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Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att beskriva hur vårdtagarens samt vårdpersonalens agerande/beteende, 

(verbalt/kroppsspråk) påverkade matintaget hos demenssjuka vårdtagare. Hur 

omgivningsfaktorer påverkade matintaget har också observerats. En observationsstudie 

genomfördes på en demensavdelning under 5 luncher med hjälp av en observationsmall.  

 

Resultatet visade på att de flesta verbala påpekanden/instruktioner från personalen gavs till 

vårdtagarna de luncher då de åt minst, samt att personalen visade på stor följsamhet gällande 

att känna av hur vårdtagarna önskade hjälp under måltiderna. Interaktionen mellan 

vårdare/vårdtagare upplevdes ”tryggt”. Beteenden som kunde observeras hos vårdtagarna var 

att 2 av dem somnade några gånger under måltiderna, samt att sväljproblem förekom hos 2 av 

dem. Omgivningsfaktorerna påverkades av ”gamla” rutiner som fanns kvar på boendet sedan 

förut. Att maten lades upp på diskbänken, att tillbehör till maten (grönsaker, kryddor) inte 

fanns på bordet/erbjöds vanemässigt till vårdtagarna (dessa lades också upp på bänken) kan 

eventuellt påverka matintaget negativt. Matintaget varierade mellan 30 % - 100 % hos 

vårdtagarna under de 5 luncherna.    

 
Slutsats 

Personalens bemötande av demenssjuka personer påverkades av hur väl de kände varandra. 

Kände vårdtagaren och vårdgivaren varandra, uppstod ett samspel, som underlättade vid 

måltiden/matsituationen vilket påverkade matintaget positivt. Måltidsmiljön hade också stor 

betydelse för matintaget, den påverkade också trivseln runt måltiden.  

 
Nyckelord: Måltidssituation, nutrition, demens, interaktion, omgivning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Abstract 

The aim of the study was to describe how the caretakers and the nursingstaffs behaviour 

(verbaly/bodylanguage) effected the food intake in the demented caretaker. How the 

enviromental factors influenced the food intake was also observed. A observational study has 

accomplished at a dementia ward during 5 lunches with the help of a observationinstrument. 

 

The result showed that most of the verbal instructions from the nursing staff were given to the 

caretakers when they were eating less food, and the nursing staff showed a lof of pliablety 

during the lunches to “feel” how the caretaker wiched help during the mealtime. The 

interaction between caretaker/nursingstaff was experienced as safe. Behaviors that was 

observed in the caretaker was that 2 of them fell asleep a couple of times during the 

mealtimes, and that swallowing problems occured in 2 of them. The enviromental factors was 

influenced by “old routines” that had been at the ward for many years. The food was laid up at 

the kitchensink and that accompaniments not was offered by routine to the caretaker (it was 

laid up on the plate at the kitchensink too), that might eventually influence the food intake 

negativily. The food intake was 30 % - 100 % during the 5 lunches. 

 

Conclusion 

The nursingstaffs behaviour of the demented persons was influenced of  how good they knew 

eachother. If the nursingstaff and the caretaker knew eachother, a ensamble arise, wich 

facilitated the mealtime/foodintake positive. The enviroment around the mealsituation also 

had a big influence for the foodintake, and it also effected the atmosphere around the 

mealtime. 

 

Keywords: Mealsituation, nutrition, dementia, interaction, enviroment 
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1. Introduktion 
 

1.1  Inledning 

Ordet demens kommer från latinets ”de mens” det vill säga ” utan själ” och användes första 

gången under tidigt 1800-tal av de franska forskarna Pinel (1745-1826) och Esquirol 

(1772-1840) för att beskriva mental försämring och det var synonymt med galenskap och 

sinnessjukdom som orsakades av organskador i hjärnan (Rydström, 2007). Den kognitiva 

försämringen är det första kännetecknet som ses vid demenssjukdom, men det är de konkreta 

beteendena och funktionella försämringarna i ADL-förmågan som gör att den demenssjuka 

placeras på ett äldreboende (Priefer & Robbins, 1997). Människor med långt gången svår 

demenssjukdom, förevisar beteenden som kan vara svåra att förstå, så kallad störande eller 

bisarrt beteende. De kan befinna sig i det förflutna, leta efter sina föräldrar eller små barn till 

exempel. De kan också ha svårt att förstå att de lider av minnesstörningar samt att lokalisera 

sig och att förstå olika händelser/situationer ( Normann, Asplund & Norberg, 1999). Vissa 

personer med demenssjukdom är ”vandrare”, som går upp och ner i korridoren hela dagarna, 

andra har stereotypa rörelser och en del har verbala/språkliga störningar ( Normann et al., 

1999). Ofta kan de känna ängslan och vill då ha uppmärksamhet, men några minuter senare 

har de glömt att de precis skrikit/ropat, och gör det igen (Ragneskog, Asplund, Kihlgren & 

Norberg, 2001).  

 

Svårigheterna att orientera sig till tid, plats, person och situation kan relateras till symtom på 

agnosi (oförmåga att rätt känna igen olika föremål, samt svårigheter med att identifiera olika 

lukter, smaker och temperaturer). Andra symtom kan vara apraxi (oförmåga att utföra tidigare 

inlärda rörelser eller handlingar) och/eller anomi (ordglömska, svårt att namnge vanliga saker 

rätt) (Andersen, 2001). Svårigheter att svälja, dysfagi, kan förekomma vid flera sjukdomar, 

bland annat Alzheimerssjukdom, vaskulär demens samt vid frontallobs demens (Amella, 

2004; Langmore, Olney, Lomen-Hoerth, & Miller, 2007). Sväljsvårigheterna visade sig i en 

studie gjord i USA (Cantor, Kayser-Jones, & Finucane, 2002) försvåras av de demenssjukas 

dåliga munstatus – 51 % hade inga egna tänder, möjligtvis ett fåtal, eller ingen tandprotes. 

Sexton procent hade karies, 15 % klagade på smärta från munnen. En vårdtagare utan tänder 

sätts ofta på puré diet´, författarna till den här studien kunde konstatera att den konsistensen 

inte var aptitretande. Enligt Priefer och Robbins (1997) har trettiotvå procent av dem som har 

Alzheimerssjukdom och vistas på särskilt boende sväljproblem. Mitchell, Kiely och Hamel 
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(2004) påvisar i sin studie från USA att hälften av demenspatienterna i deras studie hade 

sväljsvårigheter den sista tiden i livet, endast 1/3 av cancerpatienterna hade det samma.        

 

Mat är ett av livets stora glädjeämnen. Måltiden ska engagera alla sinnen och den skall vara 

en höjdpunkt på dagen, något att se fram mot. Mat innebär inte bara njutning, utan 

tillfredställer också livsnödvändiga behov av näring och energi (Länsstyrelsen i 

Västernorrland, 2006:5; Kennedy, 2006). Oförmågan att själv kunna äta är den mest 

livshotande orsaken vid Alzheimers sjukdom. Femtio procent av personer som har 

Alzheimerssjukdom har mist förmågan att få i sig mat på egen hand 8 år efter diagnostillfället. 

Upp till 50 % av dem som har Alzheimerssjukdom och som bor på särskilt boende har behov 

av hjälp under måltiden, från upplägg på tallrik, ”påputtning under måltid”, till matning 

(Priefer & Robbins, 1997). Många behöver viss hjälp eller hjälp med att matas helt och dessa 

personer äter mindre än de som äter själva (Länsstyrelsen i Västernorrland, 2006:5). 

Viktnedgång ses ganska ofta i samband med sjukdomsdebuten (Andersen, 2001). Studier har 

visat att äldre personer med demenssjukdom väger mindre än friska äldre (Mamhidir, 

Karlsson, Norberg & Kihlgren, 2007; Simmons, Babineau, Garcia & Schnelle, 2002; Mitchell 

et al., 2004) och att viktförlust är vanligare hos dem med Alzheimers sjukdom än hos personer 

med vaskulär demens (Faxen-Irving, Andrén - Olsson & Geijerstam, 2002).   

 

En signifikant ökning av beroende av att klara sin dagliga livsföring kunde ses i en studie 

utförd i Sverige, där man undersökt hur ADL-funktionen förändrades hos demenssjuka under 

en 10-års period efter inflyttning till särskilt boende (demensavdelning). De demenssjukas 

behov av hjälp vid måltidssituationen hade också ökat under denna tid, men inte i samma 

utsträckning som exempelvis hjälp med av/på klädning eller toalettbesök (Norbergh, Nordahl, 

Sandman & Asplund, 2001). I en studie har man jämfört Alzheimerssjuka med ”normala” 

äldre personer när de åt på restaurang. Det som framkom var att de Alzheimersjuka hade en 

signifikant längre sväljnings tid än kontrollgruppen. Fördröjningen av sväljningen reflekterar 

störd preparering av maten i munnen, samt försenad initiering av sväljreflexen i svalget 

(Priefer & Robbins, 1997). Detta leder till försämrat smaksinne, och det har föreslagits att 

åldersrelaterad förlust av kemiska sensorer i munnen spelar en stor roll i den viktminskning 

som ofta ses hos äldre individer (Morley, Mooradian, Silver, Heber & Alfin-Slater, 1988). 

Studien visade också på att Alzheimerssjuka hade större behov av små ”vinkar”, verbala 

påminnelser, av sin respektive under måltiden samt att de hade behov av att ha någon att 

härma, för att veta hur de skulle göra under måltiden (Priefer & Robbins, 1997).            
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1.2  Olika beteenden under måltiden hos de demenssjuka 

Vid demenssjukdom förändras ätbeteendet och detta ändrar även karaktär under 

sjukdomsförloppet. Beteendet varierar från person till person beroende på hjärnskadans 

placering (Andersen, 2001). I en studie gjord 1997 (Cullen, Abid, Patel, Coope & Ballard) 

kom det fram att graden av aptit och mat som föredras ändras under sjukdomsförloppet. 

Studien visade att mild demens var signifikant till minskad aptit. Vid svårare grad av demens 

kunde de inte se något samband gällande förändringen av aptiten. Watson & Green (2005) har 

i en litteraturstudie kommit fram till att i en tidig/medelfas av demenssjukdomen visar sig 

ätsvårigheterna som minskad aptit/otillräckligt födointag. I senare faser av demensen 

försämras födointaget ytterligare och personen blir beroende av hjälp vid måltiden.  

Majoriteten av dem som har en demenssjukdom har problem vid måltidssituationen, antingen 

i form av matvägran och/eller att de sätter maten i halsen/kvävningsrisk. Orsaken till dessa 

symtom är olikartad (Wilmot, Legg & Barratt, 2002; Priefer & Robbins, 1997; Manthorpe & 

Watson, 2002). Sväljsvårigheterna påverkar även matintaget. I en studie utförd i USA, där 45 

demenssjuka patienter med sväljsvårigheter ingick, remitterades endast 10 till logoped för 

utredning (Cantor et al., 2002).  Den demenssjuka kan också visa upp oro, sinnesrörelse, 

agitation och paranoida vanföreställningar under måltiden (Durnbaugh, Haley & Roberts, 

1996; Ikeda, Brown, Holland, Fukuhura & Hodges, 2002). Andra beteenden som observerats 

är att vårdtagaren vänder bort huvudet när denne blir matad, att de vägrar att gapa – detta kan 

vara tecken på att vårdtagaren inte tycker om den maten, att maten har ”fel” temperatur eller 

att vårdtagaren inte är hungrig vid det tillfället (Manthorpe & Watson, 2002).  

 

Beteenden som kan ses hos personer med Alzheimerssjukdom är att de plötsligt kan resa sig 

upp och gå iväg från matbordet, att de spottar ut maten eller att de håller på att kvävas av 

mat/dryck (Priefer & Robbins, 1997).  Personer med demenssjukdom som reser sig i samband 

med måltider eller har svårigheter att genomföra ätandet behöver särskilda insatser. Här är ett 

vänligt, uppmuntrande bemötande och fysisk kontakt i form av beröring av stort värde, 

eftersom det kan stimulera till ätande och få personen att sitta kvar vid matbordet (Eaton, 

Mitchell-Bonair & Friedmann, 1986). Dessa beteenden gör att vården av patienter med 

demenssjukdom kräver stort engagemang från vårdarna, för att patientens önskningar och 

behov ska bli tillgodosedda, samt att de har behov av större personaltäthet kring sig för att 

klara av sitt dagliga liv (Normann et al., 1999; Mamhidir et al., 2007). 
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Som det framkommer i en studie gjord i USA (Fabiny & Kiel, 1997), så bör man för att 

komma underfund med orsaken till varför en person minskar i vikt, observera denna under 

måltiden. Saker som observeras är: personens placering vid bordet, äter hon själv, använder 

hon bestick och glas, hur lång tid tar måltiden, hur mycket mat är uppäten, problem att tugga 

maten och sväljsvårigheter. Ett instrument kallat ”Feeding Behavior Inventory” har 

konstruerats för att underlätta för sjuksköterskan att upptäcka/dokumentera ätbeteenden hos 

den demenssjuka. Den består av 33 olika beteenden/symtom, graderad under fyra 

undergrupper som ofta förekommer hos den demenssjuka under måltiden: störande 

beteende/otålighet, munstatus, hur matintaget ser ut samt vilka verktyg som används under 

måltiden, bestick /händerna, dricker ur glas osv. I en studie utförd i USA med hjälp av detta 

instrument, visade det sig att den mest vanliga orsaken till dåligt matintag var att de 

demenssjuka blev distraherade/störda av något under måltiden, de glömde bort att de hade 

mat framför sig, och tittade på andra saker istället. Efterrätten åts många gånger upp före 

huvudrätten (Durnbaugh et al., 1996). 

 

1.3  Kommunikation     

Ett av de mer oangenäma kännetecknen vid Alzheimers sjukdom är försämringen av den 

kommunikativa förmågan allteftersom tiden går. De kommunikativa svårigheterna hos 

personen orsakar många gånger obehag hos vårdgivarna, vilket hämmar deras försök till 

verbal kommunikation och minskar möjligheterna till meningsfull interaktion (Tappen, 

Williams, Barry & DiSesa, 2002). Aremyr (1999) menar att det är viktigt att 

vårdare/vårdtagare lär känna varandra ordentligt. När vårdaren/vårdtagaren känner igen 

varandras kommunikationssignaler, underlättas måltiden/matningssituationen. I en avhandling 

av Norbergh (2005), där han bland annat studerat vårdares attityder till personer med demens 

kom han fram till att det förekom fyra dimensioner av personalens attityder, vilka relateras till 

vårdarnas uppfattning om patienterna utifrån en etisk/estetisk dimension, förmågan att förstå, 

förmågan att uppleva och deras förmåga till sociala interaktioner. På ett positivt till negativt 

attitydkontinuum visar sig vårdarnas attityder ligga mellan positiva till neutrala attityder. Det 

är viktigt att personal hanterar dessa situationer på ett professionellt, taktfullt och omtänksamt 

sätt. 

 

I en studie från 1999 (Norberg & Johnsson) studerades den verbala kommunikationen mellan 

34 svårt demenssjuka personer samt deras vårdgivare under lunchen. Det visade sig att 

vårdarens kommunikation var mycket uppdragsfokuserat och att mycket lite av 
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kommunikationen var ”personlig” mot vårdtagaren. Studier har visat att personal som fått 

utbildning i att kommunicera med patienter, skänker större arbetstillfredsställelse och att 

relationen till patienterna blir mer nära/personlig (McGilton, Irwin-Robinson, Boscart & 

Spanjevic, 2006; Engelman, Aluts & Mathews, 1999). Måltiden ska präglas av värdighet, 

respekt och lyhördhet för den äldre (Länsstyrelsen i Västernorrland, 2006:5). 

  

1.4  Personalens beteende/bemötande gentemot vårdtagaren under måltiden 

Hur vårdpersonalen beter sig, och vilken hjälp/bemötande de ger de demenssjuka, är en viktig 

faktor för den demenssjukas välbefinnande och i vilken utsträckning denne får i sig 

mat/näring (Durnbaugh et al., 1996; Simmons et al., 2002). Studier har identifierat två 

anledningar till malnutrition (undernäring/felnäring) hos de demenssjuka: att de inte får i sig 

tillräckligt med mat vid måltiden, samt att de får för lite hjälp av personalen vid 

matsituationen. Orsaker till detta var oljud (ex från diskmaskinen), personal som kom in under 

måltiden från annan avdelning, personal som var engagerad i andra göromål än måltiden samt 

medicinutdelning ( Durnbaugh et al., 1996; Andersen, 2001).  

 

Att servera mat/mata personer med demenssjukdom ställer höga krav på vårdpersonalen 

(Wilmot et al., 2002). I studier har det framkommit att vårdare matat de demenssjuka med för 

stora tuggor, matat för fort (den demenssjuka har inte hunnit tugga klart, många demenssjuka 

har även sväljningssvårigheter), samt gett bristfällig assistans under måltiden. Uppmuntran 

och vanlig social samvaro under måltiden, och även mellan måltiderna har också visat sig 

vara obefintlig har forskning visat (Simmons et al., 2002). Genom undersökningar av äldres 

näringssituation har det visat sig att det tar lång tid för äldre att äta. Det är inte ovanligt att 

måltiden kan ta över 30 minuter. Skälet till detta är en rad funktionsnedsättningar i 

kombination. Mat som hunnit kallna är inte god att äta, därför bör personalen tänka på att 

servera små portioner till dem som äter långsamt och istället erbjuda påfyllning av varm mat 

(Länsstyrelsen i Västernorrland, 2006:5). Utöver det som påpekats ovan är både den psykiska 

och den fysiska miljö som omger måltiden av stor betydelse för näringsintaget och aptiten      

(Andersen, 2001; Andersen, 2003; Durnbaugh et al., 1996).  

 

1.5  Omgivningsfaktorer 

Viktigt är att måltiden ska upplevas som något positivt, ge njutning och glädje (Thille & 

Wramner, 2000). Att måltiden präglas av samvaro/gemenskap, lugn och ro, samt att bordet är 

trevligt dukat och att serveringen är snygg och prydlig är av vikt både för trivsel, matlust och 
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ätande (Örtman, 2000). Musik, speciellt lugnande musik spelad under måltid, kan reducera 

irritabilitet, rädsla/panik och nedstämdhet hos vårdtagarna på en demensavdelning (Watson & 

Green, 2005; Ragneskog, Bråne, Karlsson & Kihlgren, 1996). I Ragneskog et al:s (1996) 

studie   kunde effekt även ses hos vårdpersonalen som var mer hjälpsam mot vårdtagarna när 

lugn musik spelades. En av vårdtagarna (det var fem vårdtagare som observerades i studien) 

som i vanliga fall var mycket orolig/otålig, blev lugn/avstressad av musiken och en annan 

vårdtagare åt bättre utan att behöva hjälp av vårdare. Alla fem vårdtagarna i studien 

tillbringade längre tid vid matbordet när musik spelades.  

 

Malnutrition kan uppstå av många anledningar tillexempel otillräcklig kunskap hos 

personalen om kostens betydelse, bristfälliga måltidsrutiner och en dålig måltidsmiljö 

(Örtman, 2000). Personer med demens betraktas ofta som en homogen grupp, där problem 

under måltiden ofta uppstår. För att råda bot på detta görs enligt Watson och Greens (2005)  

litteraturstudie ”breda strategier”, såsom att musik spelas under måltid, eller att förändringar 

görs i måltidsmiljön (matsalen). Dessa förändringar kan vara effektiva, men det viktigaste 

enligt Watson och Green är dock att se till varje enskild persons individuella behov och göra 

förändringar anpassad efter detta. Personer med långt gången demens har svårigheter att 

anpassa sig till omgivningen, därför ska omgivningen anpassas efter den demenssjuka  

(Ragneskog et al., 2001). ”Att äta när man blir gammal kan vara som att äta med 

solglasögon, hörlurar och lovikavantar” (Örtman, 2000, s 21).    
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1.6  Problemformulering 

Hur olika beteenden (både hos vårdtagaren/vårdaren) påverkar matintaget är en viktig aspekt 

att veta ur omvårdnadssynpunkt, då detta påverkar mat och näringsintaget hos de 

demenssjuka. Rutiner i samband med måltiden, samt hur måltidsmiljön ser ut, påverkar också 

hur mycket mat som äts upp av vårdtagaren har studier visat. Det kan vara svårt att avgöra om 

en demenssjuks beteende betyder att han/hon inte vill äta. Då lite forskning är gjord inom 

området, ville författaren till föreliggande studie undersöka hur olika beteenden, både den 

demenssjukas och vårdarens, påverkade matintaget hos de demenssjuka.  

 

1.7  Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur vårdpersonalens/den demenssjukas agerande/beteende 

påverkar matintaget, samt vilken betydelse omgivningsfaktorerna har.  

 

1.8  Frågeställningar 

Hur påverkar vårdpersonalens agerande/beteende, (verbalt/kroppsspråk) matintaget under 

måltidssituationen, samt påverkar den demenssjukas beteende den samma?  

 

Vilken betydelse har omgivningsfaktorer på den demenssjukes matintag, samt påverkar 

placeringen av de boende runt matbordet matintaget?      
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2. Metod 
 
2.1  Design 

Författaren har genomfört en observationsstudie med deskriptiv ansats. Med deskriptiv 

forskning försöker forskaren observera, beskriva och dokumentera aspekter av en situation i 

dess naturliga miljö (Polit & Beck, 2006).   

 

2.2  Urval och undersökningsgrupp  

Studien har genomförts på en demensavdelning i mellan Sverige under tre veckor i mars. 

Författaren har observerat 3 kvinnliga vårdtagare, samtliga uppegående med en medelålder på 

83 år, samt den/dem personal som hjälpte dessa under fem luncher, detta för att interaktionen 

mellan vårdare/vårdtagare skulle kunna observeras, samt omgivningsfaktorer iakttas.   

 

2.3  Bortfall 

Om någon av de tre vårdtagare som ingick i studien inte kunde närvara under måltiden, 

uteslöts de ur studien den specifika dagen. Alla 3 vårdtagarna var dock närvarande under 

samtliga måltider som studien pågick. 

 

2.4  Datainsamlingsmetod 

Observationen kan inte förklara det som händer. Däremot kan en observatör använda sin 

erfarenhet för att förstå samband eller se vad vissa beteenden leder till och jämföra det med 

vad som är önskvärt (Kylén, 2004). Enligt Polit och Beck (2006) har observation som metod 

bred tillämplighet för omvårdnadsstudier, speciellt för klinisk forskning. Metoden skapar 

möjlighet att studera och få kunskap om såväl verbal som icke-verbal kommunikation och 

miljöförhållanden i en viss situation. Delar ur två observationsguider (Durnbaugh, Haley & 

Roberts., 1996; Simmons et al., 2002) har använts under genomförandet av studien, som 

omfattade de områden som studien var avsedd att beröra (bilaga 1).  

Ett kategorisystem (i detta fall observationsmallarna, egen ant) representerar ett försök till att 

benämna olika kvalitativa fenomen, kvantitativt, med hjälp av observationer (Polit & Beck, 

2006). Omgivningsfaktorer (dukning, tillgång till servetter och kryddor, salt, peppar, ketchup, 

lingonsylt, ljudvolym i lokalen, belysning, personaltäthet, osv) har också observerats.    
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2.5  Tillvägagångssätt     

Ett informationsbrev om syftet med studien skickades till verksamhetschef på ett särskilt 

boende, samt till etiska rådet och dessa godkändes. Kontakt togs med omvårdnadsansvarig 

sjuksköterska, som föreslog tre vårdtagare som hon ansåg vara lämplig och som svarade mot 

syftet i studien. Anhöriga till de tre vårdtagare som observerats, tillfrågades per telefon om 

tillåtelse att genomföra studien. De informerades om syftet med studien, och att deltagandet 

var frivilligt. Vid en arbetsplatsträff i början av mars informerades personalen på avdelningen 

om syftet med observationsstudien, och att det var samspelet mellan vårdtagaren och 

undersköterskan som skulle observeras under måltidssituationerna, samt måltidsmiljön i stort. 

Någon närmare presentation av vad som stod i observationsprotokollet visades inte för 

personalen under observationerna. Om deltagarna i studien vet om vad som studeras, är det 

möjligt att deras uppträdande inte blir det naturliga (Polit & Beck, 2006). De fick också 

information om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan, samt att alla uppgifter som insamlades under studien skulle behandlas 

konfidentiellt.  

 

Enligt Polit och Beck (2006) är det av vikt att tillbringa tid med de människor som ska 

observeras för att de ska uppträda så naturligt som möjligt. Därför genomfördes en 

pilotobservationsstudie (under 5 luncher) innan den riktiga studien påbörjades, detta också för 

att få möjlighet till justeringar och förbättringar kring observationsmallen. Tillägg som 

gjordes efter pilotobservationerna var att författaren noterade att två av vårdtagarna som 

ingick i studien, somnade/nickade till under måltiderna, samt att placering av 

vårdtagare/personal inte heller hade framkommit i det ursprungliga observationsprotokollet. 

Hände något utöver de punkter som fanns med i protokollet, antecknades detta som löpande 

text på protokollet.  

 

Före varje observationstillfälle (inför varje måltid) fick personalen skriftlig information om 

syftet med studien. En kodlista för de tre vårdtagare/vårdarna som ingick i studien 

upprättades, detta för att garantera anonymiteten för deltagarna. Denna lista förvarades inlåst i 

ett skåp under studien, och den förstördes när studien var avslutad. Alla observationer ägde 

rum under lunchen under en period av tre veckor. Författaren satt på en stol vid ena kortändan 

av ett rektangulärt bord i köket på demensavdelningen där observationerna ägde rum, och 

försökte att inte störa eller dra till sig uppmärksamheten under måltiden. De fem sist gjorda 
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observationerna gjordes också under lunchen, och det är de observationer som studien grundar 

sig på. 

 

2.6  Dataanalys 

Materialet har analyserats kvalitativt under de olika kategorier som framkommit i 

observationsprotokollet (bilaga 1). Fenomenen observerades strukturerat och för att underlätta 

vad som skulle ingå i observationerna användes en checklista (observationsmallen, egen ant.), 

för att korrekt kategorisera, dokumentera och överföra data till de fenomen studien var 

intresserad av, vilket är det vanligaste sättet att klassificera observerade fenomen på  

(Polit & Beck, 2006). 

 

Kategorierna var:  

Vårdarens beteende under måltiden 

Vårdtagarens beteende under måltiden 

Oralt beteende 

Mönster hos vårdtagaren som ses under måltiden 

Införandet av maten i munnen 

Omgivningsfaktorer 

 

Under dessa kategorier finns ett antal beteenden/mönster, både verbala och icke verbala som 

observerats (bilaga 1). Vilken relation (ordinarie personal/ vikarie/ kontaktperson) personalen 

hade till den demenssjuka framkommer också av observationsprotokollet, samt hur lång tid 

måltiderna tog, antal vårdtagare/vårdare osv.  

  

Inledningsvis kommer en deskriptiv presentation om måltidsmiljön i stort, antal 

vårdare/vårdtagare på avdelningen, samt information om hur upplägget såg ut under 

luncherna och om omgivningsfaktorer som påverkade matintaget. De flest förekommande 

beteenden/mönster som observerats i observationsprotokollets kategorier kommer att 

presenteras med deskriptiv ansats som framkommit i observationerna. Några av beteendena 

har tydliggjorts med tabeller. 

 

2.7 Etiska överväganden  

I studien har tre demenssjuka samt den personal som hjälpt dem under luncherna observerats. 

De demenssjuka kunde inte själv ge sitt medgivande till att delta i studien, därför tog 
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författaren kontakt med deras anhöriga och informerade dem om syftet/frågeställningarna 

med studien och tillvägagångssätt, och de kunde då ge informerat samtycke till att deras 

anhöriga fick delta i studien. Den etiska principen om fördelaktighet (beneficience) innebär att 

risken att en undersökningsperson lider skada ska vara så liten som möjligt. De potentiella 

fördelarna för en undersökningsperson och betydelsen av den kunskap som erhålls ska 

uppväga skaderisken för undersökningspersonen och därmed rättfärdiga ett beslut att 

genomföra undersökningen (Kvale, 1997). Syftet med denna studie var att förbättra 

måltidssituationen för personer med demenssjukdom, genom att belysa hur olika beteenden 

och omgivningsfaktorer påverkade matintaget. Anhöriga till de tre demenssjuka som ingått i 

studien kommer att efter avslutad studie få ta del av det färdiga materialet. Personalen fick 

information om observationsstudien på en arbetsplatsträff i början av mars, och de fick även 

skriftlig information om syftet med studien inför varje lunch. Deltagandet var frivilligt, och 

personalen kunde när som helst avbryta sin medverkan. Eftersom vårdtagarna på avdelningen 

där studien ägde rum i åt i två olika rum, kunde den personal som inte ville delta i 

observationerna, hjälpa vårdtagarna i det angränsande rummet istället. Forskningen ska ta 

hänsyn till och skydda olika deltagare, informanter, försökspersoner och andra som berörs av 

forskningen. Forskningsetiska frågor är t ex frågor som rör hur urval av försökspersoner sker, 

hur information ges samt vilken information som ges. En grundläggande princip som gäller är 

att försökspersoners integritet skall skyddas (Helsingforsdeklarationen, 1964). Eftersom 

materialet presenteras i siffror och grupperas i kategorier, kommer inte resultatet att kunna 

kopplas till någon enskild informant. Kontakt har inte tagits med 

observationsmallsförfattarna, dels för att det inte i artiklarna framkommer att mallarna inte får 

användas av andra, dels för att endast delar ur dem använts.  
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3.  Resultat 

Resultatet kommer att presenteras med en kort introduktion om demensavdelningens 

vårdtagare/personal antal, och en beskrivning av lokalerna där måltiderna intogs, samt 

upplägget under själva måltiden och hur omgivningsfaktorerna (radio, telefoner osv) 

påverkade vårdtagarna. Sedan följer en presentation av de specifika beteendena hos vårdarna 

och vårdtagarna. Det är de fem sist gjorda observationerna som studien grundar sig på.   

 

3.1  Antal vårdtagare/personal 

På den demensavdelning där studien ägde rum bodde det 8 demenssjuka personer. Antalet 

personal som arbetade på avdelningen var 2 personal dagtid (+ en personal som gick ”mellan” 

de två demensavdelningarna, och de var då 3 personal stundtals på de 8 vårdtagarna). 

Samtliga observationer i denna studie gjordes under lunchen.    

 

3.2  Måltidsmiljö/Omgivningsfaktorer  

Måltiderna på avdelningen intogs i köket där det fanns ett avlångt bord med plats för 6 

vårdtagare, samt personal som kunde assistera/mata vid behov. Placeringen av vårdgivarna 

var strategiskt planerad av personalen, mellan vårdtagare 1 och 2, som behövde den mesta 

hjälpen. De 2-3 vårdtagare som inte intog sin måltid i köket, satt i avdelningens allrum/tv-

rum, vid ett runt matbord som var placerat där. Det rummet angränsar till köket. Dörr fanns 

mellan rummen som kunde stängas vid behov, men under de observationer som gjordes, var 

den alltid öppen. De personer som åt i köket var alla uppegående, satt på vanliga köksstolar, 

och de hade sina bestämda platser runt bordet.  

 

Maten på boendet kom från ett centralt kök, och värmdes upp på avdelningen, vilket gjorde att 

de enskilda vårdtagarna inte hade någon möjlighet att påverka matsedeln. Konsistensanpassad 

mat fanns att tillgå. Potatis, ris och pasta kokades på avdelningen, resten värmdes upp i ugnen 

(eller tillagades efter instruktioner från centralköket). Personalen serverade maten till 

vårdtagarna vid diskbänken i köket (ur de förpackningar som kom från centralköket), utan att 

tillfråga hur mycket de ville ha, om de ville ha såsen på maten eller bredvid och så vidare. Vid 

ett tillfälle tillfrågades en vårdtagare om den tyckte om en viss sorts mat, vilket då påverkade 

storleken på måltiden. Maten delades i mindre bitar, skars upp vid diskbänken så att allt var 

klart när tallriken placerades framför vårdtagaren. Även tillbehör till maten, såsom lingonsylt, 

senap/ketchup, gurka och tomat las på tallriken vid diskbänken, även detta utan att det 
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tillfrågades om det önskades eller inte. Vid något enstaka tillfälle (n: 2) frågades det om det. 

Maten serverades först när alla vårdtagare satt sig tillrätta vid matbordet. Vid 3 tillfällen var 

det dukat med servetter (en gång nedstoppat i glaset, annars bredvid tallriken), 1 gång ställdes 

hushållsrullen på bordet och 1 gång hämtades det papper att torka sig på om behov uppstod. 

Smörgås serverades till alla måltider, och smörgåsarna breddes klar av personalen och gavs 

till vårdtagarna innan maten serverades. En vårdtagare fick vid ett tillfälle smör och brödfatet 

framför sig, och kunde då bre sin egen smörgås. Innan alla vårdtagare fått sin mat serverad, 

var det lite ”rörigt” med personal som gick fram och tillbaka och lågmält pratade till varandra 

om vems mat de höll på med, men när alla satt sig ner var det lugnt och tyst.    

 

Kryddor fanns inte tillgängligt på matbordet, så att vårdtagarna själv kunde krydda sin mat ex 

med salt/peppar. Vid de observationer som gjordes tillfrågades heller inte vårdtagarna om de 

ville ha någon extra krydda. Däremot frågade personalen upprepade gånger under måltiderna 

om maten smakade bra. Bordet i köket hade alltid färska blommor i vas, vilket var ett ständigt 

återkommande samtalsämne under måltiderna, då kommentarer såsom: vilka vackra blommor 

osv sades av vårdtagarna. De satt också ofta och fingrade och kände på dem. Ljus fanns också 

på bordet, och de var ofta tända under måltiden. De dagar då det var mörkt ute var lampor 

tända i fönstret, samt lampan över matbordet.  

 

Störande ljud från diskmaskin förekom aldrig och telefonen ringde inte en enda gång under 

studien. Varken TV eller radio var på under måltiderna. En gång började personal (ej 

ordinarie personal) som var färdig med måltiden i TV- rummet/allrummet att skölja disk 

medan vårdtagarna fortfarande satt och åt i köket. De som satt och åt i köket blev inte 

nämnvärt störd av detta, däremot blev det samtal mellan den personalen från allrummet och 

personalen i köket om vardagliga saker när hon plockade med disken. Detta pågick i ca 5 

minuter.  
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3.3  Vårdarens beteende under måltiderna 
 

Vårdaren hjälper vårdtagaren med matintag under lunchen 
 
Hjälp av vårdaren till vårdtagaren under lunchen 
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Hjälper vårdtagaren att få mat på gaffeln, föra gaffeln till munnen, mata vid behov osv 
 
Vårdtagare 1 fick mest hjälp av vårdgivaren med matintag under luncherna (n:8 under 5 

luncher). Under lunch 1 fick vårdtagaren hjälp vid 3 tillfällen av vårdare, men hon ville inte ta 

emot hjälpen, knep ihop munnen. Matintaget denna lunch var 70 %, och detta hade hon fått i 

sig innan personal erbjöd henne hjälp. Under lunch 2 slumrar vårdtagare 1 till vid 2 tillfällen 

och personal (en vikarie, men en känd person för vårdtagare 1) som hjälper henne försöker få 

verbal kontakt med henne, men lyckades inte få henne intresserad av maten. Personal försökte 

få henne att vakna, och på ett mycket försiktigt sätt håller om henne bakom ryggen och 

klappar henne försiktigt på kinden. Vid det här tillfället äter vårdtagaren endast 30 % av sin 

mat. Under de övriga luncherna fick vårdtagare 1 hjälp med att få mat på gaffeln, som också 

fick bytas mot sked vid ett tillfälle när hon inte fick maten att ”fastna” på gaffeln. Hon fick 

också hjälp att föra gaffeln/skeden till munnen. Vid vissa tillfällen matades hon också, 

samtidigt som hon hade egen gaffel/sked att äta med (måltid 4). Vårdtagare 1 visade tydligt 

både verbalt och fysiskt (knep ihop munnen) om hon inte ville ha mer mat. 

 

Vårdtagare 2 matades samtliga luncher. Vid alla måltider (utom en) ställdes tallriken framför 

henne, så att hon tydligt kunde se maten. Vid ett tillfälle var tallriken snett framför henne, 

mellan den som matar och vårdtagaren (måltid nr 5). Matintaget denna lunch var 70 %. Vid 

samtliga måltider satt den som matar på vårdtagarens högra sida, vid ett tillfälle på den 
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vänstra, måltid nr 4 (då satt en personal och assisterade vårdtagare 1, vilket påverkade 

placeringen av den som matade vårdtagare 2). Denna måltid åt hon upp 60 % av sin mat, ett 

av de lägsta värdena under de 5 observationerna. I vanliga fall hjälpte den som matar 

vårdtagare 2 också vårdtagare 1 under måltiderna.  

 

Mängden mat som fördes in i munnen var lagom. Stor följsamhet krävdes då vårdtagaren 

många gånger tog god tid på sig att tugga ur munnen, och detta ställde höga krav på den som 

matade (den fick inte vara/bli stressad). Även införandet av vätska till måltiden krävde stort 

samarbete mellan vårdtagaren och vårdaren. Vårdtagare 2: s kroppsspråk var relativt tydligt, 

vilket gjorde det nödvändigt för den som matade att uppmärksamma vad hon ville ha just då, 

ex dryck eller smörgås osv. Vid måltid nr 4 satte vårdtagaren maten i halsen, hostade en hel 

del, och hade efter det svårigheter att fortsätta måltiden. Personalen som matade henne tog det 

lugnt, pratade lugnande med vårdtagaren och gav henne måltidsdryck att dricka. Mat som 

intogs den lunchen var 60 %. 

 
Vårdtagare 3 fick hjälp vid ett tillfälle att få i sig maten. Personal satte sig då bredvid henne 

och matade henne med hennes gaffel. Hon ville dock inte ha mer mat, utan sade bestämt ifrån.   

  
Verbala instruktioner av personalen till vårdtagarna 

Vårdtagare 1 fick de flesta verbala instruktionerna (n:24 under 5 måltider) av personalen, 

såsom tugga ur munnen, stoppa in lite mat i munnen, ta en klunk till, drick – du har glaset 

framför dig osv.    

 

Vårdtagare 2 fick 10 verbala instruktioner av den personal som hjälpte henne under de 5 

måltiderna. De flesta av dessa var: Tugga ur munnen, svälj ner maten, vill du ha smörgås nu? 

osv. De verbala instruktionerna sades med vänligt, men bestämt, tonläge. I samband med att 

hon hade svårigheter att svälja, höll personalen en hand om hennes rygg/skuldror, och hon 

fick den tid hon behövde för att svälja ner maten.  

 

Vårdtagare 3 fick 2 verbala instruktioner under måltid 3. Denna måltid åt hon upp 80 % av 

maten, vilket var den minsta mängd hon åt under de måltider som observationerna pågick.  
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Samtal mellan vårdare/vårdtagare under lunchen 

De flesta samtalen handlade om måltiden, ex: Personal: Är du mätt? Vårdtagare: Ja, nu är jag 

mätt. P: Är det säkert att du inte vill ha lite till? V: Ja. P: Men ta en tugga till… 

Några samtal handlade om omgivningen, väder och vind, samt blommorna på bordet. Flest 

samtal förekom mellan vårdtagarna 1 och 2 och personal (n: 22 under 5 luncher). Minst 

samtal förekom med vårdtagare 3 (n:13 under 5 luncher). Personalen inväntade i de flesta fall 

på svar från vårdtagarna (ibland kunde det dröja en stund innan svaret kom).  

 
Sammanlagda antalet uttalanden om omgivningsfaktorer av vårdtagarna och samtal 
mellan vårdare/vårdtagare under luncherna 
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De flesta samtalen mellan vårdare/vårdtagare, samt uttalanden om omgivningsfaktorer sades 

av vårdtagare 1 (n: 30 under 5 luncher). Vårdtagare 2 hade 21 samtal mellan 

vårdare/vårdtagare. Hon svarade mycket kortstavigt och med svag röst, inga kommentarer om 

omgivningsfaktorer sades av henne. Vårdtagare 3 har sammanlagt 20 uttalanden om 

omgivningsfaktorer och samtal mellan vårdare/vårdtagare.  

 

3.4  Vårdtagarens beteende under måltiderna 
 
Vårdtagaren lämnar bordet innan måltiden är avslutad 

Under måltid nr 3 blir vårdtagare 3 orolig/okoncentrerad när hon ätit upp ca halva sin portion, 

och började resa på sig. Personal som hjälpt vårdtagare 1 kommer då och sätter sig på huk 

bredvid henne, kramar om henne och säger att hon snart ska få kaffe. Vårdtagare 1 blir lugn 

och sätter sig ner, och fortsätter efter en stund att äta sin mat. 
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Tittar runt, äter inte upp maten/Har inte tålamod med måltidssituationen 

Vårdtagare 1 var den som var mest lättstörd av de 3 vårdtagare som ingick i den här studien. 

Detta visade hon tydligt, både genom att knipa ihop munnen och vända bort sitt huvud, när 

personal ville hjälpa henne med maten. Hon sa även verbalt till att hon inte ville ha någon 

hjälp. Vårdtagare 3 tittade mycket på de andra under tiden som hon själv satt och åt sin mat, 

hon sa också själv ifrån när hon inte ville ha någon mer mat, när personal kom och erbjöd 

henne hjälp vid ett tillfälle.    

 

Flyttar bort tallrik/glas innan maten är uppäten 

Både vårdtagare 1 och 3 sköt ifrån sig tallrik och glas när de ätit färdigt. Vårdtagare 1 har 

störst variation på mat som blir kvar på tallriken. Fast personal försökte få henne att äta upp 

mer av maten, så sade vårdtagare 1 ifrån.   

 

Verbala uttalanden av vårdtagarna om omgivningsfaktorer 

Vädret var ett återkommande samtalsämne, samt blommorna på bordet, men det var inget som 

påverkade matintaget negativt. Vårdtagare 2 var den enda i studien som inte kommenterade 

omgivningsfaktorer, men hon tittade och lyssnade när de andra sa något. 

Blommorna som fanns på bordet drog till sig vårdtagarnas uppmärksamhet, både fysiskt (de 

var tvungen att känna på blommorna/bladen) och verbalt. Framför allt vårdtagare 1 var 

mycket fängslad av dem, men det hade inte någon negativ inverkan på matintaget.   

 
Vårdtagaren somnar/nickar till under lunchen 

Vårdtagare 1 nickade till 2 gånger under måltid nr 2 samt 1 gång under måltid nr 5. 

Vårdtagare 2 nickade till 1 gång under måltid nr 1, efter en stund slumrade hon till, och sov en 

stund under lunchen, trots att personal försökte involvera henne i samtal. Matintaget dessa 

luncher var den lägsta under studien både för vårdtagare nr 1 (30 % och 50 % uppäten mat) 

och vårdtagare nr 2 (60 % uppäten mat). 

 

Vårdtagarens orala beteende  

Vid 3 tillfällen under de 5 måltiderna svalde vårdtagare 1 och 2 inte ner maten. 

Vårdtagare 1 gjorde det 2 gånger under lunch nr 2, samma lunch somnade hon vid 2 tillfällen. 

Lunchintaget denna dag är 30 %, hennes lägsta matintag under observationsstudien.  
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Vårdtagare 2 svalde inte ner maten 1 gång under lunch nr 4, hon hade sväljsvårigheter. Efter 

en stund svalde hon ner maten. Hennes matintag denna lunch var 60 % (ett av hennes lägsta 

intag). Ingen av vårdtagarna spottade ut maten ur munnen.   

 

Införandet av maten i munnen 

Samtliga vårdtagare åt med bestick, vid några tillfällen fick vårdtagare 1 byta gaffeln utbytt 

mot sked, för att hon skulle få maten att ”stanna kvar” på besticket. Vårdtagare 3 flyttade runt 

sin mat på tallriken, ”byggde” små högar av den vid några tillfällen under luncherna, som hon 

sedan skyfflade över på gaffeln med hjälp av kniv, för att slutligen föra till munnen.   
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Uppäten mat är ungefärligt beräknad  
 
Vårdtagare 1 hade störst variation på mängd uppäten mat av de 3 vårdtagare som ingick i 

studien, under studiens 5 luncher. Mängden mat som intogs varierade mellan 30-100 %. 

Utöver hennes matintag fick hon även näringsdryck, men inte i samband med måltid.  

 

Vårdtagare 2 hade energiberikad kost, så hennes portioner var något mindre än de övrigas. 

Även hon hade näringsdryck utöver hennes matintag, men inte i samband med måltid. 

 

Vårdtagare 3 hade det jämnaste intaget av mat av de 3 boendena. Hon åt upp nästan all mat 

alla 5 måltiderna.  
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4.  Diskussion 

4.1  Huvudresultat 

Eftersom det huvudsakligen var ordinarie personal som ingick i studien, så kände dem 

vårdtagarna mycket väl, vilket påverkade deras bemötande av vårdtagarna på ett positivt sätt 

och vice versa, vårdtagarna upplevdes som trygg i personalens närvaro. Resultatet visade på 

att de flesta verbala påpekanden/instruktioner från personalen gavs till vårdtagarna de luncher 

då de åt minst, samt att personalen visade på stor följsamhet gällande att känna av hur 

vårdtagarna önskade hjälp under måltiderna. Beteenden som kunde observeras hos 

vårdtagarna var att 2 av dem somnade några gånger under måltiderna, samt att sväljproblem 

förekom hos 2 av dem. Omgivningsfaktorerna påverkades av ”gamla” rutiner som fanns kvar 

på boendet sedan förut. Att maten lades upp på diskbänken, att tillbehör till maten (grönsaker, 

kryddor) inte fanns på bordet/erbjöds vanemässigt till vårdtagarna (dessa lades också upp på 

bänken) kan eventuellt påverka matintaget negativt. Matintaget varierade mellan 30 % - 100 

% hos vårdtagarna under de 5 luncherna. Placeringen av vårdtagarna är strategiskt uttänkt av 

personalen, för att de på bästa sätt ska kunna hjälpa de som har behov av det på ett enkelt sätt, 

och för att vårdtagarna också ska ha glädje av varandra.     

 

4.2 Resultatdiskussion  

Vårdarens beteende under måltiden 

Hur vårdtagarens beteende påverkade vårdaren 

Vårdtagare 1 i denna studie var den som lättast blev störd/distraherad i sitt ätande. Här 

upplevde författaren att dagsformen var avgörande för matintaget. Hon hade även den största 

variationen av de 3 som ingick i studien av uppäten mat, hon fick i sig mellan 30 % - 100 % 

av maten under de fem måltiderna. Under måltiderna somnade/nickade hon till några gånger, 

vilket påverkade matintaget negativt. Under måltid nr 2 nickade hon till två gånger, och då var 

det en vikarie som arbetade (men en välkänd person för den boende), men hon somnade till en 

stund även måltid nr 5, då hennes kontaktperson arbetade, så det är tveksamt om det hade 

någon betydelse i det här fallet, vem som hjälpte henne vid måltiden. Enligt Örtman (2000) 

kan det vara ett etiskt svårt dilemma att avgöra om tillexempel en gravt dement persons 

beteende betyder att han/hon inte vill äta, inte kan eller inte förstår att äta. Av den 

anledningen är det viktigt att samma vårdbiträde/undersköterska finns med i matsituationen så 

långt detta är möjligt (Örtman, 2000). Det måste exempelvis finnas tillräckligt med personal 

för att hjälpa vårdtagarna i samband med måltiderna. Stor vikt bör också läggas vid att 
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måltidsmiljön är ändamålsenlig (Örtman, 2000). Vad författaren kunde se under dessa 

måltider, var att personalen var närvarande och verkligen ville att vårdtagarna skulle få i sig 

så mycket mat som möjligt under luncherna. Normann et al (1999) har i sin studie kommit 

fram till att när man arbetar i team, har man möjlighet att med sina medarbetare reflektera och 

delge varandra åtgärder som kan underlätta vid olika omvårdnadssituationer. Detta gäller 

bland all personal, men extra viktigt är att ny personal och vikarier informeras om hur olika 

vårdtagare brukar bete sig, och vilket sätt som fungerar bäst för att denne ska få i sig sin mat.    

Enligt Durnbaugh et al (1996) påverkar vårdtagarens beteende matintaget, vilket gör det extra 

viktigt för vårdpersonalen att bedöma dessa beteenden, för att kunna ge den hjälp som behövs 

för att matintaget ska bli så bra som möjligt. Detta ska dokumenteras så att ny personal/ 

vikarier har möjlighet att ta del av den här informationen.   

 

Uppmaningar och instruktioner av vårdaren till vårdtagaren  

Studier har identifierat två anledningar till malnutrition (undernäring/felnäring) hos de 

demenssjuka: att de inte får i sig tillräckligt med mat vid måltiden, samt att de får för lite hjälp 

av personalen vid matsituationen (Durnbaugh et al., 1996). Resultatet i den här studien visar 

att personalen givit de flesta verbala uppmaningar/instruktioner till vårdtagarna de måltider då 

de åt sämst. De flesta instruktionerna har vårdtagare ett fått (n 24 under 5 luncher). Vårdtagare 

två, hon som matades, fick 10 verbala instruktioner av vårdare. Vårdtagare tre fick endast 2 

verbala uppmaningar under de 5 luncherna under måltid nr 3, den lunchen åt hon sämst under 

studien.  

 

Vårdarens beteende under matningssituationen 

Vårdtagare 2 matades helt och hållet i denna studie, och under en av måltiderna svalde hon fel 

och hostade och hade efter detta svårt att fortsätta måltiden. Författaren upplevde det dock 

inte som att hon blivit matad för fort, snarare att hon svalde fel, vilket gjorde att hon ”satte 

maten i fel strupe”. I en studie gjord i USA (Cantor et al., 2002) visade det sig att 

sväljsvårigheter hos patienten uppstod av att de blev för ”snabbt” matad, och inte fick tid att 

svälja i den takt de själv önskade, vilket ledde till att patienten satte maten i halsen, började 

hosta – som i en del fall ledde till aspirationslunginflammation. Personalen som hjälpte 

vårdtagare 2 tog det lugnt, pratade lugnande med henne hela tiden och höll henne om ryggen, 

och efter en stund var allt som ”vanligt” igen. För vårdpersonal som matar en person som 

vägrar svälja maten/eller vars sväljreflex inte fungerar som den ska, kan detta leda till 

oro/ängslan hos vårdpersonalen enligt Manthorpe och Watson (2002). De fortsätter och säger 
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att personalen som hjälper vårdtagaren med sväljproblem, kan uppfatta detta som ett 

misslyckande vid matsituationen, då vårdtagaren inte får i sig tillräckligt med mat. Även detta 

att matningen tar mycket längre tid än det skulle göra om vårdtagaren svalde, kan stressa på 

vårdaren skriver de. Här tror jag att personalens erfarenhet av att mata personer med 

sväljproblem/att möta olika beteenden hos den demenssjuka, spelar stor roll i hur man tacklar 

olika situationer, samt även det att våga säga till sina kollegor att matning ska få ta den tid 

som behövs, utan att man ska känna att man försummar andra arbetsuppgifter för den skull. 

Det är en stor fördel om man minskar antalet personer som ansvarar för varje vårdtagare. På 

så sätt skapas trygghet och en ordlös kontakt som senare i sjukdomen får stor betydelse 

(Andersen, 2001).  

 

Vårdarens kroppsspråk/fysisk beröring 

Andersen (2001) skriver att en person med demenssjukdom glömmer sig ibland i ätprocessen 

och måste hela tiden uppmuntras och stimuleras, både med ord och fysiskt. När personalen i 

denna studie gav instruktioner, la de ofta sin hand på den demenssjukes hand eller arm, och 

pratade med vänlig, uppmuntrande stämma till vårdtagaren, ex ta en tugga till, för skeden till 

munnen osv. Under studien blev även en vårdtagare väldigt orolig och skulle prompt gå iväg 

från matbordet. En personal gick då fram till henne och kramade och höll om henne, och fick 

henne lugn, så att hon kunde fortsätta måltiden i lugn och ro. Mamhidir et al (2007) skriver att 

ju mer hjälpberoende en person är, desto större medvetenhet bör personalen visa mot dennes 

integritet, i synnerhet de äldre som går allt djupare in i sin demenssjukdom. 

 

Kommunikation 

Den verbala kommunikationen mellan vårdare/vårdtagare var uppdragsfokuserad, de flesta 

samtalen handlade om måltiden även om samtal om omgivningsfaktorer också förekom.  

Under måltidens gång, och efter avslutad måltid, frågade personalen vårdtagarna upprepade 

gånger om de var mätt, eller om mer mat önskades. De flesta replikerna var: Är du mätt?, Vill 

du ha mer mat?, Ta en tugga till, osv. I en studie utförd av Hallberg (1993) där hon undersökt 

den verbala interaktionen mellan den demenssjuka och vårdgivaren under måltid, visade det 

sig att väldigt lite av den verbala kommunikationen mellan vårdgivare/vårdtagare var 

personorienterad, de flesta samtalen var uppdragsfokuserad (på matsituationen). Detta visar 

på att väldigt lite energi läggs ner av personalen på att få måltiden till en stund av social 

samvaro (Hallberg, 1993). Denna studie visar på samma resultat.    
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Vårdtagarens beteende under måltiden 

Oralt beteende hos vårdtagaren 

Vårdtagare 1 ”glömde bort” att tugga ur maten i munnen 2 gånger under måltid 2 (under 

samma måltid somnade hon till 2 gånger). Manthorpe och Watson (2002) säger i sin studie att 

personer med demens som har problem att få i sig maten/inte vill äta, inte alla gånger hjälps 

av att personalen tvingar in mat i munnen på dem, ”lirkar” in skeden i munnen på dem eller 

att man lockar med någon annan slags mat. Vårdtagare 1 i denna studie somnade ifrån maten 

vid 2 tillfällen, och personalen som hjälpte henne, försökte försiktigt verbalt, och genom att 

hålla om henne försiktigt, väcka henne. Detta lyckades inte, och denna måltid åt vårdtagare 1 

endast 30 % av maten. Det är tveksamt att hon hade ätit mer, även om personalen hade försökt 

att ”lirka” och mer handgripligt försökt att väcka henne. Förmodligen hade vårdtagaren bara 

blivit irriterad. 

Vårdtagare 2 hade sväljsvårigheter, vilket gjorde att stor följsamhet krävdes mellan 

vårdtagare/vårdgivare som matade henne. Hon åt normal kost, som delades i små bitar av 

personalen (kördes i mixer ibland). I samband med att vårdtagaren satte maten i halsen, 

hostade hon en hel del, vilket gjorde att mat sprutade ut ur munnen på henne. Personalen som 

hjälpte henne, tog snabbt och effektivt bort spillet, och hela händelsen väckte inte så stor 

uppmärksamhet bland de andra vårdtagarna (de är nog också ganska van vid den här sortens 

avbrott under måltiderna). Enligt Andersen (2003) bör maten vara sådan att den kan bearbetas 

i munhålan med så liten risk för att svälja fel som möjligt. Om vårdtagaren har en trögutlöst 

sväljfunktion eller har lätt att få maten i fel strupe går det i allmänhet bäst om rätterna har en 

tjockflytande, slät eller hal konsistens. Konsistensen på vårdtagare 2:s mat var bra, trots detta 

hände det ibland att hon satte maten i fel strupe. Vårdtagare med dysfagi måste i lugn och ro 

få koncentrera sig på ätandet och inte bli avbrutna under måltiden, för att få i sig tillräckligt 

med mat (Andersen, 2003). 

 

Mönster/beteenden som ses hos vårdtagaren under måltiden 

Alla vårdtagare i denna studie fick i sig maten med hjälp av bestick. I Durnbahugh et al:s 

(1996) studie var det vanligaste sättet för vårdtagarna att få i sig maten med hjälp av 

händerna. Vårdtagare 3 i denna studie flyttade runt maten på tallriken och byggde små högar 

med samma sorts mat på sin tallrik, som hon sen omsorgsfullt skyfflade över på gaffeln för att 

slutligen stoppa i munnen. Detta beteende var även observerat i Durnbaughs et al:s (1996) 

studie. Vårdtagare 1 somnade under måltiden vid ett par tillfällen, vilket gjorde att hon 

”glömde bort” att svälja ner maten i munnen vilket påverkade matintaget negativt.   
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Att ”härma”, ”att ta efter” en annan person, är ett bra sätt att bete sig på, när man inte vet vad 

som ska göras härnäst, exempelvis under måltid. Detta visade sig i en studie gjord på 10 

Alzheimer sjuka individer som kontrollerades mot 15 ”normala” äldre personer, som 

observerades under måltid. Av de 10 Alzheimer sjuka personerna, imiterade 8 en annan 

person för att veta hur den skulle bete sig för att få i sig sin mat (Priefer & Robbins, 1997). Av 

de 3 vårdtagarna som ingick i studien, var det vårdtagare 3 som (för det mesta) åt upp all mat 

med minst assistans/kontinuerliga verbala uppmaningar av personalen. Däremot satt hon 

under måltiderna och tittade på hur de andra gjorde, av dem som åt själv.  

Det bör finnas plats för någon/några av vårdarna att sitta med och äta. Det förstärker både 

samhörighetskänslan och fungerar som en ”spegel” för den sjuka. Genom att personalen äter 

ser personen hur man använder olika ätredskap och hur man för maten till munnen (Andersen, 

2001). I denna studie var det inte någon av personalen som åt tillsammans med de äldre. Detta 

kan säkerligen förklaras av kommunens ekonomiska läge, men önskvärt vore det ju om någon 

i personalen fick fungera som ”spegel” åt de demenssjuka under måltiden. 

 

Vårdtagarnas matintag 

Thille & Wramner (2000) säger i sin studie att många äldre inte orkar äta stora mängder mat 

på en gång. Eftersom det var van personal som kände vårdtagarna väl, visste de ganska exakt 

hur mycket var och en av dem brukade äta, vilket med stor sannolikhet påverkade 

portionsstorleken för vårdtagarna. Däremot visades inte maten för vårdtagarna innan den las 

upp på tallrik, vilket eventuellt skulle kunna påverka matintaget positivt, om maten var 

upplagd på ett trevligt sätt och serverades vid bordet till den boende. I Durnbaugh et al:s  

studie (1996) där de använde sig av ”feeding behavior inventory” instrumentet för att se vilka 

beteenden som framkom under måltiden, samt hur stor del av portionen som var uppäten, 

visade det sig att det i snitt var 70 % uppäten mat. De observerade då vårdtagarna under 2 

måltider (antal vårdtagare som ingick i studien var 20). I denna studie har vårdtagare 1 den 

största variationen på uppäten mat, med ett snitt på 68 % under de 5 måltider som 

observationerna gjordes (hon åt mellan 30 % -100 % under luncherna). Vårdtagare 2 har i 

denna studie ett medelvärde på 74 %, och vårdtagare 3 ett medelvärde på 92 %, under de 5 

luncherna. Detta resultat visar på att vårdtagarna i denna studie i snitt fick i sig mer mat än 

vårdtagarna i Durnbaughs et al:s  studie (1996). Det bör dock observeras att i Durnbahugh et 

al:s (1996) studie var det fler deltagare, vilket påverkade det procentuella resultatet. 

Genomsnittstiden för de 5 måltiderna var 30 minuter. En gång under de 5 luncherna värmdes 

en vårdtagares mat i mikron, när det gått närmare en halvtimme, och hon fortfarande satt och 
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åt. Andersen (2001) skriver att det inte är ovanligt att måltiden tar över 30 minuter och att det 

heller inte är gott att äta kall mat, så tänk på att servera små portioner, och istället fylla på 

varm mat (Andersen, 2001).  

     

Omgivningsfaktorer 

Omgivningsfaktorerna påverkades mycket av rutiner som funnits på boendet under lång tid, 

ex att maten lades upp på diskbänken, att kryddor inte stod framme på bordet/erbjöds 

vanemässigt till vårdtagarna osv. Detta är eventuellt något som kan påverka matintaget 

negativt, då vårdtagarna inte själv ser maten innan de får den på tallriken, och inte heller själv 

har möjlighet att ta tillbehör/kryddor på sin portion då dessa inte erbjuds till varje vårdtagare 

enskilt. I en studie utförd i USA visade det sig att den mest vanliga orsaken till dåligt matintag 

var att de demenssjuka blev distraherade/störda av något under måltiden, ex diskmaskin eller 

störande telefoner, personal som kommer och går fram och tillbaka i matrummet, 

medicinutdelning, osv (Durnbaugh et al.,1996). Under den här studiens gång var det väldigt få 

störande moment i omgivningen som påverkade matintaget negativt. Ingen radio/TV stod på, 

ingen störande telefon eller diskmaskin. Belysningen i köket var tillfredställande, lampor var 

tänd både i fönstret och över matbordet då det var befogat, vilket underlättade för de äldre att 

se varandra och också maten på tallriken. Många gånger var även stearinljus tänd på bordet, 

vilket ökade mysfaktorn.  

 

Under de 5 måltider som studien ägde rum, var det många av vårdtagarna som fyllde år, vilket 

gjorde att det fanns färska blommor i vas på matbordet, vilket var ett återkommande 

samtalsämne under måltiderna, både fysiskt och verbalt. Innan alla fått sin mat var det lite 

”rörigt”, då personalen la upp portionerna till vårdtagarna vid diskbänken och pratade med 

varandra om vems mat var och en höll på med. Andersen (2001) skriver att aptiten påverkas 

av alla våra sinnen, och därför kan dålig aptit ibland åtgärdas genom positiva syn-, hörsel- och 

doftintryck. Slammer av kastruller och porslinsklirr, liksom doften av nybakat bröd är 

välkända aptitretare. Maten serverades ur tallrikar med kontrastfärg på ytterkanten, speciellt 

uttagen för demenssjuka. Tillbehör till maten, såsom senap, ketchup, sylt och kryddor fanns 

på diskbänken, och erbjöds inte enskilt till varje boende, utan lades på tallriken till var och en. 

När äldre klagar på att maten smakar mindre, så beror detta främst på att luktsinnets 

känslighet har minskat. Vid Alzheimerssjukdom, men även vaskulärdemens, påverkas 

luktsinnet mycket och många gånger tidigt i sjukdomen (Andersen, 2001). Under studiens 

luncher var det dock ingen vårdtagare som själv bad om att få extra krydda till maten.  
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Placeringen av vårdtagarna runt bordet var väl genomtänkt. Eftersom antal personal som 

matade/assisterade under luncherna i genomsnitt var två, så var den givna placeringen för en 

av dem ”mellan” vårdtagare ett och två i denna studie, och den personalen kunde då 

hjälpa/assistera vårdtagare ett när denna behövde hjälp, samtidigt som den kunde mata 

vårdtagare två. Den andra personalen som var närvarande under måltiden tog en pall och satte 

sig bredvid någon annan vårdtagare som hade behov av hjälp under lunchen. Watson (2005) 

beskriver i sin litteraturstudie hur placeringen av de äldre kan påverka kommunikationen dem 

emellan och då också matintaget på ett gynnsamt sätt. Detta var inget som frekvent kunde 

observeras i den här studien, då väldigt lite kommunikation förekom mellan vårdtagarna.  

    

4.3  Metoddiskussion  

Studien ägde rum på en demensavdelning med 8 vårdtagare, där 3 vårdtagare valdes ut och 

observerades under 5 luncher i mars, samt den personal som matade/assisterade under 

måltiderna. Även omgivningsfaktorer observerades. Att beskriva beteendena och 

omgivningsfaktorerna deskriptivt, upplever jag som ett bra sätt att få fram frekvensen av olika 

beteenden, men också för att få en bild av hur en helt ”vanlig” måltid kan te sig på en 

demensavdelning. Valet av metod, observationsstudie, valdes för att om ex intervjuer hade 

gjorts, eller enkäter utlämnats, hade inte samspelet mellan individerna kunnat ses, och inte 

heller hade omgivningsfaktorerna kunnat iakttas på det sätt som var ämnat i den här studien.  

Svagheter i studien var de få deltagare som ingått i den, samt att observationerna enbart 

pågick under 5 luncher (+ pilotstudiens 5 luncher, men dessa är inte inräknad i resultatet). 

Möjligt är, att om observationerna gjorts under middagen, hade andra saker framkommit, dels 

för att personalen då är färre, vilket påverkar den hjälp de kan erbjuda de äldre, vilket i sin tur 

kan påverka beteendet hos vårdtagarna/vårdgivarna och därmed också matintaget. Trots detta 

kan man i resultatet se både likheter, men också olikheter i jämförelse med andra studier som 

gjorts angående omgivningsfaktorer och beteendena hos vårdare/vårdtagare. 

 

4.4  Slutsats 

Personalens bemötande av demenssjuka personer påverkades av hur väl de kände varandra. 

Kände vårdtagaren och vårdgivaren varandra, uppstod ett samspel, som underlättade vid 

måltiden/matsituationen vilket påverkade matintaget positivt. Önskvärt är att i möjligaste mån 

låta de demenssjuka som har ”speciella” beteenden få personal som känner dem väl att hjälpa 

dem under måltiden har denna studie visat. Viktigt för den demenssjukas matintag är att det 

finns dokumenterat vad olika beteenden/uttryck betyder som den demenssjuka signalerar, och 
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vilka beteenden/insatser hos vårdgivaren som gynnar matintaget, för att underlätta för 

vikarier/ny personal, så att måltidssituationen/matningen ska bli så bra som möjligt, både för 

den demenssjuka och också för vårdgivaren. Måltidsmiljön hade också stor betydelse för 

matintaget, den påverkade också trivseln runt måltiden.     

  

4.5  Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att göra observationsstudier under middagen, då antalet personal då 

är färre. Hinner personalen ge de äldre den tid de behöver för att få i sig sin mat, och hur är 

bemötandet hos personalen mot de äldre, och påverkas de dementas beteende av att det är 

färre personal som kan hjälpa dem då? Det skulle även vara intressant att se om matintaget 

hos de demenssjuka påverkades om maten ”visades upp” för vårdtagaren vid bordet, och att 

de som klarar av, själv fick servera sig sin mat.  
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Observationsprotokoll: Måltidssituationen för demenssjuka.              Bilaga 1 
Måltiden börjar kl:            Slutar: Diagnos:  Relation: 
Hur många personal närvarar under måltiden? Rörigt? 
Hur många av personalen matar de boende? 
Hur många boende är närvarande under måltiden? 
Hur många sitter vid matbordet? 
 
1. Vårdarens beteende under måltiden 
Serveras maten till de boende när de satt sig vid bordet, eller är det redan serverat, upplagt på 
fatet när denne kommer till bordet? 
Får de boende hjälp med upplägg, skära upp maten, hälla upp dryck osv. 
Får den boende hjälp med allt, klarar sig helt själv, eller en kombination av båda. 
 
Hur mycket mat är kvar efter avslutad måltid (procentuellt). 
 
Får den boende något kosttillägg eller näringsdryck, utöver maten? 
 
Verbala instruktioner av vårdpersonalen (ta upp skeden, för glaset till munnen osv.), matning 
av vårdtagaren. 
 
Hjälp av vårdare för att föra maten på skeden, föra skeden till munnen, hjälper till med 
hand/armrörelse osv. 
 
Samtal som tydligt sker mellan vårdare/vårdtagare, vårdare/vårdare, vårdtagare/vårdtagare 
eller ngn annan. 
 
”Medhjälpare” sitter med under måltiden. 
 
Vårdtagaren försöker äta själv, men vårdare tittar till och hjälper till vid behov. 
 
2. Vårdtagarens beteende under måltiden 
Försöker lämna bordet innan måltiden är avslutad. 
Blir störd/distraherad i sitt ätande. 
Flyttar bort mat/tallrik/glas innan maten/drycken är uppäten/urdrucken. 
”Leker” med maten/ slänger iväg mat. 
Tittar runt, men äter inte upp maten. 
Har inte tålamod med måltidssituationen, vilket också visar sig i dennes uppträdande under 
måltiden. 
Verbala uttalanden från den boende under måltiden som: ”inte mer”, ”inte hungrig” eller ”jag 
är färdig”. 
Den boende säger: ”jag har inte råd att äta”. 
Vägrar att gå till matrummet/matplatsen. 
Vägrar att ta emot hjälp. 
Somnar/Nickar till under måltiden.  
Kommentarer: 
3. Oralt beteende. 
Behåller maten i munnen, ”hamstrar”/sväljer inte. 
Tuggar inte maten före sväljning. 
Spottar ut maten. 
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4. Mönster hos den boende som ses under måltiden. 
Äter av de andra boendenas mat. 
Äter desserter och sötsaker, inte maten. 
Äter papper/ lecakulor etc. 
Äter endast vissa saker från tallriken. 
Äter allt, både mat och sådant man inte ska äta. 
Tar för stora tuggor (svårigheter att hantera maten i munnen/svälja). 
Äter för fort. 
5. Införandet av maten i munnen. 
Använder sugröret på ”fel” sätt. 
Använder kniven på ”fel” sätt. 
Använder gaffeln på ”fel” sätt. 
Använder skeden på ”fel” sätt. 
Använder kopp/glas på ”fel” sätt. 
Äter maten med fingrarna. 
Blandar ihop mat lite ”hur som helst” 
 
6. Omgivningsfaktorer. 
Finns kryddor (salt, socker, peppar, ketchup) tillgängligt på bordet 
Servetter? Hushållsrulle? 
Hur är upplägget av maten? Man ser tydlig de olika matsorterna ex potatis, korv, sås. 
Matsorterna ihop blandade? 
Hur är placering av tallriken/glas/bestick med tanke på den som skall matas. 
 
Hur är de matade placerade med tanke på den som matar/hjälper till under måltiden? 
Radio/Tv som står på under måltiden? 
Ringande telefoner under måltiden som stör. 
 
Kommentarer:  
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