användas och vara till nytta för både patient och vårdare. Efter utbildningen 

ändrades miljöer och måltider efter ett integritetscentrerat synsätt där boendet blev anpassat 

utifrån att skapa en mer hemtrevlig och igenkännbar miljö. Nya tavlor, dukar, namnskyltar 

och fullstora speglar tillkom. Deltagarna skulle även själva ta mat ur skålar och behållare på 

bordet istället för att få färdiggjorda tallrikar. Dessa är en del av de förändringar som 

applicerades på avdelningen. Resultatet av interventionen var en viktuppgång på 

genomsnittligen 0,53 kg hos 13 av de 18 deltagarna i interventionsgruppen (p < 0.01). I 

kontrollgruppen gick 13 utav 15 deltagare ner i vikt med genomsnitt –4,1 kg efter fyra 

månader. Ett samband mellan ökad vikt och ökad kognitiv funktion hos deltagarna kunde ses 

enligt Gottfries-Bråne-Steen-skalan (GBS) (p < 0.01) under perioden då studien pågick. 

I studien av Pivi et al. (2011) var syftet att utvärdera om det fanns en skillnad mellan 

utbildning om näringslära och oralt näringstillskott, avseende näringsstatus hos patienter med 

Alzheimers sjukdom under en period på sex månader. Gruppen som fick näringstillskott 

visade förbättring i vikt (p < 0.001), BMI (p < 0.001), arm circumference (AC) (p= 0.002) 

och arm muscle circumference (AMC) (p= 0.013) jämfört med kontrollgruppen och 

utbildningsgruppen efter sex mån. BMI, AC och AMC  i utbildningsgruppen var betydligt 

större jämfört med kontrollgruppen. Det fanns signifikanta förändringar i totalt protein i 

näringstillskottsgruppen jämfört med de andra grupperna (p= 0.046). Resultatet antyder att 

näringsdrycker är mer effektiva jämfört med utbildning om nutrition för att förbättra 
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näringsstatus hos personer med demenssjukdom. Även om oralt näringstillskott kan påvisas 

vara bättre i jämförelse med nutritionsutbildning kunde positiva effekter av utbildning 

återfinnas i en annan studie av Souminen, Kivistol och Pitkala (2007). Där undersökte de 

förändringar i nutritionsstatus efter att personalen på boendet fick utbildning i sex halvdagar i 

användandet av MNA och matdagböcker. Under utbildningen fick deltagarna lära sig 

analysera matdagböcker och fick fördjupad kunskap i MNA bedömning och därmed kände 

sig säkrare i användandet av instrumenten. Efter ett år hade det genomsnittliga energiintaget 

ökat 21 %, från 1230 till 1487 kilokalorier. Det visades sig även att 16 % uppnått god 

näringsstatus enligt MNA jämfört med tidigare 0 %. Utbildningen kan därmed ha positiv 

effekt när det gäller näringsintaget av patienter med demenssjukdom. 

3.4 Etiska aspekter vid urval 

De behandlade studiernas etiska diskussioner och metoder presenteras översiktligt i Bilaga 1. 

Kategorierna innefattade hur deltagarna fått information inför studien (muntligt eller 

skriftligt) samt om personen själv gett samtycke eller om närstående har gett samtycke 

(fullmakt). Även godkännande av etisk kommitté redovisas såväl som total avsaknad av etisk 

diskussion.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

22 

 

Tabell 5. Översikt av de etiska diskussioner som först i de inkluderade studierna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fått 

muntlig 

information 

 

Personen 

själv ger 

samtycke 

 

Fått 

skriftlig 

information 

 

Fullmakt 

 

Etisk 

kommitté 

 

Ingen etisk diskussion 

 

Allen, Methven & 

Gosney (2013a) 

 

      ×    ×    ×  

Allen, Methven & 

Gosney (2013b) 

 

    ×      ×    ×  

Chang, Huang, 

Lin & Lin (2010). 

 

    ×     ×     ×    ×  

Charras &  

Frémontier 

(2010). 
 

    ×     ×     ×    ×   

Dunne et al. (2004) 

 

       ×  

Ho et al. (2011). 

     ×     ×     ×    ×    ×  

Leslie et al. (2013). 

 
     ×     ×   

Lin et al. (2011). 

 
     ×     ×    ×  

Mamhidir et al. 

(2007). 

 

    ×      ×    ×    × 
 

Pivi et al. (2011). 

 
       ×  

Suominen Kivistol & 

Pitkala (2007).  

 

         × 

Thomas & Smith 

(2009). 

 

      ×    ×  

Wong et al. (2008). 

 
         × 

Wu et al. (2014). 

     ×      ×      ×    ×  
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4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat  

I resultatet av den aktuella litteraturstudien har effekter av olika omvårdnadsåtgärder och 

anpassningar av miljö presenterats. Åtgärder och anpassningar visade sig ha stora effekter 

och när dessa ligger till grund i det stödjande arbetet inom demenssjukvården hos personer 

med demenssjukdom kan det förhindra nutritionsbrist. De åtgärder som återfinns i resultatet 

presenteras utifrån teman och interventioner där näringsdryckens betydelse och tillsatser till 

normalkosts effekt på vikt, återfinns under temat Anpassning av kost. Vid temat 

Anpassning av miljö presenteras effekter av att anpassa porslin utifrån färg på maten samt 

hur spelning av musik vid måltid kan ha effekter för att minska de oroliga beteendena som 

kan uppstå. Under samma tema presenteras också vad en mer hemmalik miljö kan innebära 

samt hur vilka serveringsmetoder som är att föredra. Tema Utbildning innefattar hur träning 

utifrån ett Montessori perspektiv kan underlätta för personer att äta själv. Slutligen redovisas 

hur utbildning av personal som arbetar inom demenssjukvården kan leda till ett mer anpassat 

arbetssätt.     

4.2 Resultatdiskussion 

Syftet var att beskriva effekter av omvårdnadsåtgärder för att stödja nutritionsintag vid 

demenssjukdom. I resultatet framkom att; näringstillskott, musik, färg på porslin, anpassning 

till en mer familjär och igenkännbar miljö, utbildning av personal och träning med de boende 

kan ha positiva effekter. Resultaten diskuteras under respektive intervention som presenterats 

under resultatet. 

Näringsdryck 

I den aktuella studien framkommer att näringsdryck kan ha en signifikant påverkan på intag 

av protein och kalorier. Detta rekommenderar även Volkers et al. (2015) ESPENs (European 

Society for Clinical Nutrition and Metabolism) riktlinjer. Utifrån deras studier kunde positiva 

effekter utläsas i BMI och MNA bedömningar när näringsdrycker användes. Vidare menar 

Volkers et al. (2015) att näringsdryck endast är en del av de nutritionshjälpmedel som finns 

och effekterna är begränsade av det faktum att de måste intas av personen. Enligt Statens 

beredning för medicinsk utvärderings (SBU 2014) rapport om näringstillägg för äldre, är 

slutsatsen att det saknas tillräckligt mycket data med hög vetenskaplig kvalitet för att göra en 
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klar bedömning i hur näringstillägg bör användas. SBU finner att även om det är brister i 

metoden i många av studierna så slutar de inte rekommendera kosttillskott vid behandling av 

äldre då vissa effekter kan ses. Mucci och Jackson (2008) har i sin litteraturstudie ett liknande 

resultat där ett flertal effekter kan återfinnas i deras studie, men finner samma metodbrister 

som SBU (2014) fann. Samma författare drar även slutsatsen att näringsdrycker är mest 

lämpad för dem som redan drabbats av näringsbrist och inte i förebyggande syfte. Detta är väl 

förenligt med Hendersons behovsteori där den andra punkten för effektiv omvårdnad är att se 

till så patienten äter och dricker tillräckligt. När det normala intaget av mat och dryck inte 

längre är tillräckligt kan andra metoder vara nödvändiga för att uppnå målet med bra 

nutrition. Genom näringsdryck kan behovet lättare tillfredsställas och mer fokus kan läggas 

på de andra behoven (Alligood 2015).  

Näringstillskott  

I en av studierna i resultatet påvisades positiva effekter på vikt när smör och grädde tillsattes i 

maten. I tidigare studier av Castellanos, Marra och Johnson (2009) samt Silver, Dietrich och 

Castellanos (2008) har tillskott av olika näringsämnen visat sig vara effektivt i behandling för 

undernäring. Studierna visade resultat på att tillsatser av näringsämnen hade påverkan på 

energiintaget hos deltagarna. Minst effekt av interventionen kunde påvisas hos dem som 

redan var relativt starka ätare och störst effekt kunde ses hos dem som redan var påverkade av 

nutritionsproblematik. I en systematisk litteraturöversikt av Trabal och Farran-Codina (2015) 

påvisas att ökad näringstäthet i livsmedel ger ökat energiintag. Det kan inte säkert fastställas 

utifrån studierna att interventionen har någon påverkan på andra näringsämnen som protein. 

Slutsatsen blir att energität mat utan större påverkan på volym kan ha en effekt på 

kaloriintaget men har större effekt för de som redan är undernärda. 

Förändringar vid matbordet 

Ett av resultaten visar att färg på porslin kan ha en positiv påverkan på näringsintaget hos 

deltagarna. Van Ittersum och Wansik (2012) finner liknade resultat i sin studie där det 

framkommer att färgen på tallriken bör anpassas efter matens färg. Samma författare finner 

att deltagarna i studien upplevde att storleken och färgen på tallriken påverkade deras 

uppfattning om hur mycket som serverades. Volkers et al. (2015) menar att användandet av 

färgat porslin kan vara en bidragande faktor till en mer hemmalik miljö. Resultatet påvisar 

även att förändringar i måltidsmiljön till en mer familjär och hemmalik miljö där personalen 

sitter med vid bordet kan ha positiva effekter på nutritionsintag. Detta resultat styrks i tidigare 
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studier där måltider med familjemiljö kan påvisas ha viss effekt på kroppsvikt, livskvalitet, 

fysisk förmåga samt förmågan att kommunicera (Nijs et al. 2006; Altus, Engelman & 

Mathews 2002). Volkers et al. (2015) rekommenderar att miljön som måltider serveras i skall 

vara trevlig och hemmalik. I den litteraturstudie dem genomförde pekade resultaten tydligt på 

att personer kan äta bättre när de befinner sig i en trygg och säker miljö. Detta stöds även av 

Henderson (Alligood 2017) som påtalar vikten av att skapa en miljö som är mer 

individualiserad vilket är främjande för patienters välbefinnande. 

Musik 

I det aktuella resultatet visade det sig att musik har en positiv påverkan på verbal och fysisk 

agitation samt ökat kaloriintag. I en av studierna återfanns däremot en negativ påverkan av 

musik vid spelning under frukosten. Liknande resultat återfanns i en metaanalys av Pedersen, 

Andersen, Lugo, Andreassen och Sütterlin (2017) där de undersöker hur musik påverkar 

agitation hos personer med demenssjukdom. De fann att musikterapi i flera olika former och 

duration kan påverka inte bara nutritionen utan även faktorer såsom kognitionsförmåga och 

depression till det bättre. I en litteraturstudie visar Sung och Chang (2005) att signifikanta 

minskningar av agitationsbeteenden kan påvisas när musik spelas. Vidare menar samma 

författare att det behövs större studier för att tydligt bevisa effekterna av musik. Volkers et al. 

(2015) finner att spelandet av musik kan vara en del i ansatsen till att skapa en mer hemmalik 

och avslappnad miljö. Att musikinterventionerna tolkas positiva utgår från musikens förmåga 

att påverka beteenden såsom agitation och depression vilka är kopplade till minskat 

näringsintag.  

Förändring av arbetssätt 

I resultatet konstaterades att utbildning av personal som arbetar med personer med 

demenssjukdomar kan innebära förbättringar i näringsintag och vikt hos de med 

nutritionsproblematik. Detta resultat kunde även påvisas i Wikby, Ek och Christensson 

(2009) där de undersökte hur utbildning inom nutrition kan behandlas på individnivå och 

fann förbättringar inom proteinintag, kognitiv och motorisk förmåga efter genomförd 

utbildning. Volkers et al. (2015) menar att utbildning av personal i grundläggande kunskap 

inom nutritionsproblematik samt hur det kan bemötas kan minska förekomsten av 

undernäring. Att arbeta personcentrerat kan kopplas till Hendersons teorier inom omvårdnad 

där hennes behovsteori baseras på att vårdpersonal måste se patienten ur ett personligt 

perspektiv. Detta för att kunna bedöma vilken vård denne kan vara i behov av oavsett 
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diagnos. Inom demenssjukvården kan det i praktiken innebära stora individuella skillnader i 

omvårdnaden trots liknande diagnoser (Alligood 2017). I en intervjustudie av Johansson, 

Björklund, Sidenwall och Christensson (2017) framkommer det att deltagarna trodde att med 

ökad kunskap och intresse av demenssjukdomar skulle kunna stödja personalen i deras 

arbete. De önskade en särskilt utformad demensutbildning för alla som arbetar med personer 

med någon form av demenssjukdom för att kunna möta problematik som kan uppstå, med 

tillräcklig kunskap. Resultatet påvisar även att näringstillskott är mer effektivt i jämförelse 

med näringsutbildning när det gäller att förbättra näringsstatus hos äldre med 

demenssjukdom. Detta resultat styrks av Shatenstein, Kergoat, Reid, och Chicoine (2008) där 

de utbildade personal inom nutritionskunskap för att positivt påverka näringsintag hos 

personer med demenssjukdom. Där framkom det att vissa patienter fick stor nytta av utbildad 

personal då de fick ökat energi och proteinintag medan andra patienter inte fick lika bra 

resultat näringsmässigt. Det visade sig att även den mest lämpliga och engagerade 

vårdgivaren inte kunde stoppa att patienterna drabbas av viktminskning och fick näringsbrist. 

Hos dessa patienter framkom det att näringsdrycker var det bästa för att hålla en bra 

näringsstatus. 

 

Minnesträning 

I några av studierna i det aktuella resultatet undersöktes det ifall Montessoribaserade 

inlärningsmetoder hade effekt på förmågan att äta hos deltagarna. De fann signifikant 

påverkan på förmågan att äta själv och den tid det tog att äta. I en systematisk 

litteraturöversikt av Sheppard, McArthur och Hitzig (2017) visar majoriteten av de 

inkluderade studierna på liknade resultat. Studierna kunde redovisa starka bevis för effekter 

på förmågan att äta mat och vissa av studierna påvisade positiv påverkan på kognition. Den 

långvariga effekten av inlärningsmetoden har för lite data för att påvisas. I en studie av 

Wilks, Boyd, Bates, Cain och Geiger (2017) mättes; ångest, välmående, livskvalitet och 

aktiviteter i det dagliga livet (ADL) efter Montessoriprocesser. Studien undersökte personer 

med långt gången demens och fann att förbättring kan ske i livskvalitet även sent i 

sjukdomsförloppet. Dessa resultat i samband med tidigare forskning antyder att ett 

Montessoribaserat inlärningssystem kan vara lämpligt för att stödja näringsintaget för 

personer med demenssjukdom. Att använda anpassade inlärningsmetoder för att underlätta 

deras måltidssituation kan kopplas till Hendersons teorier. En av de viktiga aspekterna i 
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Hendersons definition av omvårdnad innefattade sjuksköterskans roll för att hjälpa personer 

att återfå självständighet. Det kan innebära i praktiken att sjuksköterskor kan assistera 

patienter med att återfå funktion genom träning (Alligood 2015).  

Metodologisk diskussion 

I tabell 5 presenteras de etiska aspekter som behandlats av de inkluderade artiklarna där 

flertalet har knapphändiga etiska diskussioner. Två av studierna har inte redovisat någon etisk 

diskussion alls. Att dessa saknar etisk diskussion kan bero på att de är delar av större studier 

där etik och godkännande diskuteras mer grundligt (Suominen et al. 2007; Wong et al. 2008). 

I nio av de inkluderade studierna har godkännande av etisk kommitté redovisats och fyra 

saknar den informationen (Charras & Frémontier 2010; Leslie et al. 2013; Suominen Kivistol 

& Pitkala 2007; Wong et al. 2008). Enligt Polit och Beck bör forskning bedömas av en etisk 

kommitté men vissa typer av forskning kan ske utan sådant godkännande till exempel 

forskning som bedrivs på grundläggande eller avancerad nivå inom universitetsstudier 

(Etikprövningsnämnden 2018). Enligt Etikprövningsnämnden (2018) bör all forskning som 

syftar att påverka personen fysiskt eller psykiskt söka om prövning av en etisk kommitté 

vilket även styrks av lagen SFS 2003:460 4§.  

 

Forskning som involverar personer som kan beskrivas som utsatta omfattas av ett större antal 

lagar jämfört med andra. Denna typ av forskning får enbart utföras ifall den gynnar personen 

själv eller andra med liknade sjukdom (SFS 2003:460). De studier som bedrivits och 

inkluderats i resultatet har utgått ifrån syftet att forskningen skulle gynna personer med 

demenssjukdom. Lagen om etikprövning av forskning som avser människor 2003:460 16 § 

innebär att forskningsdeltagare skall informeras om bland annat syfte, metod och risker med 

forskningen. I fall av kognitiv nedsättning får forskning däremot ske utan samtycke enligt 20, 

21, 22§§§. Muntlig information skall då ges till deltagarna samt anhöriga eller förmyndare. 

Enligt Polit och Beck (2011) skall all information om studien delges innan interventionernas 

start. I sju av de inkluderade studierna har inte tillvägagångssättet för hur eller om 

information givits redovisats (Dunne et al. 2004; Leslie et al. 2013; Lin et al. 2011; Pivi et al. 

2011; Suominen Kivistol & Pitkala 2007; Thomas & Smith 2009; Wong et al. 2008).   

Samtliga studier har inkluderat personer med demenssjukdomar där samtycke kan vara 

tillräckligt om det kommer ifrån anhöriga men fem av studierna redovisar att samtycke även 

givits från deltagarna.  
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4.3 Metoddiskussion 

En litteraturstudie är en inblick i och sammanfattning av den existerande forskning som finns 

inom det undersökta området. Det är vanligt med litteraturstudier på grundnivå inom hälso- 

och sjukvård. Detta för att empiriska studier med datainsamling kan vara olämpligt då det kan 

störa verksamheterna (Olsson & Sörensson 2011). Litteraturstudier är lämpliga för forskare 

då det skapar en översikt av ämnet och därigenom kan vidare evidens sökas. Det är även av 

vikt att det finns en relativt stor mängd forskning inom ämnet för att få ett tillräckligt urval 

(Polit & Beck 2011). Denna litteraturstudie hade för avsikt att sammanställa forskning inom 

nutrition i samband med demens vilket har en stor mängd tidigare forskning. Genomgången 

av litteraturen gav en övergripande bild av kunskapsläget och gav förslag på vilka områden 

som saknar kunskap eller behöver kompletterande studier. Studierna som valdes ut till 

analysen var genomförda i olika delar av världen; England, Sverige, Skottland, Holland, 

Brasilien, Nya Zeeland, USA, Taiwan, Finland och Frankrike vilket kan ses som en styrka i 

studien då det ger ett bredare spann av undersökta populationer och en omfångsrikare 

överblick i hur nutritionsproblematik behandlas internationellt. Demenssjukvården ser olika 

ut i de länder som studierna ursprungligen kommer från och endast en av de behandlade 

studierna har sitt ursprung i Sverige (Mamhidir et al. 2007) vilket kan ses som en brist i 

överförbarheten till svenska förhållanden.    

 

De databaser som valdes för sökningarna var CINAHL och PubMed vilket enligt Polit och 

Beck (2011) är relevanta och användbara databaser inom omvårdnadsforskning. Sökningarna 

som utfördes skedde med både indextermer samt fritext. Indextermer såsom Headings och 

MeSH är ett tillförlitligt sätt att bygga en sökning som resulterar i färre irrelevanta artiklar 

och ett mer hanterbart antal (Polit & Beck 2011). Sökorden som använts är breda indextermer 

med relevans för syftet där få egentliga begränsningar var satta. Den relativt korta 

tidsbegränsningen var tillräcklig för att bygga sökningar med generella termer och ändå få en 

hanterbar mängd med artiklar. Begreppet review uteslöts inte i sökningarna genom den 

Booleska termen NOT då detta kan ha lett till bortfall av studier med review i titeln.   

Artiklarnas årtal vid sökningarna har begränsats till tio år för att ta del av aktuell forskning. 

Dock har arbetet fortgått över ett årsskifte vilket resulterar i ett spann på elva år samt att en 

studie har använts utanför åldersbegränsningen (Dunne et al. 2003). Denna studie 

inkluderades i resultatet baserat på forskningsområdets relevans och oföränderlighet, då den 

undersöker färg på porslin vilket är ett område som saknar särskilda tekniska framsteg. 
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Vidare valdes studien baserat på den metod som använts med en närmare identisk 

uppföljningsstudie ett år senare vilket styrkte resultatet.  

 

Polit och Beck (2011) skriver att uppföljningsstudier är lämpliga för att påvisa långvariga 

effekter av interventioner. För att det skall klassas som uppföljningsstudie ska data insamlas 

två eller fler gånger. Risken för bortfall av deltagare genom tillexempel dödsfall är större 

desto längre tid det är mellan mättillfällena. I fem av studierna Chang et al (2008); Charras 

och Frémontier (2010); Dunne et al (2003); Suominen, Kivisto och Pitkala (2007); Wu et al 

(2013) gjordes uppföljningar från en månad upp till ett år efter interventionens början. Fyra 

av studierna kunde då påvisa långvariga positiva effekter vid uppföljningstillfället. Studien av 

Chang et al (2008) fick en fortsatt positiv effekt en vecka efter interventionens slut men 

återgick därefter till preinterventionstillfället. Även om uppföljningsstudier vore önskvärt till 

alla valda artiklar för att stärka resultatet, så kan det vara svårt att genomföra på grund av 

deltagarbortfall som forskning inom demenssjukdomar kan innebära. Endast artiklar med 

kvantitativ ansats har använts i studien då artiklar med kvalitativ ansats inte är möjliga att 

använda vid mätning av effekter och därmed inte kunnat svara på vårt syfte. Detta är 

överensstämmande med syftet i studien då endast de mätbara effekterna skulle redovisas men 

kan ändock definieras som en svaghet då en viktig aspekt faller bort. I de studierna med 

mixade metoder användes endast den kvantitativa delen då den var tydligt definierad och 

avgränsad från den kvalitativa då de resultaten i form av dagböcker och anekdoter har varit 

fristående från det kvantifierbara (Thomas och Smith 2009; Mamhidir et al. 2007; Charras 

och Frémontier 2010). Att artiklar med mixad metod användes ses inte som en begränsning i 

denna studie. 

 

För att kvalitetsgranska de inkluderade artiklarnas metod har bedömningar gjorts enligt 

SBU:s (2016) version av GRADE. GRADE är en förkortning av Grading of 

Recommendations Assessment, Development and Evaluation och är en bedömningsmatris 

där studiernas genomförande bedöms enligt en fyrgradig skala. Studier med stark metod 

såsom Randomized controlled trial (RCT) studier med få metodfel bedöms som ”Stark 

()” och baserat på antalet metodsvagheter sjunker graden av evidensstyrka. Studier av 

otillräcklig styrka innebär att mer forskning behövs inom området (SBU 2016).  
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Figur 4. Utfall av GRADE bedömning från de artiklar som behandlats. 

 

Tabell 6. Förklaring till generell evidensstyrka enligt GRADE.  

Evidensstyrka Studiedesign 

Stark               RCT 

Måttligt stark  Kvasi experimentell  

Begränsad       Observationsstudier 

Otillräcklig     Fallstudier 

   

Det ligger en styrka i de utvalda studiernas design då en stor del var RCT vilket enligt Polit 

och Beck (2011) är en tillförlitlig design till att mäta effektivitet av interventioner. Vidare 

skriver Polit och Beck (2011) att RCT studier har stor fördel till att accepteras som tillförlitlig 

fakta enligt en evidensbaserad åsyn. Svagheter i studiernas evidenskvalitet återfinns i en del 

av studierna som saknar randomisering i deras metod och utan korrekt kontroll. En svaghet i 

denna studie kan vara resultatets överförbarhet till sjukhusmiljö då endast artiklar med fokus 

på särskilda boenden eller avdelningar för personer med demenssjukdomar har inkluderats i 

sökningen. Vissa av interventionerna som beskrivits är universella och kan appliceras på en 

rad olika miljöer men delar av dem är inte anpassad för hur måltider kan se ut på ett sjukhus 

där även patienter med demenssjukdom behandlas. Det relativt låga antal artiklar som 

inkluderades i denna studie kan ses som en begränsning av generaliserbarheten av resultatet. 

Det som talar för att antalet artiklar har en mindre påverkan på resultatet är de 

överensstämmande resultat som återfinns i större systematiska litteraturstudier och 

metaanalyser (SBU 2014; Mucci & Jackson 2008; Trabal & Farran-Codina 2015; Volkers et 

al. 2015; Pedersen et al. 2017; Sung & Chang 2005; Sheppard, McArthur & Hitzig 2017).       
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4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Resultatet av näringsbrist hos människor, inkluderat personer med demenssjukdomar, 

innefattar förlust av kroppsvikt (främst muskler), minskad rörlighet och ökad risk för vidare 

sjukdomar. Forskningen visade att en del sjuksköterskor ansåg att nutrition inte ingår i 

professionen utan att det borde ingå i dietistens arbete. Vidare framkom det i studierna att det 

kunde det upplevas av sjuksköterskorna att de hade för lite fokus och kunskap inom nutrition 

för att de skulle känna säkerhet i att hantera nutritionsfrågor. Genom denna litteraturstudie 

vill författarna belysa de omvårdnadsåtgärder som kan appliceras i verksamheterna som på ett 

effektivt sätt kan förebygga undernäring. När sjuksköterskor har kunskap och vilja att arbeta 

med nutritionsproblematik kan det ligga grund för det preventiva arbetet mot undernäring. 

Genom att förebygga näringsbrist kan omfattande biverkningar såsom depression, sänkt 

immunförsvar och ökad fallrisk undvikas. Det skulle då innebära mindre påverkan på 

patienten, sjukvården och samhället.   

 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Ämnet nutritionsstödjande åtgärder är ett brett forskat område där experiment har gjorts, allt 

ifrån bästa sätt att inta en näringsdryck till förändringar i grundläggande arbetssätt. Studierna 

har varierande grad av evidensnivå där ett flertal saknar korrekt randomisering och blindning. 

Detta påverkar de reella implikationerna som studierna kan hävda. Det behövs fler studier 

med experimentell metod med högre evidensgrad för att säkerställa de flesta effekterna som 

undersöktes. Studier där ett flertal interventioner kombineras för att undersöka om de har en 

ökad effekt tillsammans kan komma att krävas för att realistiska handlingsplaner skall kunna 

upprättas. De studieområden som kan utvecklas och som kommer att kräva vidare forskning, 

är de framtida effekterna av e-hälsa och hur den kan stödja personer med demenssjukdom. 

Det vore exempelvis intressant att undersöka om ett digitalt Montessoribaserat 

inlärningsinstrument skulle kunna utvecklas och användas i sjukvården. Även vidare studier 

inom musikens påverkan på personer med demenssjukdom kommer att behöva utvecklas 

ytterligare där förändringar kan ske i föredragen musikstil. Studier över vilka effekter 

näringstillskott och näringsdrycker har behöver utvecklas då det saknas tillräckligt 

kontrollerade studier för att stärka evidensen.   
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4.6 Slutsats 

Denna litteraturstudie redovisar effekter av olika omvårdnadsåtgärder som delas in i teman 

Anpassning av kost, Anpassning av miljö och Utbildning med målet att stödja näringsintaget 

för personer med demenssjukdomar. Genom att matintaget sker på ett individanpassat och 

trevligt sätt, i miljöer som efterliknar hemmamiljö kan personer med demenssjukdom få ett 

fullgott näringsintag. Resultatet i denna studie påvisar att interventioner som tillskott av extra 

näring, igenkännbar miljö, musik, minnesträning och förändringar i arbetssätt kan vara 

positiva för nutritionsintaget. Studiens resultat är grundat i antagandet att vården har 

möjlighet att påverka personer med demenssjukdomars näringsintag till det bättre, med 

förutsättningen att det finns tydliga riktlinjer och forskning som stödjer åtgärderna. Genom 

ett personcentrerat förhållningssätt kan riktlinjerna appliceras på ett mer anpassat sätt vilket 

är positivt för både sjuksköterska och vårdtagare samt är väl förenligt med Hendersons 

behovsteori. Att få någon att äta och dricka är ett komplext problem. Det gäller inte bara för 

personer med demenssjukdomar utan för alla personer med diagnoser som försämrar 

förmågan att försörja sig själva ur ett näringsperspektiv. Dessa patienter finns på samtliga 

instanser av vården. Därför är det viktigt att sjuksköterskor och annan vårdpersonal har 

kompetens och tar ansvar för omvårdnad i samband med måltidssituationer.  



 

33 

 

Referenser    
Artiklar som använts i resultat är betecknade med en asterisk (*) 

 

 * Allen, V., Methven, L. & Gosney, M. (2013a). Impact of serving method on the 

consumption of nutritional supplement drinks: randomized trial in older adults with cognitive 

impairment. Journal of advanced nursing, 70(6), ss. 1323-1333. DOI: 10.1111/jan.12293 

 

* Allen, V., Methven, L. & Gosney, M. (2013b). The influence of nutritional supplement 

drinks on providing adequate calorie and protein intake in older adults with dementia. 

Journal of nutrition, health & aging, 17(9), ss. 752-755. DOI: 10.1007/s12603-013-0364-5 

 

Alligood, M.R. (2017). Nursing Theorists and Their Work. St Louis: Mosby.     

 

Altus, D.E., Engelman, KK. & Mathews, R.M. (2002). Using family-style meals to increase 

participation and communication in persons with dementia. Journal of gerontological nursing, 

28(9), ss. 47-53. DOI: 10.3928/0098-9134-20020901-09   

 

Austbø Holteng, L., Frøiland, C., Corbett, A. & Testad, I (2017). Care staff perspective on 

use of texture modified food in care home residents with dysphagia and dementia. Annals of 

Palliative Medicine, 6(4), ss. 310-318. DOI: 10.21037/apm.2017.06.24 

 

Bjerrum, M., Tewes, M. & Pedersen, P. (2012). Nurses' self-reported knowledge about and 

attitude to nutrition - before and after a training programme. Scandinavian Journal Of Caring 

Sciences, 26(1), ss. 81-89. DOI: 10.1111/j.1471-6712.2011.00906.x 

 

Buckley, S. & Salpeter, R. (2015).  A Risk-Benefit Assessment of Dementia Medications: 

Systematic Review of the Evidence. Drugs Aging, 32(1), ss. 453-467. DOI: 10.1007/s40266-

015-0266-9 

     

Bullain, S. & Corrada, M. (2013) Dementia in the Oldest Old. Continuum: Lifelong Learning 

in Neurology, 19(2), ss. 457-469. DOI: 10.1212/01.CON.0000429172.27815.3f 

 



 

34 

 

Calkins, M., Szmerekovsky, J. & Biddle, S. (2007). Effect of Increased Time Spent Outdoors 

on Individuals with Dementia Residing in Nursing. Homes, Journal of Housing for the 

Elderly, 21(3-)4, ss. 211-228. DOI: 10.1300/J081v21n03_11 

 

Castellanos, V., Marra, M. & Johnson, P. (2009) Enhancement of select foods at breakfast 

and lunch increases energy intakes of nursing home residents with low meal intakes. Journal 

of the American Dietetic Association, 109(3), ss. 445-451. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.jada.2008.11.035  

 

 

Cerejeira, J., Largarto, L. & Mukaetova-Ladinska, B. (2012). Behavioral and    

Psychological Symptoms of Dementia. Frontiers of Neurology, 3(73), ss. 1-21.    

DOI: 10.3389/fneur.2012.00073    

  

* Chang, F-Y., Huang, H-C., Lin, K-C. & Lin, L-C. (2010). The effect of a music programme 

during lunchtime on the problem behaviour of the older residents with dementia at an 

institution in Taiwan. Journal of clinical nursing, 19(7-8), ss. 939-948. DOI: 10.1111/j.1365-

2702.2009.02801.x 

 

* Charras, K. &  Frémontier, M. (2010). Sharing meals with institutionalized people with 

dementia: a natural experiment. Journal of Gerontological social work, 53(5), ss. 436-448.  

DOI: 10.1080/01634372.2010.489936  

 

* Dunne, T., Neargarder, S., Cipolloni, P-B. & Cronin-Golomb, A. (2004). Visual contrast 

enhances food and liquid intake in advanced Alzheimer's disease. Clinical nutrition, 23(4), 

ss. 533-538. DOI: 10.1016/j.clnu.2003.09.015 

 

Etikprövningsnämnden (2018). FAQ. https://www.epn.se/start/faq/ [2018-03-08]  

 

Fletcher, A. & Carey, E. (2011). Knowledge, attitudes and practices in the provision of 

nutritional care. British Journal Of Nursing, 20(10), ss. 615-620. DOI: 

10.12968/bjon.2011.20.10.615 

 

    

https://doi-org.webproxy.student.hig.se/10.1016/j.jada.2008.11.035
https://dx.doi.org/10.3389%2Ffneur.2012.00073
https://doi.org/10.1080/01634372.2010.489936
https://doi.org/10.1016/j.clnu.2003.09.015
https://www.epn.se/start/faq/


 

35 

 

Gillette-Guyonnet, S., Nourhashemi, F., Andrieu, S., de Glisezinski, I., Ousset J., Riviere, D., 

Albarede, J. & Vellas, B. (2000). Weight loss in Alzheimer disease. The American Journal of 

Clinical Nutrition,71(2), ss. 637-642. DOI: 10.1093/ajcn/71.2.637s     

     

Gil‐ Montoya, J., Sánchez‐ Lara, I., Carnero‐ Pardo, C., Fornieles‐ Rubio, F., Montes, J., 

Barrios, R., Gonzalez‐ Moles, M. & Bravo, M. (2017) Oral Hygiene in the Elderly with 

Different Degrees of Cognitive Impairment and Dementia. Journal of the American 

Geriatrics Society, 65(3), ss. 642-647. DOI: 10.1111/jgs.14697    

  

 * Ho, S-Y., Lai, H-L., Jeng, S-Y., Tang, C-W., Sung, H-C. & Chen, P-W. (2011). The 

effects of researcher-composed music at mealtime on agitation in nursing home residents 

with dementia. Archives of Psychiatric nursing, 25(6), ss. 49-55. DOI: 

10.1016/j.apnu.2011.08.006 

   

Jansen, S., Ball, L., Desbrow, B., Morgan, K., Moyle, W. & Hughes, R (2015). Nutrition and 

dementia care: Informing dietetic practice. Nutrition & Dietetics, 72(1), ss. 36-46. DOI: 

10.1111/1747-0080.12144 

 

Johansson, L., Björklund, A., Sidenvall, B., & Christensson, L. (2017). Staff views on how to 

improve mealtimes for elderly people with dementia living at home. Dementia, 16(7), ss. 

835-852. DOI:10.1177/1471301215619083 

 

 * Leslie, W.S., Woodward, M., Lean, M.E., Theobald, H., Watson, L. & Hankey, C.R. 

(2013). Improving the dietary intake of under nourished older people in residential care 

homes using an energy-enriching food approach: a cluster randomised controlled study. 

Journal of human nutrition and dietics, 26(4), ss. 387-394. DOI: 10.1111/jhn.12020 

 

* Lin, L.C., Huang, Y.J., Watson, R., Wu, S.C. & Lee, Y.C. (2011). Using a Montessori 

method to increase eating ability for institutionalised residents with dementia: a crossover 

design. Journal of clinical nursing, 20(21-22), ss. 3092-3101. DOI: 10.1111/j.1365-

2702.2011.03858.x 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.apnu.2011.08.006


 

36 

 

Livsmedelsverket (2017). Måltider i äldreomsorgen.  

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-

omsorg/aldreomsorg?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=undern%c3%a4r

ing&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a67f9c486-281d-4765-ba-

72ba3914739e3b&_t_ip=81.94.78.235&_t_hit.id=Livs_Common_Model_PageTypes_Article

Page/_7f928607-4650-46ee-9739-430b896e85e5_sv&_t_hit.pos=8 [2018-01-14]  

 

* Mamhidir, A.G., Karlsson, I., Norberg, A. & Kihlgren, M. (2007) Weight increase in 

patients with dementia, and alteration in meal routines and meal environment after integrity 

promoting care. Journal of clinical nursing, 16(5), ss. 987-996. DOI: 10.1111/j.1365-

2702.2006.01780.x 

 

Mucci, E. & Jackson, S. (2008) Nutritional Supplementation in Community-Dwelling Elderly 

People. Annals of Nutrition & Metabolism, 52(1), ss. 33-37. DOI:10.1159/000115346 

 

Nieuwenhuizen ,W., Weenen, H., Rigby, P. & Hetherington, M. (2010). Older adults and 

patients in need of nutritional support: Review of current treatment options and factors 

influencing nutritional intake. Clinical Nutrition, 29(2), ss.160-169. DOI: 

10.1016/j.clnu.2009.09.003   

 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: Kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm: Liber.  

 

Nijs, K., Kok, F. & Van Staveren, W. (2006) Effect of family style mealtimes on quality of 

life, physical performance, and body weight of nursing home residents: cluster randomised 

controlled trial. BMJ, 332(7751), ss. 1180-1184. DOI: 10.1136/bmj.38825.401181.7C 

 

 

O’Malley, M., Innes, A. & Wiener, J. (2017). Decreasing spatial disorientation in care-home 

settings: How psychology can guide the development of dementia friendly design guidelines. 

Dementia, 16(3), ss. 315-328. DOI: 10.1177/1471301215591334 

 

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/aldreomsorg?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=undern%c3%a4ring&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a67f9c486-281d-4765-ba72-ba3914739e3b&_t_ip=81.94.78.235&_t_hit.id=Livs_Common_Model_PageTypes_ArticlePage/_7f928607-4650-46ee-9739-430b896e85e5_sv&_t_hit.pos=8
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/aldreomsorg?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=undern%c3%a4ring&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a67f9c486-281d-4765-ba72-ba3914739e3b&_t_ip=81.94.78.235&_t_hit.id=Livs_Common_Model_PageTypes_ArticlePage/_7f928607-4650-46ee-9739-430b896e85e5_sv&_t_hit.pos=8
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/aldreomsorg?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=undern%c3%a4ring&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a67f9c486-281d-4765-ba72-ba3914739e3b&_t_ip=81.94.78.235&_t_hit.id=Livs_Common_Model_PageTypes_ArticlePage/_7f928607-4650-46ee-9739-430b896e85e5_sv&_t_hit.pos=8
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/aldreomsorg?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=undern%c3%a4ring&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a67f9c486-281d-4765-ba72-ba3914739e3b&_t_ip=81.94.78.235&_t_hit.id=Livs_Common_Model_PageTypes_ArticlePage/_7f928607-4650-46ee-9739-430b896e85e5_sv&_t_hit.pos=8
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/aldreomsorg?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=undern%c3%a4ring&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a67f9c486-281d-4765-ba72-ba3914739e3b&_t_ip=81.94.78.235&_t_hit.id=Livs_Common_Model_PageTypes_ArticlePage/_7f928607-4650-46ee-9739-430b896e85e5_sv&_t_hit.pos=8
https://dx.doi.org/10.1136%2Fbmj.38825.401181.7C


 

37 

 

Pedersen, S., Andersen, P., Lugo, R., Andreassen, M. & Sütterlin, S. (2017) Effects of Music 

on Agitation in Dementia: A Meta-Analysis. Frontiers in Psychology, 8(742). DOI: 

10.3389/fpsyg.2017.00742 

 

Perry, L., Hamilton, S., Williams, J. & Jones, S. (2012). Nursing interventions for imoroving 

nutritional status and outocmes of stroke patients: descriptive reviews of procecess and 

outcomes. Worldviews on evidence-based nursing, 10(1), ss. 17-40. DOI. 10.1111/j.1741-

6787.201200255.x 

 

Polit, D & Beck, C. (2011). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing 

practice. 9. uppl. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer.    

     

* Pivi, G.A., da Silva, R.V., Juliano, Y., Novo, N.F., Okamoto, I. H., Brant, C. Q. & 

Bertolucci, P. H. (2011). A prospective study of nutrition education and oral nutritional 

supplementation in patients with Alzheimer's disease. Nutrition Journal, 10(98).  

DOI: 10.1186/1475-2891-10-98 

 

SBU. (2014) Kosttillägg för undernärda äldre. En systematisk litteraturöversikt.  Stockholm: 

Statens beredning för medicinsk utvärdering. 

http://www.sbu.se/contentassets/ccd73496ca484f59a0d4574f40b31446/kosttillagg_undernard

a_aldre_2014.pdf 

 

Scopus (2018). Sources. 

https://www.scopus.com/sources?sortField=metric&metricName=RP&sortDirection=DESC

&navTo=ALL&offset=401&displayAll=true&sortPerformedState=f&origin=sbrowse&sortD

irectionMOne=&sortDirectionMTwo=&metricDisplayIndex=1&typeFilter=d_j_p_k&subscri

ptionFilter=s_u&openAccessDisplay=&tabName=browseSourceTab&subjectArea= [2018-

03-06] 

 

SFS 2017:30. Hälso-sjukvårdslagen. Stockholm: Socialdepartementet.     

 

SFS 2003:460 Lagen om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet   

 

http://www.sbu.se/contentassets/ccd73496ca484f59a0d4574f40b31446/kosttillagg_undernarda_aldre_2014.pdf
http://www.sbu.se/contentassets/ccd73496ca484f59a0d4574f40b31446/kosttillagg_undernarda_aldre_2014.pdf
https://www.scopus.com/sources?sortField=metric&metricName=RP&sortDirection=DESC&navTo=ALL&offset=401&displayAll=true&sortPerformedState=f&origin=sbrowse&sortDirectionMOne=&sortDirectionMTwo=&metricDisplayIndex=1&typeFilter=d_j_p_k&subscriptionFilter=s_u&openAccessDisplay=&tabName=browseSourceTab&subjectArea
https://www.scopus.com/sources?sortField=metric&metricName=RP&sortDirection=DESC&navTo=ALL&offset=401&displayAll=true&sortPerformedState=f&origin=sbrowse&sortDirectionMOne=&sortDirectionMTwo=&metricDisplayIndex=1&typeFilter=d_j_p_k&subscriptionFilter=s_u&openAccessDisplay=&tabName=browseSourceTab&subjectArea
https://www.scopus.com/sources?sortField=metric&metricName=RP&sortDirection=DESC&navTo=ALL&offset=401&displayAll=true&sortPerformedState=f&origin=sbrowse&sortDirectionMOne=&sortDirectionMTwo=&metricDisplayIndex=1&typeFilter=d_j_p_k&subscriptionFilter=s_u&openAccessDisplay=&tabName=browseSourceTab&subjectArea
https://www.scopus.com/sources?sortField=metric&metricName=RP&sortDirection=DESC&navTo=ALL&offset=401&displayAll=true&sortPerformedState=f&origin=sbrowse&sortDirectionMOne=&sortDirectionMTwo=&metricDisplayIndex=1&typeFilter=d_j_p_k&subscriptionFilter=s_u&openAccessDisplay=&tabName=browseSourceTab&subjectArea


 

38 

 

Shatenstein, B., Kergoat, M., Reid, I. & Chicoine, M. (2008). Dietary intervention in older 

adults with early-stage Alzheimer Dementia: Early lessons learned. The Journal of Nutrition 

Health and Aging. 12(7), ss. 461-469. DOI: 10.1007/BF02982707 

 

Sheppard, C., Mcarthur, C. & Hitzig, S. (2015). A Systematic Review of Montessori-Based 

Activities for Persons With Dementia. Journal of the American Medical Directors 

Association, 17(2), ss. 117-122. DOI: 10.1016/j.jamda.2015.10.006 

 

Sindi, S., Kareholt, I., Solomon, A., Hooshmand, B., Soininen, H. & Kivipelto, M. (2017). 

Midlife work-related stress is associated with late-life cognition. Journal of neurology, 

264(9), ss. 1996-2002. DOI: 10.1007/s00415-017-8571-3     

 

Silver H., Dietrich, M. & Castellano, V. (2008). Increased Energy Density of the Home-

Delivered Lunch Meal Improves 24-Hour Nutrient Intakes in Older Adults. Journal of the 

American dietic association, 108(12), ss. 2084-2089. DOI: 10.1016/j.jada.2008.09.005  

  

    

Socialstyrelsen. (2017a). Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. 

Stockholm: Socialstyrelsen 

http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/demens     

    

Socialstyrelsen. (2011). Näring för god vård och omsorg: en vägledning för att förebygga 

och behandla undernäring. Stockholm: Socialstyrelsen. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18400/2011-9-2.pdf  

 

Socialstyrelsen (2017b). Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2017. Stockholm: 

Socialstyrelsen. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20469/2017-

2-2.pdf    

 

Sung, H.C & Chang, A. (2005). Use of preferred music to decrease agitated behaviours in 

older people with dementia: a review of the literature. Journal of clinical nursing, 14(9), 

ss.1133-1140. DOI: 10.1111/j.1365-2702.2005.01218.x 

 

https://link-springer-com.webproxy.student.hig.se/journal/12603
https://link-springer-com.webproxy.student.hig.se/journal/12603
https://doi-org.webproxy.student.hig.se/10.1007/BF02982707
http://dx.doi.org/10.1016/j.jamda.2015.10.006
https://doi.org/10.1016/j.jada.2008.09.005
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/demens
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18400/2011-9-2.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20469/2017-2-2.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20469/2017-2-2.pdf


 

39 

 

* Suominen, M.H., Kivistol, S.M. & Pitkala, K.H. (2007). The effects of nutrition education 

on professionals practice and on the nutrition of aged residents in dementia wards. European 

Journal of Clinical Nutrition 61(1), ss. 1226–1232. DOI: 10.1038/sj.ejcn.1602639 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: 

Svensk sjuksköterskeförening. http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf   

 

Trabal, J. & Farran-Codina, A. (2015) Effects of dietary enrichment with conventional foods 

on energy and protein intake in older adults: a systematic review. Nutrition Reviews, 73(9), 

ss. 624–633. DOI: 10.1093/nutrit/nuv0233 

   

* Thomas, D. & Smith, M. (2009). The effect of music on caloric consumption among 

nursing home residents with dementia of the Alzheimer's type. Activities, Adaptation & 

Aging, 33(1), ss. 1-16. DOI:10.1080/01924780902718566          

 

Van Ittersum, K. & Wansink, B. (2012).  Plate Size and Color Suggestibility: The Delboeuf 

Illusion’s Bias on Serving and Eating Behavior. Journal of Consumer Research, 39(2), ss. 

215-28. DOI:10.1086/662615 

 

Volkert, D., Chourdakis, M., Faxen-Irving, G., Frühwald, T., Landi, F., Suominen, M.H., 

Vandewoude, M., Wirth, R. & Schneider, S.M. (2015). ESPEN guidelines on nutrition in 

dementia. Clinical Nutrition, 34(6), ss. 1052-1073. DOI: 10.1016/j.clnu.2015.09.004. 

    

Walters, K., Hardoon, S., Petersen, I., Iliffe, S., Omar, R., Nazareth, I. & Rait, G. (2016). 

Predicting dementia risk in primary care: development and validation of the Dementia Risk 

Score using routinely collected data. BMC Medicine, 14(6). DOI: 10.1086/662615 

    

WHO. (2017a). Global action plan on the public health response to dementia 2017 – 2025. 

Genéve: Världshälsoorganisationen. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259615/1/9789241513487-eng.pdf?ua=1    

    

http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
https://doi-org.webproxy.student.hig.se/10.1093/nutrit/nuv023
http://doi.org/10.1186/s12916-016-0549-y
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259615/1/9789241513487-eng.pdf?ua=1


 

40 

 

WHO. (2017b). The top 10 causes of death. Genéve: Världshälsoorganisationen. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/    

     

WHO. (2017c). WHO Nutrition health topics. http://www.who.int/topics/nutrition/en/  [2017-

12-13] 

 

WHO. (2017d). WHO Guidelines on Integrated Care for Older People (ICOPE). Genéve: 

Världshälsoorganisationen. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258981/1/9789241550109-eng.pdf?ua=1     

     

Wikby, K., Ek, A., & Christensson, L. (2009). Implementation of a nutritional programme in 

elderly people admitted to resident homes. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 23(3), 

ss. 421-430. DOI: 10.1111/j.1471-6712.2008.00632.x 

 

Willman, A. (1996). Hälsa är att leva. Stockholm: SHSTF.     

 

Wilks, S., Boyd, A., Bates, S., Cain, D. & Geiger, J. (2017). Montessori-based activities 

among persons with late-stage dementia: Evaluation of mental and behavioral health 

outcomes. Dementia, 1(1), ss. 1-20. DOI: 10.1177/1471301217703242 

  

* Wong, A., Burford, S., Wyles, C.L., Mundy, H. & Sainsbury, R. (2008). Evaluation of 

strategies to improve nutrition in people with dementia in an assessment unit. Journal of 

nutrition, health and aging, 12(5), ss. 309-312. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02982660 

 

World Medical Association (2013). Helsingforsdeklarationen - Etiska principer rörande 

medicinsk forskning som involverar människor. Ferney-Voltaire: World Medical Association. 

http://www.sls.se/PageFiles/229/helsingfors.pdf  

 

 * Wu, H.S., Lin, L.C., Wu, S.C., Lin, K.N. & Liu, H.C. (2014) The effectiveness of spaced 

retrieval combined with Montessori-based activities in improving the eating ability of 

residents with dementia. Journal of Advanced Nursing, 70(8), ss.1891–1901. 

DOI:10.1111/jan.12352 

  

   

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/
http://www.who.int/topics/nutrition/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/258981/1/9789241550109-eng.pdf?ua=1
https://doi.org/10.1007/BF02982660
http://www.sls.se/PageFiles/229/helsingfors.pdf
http://dx.doi.org/10.1111/jan.12352


 

41 

 

Yasuda, M. & Sakakibara, H. (2017). Care staff training based on person-centered care and 

dementia care mapping, and its effects on the quality of life of nursing home residents with 

dementia. Aging & Mental Health, 21(9), ss. 991-996. DOI: 

10.1080/13607863.2016.1191056     

   

     

Zwijsen, S., Kabboord, A., Effsting, A., Hertogh, C., Pot, A., Gerritsen,   D. & Smalbrugge, 

M. (2013). Nurses in distress? An explorative study into the  relation between distressed 

individual neuropsychiatric symptoms of people with   dementia in nursing homes. 

International Journal of Geriatric Psychiatry, 29(4), ss. 384-391. DOI: 10.1002/gps.4014 

 

 



 

42 

 

 


