
 

 

 
 Beteckning 

 

 Institutionen för vårdvetenskap och sociologi 

Förändringsarbete inom äldreomsorgen 

- Ett kostprojekt 

Erika Joof Forsgren 

Februari 2009 

Examensarbete, 15 hp, avancerad nivå 

Vårdvetenskap 

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning mot vård av äldre, 60 hp 

 Examinator: Barbro Wadensten/Handledare: Elisabeth Häggström 

 



 

 

Sammanfattning  

Bakgrund: Verksamhetschefer, sjuksköterskor, utvecklingsledare och kostombud har 

påbörjat ett förbättringsarbete gällande kosten på ett särskilt boende för äldre i en 

mellansvensk kommun. Syftet: Att beskriva omvårdnadspersonalens uppfattning om 

förbättringar, försämringar samt inflytande gällande måltidsmiljön, efter att riktlinjer kring 

kosthållningen införts. Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och en 

beskrivande design. Tjugofem omvårdnadspersonal intervjuades om sina uppfattningar. 

Resultat: Det framkom i studien att omvårdnadspersonalen till största del uppfattade att 

förbättringar skett kring kosthållningen efter införandet av de nya riktlinjerna. 

Omvårdnadspersonalen uppfattade att det hade påverkat de äldres vardag positivt genom: 

trevligare måltidsmiljö, hälsosammare och godare mat, kortare nattfasta samt ökat 

självbestämmande för de äldre. Det som uppfattades negativt var att det nya arbetssättet 

uppfattades som stressigt för viss personal på grund ökad disk och längre måltider. Flertalet 

av omvårdnadspersonalen uppfattade att de inte varit delaktiga i utformningen av riktlinjerna 

och det fanns svårigheter att få all personal till att arbeta enligt riktlinjerna.  

Slutsats: Författaren menar att denna studie har visat att det går att utföra förändringsarbete 

med gott resultat. 
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Abstract 

Background: In one district of Sweden, improvements in the diets of the older people in a 

nursing home are being implemented by staff.  The staff included managers, nurses, dietary 

assistants and development workers. Aim: To explore nursing assistant perceptions of the 

advantages, disadvantages and influence around the meal environment after implementing 

new guidelines. Method: A descriptive design with a qualitative approach Twenty-five 

nursing assistants were interviewed about their perceptions. Results: It was found that the 

perceptions of the majority of the nursing assistants’ were some improvement in the wake of 

the new dietary guidelines. Furthermore, it was reported that the guidelines had appeared to 

affect the elderly in a positive fashion by improving the meal time environment, by providing 

healthier and better quality food, shortening the period between meals at night and increased 

their autonomy. The disadvantages of the new guidelines were that some staff found the new 

approach stressful owing to an increased amount of cleaning and longer meal times. In 

addition, the majority of staff felt that they were not included in the creation of the guidelines 

and there were also difficulties in implementing them across all staff members. Conclusion: 

According to the author this study shows that it is possible to work for change to the better in 

the care for older people.  
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1 Introduktion  

1.1 Bakgrund 

Sveriges befolkning uppmättes år 2008, till 9 178 889 människor, 502 715 var 80 år och äldre, 

vilket utgör 5 % av befolkningen. 184 843 av dessa äldre personer var män och 317 872 var 

kvinnor (Statistiska centralbyrån, 2008). Sverige har idag en av världens äldsta befolkningar. 

Andelen av befolkningen som är över 80 år har ökat länge och beräknas att öka kraftigt från 

omkring år 2020. Enligt nuvarande beräkningar kommer det år 2050 att vara 846 000 personer 

som är 80 år eller äldre, det vill säga nästan en tiondel av befolkningen (Statistiska 

centralbyrån, 2003).  

Hälsan hos de äldre tycks ha förbättrats de senaste 20 åren, allt färre bedömer sitt 

hälsotillstånd som dåligt. Många äldre idag är vid god hälsa och lever ett aktivt liv, trots hög 

ålder. Andra lever länge trots sjukdom och har därför ett stort behov av sjukvård och 

äldreomsorg under många år (Livsmedelsverket, 2001). Antalet äldre som får någon form av 

stöd och hjälp gällande maten från kommunerna är cirka 200 000 personer (Bergh, 2006).  

Högteknologisk vård ges i mycket högre omfattning än tidigare till äldre vilket leder till att 

den äldre och den kronisk sjuka befolkningen lever längre (Faxen Irving, 2004; Wahlund, 

2006; Wolfson, 2002). Detta leder till att individen under lång tid exponeras för sjukdomens 

nedbrytande krafter. Undernäring hos äldre kan därför delvis betraktas som en paradoxal 

effekt av västvärldens utvecklade sjukvård och äldreomsorg (Wahlund, 2006).  

Kosten har stor inverkan på hälsa och sjukdom (Bondevik & Nygarrd, 2005; 

Socialstyrelsen, 2009). Det normala åldrandet leder till biologiska förändringar som utsätter 

den äldre för risker, bl.a. malnutrition (Bondevik & Nygaard, 2005; Guthrie, & Biing-Hwan, 

2002; Hoffmann, 2008; Socialstyrelsen, 2006; Tabloski, 2006). Ignorering av dessa 

förändringar kan skapa undernäring och nutritionsrelaterade problem och försämra hälsan, 

sänka livskvaliteten och personens välmående i stort (Hoffmann, 2008). Exempel på 

nutritionsrelaterade förändringar som hör ihop med det normala åldrandet är förminskad 

muskelmassa, minskad salivproduktion, ökad cytokinaktivitet (nedbrytning av kroppens 

celler), avtagande törstkänsla och nedsatt upplevelse av lukt och smak (Bondevik & Nygaard, 

2005; Dunne, & Dahl, 2007: Tabloski, 2006). Effekterna av det normala åldrandet bör 

övervägas även när det gäller den friske individens matintag (Bondevik & Nygaard, 2005; 

Tabloski, 2006). 

Maten i sig är en stor del av behandling och omvårdnad vid all vård av sjuka personer. 

Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för bästa möjliga resultat av övrig behandling. 
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Undernäring är tyvärr inte ovanligt inom svensk sjukvård (Livsmedelsverket, 2003). En 

svensk studie på äldre människor boende i servicelägenheter har visat att 30 % av de äldre var 

undernärda och 59 % låg i riskzon för undernäring. Utav tio boende hade nio stycken 

nutritions problem som kunde relateras till försämrad hälsa. Boende som var undernärda 

visade sig under ett år ha signifikant viktförlust (Ödlund Olin et al., 2005). 

Äldrevården lägger ner tid och pengar på att planera en god kosthållning och utforma en 

tilltalande nutritionsmiljö. Undernäring rapporteras som ett vanligt bekymmer trots 

kosttillskott och andra matanpassningar till de äldre som är i behov av detta. Det finns många 

orsaker till undernäring, men det är olyckligt om munhälsans del förbises. Den kan vara en 

stor orsak till problemet, orsakerna kan även vara möjliga att påverka med relativt enkla 

medel. Måltiden ska vara en sinnesförnimmelse, men med dålig munhälsa blir det inte möjligt 

med en positiv sinnesförnimmelsen (Wårdh, 2007).  

Idag har fler äldre många egna tänder kvar högt upp i åldrarna. De flesta äldre har 

lagade tänder och fastcementerade kronor och bryggor. Löständer blir allt mer ovanligt, 

implantaten skruvas istället fast i käkbenet. Detta borde förbättra vår förmåga att njuta av all 

sorters mat. Tänderna kräver dock god och regelbunden skötsel för att vara till glädje (Wårdh, 

2007). 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) stadgas det i 2 § att, målet för hälso- 

och sjukvården är god hälsa och vård på lika villkor för befolkningen. Vården ska ges med 

respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Där 

framhålls det att hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård, 

vilket bl.a. innebär att den ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens olika behov. 

För individen är det viktigt med möjlighet till inflytande och kontroll över vad han eller 

hon äter, därför kan en del äldre ha behov av etniskt anpassad mat. Det handlar om att få 

fortsätta vara samma person, att ha möjlighet att behålla en del av oss som är mycket viktig, 

vår identitet. Även om inte möjlighet finns att besöka vänner och bekanta som genom samma 

tro och värderingar kan bekräfta samhörigheten, så kan personen genom den mat han eller hon 

äter, fortsätta behålla sin identitet (Bergh, 2006).  

En ny tandvårdsreform infördes 1999 som innebär att äldre och funktionshindrade kan 

få kostnadsfri munhälsoundersökning i hemmet och nödvändig tandvård till samma pris som 

inom hälso- och sjukvården. Anledningen till detta var att det noterats att äldre och 

funktionshindrade ofta hade stora problem med tänderna, problem som ledde till ätsvårigheter 

(Wårdh, 2007). 
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Det dominerande nutritionsproblemet hos den åldrande och sjuka individen är 

avmagring på grund av otillräckligt näringsintag, måltiderna tenderar att bli mer oregelbundna 

och matintagets kvalitet sjunker. Undernäring är resultatet av ett samspel mellan medicinska, 

åldersrelaterade och socio-psykologiska faktorer (Wahlund, 2006). 

Dietisternas riksförbunds (DRF) referensgrupp i geriatrik belyser att under senare tid 

har äldres näringstillstånd diskuteras på olika nivåer i samhället. Det har debatterats om vad 

som kan göras för att förbättra matsituationen för de äldre, om hur många som egentligen är 

undernärda, om hur mycket energi och näring de äldre får i sig dagligen, om det är möjligt att 

påverka näringsintaget och vad det skulle leda till och om det finns olika saker att ta hänsyn 

till vid olika sjukdomar och tillstånd gällande kosten (Socialstyrelsen, 2006).  

Den som tar på sig ansvaret att förse andra med mat, tar på sig ett stort ansvar. 

Oberoende om maten tillagas i hemmet, i ett storkök eller kommer färdig förpackad är det 

viktigt att den som ska äta maten känner tilltro till maten. Det är därför viktigt att erbjuda 

äldre mat som de känner igen. Det är även viktigt att de äldre ges möjlighet till att ta reda på 

information gällande matens ursprung och tillagning för att skapa förutsättningar för tilltro till 

maten och de som hanterar den (Bergh, 2006). 

 

1.2 Måltiden och matintaget 

För många äldre är måltiden dagens höjdpunkt, det är en social händelse, en gemenskap där vi 

delar tankar och erfarenheter samtidigt som vi tillfredställer hungern (Bondevik & Nygaard, 

2005; Sidenvall, 2007). 

Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för god hälsa (Bondevik & Nygaard, 2005; 

Livsmedelsverket, 2003; Socialstyrelsen, 2009). Kosten och måltiden har en direkt inverkan 

på hur vi mår fysiskt, psykiskt och socialt. Obalans mellan intag och förbrukning leder till 

störningar i näringstillståndet. Dålig aptit kan bero på sjukdom, låg fysisk aktivitet, att maten 

inte smakar eller otrivsam måltidsmiljö. Därför är det viktigt för vårt välbefinnande och vår 

hälsa att vi trivs vid måltiderna (Livsmedelsverket, 2003).  

Det kan upplevas mer positivt att äta i matsal än att äta på rummet då det ger en 

möjlighet att umgås med och lära känna andra vårdtagare. Att kunna identifiera sig med andra 

personer med liknande handikapp kan även innebära att det är lättare att sitta och äta 

tillsammans med andra. En nackdel med att sitta tillsammans i matsal kan vara att bli störd av 

andra oroliga vårdtagare (Harrysson, 2001). De personer som är i riskzon för ofrivillig 

viktförlust ska äta sina måltider i gemensamma utrymmen, för att kunna motta nödvändig 

assistans vid intag av måltiden. Dessutom kan omvårdnadspersonalen föra en mer exakt 
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dokumentation angående intag av kost och vätska när personen äter i matsalen (Simmons & 

Levy-Storm, 2005). 

Sidenvall (2007) menar att kraven på hur vi ska uppträda kan växla i olika miljöer och 

familjer. Det vi har lärt oss från början blir vårt rätta sätt att göra. 

Crogan, Alvine och Pasvogel (2006) fann i en studie problem relaterade till miljön vid 

måltid, såsom höga ljud i matsalen, personal som inte assisterade samt personliga önskemål 

som inte respekterades. Även andra problem identifierades såsom svårighet att äta själv på  

grund av nedsatt koordination, nedsatt syn eller svårighet att nå maten på bordet. 

Dietisternas riksförbunds (DRF:S) referensgrupp i geriatrik (Socialstyrelsen, 2006) 

anser att ett försämrat näringstillstånd kan leda till försämrat immunförsvar, infektioner, 

trycksår, försämrad läkningsförmåga och framförallt minskad ork.  

Det totala matintaget kan förbättras med matsalar där personal är närvarande och kan 

vara behjälpliga, vilket i sin tur kan leda till ökad vikt och förbättrat nutritionsstatus och 

rehabilitering (Harrysson, 2001; Simmons & Levy-Storm, 2005; Wright, Hickson & Frost, 

2006). 

Klassisk musik, som spelas, under måltid ger en lugnare miljö. Det påverkar de äldres 

sätt att äta positivt och de äter mer. De äldre sitter kvar längre vid bordet och oroliga personer, 

som brukar lämna bordet tidigt, sitter kvar längre (Sidernvall, 2007).  

Försämrad förmåga att känna lukt och smak och försämrad aptit, påverkar ofta lusten att 

äta (Blomqvist & Edberg, 2004; Harrysson, 2001). Problem att svälja gör det svårt att dricka 

kaffe och te, det kan orsaka hostattack som gör att personen tappar luften och kan få andnöd. 

Dessutom kan han eller hon inte uppträda enligt sina och omgivningens normer, vilket leder 

till känslor av skam. Risken att göra bort sig blir ett hot mot självkänslan och kan göra att 

personen undviker att äta tillsammans med andra (Blomqvist & Edberg, 2004). Även 

problemet att inte kunna äta det som erbjuds på grund av dålig munhälsa kan leda till att 

måltiden blir ett hot i stället för till glädje. Vid dåliga smärtande tänder väljer människor bort 

mat som de annars skulle vilja äta. Mat med tuggmotstånd väljs bort och frukt och bär bränner 

om man har såriga slemhinnor (Wårdh, 2007). 

Den mat den äldre har ätit och upplevt under livet är viktig för individen. Igenkännandet 

av maten genom egen erfarenhet är en viktig del för matlusten. Utifrån ett långt liv vet den 

äldre vad som är bra, god, hälsosam och nyttig mat. Om maten som erbjuds är obekant för den 

äldre, om den bekanta maten har ett främmande namn, eller smakar och doftar annorlunda, 

kan det påverka negativt på matlusten och tilltron till de som handhåller och serverar maten 

(Bergh, 2006). 
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Enligt Socialstyrelsen (2009) ska måltiden planeras tillsammans med personen själv och 

eventuella närstående. Försök ska göras att tillgodose önskemål om olika maträtter och kosten 

ska anpassas till personens möjligheter att äta. Måltidsmiljön ska anpassas efter den enskilda 

personens önskemål, vanor och förutsättningar. 

En del traditioner har vissa regler om mat och hur den ska tillagas. Det kan till exempel vara 

att köttet ska slaktas på ett visst sätt, och att vissa produkter inte får sammanblandas i  

köket där de tillagas, i matträtten eller under måltiden. Dessa regler anses inte besvärliga för 

de som alltid har följt dem, men kan däremot anses mycket främmande för de som är 

uppvuxen enligt svensk traditionen. Men även här måste det ses till individen, för det finns de 

som inte kan acceptera att äta på något annat sätt än de är vana och för dem blir det mycket 

jobbigt att vara hjälpberoende. Sedan finns det dem som kan tänka sig att äta enligt svensk 

tradition för att de måste och de finns också de som inte bryr sig om de inte får maten på det 

vis de är vana (Bergh, 2006). 

Intaget av mat ökar om den äldre får ha kvar sitt självbestämmande och han/hon själv 

kan göra val och komponera sin måltid. Genom till exempel karottsystem eller portionering 

vid matbordet är det möjligt att öka valmöjligheterna. Belysning och färg har stor betydelseför 

att urskilja mat från andra saker på bordet (Sidenvall, 2007). Harrysson (2001) fann att 

vårdtagarna, om måltiden var fint upplagd, bland annat förknippar måltiden med psykologisk 

tillfredställelse. 

Bland de vanligaste nutritionsproblemen som identifierats, kring måltid, finns problem 

relaterade till dålig sittställning vid måltid, för högt bord, obekväm rullstol och problem med 

munhygien (Simmons & Levy-Storm,2005).  

Andersen (2003) anser att när förmågan att äta är begränsad är det mycket viktigt att 

måltiderna sprids över så stor del av dygnet som möjligt. En sådan utspridning, med små, täta 

måltider, gör det lättare för den sjuka att öka sitt intag trots begränsad aptit. Kosten bör därför 

fördelas jämnt över den vakna delen av dygnet. Det är viktigt med tillräckligt lång tid mellan 

måltiderna. Ett vanligt skäl till att mat inte äts upp är att måltiderna under dagen serveras för 

tätt. Det förekommer även att det är alltför långt mellan dagens sista och nästa dags första 

måltid. Tre huvudmål och tre mellanmål rekommenderas där frukost, lunch och middag bör 

ge vardera ungefär 1/5 av energibehovet. Vidare menar Andersen (2003) att det totala intaget 

av mat ofta ökar när antalet måltider ökar. Det är också viktigt att vid behov kunna servera 

extra mellanmål, oavsett tid på dygnet. Nattfastan bör inte vara längre än maximalt 10-11 

timmar och mat bör erbjudas vid minst sex tillfällen under dygnet, fördelat på måltider och 

mellanmål.  
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1.3 Personalens betydelse 

Alla får större behov av tand- och munvård när de blir äldre, även de som haft bra tänder i 

yngre dagar. Tandrötterna blottas när tandköttet kryper tillbaka och salivtillgången minskar, 

ofta som en följd av läkemedelsbruk. Detta gör att det blir svårare att hålla tänderna rena och 

de blir mer utsatta för tandsjukdomar. Situationen blir ännu svårare för äldre med försämrad 

syn, motorik, avtagande ork och motivation. Tand och munproblem uppstår sällan över en 

natt, utan det är resultatet av en längre periods nedbrytande processer. Detta gör personalens 

roll mycket viktig och väsentlig i omvårdnaden kring munvården. Personalen behöver vara 

kunnig inom området att hjälpa och utföra munvård på ett korrekt sätt så att de äldre som är i 

behov av stöd får det på bästa möjliga sätt. Med god munhälsan kan måltiden bli till en 

sinnesförnimmelse (Wårdh, 2007). 

När vårdpersonal upptäcker dålig munhälsa hos en vårdtagare är det viktigt att först 

ordna med en bedömning av tandvårdpersonal, som kan se vilka åtgärder som behövs. 

Därefter bör vårdpersonal kontrollera den äldres munhälsa med jämna mellanrum. Dessa 

kontroller bör dokumenteras så att en utvärdering av förändringar kan göras och eventuell 

ändring av rutiner om resultatet inte blir det förväntade. Landstinget ska erbjuda både 

teoretisk och praktisk munhälsoutbildning till vårdpersonal inom kommunerna (Wårdh, 

2007). 

Personal på äldreboenden och i vården har en avgörande roll för utfallet av måltiden. 

Individuella åtgärder som skulle kunna ge ett självständigt ätande, kan hindras av personalens 

önskan att ha kontroll över måltidsarbetet. I stället uppstår ett beroende. Personalens egna 

önskemål och behov kan påverka måltiden negativt. Genom att utveckla en rutin kring 

serveringen kan detta undvikas (Sidenvall, 2007). Mattsson Sydner (2002) poängterar 

omgivningen och personalens betydelse. Maten och måltiden används ofta för att markera 

regler, tidspress och överordning från berörda personalgrupper. Det saknas ofta riktlinjer för 

verksamheten och en tydlig ansvarsfördelning för vad verksamheten måste eller borde 

innehålla. Det äldre själva har små möjligheter att påverka sin egen mathållning och 

måltidssituation. Strukturer kring matförsörjningen begränsas av vad som är möjligt i en viss 

boende form.   

Personen som ska stödja och hjälpa den äldre måste både instrueras, övervakas och ha 

förmåga att förstå värdet av att göra rätt. Det är därför inte helt enkelt om ens möjligt att 

stödja och hjälpa äldre med annan etnisk bakgrund och traditioner på ett helt korrekt sätt 

(Bergh, 2006). 
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1.4 Hantering av maten 

Den som är ansvarig för verksamheten är även ansvarig för att maten serveras säkert. Den 

som driver ett boende är livsmedelföretagare och måste se till att verksamheten uppfyller 

livsmedelslagstiftningens krav och måste kunna garantera att maten som når konsumenterna 

är säker. Det är livsmedelsföretagaren som bestämmer hur detta ska gå till. Det gäller att  

verksamheten sköts på rätt sätt, det handlar om att veta vad som ska göras och att det finns bra 

rutiner som är anpassade för verksamheten. Rutiner kring personal utbildning, personlig  

hygien, vatten, rengöring, skadedjur, underhåll, förvaringstemperaturer, mottagning av varor 

och hantering av avfall säkerställer hanteringen av maten. Detta gör det möjligt att laga mat i 

kök på särskilda boenden, att de boende kan vara delaktiga i matlagningen, att de kan vistas i 

köket och att de kan finnas blommor på borden (Ekman, 2007). 

Restauranger har särskilda utrymmen och arbetsbänkar för hantering av matvaror och 

disk. På ett boende löser man detta genom att utföra de olika momenten på olika tidpunkter. 

Först skalas potatis och läggs i grytan sedan rengörs bänken och nästa moment tas vid. När 

maten är klar serveras den och måltiden avslutas innan diskning och rengöring av köket. Det 

är viktigt att se till att inte råa produkter kommer i kontakt med det som är färdiglagat. I 

kylskåpet ska allt vara förpackat eller inslaget i plastfolie. Olika skärbrädor och redskap ska 

användas till olika typer av råa produkter och till ätfärdig mat som till exempel sallad (Ekman, 

2007). 

Gemensamt för de äldre som är i behov av hjälp för att försörja sig peroralt är att de 

delvis eller helt överlämnat kontrollen av sin mat till andra, vilket kan skapa problem. Vård- 

och omsorgspersonal, annan kommunal personal och eventuella externa leverantörer som 

hanterar, presenterar och kommunicerar om maten kan även vara en källa till problem. Det är 

viktigt att de äldre kan känna tilltro till maten, och viktiga byggklossar för den tilltron är bland 

annat möjligheten till insyn och igenkännande.  Det går att ge de äldre som är i behov av hjälp 

insyn genom att skapa möjlighet till att själv, eller genom andra känna till, eller ta reda på, allt 

från vilka råvaror som används till hur de tillagas och levereras (Bergh, 2006). 

 

1.5 Diagnostik av nutritionsproblematik 

En förutsättning för att undvika eller övervinna sjukdom och återfå hälsa är ett gott 

näringstillstånd. Äldre personer som får vård och omsorg har rätt till bedömning av 

näringstillståndet samt anpassad behandling efter sina egna förutsättningar att tillgodogöra sig 

mat och dryck (Socialstyrelsen, 2009; Wolfson, 2002). Undernäring är förenat med mänskligt 
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lidande och är orsak till stora kostnader i vården pågrund av förlängda vårdtider (Saletti, 

2005; Socialstyrelsen, 2009). 

Wårdh (2007) belyser vikten av undersökning av munhälsan och munhälsans betydelse 

för matintaget. Svampinfektion är ett problem som ofta skapar motvilja att äta och till och 

med matvägran. Innan behandling är det vitigt att tänka på munvårdens betydelse. Infektionen 

är ofta en följd av dålig munhygien, muntorrhet eller proteser som sitter i munnen dygnet runt. 

Om inte rutiner kring munvård finns eller införs, blir medicinen endast en hjälp för stunden 

eller ger dålig effekt och problemet återkommer. Det är heller inte alltid så att den äldre själv 

kan beskriva sina tand- och munbesvär. Ibland kan de tveka att berätta, då de inte vill ”störa” 

vårdpersonalen med sina problem, eller för att de anser det vara en privat fråga. Det är dock 

oftare vårdpersonalen än de äldre som tvekar inför munvårdsarbetet.  

För lågt energi- och näringsintag under en längre tid ökar risken för undernäring och 

näringsbrister. Äldre är särskilt utsatta då deras energibehov minskar med åldern, främst på 

grund av minskad fysisk aktivitet och minskad muskelmassa. Ett lågt energiintag leder 

automatiskt till ett lågt intag av vitaminer och mineraler/näringsintag. Men behovet av 

vitaminer och mineraler hos de äldre är nästan detsamma eller till och med något ökat, 

exempelvis av kalcium och vitamin D, jämfört med yngre (Statens livsmedelsverk, 2005). 

Många äldre har svårigheter att täcka sitt vitamin- och mineralbehov på grund av minskat 

födointag. I den europeiska SENECA-studien framgick det att 19 % av äldre män och 26 % 

av äldre kvinnor inte nådde upp till rekommenderat vitamin- och mineralintag, trots att deras 

energiintag översteg 1500 kcal (De Groot, Van den Broek, & Van Staveren, 1999). En studie 

på 220 geriatriska patienter i Sverige visade att 62 % av dem inte täckte sitt energibehov. 

Medelenergiintaget för kvinnor låg runt cirka 1500 kcal och medelintaget för män låg runt 

cirka 1800 kcal, vilket för många resulterade i ett otillräckligt vitamin- och mineralintag 

(Persson, 2002). 

Risken för undernäring stiger med åldern (Suominen, Sandelin, Soini, och Pitkala, 

2009; Wolfons, 2002). Suominen, Sandelin, Soini, och Pitkala, (2009) menar att undernäring 

är ett vanligt underbelyst kliniskt problem bland äldre institutionaliserade patienter. Enligt 

Johansson, Bachrach-Lindström, Carstensen och Ek (2008) är låg självuppskattad hälsa den 

starkaste indikatorn för att förutse risk för undernäring. En annan indikator är depressions 

symtom, män med depressions symtom har högre risk för undernäring. Wårdh (2007) belyser 

att det är extra viktigt att vara uppmärksam på äldre personers munhälsa om de är 

deprimerade på grund av att de då inte orkar bry sig om sina tänder. Stroke patienter är en stor 

riskgrupp då de ofta har sväljsvårigheter och matrester kan bli liggande i den förlamade sidan 
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av munnen. Det är viktigt att vara uppmärksam på personer med Parkinson som inte förmår 

klara sin munhygien själv och ofta har problem med muntorrhet, eller personer med 

demenssjukdom som inte förmår förklara eller förstå sin situation. De som äter många 

mediciner och därför ofta drabbas av svår muntorrhet kan behöva extra hjälp och personer 

med nedsatt immunförsvar, som på grund av det riskerar att drabbas av infektioner i mun och 

svalg vilket kan ge allvarliga följdtillstånd. 

Studier av Bondevik och Nygaard (2005) har visat att äldre personer ofta är beredda att 

ändra livsstil om de ges information och stöd. Undernäring medför både funktionssvikt och 

sjukdomsrisk det leder till svårigheter att gå och ökad falltendens.  

Inte sällan beror viktminskning på en odiagnostiserad sjukdom eller biverkan av 

läkemedel, vilket visar på att äldre med viktminskning eller undernäring måste genomgå en 

grundlig medicinsk undersökning. Täta måltider och mellanmål, energirik kost och 

näringstillskott är aktuella åtgärder för att motverka viktminskning och undernäring 

(Bondevik & Nygaard, 2005).  

Att vara undernärd kan betyda olika saker. När det gäller äldre innebär det oftast att 

personen inte täcker sitt energi- och näringsintag. Kroppen behöver mer än vad personen äter 

(Socialstyrelsen, 2006). Att utvärdera näringsstatus innebär en bedömning av behov och intag 

av energi och näringsämnen (vitaminer och mineraler) samt andra faktorer som påverkar 

matintaget (Saletti, 2003; Wolfson, 2002). 

Definitionen på undernäring är bristande tillgång i kroppen på näring och energi i 

förhållande till behovet (Socialstyrelsen, 2000). Den vanligaste formen av undernäring inom 

svensk sjukvård kallas protein-energi-malnutrition (PEM) och orsakas av brist på både energi 

och protein. Undernäring utvecklas oftast genom en kombination av ett minskat födointag och 

en ökad omsättning, nedbrytning, av kroppens depåer (Livsmedelsverket, 2003; 

Socialstyrelsen, 2000).  

Sidenvall (2007) anser att diagnostik av nutritionsproblematik bör vara utgångspunkten 

för hur måltiden och matsituationen bör planeras för äldre inom vård och omsorg. Flera 

metoder finns i Sverige men författaren menar att det används sällan, och menar därmed att 

detta är ett område som kan utvecklas. Wolfons (2002) menar att undernäring hos äldre kan 

undvikas längre om tidigare nutritions mönster uppmärksammas bättre och genom tidig 

upptäckt av tecken på undernäring. Olika mätinstrument är framtagna för att ta reda på om 

någon är undernärd. För äldre finns det ett instrument som heter Mini Nutritional Assessment 

(MNA) och som består av 18 frågor om bland annat body mass index (BMI), viktförlust och 

ätsvårigheter av olika slag (Bouillanne et al., 2007; Murphy, Brooks, & Lumbers 2000; 
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Salminen et al., 2006; Socialstyrelsen, 2006; Ödlund Olin, Koochek, Ljungqvist & Cederholm 

(2005). Instrumentet och instruktioner om hur det används finns att hämta på Vårdalinstitutets 

hemsida om mat och näring (Hallefors, 2009). 

Suominen, Sandelin, Soini, och Pitkala, (2009) menar att sjuksköterskorna var dåliga på 

att känna igen undernäring hos sina äldre patienter. Sjuksköterskorna bedömde endast 15,2 % 

som undernärda trots att MNA visade på 56,7 %. De patienter som ansågs vara undernärda 

mottog mindre mellanmål och tillägg i maten än de som ansågs ha normalt nutritions status. 

Endast en av sex undernärda patienter mottog oral nutritions tillägg. Författarna ansåg att det 

snabbt behövs mera utbildning för sjuksköterskor inom nutrition, eftersom undernäring och 

viktförlust är signifikanta problem och fördelarna med nutritionsinriktad vård är vetenskapligt 

fastställt. 

Gränsvärde för skäl att misttänka undernäring är BMI som är mindre eller lika med 22. 

Enligt de Svenska Nationella kvalitetsindikationerna identifieras de personer som riskerar att 

utveckla undernäring genom svaren på följande frågor; Har personen svårt att äta och dricka 

på grund av olika funktionsnedsättningar?, Har personen ofrivilligt minskat i vikt det senaste 

halvåret?, Är personen underviktigt? Om ja på någon eller flera av frågeställningarna 

rekommenderas en fördjupad bedömning, med vetenskapligt utvärderat instrument som till 

exempel MNA, som underlag för fortsatt utredning och behandling (Socialstyrelsen, 2009). 

Energibehovet för basalmetabolismen, den mängd energi som krävs för olika kroppsliga 

funktioner som hjärta, lungor och övriga organ, 20 kcal/kg kroppsvikt. Minimibehovet för 

energi per kg och dygn, beräknat med en mycket låg Aktivitetsnivå, sängbunden, är 25 kcal 

och för mer aktiva personer, uppegående, 30 kcal/kg kroppsvikt (Livsmedelsverket, 2003). 

Det dagliga behovet av protein beräknades utifrån aktuell vikt x 1 gram protein/kg kroppsvikt 

(Nordiska ministerrådet, 2004). 

Genom en kartläggning på alla särskilda boenden, i en mellansvensk kommun, av 

rutiner kring måltider och nattfasta, framkom uppgifter som visade på att behov fanns för 

förbättring av riktlinjer kring måltidssituation på särskilda boenden för äldre, SÄBO. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har tillsammans med två sjuksköterskor utarbetat 

kostrekommendationer för alla särskilda boenden i kommunen. Kostrekommendationer är 

framtagna av för att gälla hantering av kost och näringsfrågor i kommunernas särskilda 

boenden. Kostrekommendationerna innehåller rekommendationer gällande daglig aktivitet, 

måltidsmiljö, munvård, bedömning av näringstillstånd, principer för behandling av 

undernäring, rekommenderad måltidordning, rekommenderad nattfasta längst 11 timmar samt 

målsättning. Dessa riktlinjer för nutrition med inriktning mot undernäring, är avsedd att 
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användas för att bedöma kundens näringstillstånd och vidta åtgärder för dem som är i 

riskzonen för undernäring samt behandla redan undernärda. Patientens värderingar, rätt till 

självbestämmande och behov av delaktighet skall beaktas och respekteras i all behandling. 

Syftet är att tydliggöra vad som krävs för att åstadkomma en bra måltidsservice (Omvårdnad 

Gävle, 2008). 

 

1.6 Problemområde  

Akner (2006) menar att det finns åtminstone sex grundläggande orsaker till de utbredda 

problemen inom nutritionsområdet. Det första är bristande kunskap inom hälso- och 

sjukvården gällande biologiskt behov, klassifikation och behandling. Det andra är bristfällig 

infrastruktur och vårdorganisation. Det tredje är bristande kvalitetssäkring av mat som 

serveras till äldre. Det fjärde är bristande analys och handläggning av undernutritionstillstånd. 

Det femte är bristfällig utbildning och det sjätte är attityder hos personal.  

Livskvalitet definieras utifrån resultatet av kombinationen av personliga resurser, 

påverkan på miljön, personliga värderingar och faktiska levnadsvillkor. En balanserad kost är 

en viktig förutsättning för livskvalitet, hälsa och välmående Genom livet skapar varje individ 

sitt eget sätt att äta. Detta innefattar ätvanor, val av mat och måltidsordning (Hoffmann, 

2008). 

 

1.7 Syfte 

Efter en kartläggning på alla särskilda boenden, i en mellansvensk kommun, har ett särskilt 

boende för äldre i kommunen arbetat fram rutiner kring måltidsituationen för att försöka korta 

ner nattfastans längd samt försöka förbättra måltidsmiljön för de äldre.  

Syftet med studien är att beskriva omvårdnadspersonalens uppfattning om införande av 

nya rutiner kring måltidssituationen samt omvårdnadspersonalens positiva och negativa 

uppfattningar om de nya rutinerna. 

 

1.8 Frågeställning 

Hur uppfattar vårdbiträden och undersköterskor måltidsmiljön efter införandet av nya 

rutinerna? 

Hur upplever omvårdnadspersonalen att de äldres möjlighet till självbestämmande har 

förändrats i och med införandet av de nya rutinerna kring måltiden? 

Hur upplever omvårdnadspersonalen att de äldres livskvalitet har förändrats efter införandet 

av de nya rutinerna? 
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2. Metod 

2.1 Design  

En kvalitativ ansats och en beskrivande design har används (Polit & Beck, 2004), då syftet var 

att undersöka vårdbiträdens och undersköterskors uppfattning av riktlinjer som utformats för 

att förbättra förhållanden kring kosten för personer boende på ett särskilt boende för äldre, i 

en mellansvensk kommun. 

 

2.2 Kontext 

Efter kartläggning på ett särskilt boende för äldre, i en mellansvensk kommun, framkom de att 

nattfastan var i snitt 14,5 timmar, måltiderna var utspridda över en mindre del av dygnet samt 

att BMI registrerats undermåligt. Verksamhetschefer, sjuksköterskor, utvecklingsledare och 

kostombud påbörjat på grund av detta ett förbättringsarbete gällande kosten. Syftet var att 

skapa ett verktyg för omvårdnadspersonalen som skulle leda till en kortare nattfasta samt en 

trivsammare måltidsmiljö för de äldre på det särskilda boendet. 

Det särskilda boendet består av 12 avdelningar, det finns sammanlagt 94 lägenheter på 

boendet. Avdelningarnas storlek varierar mellan sex till tio lägenheter. 

På det särskilda boendet finns 110 omvårdnadspersonal anställda samt tre sjusköterskor 

och tre verksamhetschefer. 

 

2.3 Urval och undersökningsgrupp 

Bekvämlighets urval tillämpades då de endast var de informanter som själv ville ställa upp 

som blev intervjuade. Kriteriet för deltagande i studien var att informanten hade varit anställd 

på det särskilda boendet för äldre under tiden av införande av de nya rutinerna kring kosten 

och arbetat med dessa under minst sex månader. 

Undersökningsgruppen omfattades av 25 omvårdnadspersonal, som arbetade på ett 

särskilt boende för äldre i en mellansvensk kommun. Personal från varje avdelning har 

intervjuats.  

Motivet för val av antal informanter var att författaren bedömde att det var tillräckligt 

många för att få variation av upplevelsen av införandet av de nya riktlinjerna som utformats 

för att förbättra förhållanden kring kosten och ändå ge en hanterbar textmassa att analysera. 

Informanternas bakgrundsdata redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1. Bakgrundsdata 
Åldersgrupp Antal informanter 

20 - 30 4 

31 - 40 6 

41 – 50 11 

51 – 60 3 

61 - 65 1 

Tjänsteår m 

äldre 

Antal informanter 

  1 - 10 7 

11 - 20 12 

21 - 30 4 

31 - 40 1 

41 - 50 1 

Utbildning Antal informanter 

Undersköterska 17 

Vårdbiträde 7 

Annan utb. 1 

 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Data samlades in under februari och mars 2009. Datainsamlingen skedde genom intervjuer 

där författaren använde intervjuguide med semistrukturerade frågor med öppna svar (Polit & 

Beck, 2004, s.341).   

Omvårdnadspersonal från varje avdelning intervjuades. Sju stycken frågor gällande 

kostprojektet och måltidsguiden ställdes för att kunna få en bild av förbättringar och 

försämringar som uppstått efter införande av nya rutiner kring måltiderna (Bilaga 1).   

Intervjuguiden följdes under alla intervjuer och författarna använde sig även av 

följdfrågor som bland annat ”hur menar du då”, ”kan du förklara vidare” och ” hur upplevde 

du det då”.  Frågorna var utformat efter att försöka få svar på upplevelsen av förbättringar, 

försämringar och inflytande, respektive positiva och negativa upplevelser. 

 

2.5 Tillvägagångssätt 

Godkännande från verksamhetschef inhämtades, missivbrev lämnades sedan ut som 

information, därefter tillfrågades omvårdnadspersonal om de vill delta i studien. 

Information om uppsatsen gavs muntligt och skriftligt på arbetsplatsen av författaren, 

därefter fick personal anmäla sitt intresse att delta i studien direkt till författaren.  

Intervjufrågorna lämnades ut till informanten någon dag innan intervjun genomfördes. 

Detta för att öka möjligheten till eftertanke. Författaren utförde intervjuerna var för sig i en 

lugn miljö i ett enskilt rum på arbetsplatsen. Informanterna ombads att fritt berätta om sina 
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upplevelser relaterat till de olika frågeställningarna. Intervjuerna pågick i cirka femton 

minuter per person. 

Materialet samlades in med hjälp av en bandspelare. Därefter transkriberades materialet 

ordagrant för att kunna analyseras.  

 

2.6 Dataanalys 

Som analysmetod användes kvalitativ innehålls analys, vilket är en vanlig metod för analys av 

kvalitativa intervjuer.  Intervjutexterna analyserades med fokus på det manifesta innehållet i 

texten vilket innebär att författaren inte gör egna tolkningar utan endast abstraherar innehållet 

på en högre nivå. Likheter och skillnader i textinnehållet tas ut och presenteras (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

Har utfört analysprocessen såsom Lundman och Graneheim beskriver (enligt Granskär 

och Höglund, 2008, s.163) genom att först identifiera och kondensera meningsenheter vilket 

innebär att texten förkortas för att bli mer lätthanterlig samtidigt som det centrala innehållet 

bevaras. Efter det abstraherades texten och dess giltighet kontrollerades mot 

meningsenheterna och den kondenserade texten.  Därefter benämndes meningsenheterna med 

koder. En kategori utgörs av flera koder med liknande innehåll. Koderna sorterades i 

underkategorier vilka sedan delades upp kategorier. 

Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier och 

kategorier visas i tabell 2.  

 

Tabell 2. Analysprocessen.  

meningsenhet Kondensering  kod subkategori kategori 

Nu kan man själv 

bestämma vilken 

förrätt eller 

efterrätt man vill 

laga. 

Personal kan 

påverka måltidens 

innehåll. 

Inflytande över 

måltiden. 

Inflytande. Positiva uttryck för 

upplevelser kring 

måltidssituation. 

meningsenhet Kondensering  kod subkategori kategori 

När vikarier 

jobbar så vet dem 

inte hur de ska 

göra. 

Vikarier har ej 

fullständig 

kunskap. 

Personal 

saknar 

kunskap. 

Kunskapsbrist. Negativa uttryck för 

upplevelser kring 

måltidssituation. 
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2.7 Forskningsetiskt övervägande 

Skriftligt tillstånd från verksamhetschef inhämtades. Deltagarna i studien gav sitt uttryckliga 

samtycke om deltagande i studien och de var väl informerade om att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande i studien utan förklaring (Codex, 2009).  

Endast författaren tog del av det utskriva materialet och författaren tar personligt ansvar 

för att datamaterialet behandlas konfidentiellt. Inga personuppgifter kommer att användas 

eller sparas och det föreligger ingen risk att skada någon person (Codex, 2009). 

 

 

3 Resultat 

Tjugofem informanter har genom intervjuer beskrivit hur de uppfattar måltidsmiljön och 

arbetet kring kosten efter införandet av de nya riktlinjerna.  

Resultatet har sammanställts i sju underkategorier och två kategorier (Se tabell 3). 

Resultatet presenteras i löpande text och underkategoriernas innehåll har exemplifierats med 

citat ur intervjuerna.  

 

Tabell 3. Subkategorier och kategorier. 

 

Underkategorier 

 

Kategorier 

 

Inflytande  

Självbestämmande för de boende 

Trivsel 

 

Positiva uttryck för upplevelser kring 

måltidssituation 

 

 

 

Osäkerhet 

Kunskapsbrist 

Ovilja att tillämpa riktlinjerna 

Missnöje med riktlinjerna 

Negativa uttryck för upplevelser kring 

måltidssituation  
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3.1 Positiva uttryck för upplevelser kring måltidssituation 

3.1.1 Inflytande  

Omvårdnadspersonalen uppfattade att de hade mer inflytande över måltidens upplägg, efter 

införandet av de nya riktlinjerna. De uttryckte att det är bättre för att det nu är tillåtet att byta 

ut eller lägga till olika ingredienser i måltiden.  

Omvårdnadspersonalen uppfattade även att de äldre fått ökat inflytande över 

utformningen av måltiderna. Genom att de har fått möjligheten att ge förslag på vad de önskar 

att äta kan de tillsammans med omvårdnadspersonalen planera måltiderna.  

Det är även enligt omvårdnadspersonalen berättelser nu tillåtet att avboka den planerade 

matleveransen som beställs från ett utomstående företag och i stället handla råvaror från 

företaget för att tillaga en rätt som är bestämd i samråd med de boende. 

Omvårdnadspersonalen uppfattade att de hade mer frihet gällande planeringen av 

måltiderna och uttryckte att det var roligare att planera lite festligare måltider. De uppfattade 

även att de uppmuntrades att använda sin kreativitet till att forma måltiderna till att vara så 

hemlik som möjligt, vilket i sin tur har lett till att fler bakar och kommer med idéer kring 

upplägget av måltiden.  

Omvårdnadspersonalen uppfattade att det nya arbetssättet har ökat kvaliteten på maten 

samt att det nu serverades hälsosammare kost, bland annat på grund av att det nu inte är 

tillåtet att servera pulvermos samt att andra pulverprodukter såsom soppor och såser oftast 

inte användes utan det lagades egen potatismos, soppor och såser. Det serverades även oftare 

sallad och grönsaker till måltiderna nu efter införandet av de nya riktlinjerna. 

 

”Jag följer måltidsguidens förslag och gör gärna lite extra genom bakning, fin 

dukning och extra krydding av maten. 

 

”Man tänker när man serverar maten. Till exempel ska man se till att maten blir mer 

lockande och att alla sitter i lugn och ro när maten serveras och att man inte glömmer 

att maten ska vara färgglad.” 

 

”Kvaliteten är bättre nu, det serveras grönsaker till alla måltider.” 
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”Det serveras nyttigare mat, med sallad varje dag och vi gör oftare fruktsallad på 

färsk frukt till efterrätt i stället för på burk. Jag har också gjort riktigt kräm någon 

gång, det uppskattades väldigt.” 

 

”Det händer ofta när jag jobbar att de frågar efter inlagda tomater som jag brukar 

göra eller önskar något annat som vi gör extra ibland, det tycker jag är roligt. De 

boende kan få något de vill ha och jag känner mig uppskattad.” 

 

Flera av omvårdnadspersonalen uppfattade att de varit delaktig i utformningen av 

riktlinjer. Många kände sig även delaktiga i kostprojektet varje dag då de tillreder måltiden så 

att den ska bli stimulerande för sinnena och så hemlik som möjligt, till exempel genom att 

steka på maten och tillsätta kryddor, grönsaker, sallad, förrätter och efterrätter efter egen 

planering i stället för att endast värma maten i ugnen. 

 

”Jag tycker inte att jag har bidragit med något, men de som har varit med och 

planerat har gjort ett bra jobb. Jag tycker att jag har blivit tillfrågad och har kunnat 

ge min åsikt.” 

 

”Jag tycker att jag har kunnat påverka på grund av kostmötena. Där har vi har 

kommit med förslag och idéer.” 

 

”Jag tycker jag har varit delaktig med själva projektet. Också har jag kollat upp om 

det finns något mera gotta att göra.” 

 

3.1.2 Självbestämmande för de boende 

Omvårdnadspersonalen uppfattade även att de äldre hade fått ökad självbestämmande i och 

med införandet av de nya riktlinjerna. Omvårdnadspersonalen uttryckte att de äldre fått mera 

möjligheter att själv bestämma över sin måltid, genom dukning med karottsystem som 

möjliggör för de äldre att själv portionera sin måltid.  

När allt står framdukat på bordet kan de äldre själva välja: vad de vill smaka av, hur 

mycket som läggs upp på tallriken och det ger möjlighet för de äldre att själva ta mera mat om 

så önskas, utan att behöva be en omvårdnadspersonal om hjälp. Att behöva be en 

omvårdnadspersonal om hjälp ansågs kunna hindra de äldre från att fråga, då det uppfattades 

som att de äldre ofta sa att de trodde att de besvärade personalen när de bad om hjälp. 
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De äldre hade börjat visa mera intresse för vad som skulle serveras. Det hände allt oftare 

att de önskade något speciellt som de tyckte om och de uttryckte oftare nu än tidigare att 

maten smakade och luktade gott. 

 

”De boende har fått flera alternativ, och kan ta av det som de vill ha, allt tack vare 

förnyelser som karottsystem och efterrätter.” 

 

”Det händer oftare nu att de boende frågar efter något att äta, eller kommer med 

förslag. Här har vi börjat med elva kaffe, för de var två stycken som sa att de alltid 

drack kaffe vid elva när de bodde hemma.” 

 

”De boendes möjlighet till självbestämmande har ökat, det är ett led till ett 

självständigt liv för de boende.” 

 

Ett nytt måltidsschema med måltider spridda över större del av dygnet för att minska 

nattfastans längd hade införts i och med de nya riktlinjerna. I omvårdnadspersonalen  

berättelser framkom att de arbetade på ett nytt sätt som innebar att när någon var vaken sent 

på natten eller tidigt på dygnet, skulle något erbjudas att äta. Detta uppfattades som mycket 

positivt av flera av personalen. Det framkom även att det serverades fler mindre mellanmål än 

tidigare och flera av de äldre hade ökat i vikt efter införandet av de nya riktlinjerna. 

 

”Nu har det blivit så bra med mer mellanmål och utspritt över så lång tid som möjligt. 

Speciellt kvällsmålet är ett plus.” 

 

”Alla serveras mera mellanmål och färsk sallad nu, kvällsmålet har blivit en höjdpunkt 

och en trevlig avslutning på dagen och flera av de boende har också ökat i vikt.” 

 

”Jag tycker det är bra att natten serverar något till de som är vakna sent på natten eller 

tidigt på morgonen.” 

 

3.1.3 Trivsel 

Omvårdnadspersonalen uppfattade att de var trevligare på arbetsplatsen efter införandet av de 

nya riktlinjerna. De upplevde också att de äldre på det särskilda boendet tyckte det var 

trevligare, vilket uppfattades visa sig i att de äldre satt kvar vid borden längre än tidigare och 
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pratade och skrattade. I berättelserna framkom att de äldre kunde sitta kvar långt efter det att 

måltiden var slut.  

Omvårdnadspersonalen uppfattade att de fått en mer nära och bättre kontakt med de 

äldre. Det framkom att samtalens karaktär hade ändrats från att mestadels handla om de äldre 

och deras vardag på det särskilda boendet till att nu också kretsa kring händelser i samhället, 

nyheter ute i världen eller de äldre och omvårdnadspersonalen olika erfarenheter och 

intressen. Omvårdnadspersonalen beskrev det som att de fått lära känna de äldre på ett nytt 

sätt och att de äldre även lärde känna varandra och knöt nya vänskapsband, vilket inte hade 

upplevts inträffa lika mycket tidigare. 

 

”Vi har fått en bättre måltidsmiljö, och de boende sitter kvar längre.” 

 

”Kul med förändring. Det har uppstått gemenskap vid bordet, som inte riktigt fanns 

där tidigare, eller inte syntes i varje fall.” 

”Här hos oss sitter det ofta kvar några damer efter måltiden och de brukar ta ett glas 

vin och prata, det är jättetrevligt. De har blivit riktigt goda vänner och frågar efter 

varandra.” 

 

”Nu sitter de boende ofta kvar efter middagen. De stannar till efter kvällsfika och en 

del kan även sitta en stund till och titta på Tv eller prata. Vi pratar om allt möjligt det 

är inte lika tyst runt bordet.” 

  

”Förut var de dem som inte kom ut till kvällsfika, men sen började de titta ut och nu 

sitter allihop tillsammans på kvällen och det är så roligt. Förut hade alla bråttom in 

på rummen efter varje måltid.” 

 

Måltidsmiljön uppfattades vara lugnare och trevligare nu efter införandet av de nya 

riktlinjerna. Av omvårdnadspersonalens berättelser framkom att en måltidsvärdinna är 

huvudsakligen ansvarig för måltiden. Vilket omvårdnadspersonalen förklarade som att det 

innebar att det i möjligaste mån endast är en i personalgruppen som är närvarande under 

måltiden för att servera och assistera de äldre som behöver hjälp. De uttryckte att det endast är 

tillåtet för fler i personalgruppen att närvara vid måltiden om måltidsvärdinnan behöver hjälp 

med till exempel matning eller att någon extra omvårdnadspersonal behöver sitta med vid ett 

bord på grund av att de äldre som sitter där behöver stöd för att kunna få matro. Det framkom 
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i omvårdnadspersonalens berättelser att måltidsvärdinnan är arbetsledare för övrig 

omvårdnadspersonal som närvarar vid måltiden, och han/hon ansvarar för att måltiden intas i 

en så lugn och trevlig miljö som möjligt.  

Omvårdnadspersonalen uppfattade att med en måltidsvärdinna blev det mindre störande 

ljud och rörelser under måltiden, än det varit innan införandet av måltidsvärdinna då det var 

flera serverade och plockade undan disk med mera.  

 

”Fler tänker på matsituationen, att det ska vara lugnt, och piffar till måltiderna lite 

extra.” 

 

”Det är trevligare matstunder, de boende pratar mer med varandra”. 

 

”Vi har ökad trivselfaktor och det underlättar arbetet för alla när de boende kan ta 

mat själva, och de tom hjälper till att plocka undan.” 

”Det är lugnare och trevligare, det finns matro. Vi har trevligare måltider där alla är 

delaktiga.” 

 

”Kunderna kan servera sig själva så det är lättare för dem att själv bestämma 

portionsstorlek då allt står framme på borden.” 

 

”Jag tycker hela projektet är positivt. Det är roligt med förändring, framförallt när 

man märker att de boende har en god måltidsmiljö. Varje måltid bör vara en fest.” 

 

Omvårdnadspersonalen uppfattade att måltidsmiljön för det äldre skulle kunna 

förbättras ytterligare om nya borddekorationer samt ytterligare bordsporslin i form av 

uppläggningsfat i olika storlekar, såssnipor med mera inhandlades. Detta uppgav 

omvårdnadspersonalen tro i sin tur skulle leda till ökad trivsel för de äldre då det fanns bättre 

möjlighet till dukning med enhetligt bordsporslin och fina bordsdekorationer. 

 

”Om det fanns pengar så att vi kunde köpa in lite mer uppläggningsfat och så, så skulle 

det bli trevligare eftersom vi inte behövde servera i en massa hopplockade karotter och 

tallrikar, det tror jag skulle göra måltiderna trevligare”. 
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”Det glas, koppar och tallrikar vi har räcker inte till flera måltider, och nu när man 

försöker göra det extra trevligt så använder man mer assietter och så” 

 

Omvårdnadspersonalen uppfattade att om tillgång fanns till en större diskmaskin med 

ett mer snabbgående program, skulle trivseln öka både för omvårdnadspersonalen och de 

boende. Detta på grund av de boende då inte behövde höra diskmaskinen under måltiden och 

för omvårdnadspersonalen för att de då inte behövde känna stress inför undanplockning av 

måltid och förberedelse inför nästa måltid. 

 

”Om vi hade större diskmaskiner, så kunden vi ta det lugnare och sitta längre med de 

som bor här. Nu känner man sig stressad för allt får inte plats och det tar så lång tid 

innan diskmaskinen är klar.” 

 

”En förbättring vore större diskmaskiner, som det är nu sätter man ibland på 

diskmaskinen fast måltiden inte är över, bara för att man vet att annars hinner den inte 

diska klart innan koppar och glasen behövs igen.” 

 

3.2 Negativa uttryck för upplevelser kring måltidssituation 

3.2.1 Osäkerhet 

En del omvårdnadspersonalen uttryckte en viss osäkerhet angående sin förmåga att garantera 

att maten som de serverade till de äldre var säker under hela måltiden, enligt de krav som de 

fått lära sig. Det framkom att det fanns en oro för att någon av de äldre skulle ta med sina 

fingrar i maten, som var upplagd i karotter och skålar, vilket skulle leda till att bakterier kunde 

komma i maten. 

Några av omvårdnadspersonalen uttryckte även osäkerhet gällande hur de skulle agera 

vid servering och övervakning av mat stående på borden, det fanns en känsla av att inte ha 

kontroll över situationen. Det uppfattades svårt att kunna vara med och övervaka maten i varje 

situation då något oväntat kunde hända om personalen vände ryggen till för att hjälpa någon 

av de äldre eller för att gå och hämta något. Den omvårdnadspersonal som kände osäkerhet 

inför detta uppfattade det som att det är omöjligt att ha uppsikt över maten under hela 

måltiden. 
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”Det känns svårt att avgöra om det finns möjligheter att servera maten på bordet, ur 

hygiensynpunkt.” 

 

”En del av de som bor här har svårt att inte ta på det som står framför dem och då är 

det lätt att de är och stoppar fingrarna i karotterna.” 

 

”Jag har inte möjlighet att ha konstant koll på maten, för jag behöver kanske hjälpa 

någon annan och kan då stå med ryggen emot.” 

 

Flera av omvårdnadspersonalen kände osäkerhet gällande tillagning av maten. De 

uttryckte att det var svårt att veta hur maten skulle tillagas för att bli godare och mer hemlik. 

Det uppfattades vara lättare att värma maten direkt i ugnen utan att tillsätta några extra 

kryddor eller ingredienser. 

 

3.2.2 Kunskapsbrist 

Omvårdnadspersonalen uppfattade att det fanns ett behov av ökad kunskap kring de nya 

riktlinjerna och varför de är viktiga. De uttryckte att det var många som saknade kunskap och 

att det fanns behov av mer information på arbetsplatsträffar. I omvårdnadspersonalens 

berättelser framkom att vikarier som kom och arbetade enstaka dagar inte hade tillräcklig 

kunskap om rutinerna och det var svårt att hinna med att lära dem teoretiskt samt att praktiskt 

visa dem.  

Omvårdnadspersonalen ansåg att utan kunskap om de nya riktlinjerna och hur de ska 

följas kan inte de äldre garanteras samma kvalitet på måltiden och måltidsmiljön varje dag. I 

omvårdnadspersonalens berättelser framgick det att de uppfattade att när vikarierande 

omvårdnadspersonal inte hade kunskap om riktlinjerna och det nya arbetssättet påverkade det 

måltidens och måltidsmiljöns kvalitet negativt. 

 

”Jag upplever det negativt att all personal inte har fått in de nya rutinerna, och när 

vikarier jobbar så vet dem inte hur de ska göra och man hinner inte med att visa, då 

blir det lite hur som helst.”  

 

”Uppföljning behövs, och att man ser till att all personal får information manuellt, typ 

på föreläsning eller på APT.” 
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”Det är tråkigt när det har blir fel för att de inte vet hur de ska göra, det märks på en 

gång. Det blir mer oroligt under måltiden och det slamras med disk och så. Det tänkte 

man inte på förut, men nu märker man skillnaden.” 

 

En del av omvårdnadspersonalen ansåg att de inte var tillräckligt kunniga gällande 

tillagning av till exempel potatisgratäng och såser eller på att baka något gott till efterrätt. De 

uttryckte en önskan om en speciellt utformad receptsamling för att få hjälp med hur till 

exempel potatisgratäng enkelt ska kunna tillagas samt till att komma på idéer om hur maten 

skulle kunna serveras på ett inbjudande sätt och vilka kryddor som skulle kunna tillföras för 

att maten skulle kunna upplevas smaka godare.  

 

”Jag skulle vilja ha tips på andra efterrätter och mellanmål. Jag tycker att det kan 

vara svårt att komma på vad man ska tillaga, så då vore det bra att ha någon bok eller 

så, med förslag, att kolla i.” 

 

”För mig är det jättesvårt att piffa till maten. Jag kan inte laga mat, ja koka potatis 

går bra, men att göra gratäng eller att baka något, det är jag dålig på. Det skulle 

underlätta om det fanns något beskrivet, som man kunde följa, då skulle jag känna mig 

säkrare. Nu värmer jag bara på maten.” 

 

3.2.3 Ovilja att tillämpa riktlinjerna 

En del av omvårdnadspersonalen uppfattade att andra i personalen helt enkelt inte ville arbeta 

enligt de nya riktlinjerna. Detta ledde i sin tur till upprörda känslor hos den personal som 

ansåg sig följa riktlinjerna då de uppfattade att de äldre inte fick lika förutsättningar varje dag.  

Den omvårdnadspersonal som arbetade enligt riktlinjerna uppfattade även att detta 

försvårade deras arbete då de ibland behövde diskutera med andra i personalen för att försöka 

upprätthålla det som bestämts genom de nya riktlinjerna. Det menade att det bland annat 

kunde vara diskussioner om vikten av att hålla de förbestämda klockslagen för de olika 

måltiderna eller att det ska serveras färsk frukt och sallad varje dag. 

Diskussionerna uppfattades vara besvärande och onödiga, vilket i sin tur blev till ett 

stressmoment då det kunde leda till oenigheter bland omvårdnadspersonalen.  

 

”Jag tycker det är fel att alla inte följer rutinerna, bara för att de inte vill.” 
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”Jag tycker att det jobbigt när man måste hålla koll och säga till de som inte bryr sig 

och serverar på de tider de tycker passar, till exempel när de serverar kvällsmålet 

alldeles för tidigt så att de kan börja med att hjälpa alla att lägga sig.” 

 

”Det är inte roligt att vara den som ska säga till. Det blir lätt tryckt stämning, och en 

del kan man inte säga något åt för de blir sur.”  

 

3.2.4 Missnöje med riktlinjerna 

En del omvårdnadspersonal uppfattade att personalstyrkan borde utökas då det tog mera tid att 

planera måltiderna, efter införandet av de nya riktlinjerna, vilket i sin tur uppfattades leda till 

en stressigare arbetssituation. De tyckte att arbetet med måltiderna var enklare före införandet 

av riktlinjerna, då maten mestadels ställdes in i ugnen och värmdes. Tidigare serverades inte 

färsk sallad och efterrätt varje dag, utan det serverades när personalen ansåg sig ha tid enligt 

deras berättelser. Ett fåtal berättade om att det var besvärligt och att de kände sig tvingade till 

att göra sallad och hemlagad potatismos.  

 

”Jag tycker att det tar mer tid och planering nu, men vi inte fått mer personal. Jag 

tycker att det är svårare att hinna med det som ska göras.” 

 

Det fanns omvårdnadspersonal som uppfattade att det nu blev mera spring mellan 

borden under måltiden på grund av att det endast var en ur personalgruppen som ansvarade 

för serveringen av måltiden 

 

”Det blir mera spring mellan borden under måltiden på grund av att man ska plocka 

bort disk och ställa fram nytt.” 

 

I berättelserna framkom att omvårdnadspersonalen inte enbart ansvarade för köket och 

medicindelningen, utan att de också behövde hjälpa till med omvårdnadsarbetet. Detta 

uppfattades som stressigt då de kände att det inte fanns tillräckligt med tid för att även skapa 

en så trevlig miljö runt måltiderna som de önskade.  

 

”En köksa som bara är i köket utan att vara medicinansvarig vore bättre. Medicinerna 

tar för lång tid av köksarbetet.” 
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”Den som är i köket ska inte behöva vara ute på avdelningen och hjälpa till. Om bara 

är i köket hinner man med det som ska göras i köket, som att baka och man kan tillaga 

mat med bra kvalitet.” 

 

Karottsystemet uppfattades som negativt i den bemärkelse att maten kallnar fortare i 

karotter än i kastruller, vilket uppfattades att vara ett hinder, då inte alla äldre kunde servera 

sig själva.  

Omvårdnadspersonalen uppfattade även att det var besvärande med servering vid 

bordet. Det framkom i berättelserna att de var tvungen att luta sig över en del av de äldre som 

var placerade vid bordet, för att lägga upp mat åt de äldre som satt runt bordet och som inte 

kunde servera sig själva. 

 

”Vi måste skicka runt till var och en för att maten inte ska kallna, för alla kan inte ta 

själv” 

 

”Vi måste sträcka oss över bordet för att hjälpa en del personer och det tycker vissa av 

de andra som sitter vid bordet, inte är trevligt.” 

 

”Vi får skicka runt karotterna till varje vid bordet. Många klarar inte av det själv på 

grund av dålig syn, reumatism eller andra sjukdomar.” 

 

Omvårdnadspersonalen uttryckte att det blev mera disk efter införande av karottsystem 

på grund av att mer uppläggningsfat och skålar användes under måltiderna. I berättelserna 

framgick det att all disk inte fick plats i diskmaskinen samtidigt utan en del diskades för hand, 

vilket uppfattades vara orsak till att arbetet efter måltiden tog längre tid.  

Omvårdnadspersonalen menade att det inte var möjligt att köra diskmaskinen flera 

gånger i rad då det skulle innebära att all disk inte han bli klar till nästa måltid eller tills deras 

arbetspass tog slut.  

 

”Det är mera disk nu på grund av skålar och karotter. Vi måste få större diskmaskin 

så att det inte tar så lång tid att städa undan efter maten.” 

 

De nya riktlinjerna innebar att måltiderna tog längre tid, eftersom flera rätter och ibland 

även kaffe efteråt serverades, detta upplevdes påverka den redan stressiga situationen. 
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”Måltiderna blir längre nu och tiden är redan tight.” 

 

Flera av omvårdnadspersonalen uppfattade att om det funnits en bättre budget, avsedd 

för kostprojektet, skulle möjlighet finnas att köpa in mer köksredskap vilket i sin tur skulle 

påverka måltidsmiljön positivt.  

 

”Det jag tycker är sämre med de nya riktlinjerna och måltidsguiden är det har med 

saker att göra. Det borde finnas finare dukar och uppläggningsfat, brödkorgar med 

mera, nu när man är mer uppmärksam och vill göra det fint så finns det inte saker.” 

 

Många av omvårdnadspersonalen uppfattade också att de inte varit delaktiga i 

utformningen av riktlinjerna och att det inte fått vara med och bestämma hur riktlinjerna kring 

måltidssituationen skulle utformas, vilket de uppfattade negativt. 

 

”Jag tycker inte att jag har kunnat vara med och ge förslag eller säga vad jag tycker.” 

 

”Jag har inte varit med och tagit fram rutinerna. Det är andra som har bestämt hur 

det ska gå till.” 

 

”Jag tycker inte att jag har fått varit delaktig eller haft något inflytande över hur 

måltidsguiden utformats. Jag kommer inte ihåg att någon har frågat mig vad jag 

tycker.” 

 

 

4 Diskussion  

4.1 Huvudresultat 

Det framkom i studien att omvårdnadspersonal var nöjd med införandet av de nya riktlinjerna 

kring kosthållningen. Det uppfattades ha påverkat de äldres vardag positivt genom trevligare 

måltidsmiljö, hälsosammare och godare mat, kortare nattfasta samt ökat 

självbestämmande. Det som uppfattades negativt var att det nya arbetssättet uppfattades som 

stressigt för viss personal på grund ökad disk och längre måltider. Det framkom att 

omvårdnadspersonal uppfattade att de inte varit delaktiga i utformningen av riktlinjerna och 

det fanns svårigheter att få all personal till att arbeta enligt riktlinjerna.  
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4.2 Resultatdiskussion  

Det framkom i denna studie att efter införandet av de nya riktlinjerna så uppfattades maten  

vara hälsosammare, det serverades mera färsk sallad och grönsaker än tidigare. Omvårdnads-

personalen uppfattade att gemenskapen bland de boende hade ökat. Att följa de nya 

riktlinjerna borde därför gynna de äldres närings- och vitaminintag. I en studie av Volkert, 

Kreuel, Heseker och Stehle (2004),framkom det att äldre inte får i sig tillräckligt med 

näringsämnen och vitaminer när de bor hemma själva och äter ensamma.  

  Den här studien visar på att införandet av nya riktlinjerna verkar positivt då 

omvårdnadspersonalen uppfattar att de nu serverar mera frukt som mellanmål, i hemmagjord 

näringsdryck eller som efterrätt, än de gjorde innan införandet av de nya riktlinjerna. Tidigare 

studier visar att äldre inte äter tillräckligt med frukt (Gaston, Mardis, Gerrior, Sahyoun, & 

Anand, 2001; Wylie, 2000). 

Omvårdnadspersonalen i studien uppfattade att de äldre nu kunde vara med och till viss 

del själv bestämma över måltidens innehåll. Detta anser författaren minskar faktorn av att 

vara beroende av andra och det ökar även livskvaliteten då de äldre har möjlighet till 

självbestämmande. Enligt Chen, Shilling och Lyder (2001) kommer ett bristfälligt 

måltidsmönster att leda till undernäring. Undernäring karaktäriseras bland annat av 

otillräckligt näringsintag och sänkt aptit. Undernäring beror både på fysiska och psykologiska 

faktorer. Psykologiska faktorer som kan påskynda tillstånd av undernäring är bland andra; att 

vara beroende av andra och uppfattad livskvalitet.  

Omvårdnadspersonalens uppfattning är att efter införandet av de nya riktlinjerna tycker 

de äldre att maten smakar godare, att de äter mer och att en del äldre även har gått upp i vikt. 

Tidigare studier stödjer detta resultat då Wikby och Fägerskiöld (2004) i sin studie påvisar att 

de äldre tycker det är godare att äta om maten är väl planerad. Henry et al. (2003) anser att de 

äldre tycker maten är godare och äter mer om den kryddas med välkända smaker.  

Aktivitet påverkar aptit och matsmältning positivt. Att flytta från det egna hemmet till 

ett särskilt boende för äldre kan sekundärt påverka aptiten negativt (Wikby & Fägerskiöld, 

2004). Detta anser författaren är viktigt att ha i åtanke vid utredning av nutritionsstatus hos 

boende som nyligen flyttat till särskilt boende.  

Det framkom i studien att det uppfattades positivt att de äldre som vaknade på natten 

eller tidigt på morgonen erbjöds något att äta. Det uppfattades även positivt att de äldre åt 

senare på kvällen än tidigare, efter införandet av de nya riktlinjerna. Det visar på att när de 

nya riktlinjerna följs, så minskar nattfastan för många av de äldre som bor på det särskilda 

boendet. Nattfastan för äldre i serviceboenden har visat sig vara för lång. Nattfastan ligger 
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mellan sju och sjutton timmar, med ett medel på fjorton timmar (Ödlund Olin et al., 2005). De 

nya riktlinjerna kring kosthållningen, på ett särskilt boende för äldre i en mellansvensk 

kommun, skapades bland annat för att försöka minska på nattfastan (Omvårdnad Gävle, 

2008).  

Det framkom i den här studien att behov finns av utbildning i livsmedelshygien. Enligt 

Ekman (2007) behöver personalen vara behöver utbildad i livsmedelshygien så att de kan 

avgöra om hanteringen är säker och så att de kan vidta rätt åtgärder om något skulle bli fel 

under hanteringen.  

Omvårdnadspersonal kände osäkerhet gällande säkerställande av hygien runt måltiden. 

Ekman (2007) belyser detta problem och anser även att de boende kan hjälpa till i köket vid 

till exempel bakning eller att förbereda och tillaga måltider. Oavsett vilka sysslor de boende 

hjälper till med i köket är det är oftast tillräckligt att personalen är med och ser till att 

hanteringen går rätt till och att maten blir säker för de som ska äta. 

Det framkom i studien att en del omvårdnadspersonal inte uppfattade att de hade 

kunskapen om hur de ska hantera, förbereda och tillaga olika ingredienser till måltiden. Enligt 

Guthrie och Biing-Hwan (2002) leder utbildning om hur mat förbereds och tillagas, till bättre 

kvalitet på maten som serveras. 

Det har framkommit i en studie av Mackintosh och Hankey (2001) att en 

nutritionsutbildad sjuksköterska kan vara lika duktig som en dietist på att bedöma vilka äldre 

patienter som riskerar att drabbas undernäring. Enligt Akner (2006) är grundutbildning i 

klinisk nutrition både ostrukturerad och otillräcklig, både inom läkar- och 

sjuksköterskeutbildningen. Detta anser författaren avsevärt försvårar diagnostisering av 

problem relaterad till nutrition hos äldre. Det påverkar även, enligt författarens mening, 

handledningen av omvårdnadspersonalen. Hur är det möjligt att sträva mot förbättrat 

nutritionsstatus hos de äldre när inte tillräcklig kunskap finns i vårdteamet som ansvarar för 

den äldres välbefinnande?  

Författaren till den här studien håller med Ekman (2007) som menar att 

vårdorganisationen för äldre bör inriktas på att optimalt stödja omvårdnadspersonalen i arbetet 

med de äldre så att de vet vad som ska göras och varför, samt att vårdorganisationen utformas 

så att det går att kontrollera att detta sker. Det kan genomföras om vårdorganisationen 

utformas så att uppföljning och utvärdering av riktlinjer utförs kontinuerligt. Det blir då 

möjligt att kontrollera om avsedda effekter verkligen uppstår och att säkerhetsställa att 

negativa effekter inte uppstår. Detta kan bland anat ske genom intervjuer av boende, anhöriga 



29 

 

och omvårdnadspersonal. Författaren anser att kvalitetssäkring är en viktig del i utformningen 

av nya riktlinjer inom vård av äldre. 

Omvårdnadspersonalen i studien uppfattade att det fanns behov av uppföljning i 

personalgrupperna om riktlinjerna och att detta skulle kunna förbättra arbetet med att förändra 

rutiner kring måltiderna. Ekman (2007) belyser vikten av uppföljning på ett evidensbaserat, 

strukturerat, kvalitetssäkrat och regelbundet sätt. I utvärderingen ska det ingå både subjektiva 

kvalitetsmått såsom symtom, attityder, egna önskemål, och objektiva kvalitetsmått utifrån ett 

kvalitetssäkrat systemtänkande. Både de enskilda delarna samt helheten ska vara föremål för 

en regelbunden upprepad kritisk granskning av att avsedda effekter verkligen uppnåtts. För att 

detta ska vara möjligt anser Ekman (2007) att det professionella inflytandet på utformning av 

vårdorganisation, arbetsprocess, arbetsledning och kvalitetssäkring vid vård av äldre personer 

måste förstärkas ytterligare. Författaren till denna studie anser att detta är av yttersta vikt för 

att säkerställa en god vård för de äldre. Författaren anser även att uppföljning är av vikt för att 

öka omvårdnadspersonalen möjligheter till delaktighet. 

Författaren upplevde att informanterna hade svårigheter att sätta sig in i hur 

måltidsguiden skulle kunna förbättras då de förslag på förbättringar som gavs enbart innebar 

inhandling av materiella saker, som informanterna i sin tur uppfattade skulle leda till ökad 

trivsel för både personal och de boende. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Författaren ansåg att den valda metoden var den bästa lämpade på grund av att omvårdnads-

personalen fick möjlighet att berätta fritt om sina uppfattningar kring de nya riktlinjerna. 

Detta ansåg författaren gav möjlighet till att få ut mer detaljerad information från 

omvårdnadspersonalen än om en studie med enkätsvar hade valts.  

Trovärdigheten i denna studie stärks genom de informativa och representativa citaten 

från den transkriberade texten. Enligt Polit och Beck (2004), ökar trovärdigheten i resultatet 

av citat från intervjuerna. Trovärdigheten i denna studie stärks även genom deltagarnas olika 

åldrar och erfarenheter. 

Omvårdnadspersonal från alla avdelningar på ett särskilt boende för äldre i en 

mellansvensk stad, blev tillfrågade. Författaren valde att intervjua omvårdnadspersonal från 

varje avdelning för att öka möjligheten till att ett bredare resultat eftersom författaren inte vet 

om riktlinjerna uppfattas lika på de olika avdelningarna. 

Kriteriet för deltagande i studien var att informanten hade varit anställd på det särskilda 

boendet för äldre under tiden av införande av de nya rutinerna kring kosten och att 
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omvårdnadspersonalen hade arbetat med dessa under minst sex månader. Det kriteriet ansåg 

författaren var nödvändig för att omvårdnadspersonalen skulle ha hunnit bildad sig en egen 

uppfattning om det nya arbetssättet och kunna beskriva sina upplevelser med egna ord i 

intervjuerna. 

Författaren valde att lämna ut intervjufrågorna till informanten någon dag innan 

intervjun tog plats, för att informanten skulle ges möjlighet till eftertanke innan intervju, 

vilket författaren i sin tur hoppades skulle leda till mer djupgående berättelser av 

omvårdnadspersonalens uppfattningar. Intervjuerna förlades i ett enskilt rum på 

omvårdnadspersonalens arbetsplats, detta för att omvårdnadspersonalen skulle känna sig så 

bekväm som möjligt i situationen.  

 

4.4 Allmändiskussion  

Dagens förändringar inom äldreomsorgen är mycket uppmärksammade. Det är mycket som 

förändras och det påverkar både omvårdnadspersonal och äldre. För att förändringsarbeten 

ska kunna utföras så effektivt som möjligt krävs det kunskap. Därför anser författaren att det 

vore av intresse att undersöka hur organisationer förbereder omvårdnadspersonal inför 

planerade förändringar. 

En studie där de boende tillfrågas om deras positiva och negativa uppfattningar och 

upplevelser av måltidsmiljön efter införandet av de nya riktlinjerna vore intressant samt 

fortsatta studier där de boendes näringsintag följs under en längre tidsperiod för att kunna ta 

reda på om de nya riktlinjerna påverkar näringsupptag och vikt för de äldre.  

Det finns vetenskaplig kunskap om hur förändringsarbeten utförs och kvalitetssäkras 

inom äldreomsorgen (Boström, 2007; Eriksson & Karlsson, 2008; Idvall, 2007; Parmander, 

2005;). Det författaren saknar är forskning inom området: hur berörd personal uppfattar och 

upplever förändringsarbeten inom äldreomsorgen. Författaren menar att vidare forskning 

inom området är nödvändigt för att de som planerar och genomför förändringsarbeten inom 

särskilda boenden för äldre ska få ökad förståelse för omvårdnadspersonals uppfattningar av 

förändringsarbeten. Arbetsmiljöverket (2009) menar att delaktighet och dialog leder till 

kvalitet och lönsamhet. Med ökad förståelse för omvårdnadspersonalens uppfattningar anser 

författaren att det finns större möjlighet att förändringsarbeten ska kunna utformas så att så 

många som möjligt av omvårdnadspersonalen känner delaktighet och därmed förankrar det 

nya arbetssättet.  

Författaren anser att även om det pågår många förändringsarbeten med avsikt att 

förbättra äldreomsorgen är förändringsarbeten alltför sällsynta. Det borde vara en självklarhet 
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att de personer som är beroende av hjälp inom äldreomsorgen fick leva ett liv med möjlighet 

till integritet, valmöjligheter, självbestämmande och livskvalitet utifrån individens egna 

behov.  

Författarens vision är att med fortsatta förändringsarbeten inom äldreomsorgens alla 

områden, kanske det en dag är möjligt att ha en äldreomsorg som verkligen sätter den äldre 

personen i första rummet. Vidare anser författaren att det är frustrerande, att  de mål som 

förändringsarbeten inom äldreomsorgen ofta strävar efter, egentligen borde vara en 

självklarhet. 

 

Slutsats 

Författaren menar att denna studie visar på att det går att utföra förändringsarbete med gott 

resultat eftersom det genom omvårdnadspersonalens berättelser framkom att de nya rutinerna 

uppfattades ha förbättra måltidssituationen och måltidsmiljön för de äldre. 
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   Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

1. Bakgrunds variabler: ålder, kön, utbildning, antal år inom yrket, somatisk eller demens 

inriktad avdelning. 

 

2. Vilka förbättringar, om några, anser du har skett efter införandet av rutiner enligt 

måltidsguiden? 

 

3. Vilka försämringar, om några, anser du har skett efter införandet av rutiner enligt 

måltidsguiden? 

 

4. Vad tycker du har varit positivt med införandet av rutiner enligt måltidsguiden? 

 

5. Vad tycker du har varit negativt med införandet av rutiner enligt måltidsguiden? 

 

6. Vilka förslag har du på hur måltidsguiden skulle kunna förbättras? 

 

7. Känner du att du har haft inflytande och varit delaktig i framtagningen av riktlinjer 

enligt måltidsguiden? 


