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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

I Sverige lever 160 000 personer med demenssjukdom och prevalensen av sjukdomen är 

stigande. Tillståndet är progredierande och utan botemedel. Malnutrition är ett stort och 

komplext omvårdnadsproblem hos denna patientgrupp. Orsaken till viktförlust vid 

demenssjukdom är multifaktoriell och den personal som arbetar inom demensvården har 

ofta en låg kunskapsnivå i ämnet demenssjukdom och nutrition. Risken med en försämrad 

nutritionsstatus är bland annat förhöjd infektionsrisk, minskad livskvalitet, snabbare 

sjukdomsförlopp och för tidig död. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder gällande nutrition som är betydelsefulla 

för personer med demenssjukdom. 

 

Metod 

Allmän litteraturöversikt valdes som metod då var den metoden var bäst lämpad för att 

besvara syftet. Databassökningar har utförts i CINAHL, PubMed, MEDLINE och 

PsycInfo. Tjugotvå artiklar inkluderades i studien. 

 

Resultat 

Måltidsmiljöns utformande påverkar näringsintaget för personer med demenssjukdom. 

Näringsdrycker har signifikant positiv effekt på nutritionsstatus. Musik under måltiden 

minskar förekomst av BPSD och främjar näringsintaget. Utbildning av 

omvårdnadspersonal i demensvården har betydelse för att undvika viktnedgång. Även 

utbildning av närstående och drabbade av demenssjukdom förbättrar nutritionsstatus. 

Ljusterapi, massage, akupunktur och doften av nybakt bröd kan också ha betydelse för 

näringsintaget hos personer med demenssjukdom.   

 

Slutsats 

Personer med demenssjukdom har stor behållning av en god nutritionsstatus. Insättning av 

relevanta omvårdnadsåtgärder gällande nutrition är av stor vikt. Näringsdrycker är en 

viktig del i att förebygga malnutrition och bör därför ges till personer med undernäring 

eller risk för undernäring. En god måltidsmiljö är viktig och personanpassad musik får 

gärna implementeras i måltidssituationen.   

 

Nyckelord: demenssjukdom, malnutrition, omvårdnadsåtgärd, nutritionsstatus  
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INLEDNING 

Enligt World Health Organization (WHO) (2012) lever 35,6 miljoner människor världen 

över med en diagnostiserad demenssjukdom. Varje år insjuknar ytterligare 7,7 miljoner 

personer och den totala prevalensen förutspås ha fördubblats till år 2030. De människor 

som lever med en demenssjukdom har genomsnittligt en lägre kroppsvikt än friska 

personer i samma ålder och majoriteten av de drabbade förlorar vikt under 

sjukdomsförloppet (Faxen-Irving et al., 2014). Malnutrition ger risk för snabbare 

sjukdomsprogress och försämrad livskvalitet (Malara et al., 2014).  

 

BAKGRUND 

 

Definition av demenssjukdom 

Enligt DSM-5, som är den senaste versionen av DSM, har diagnosen ”demens” ersatts med 

begreppet ”neurocognitive disorder” (American Psychiatric Assosiation, 2013). 

Socialstyrelsen (2014) använder dock begreppet ”demenssjukdom”, som också är ett 

allmänt vedertaget begrepp som kommer användas i föreliggande litteraturöversikt. 

 

Prevalens  

Idag finns det runt 160 000 personer i Sverige som lider av någon typ av demenssjukdom 

(Socialstyrelsen, 2014). Enligt Mathillas, Löwheim och Gustafson (2010) kan den stigande 

prevalensen av demenssjukdom relateras till en längre överlevnad efter diagnostisering och 

att individer med riskfaktorer för demenssjukdom lever längre. 

Park, Eum, Bold och Cheong (2013) undersökte DALYs (Disability adjusted life years - 

funktionsjusterade levnadsår) där antal förlorade levnadsår och år som levts med 

funktionsnedsättning mättes. Park, Eum, Bold och Cheong (2013) såg att demenssjukdom 

var den högsta sjukdomsbördan i Korea hos den äldre populationen. De beräknade också 

att DALYs skulle vara tre gånger så höga år 2050 jämfört mot 2010.  

 

Riskfaktorer för insjuknande i demenssjukdom 

Åldern är den enskilt största riskfaktorn för att drabbas av demenssjukdom och enligt 

Rizzi, Rosset och Roriz-Cruz (2014) är prevalensen av demenssjukdom hos 70-75-åringar 

cirka två till tre procent medan hos personer som är 85 år eller äldre är prevalensen 20-25 

procent.  

 

Kvinnor är något predisponerade att drabbas av demenssjukdom (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2006). 

Ärftlighet är en viktig faktor för insjuknande i demenssjukdom. Om man har en nära 

släkting som insjuknat i Alzheimers sjukdom ger det en kraftigt förhöjd risk att själv 

drabbas. Hypertoni, hyperlipidemi, låg social status samt låg aktivitetsnivå är andra 

identifierade riskfaktorer (Eriksdotter Jönhagen, 2009). Fysisk aktivitet har visat sig vara 

en skyddande faktor som minskar risken för att insjukna i en demenssjukdom (Erickson, 

Weinstein & Lopez, 2012). 

 

Symtombild 
Demenssjukdomar kännetecknas av minnesstörningar. Minnessvårigheter är det symtom 

som vanligen uppmärksammas först. Både långtids- och korttidsminnet påverkas 

(Fahlander, Karlsson & Vikström, 2009). Diagnosen omfattar även störningar av andra 

kognitiva funktioner vilket kan leda till afasi, apraxi och agnosi. För att diagnosen 

demenssjukdom ska kunna ställas ska hjärnans funktioner vara nedsatta till sådan grad att 

det sociala livet och/eller yrkeslivet ska ha påverkats (Fahlander et al., 2009). 
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De olika demenstyperna 

Alzheimers sjukdom 

Alzheimers sjukdom är ett samlingsnamn för en grupp hjärnsjukdomar med liknande 

patofysiologi och symtombild. Det är den vanligaste demenstypen och står för två 

tredjedelar av alla fall (SBU, 2006). Vid Alzheimers sjukdom atrofierar hjärnans celler i 

sådan omfattning att hjärnan minskar i storlek. I hjärnan bildas så kallade plack, vilka 

består av protein. Placken försämrar kommunikationen mellan hjärnans celler och 

tillsammans med atrofin ger detta demenssymtomen (Eriksdotter Jönhagen, 2011). Vad 

som utlöser celldöd vid sjukdomen är fortfarande okänt. Det är dock känt att 

koncentrationen av transmittorsubstansen Acetylkolin minskar i hjärnan på grund av att 

cellerna som producerar acetylkolin förtvinar (Fahlander et al., 2009). 

 

Vaskulär demens 

Vaskulär demens är den näst vanligaste typen av demenssjukdom (SBU, 2006). Vaskulär 

demens orsakas av störd blodcirkulation i hjärnan som ger celldöd på grund av syre- och 

näringsbrist. Störningarna i hjärnans blodförsörjning kan antingen bero på arteroskleros, 

trombos, hjärnblödning eller embolier (Eriksdotter Jönhagen, 2011). Symtombilden skiljer 

sig från den vid Alzheimers sjukdom och präglas av en kognitiv långsamhet, motorisk 

funktionsnedsättning och personlighetsförändring (SBU, 2006). Denna grupp av patienter 

har ofta hjärt- och kärlsjukdomar sedan tidigare och sjukdomsdebuten är plötslig till 

skillnad från de andra typerna av demenssjukdom (Eriksdotter Jönhagen, 2011).  

 

Lewy-Body demens 

Vid Lewy-body demens anträffas proteinansamlingar i hjärnans nervceller och det är dessa 

som kallas för Lewy-bodies (Galvin & Balasubramaniam, 2013). Etiologin till Lewy-body 

demens är okänd (Eriksdotter Jönhagen, 2011). Lewy-body demens förväxlas ofta vid 

diagnostiseringen med andra demenssjukdomar såsom Parkinsons sjukdom och ibland 

även psykiatriska sjukdomar. Det är därför svårt att uppskatta prevalensen (Zupancic, 

Mahajan & Handa, 2011).  

 

Sjukdomens symtom liknar både de kognitiva symtom som förekommer vid Parkinsons 

sjukdom och Alzheimers sjukdom (SBU, 2006). Denna demenstyp drabbar oftast äldre 

(Eriksdotter Jönhagen, 2011). Lewy-body demens karaktäriseras av synhallucinationer, 

nedsatt kognitiv förmåga som kan variera i svårighetsgrad från dag till dag, förändrad 

sömnrytm, tremor, muskelrigiditet och försämrad rörelseförmåga (Zupancic et al., 2011). 

 

Frontotemporal demens  

Frontotemporal demens är en demenssjukdom som ofta drabbar yngre individer, många 

gånger före 65 års ålder. Omkring fem procent av individerna med demenssjukdom har 

denna typ (Eriksson Jönhagen, 2011). Frontotemporal demens karaktäriseras av en 

atrofiering av hjärnceller i pannloben och tinningsloberna. Vid sjukdomsförändringar i 

frontalloben påverkas den sjukes personlighet tidigt i förloppet (Arlt, 2013). Nedsatt 

impulskontroll, gränslöshet och avsaknad av sjukdomsinsikt är vanligt vid frontotemporal 

demens medan minnessvårigheter uppstår först sent i sjukdomsförloppet (Eriksdotter 

Jönhagen, 2011). Förändrat ätbeteende är ofta en del av symtombilden vid denna 

demenstyp och ett ökat näringsintag och viktuppgång är inte ovanligt (Seeley et al., 2005). 
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Farmakologisk behandling vid demenssjukdom 

Det finns ingen kurativ behandling för demenssjukdom idag utan det är ett progredierande 

tillstånd utan botemedel. Däremot finns det ”bromsmediciner” för Alzheimers sjukdom 

vars verkningsmekanism är att återställa koncentrationen av acetylkolin och lindra 

symtomen (Fahlander et al., 2009). Att kalla dessa läkemedel för bromsmediciner är 

egentligen missvisande då de inte bromsar upp sjukdomsförloppet utan enbart förbättrar 

kommunikationen mellan hjärnans celler vilket är det som ger symtomlindring (Eriksdotter 

Jönhagen, 2011).  

 

Bromsmedicinerna för Alzheimers sjukdom har en symtomlindrande effekt även hos 

personer med Lewy-body demens (Eriksdotter Jönhagen, 2011). En mindre, positiv effekt 

kan även ses hos patienter med vaskulär demens (Sun, Tan & Yu, 2014). Behandlingen 

inriktas annars vid vaskulär demens främst på att förebygga riskfaktorer för ny 

kärlsjukdom exempelvis genom blodtryckssänkande läkemedel (Eriksdotter Jönhagen, 

2011). Enligt Portugal, Marinho och Laks (2011) finns ingen evidensbaserad behandling 

för att lindra symtomen hos personer med frontotemporal demens. 

 

Näringsbehov 

Människan ett behov av 25-30 kcal per kilogram kroppsvikt samt ett vätskebehov på 30 

milliliter per kilogram kroppsvikt. Av detta dygnsbehov ska cirka 30 procent av energin 

komma från fett, 50 procent från kolhydrater och 20 procent från protein. Fibrer och 

antioxidanter ska ingå i kosten i form av frukt och grönsaker. Dessa siffror gäller för unga 

och medelålders individer men även för äldre aktiva personer med en stabil vikt. Faktorer 

såsom fysisk aktivitet, temperatur och kroppsvikt kan ge variationer i behov av näring och 

vätska. Födointaget behöver också individanpassas vid sjukdom (Westergren, 2011). 

 

Nutritionsbedömning 

Som hjälp vid bedömning av en individs ätförmåga, nutritionsstatus samt för att identifiera 

risk för malnutrition kan olika bedömningsinstrument användas. Ett av dessa är Minimal 

Eating Observation Form, förkortat MEOF. I MEOF bedöms hur matintaget sker, 

sväljning, energi/ork och övrigt; till exempel aptit och tuggsvårigheter (Westergren, 2011). 

 

Ett bedömningsinstrument som bedömer risk för undernäring är Minimal Nutritional 

Assessment, MNA. Detta instrument är särskilt framtaget för äldre och består av en initial 

screening med en efterföljande fördjupande bedömning (Westergren, 2011). I MNA görs 

en bedömning baserat på läkemedelsintag, fysisk funktion, hälsotillstånd, 

neuropsykologisk status samt en kostbedömning där man undersöker vilket näringsintag 

patienten har just vid tidpunkten för riskbedömningen (Faxén Irving, 2013). 

 

Body Mass Index är ett användbart instrument vid utredning av undernäring. Viktigt att 

tänka på är att även personer med ett högt BMI kan vara lida av malnutrition. Ofrivillig 

viktnedgång är alltid en riskfaktor för undernäring. Genom att följa BMI-värdet kan en 

persons vikt följas och förändringar över tid upptäckas (Faxén Irving, 2013). 

Vikt bör alltid mätas med tom blåsa innan frukost eller med samma mätförhållanden vid 

varje mätning (Westergren, 2011). 

 

Edinburgh Feeding Evaluation in Dementia, EdFED, är ett bedömningsinstrument som är 

specifikt riktat till personer med demenssjukdom (Faxén Irvin, 2013). EdFED syftar till att 

identifiera ätproblem snarare än att identifiera undernärda personer (Faxén Irving, 2013). 

Frågor som ingår i EdFED är: behöver personen assistans vid måltider? Spiller personen 
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vid måltid? Sväljer personen adekvat under måltiden? Lämnas mat kvar efter måltiden? 

Vill personen inte äta? Vill personen inte öppna munnen vid matning? Stänger personen 

inte munnen för att tugga? Vänder personen huvudet bortåt vid matning? Spottas maten ut? 

Behöver personen tillsyn under måltiden? (Faxén Irving, 2013). Till dessa frågor är 

svarsalternativen ”aldrig”, ”ibland” eller ”ofta” (Faxén Irving, 2013). 

Sjukdomens påverkan på det dagliga livet och måltidssituationen 

Stieber Roger (2008) beskriver hur personer diagnostiserade med en demenssjukdom 

upplever att demensdiagnosen har påverkat deras livssituation och deras närstående. Det 

framkommer att många känner stor förtvivlan och sorg samt att sjukdomen påverkar deras 

sociala liv negativt. Familjerollerna förändras på grund av sjukdomen och saker som 

tidigare utförts i hemmet av personen som drabbats av demenssjukdom tas allt mer över av 

andra familjemedlemmar. Närstående vittnar om att symtomen hos den sjuke i stor 

utsträckning påverkar deras liv (Stieber Roger, 2008). 

 

Att äta i samvaro med andra människor, i synnerhet människor man har en relation till, 

ökar intaget av mat. Ätförmågan försämras vid demenssjukdom men förmågan att känna 

gemenskap kvarstår. Äldre som lider av social isolering och ensamhet tenderar att äta 

mindre och saknar struktur för när och vad som ska ätas. Det är vanligt att dessa personer 

äter det som finns tillgängligt i hemmet med liten hänsyn till om det är frukost- eller 

middagsmat. Att äta vid olämpliga tidspunkter under dygnet och bara lita till sina 

hungerkänslor är också förekommande bland äldre vilket kan ge ett för litet näringsintag då 

hungers- och törstkänslorna gradvis minskar som en normal del av åldrandet (Westergren, 

2011).  

 

Det finns många faktorer som påverkar hur vi upplever en måltid. Färger, dofter, ljud, 

tidpunkt på dygnet, ljus, matens estetik, tillgången på mat och olika distraktioner är några 

av de faktorer som kan påverka födointag och måltidsupplevelsen (Westergren, 2011). 

Stor variation i matutbud och ett stort självbestämmande i val av mat påverkar födointaget 

positivt (Westergren, 2011). 

 

Demenssjukdom och viktförlust 

Personer med demenssjukdom har sämre nutritionsstatus än friska personer i samma ålder 

(Zekry et al., 2008) och viktnedgång är ett vanligt problem vid demenssjukdom (Sandman, 

2011). Huruvida viktnedgången är ett symtom på sjukdomen eller beror på en bristande 

omvårdnad är inte fullt klarlagt i dagsläget. Det finns anledning att tro att sjukdomen 

påverkar den sjuke på ett sådant sätt att det är svårt att uppnå ett fullgott näringsintag 

(Sandman, 2011). Inom åtta år efter insjuknandet behöver 50 procent av patienterna med 

Alzheimers sjukdom hjälp med matning (Faxén-Irving, Basun, Cederholm, 2005). 

30-40 procent av personer med en mild till medelsvår Alzheimers sjukdom har förlorat 

vikt. Detta gäller både hemmaboende och personer som vårdas på särskilt boende. 

Viktnedgången har ofta startat innan individen diagnostiseras med demenssjukdom (Faxén 

Irving, 2013). Enligt Gao et al. (2011) kan sjunkande BMI i framtiden komma att bli en 

indikator på tidig demenssjukdom. 

 

Viktnedgång ger en minskad muskelmassa, förhöjd risk för infektioner, trötthet och förlust 

av fysiska funktioner (Faxén Irving, 2013). Viktförlust är hos personer med 

demenssjukdom en riskfaktor för tidig död (Faxén-Irving et al., 2005) och enligt Malara et 

al. (2014) kan malnutrition bidra till en snabbare progress av sjukdomen. Att bromsa en 

negativ energibalans i ett tidigt skede ger förbättrad livskvalitet för personer med 
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demenssjukdom. Äldre har generellt svårare att gå upp i vikt efter en viktförlust och därför 

är det viktigt att relevanta åtgärder för att förebygga viktnedgång sätts in i ett tidigt stadium 

(Meijers et al., 2012). 

 

Män har statistiskt sett ett högre BMI vid insjuknandet (Faxén-Irving et al., 2014). Det 

finns ett starkt samband mellan nedsatt mental status och viktnedgång hos personer med 

demenssjukdom hävdar även Miyamoto, Higashino, Mochizuki, Goda och Koyarna 

(2001). Detta stärkas av Albanese et al. (2013) som menar att viktnedgång och graden av 

kognitiv nedsättning vid demenssjukdom går hand i hand. Ju längre gången en individ är i 

sitt sjukdomsförlopp desto mer påverkas vikten. De menar att symtomen som följer 

demenssjukdomen ger förhöjd risk för undernäring och att det därför viktigt att göra 

fortlöpande nutritionsbedömningar. 

 

Skillnader hos hemmaboende och boende på särskilt boende 

Enligt Wlodarek och Glabska (2013) har äldre hemmaboende personer utan 

demenssjukdom ett mindre näringsintag än de som bor på särskilt boende. Denna skillnad i 

näringsintag är dock inte synlig hos individer med Alzheimers sjukdom. Intaget av frukt 

och grönsaker är något högre för personer med demenssjukdom på särskilda boenden än 

för de som bor i hemmet. Ett obalanserat intag av näringsämnen är ett vanligt 

förekommande problem hos personer med demenssjukdom (Wlodarek & Glabska, 2013).  

I en studie av Rognstad, Brekke, Holm, Linberh och Luhr (2013) framkom det att risken 

för undervikt är högre hos hemmaboende kvinnor med demenssjukdom. Enligt Rognstad et 

al. (2013) är 50 procent av hemmaboende personer med demenssjukdom underviktiga eller 

ligger i riskzonen att drabbas av undernäring Det är viktigt att sjukvårdspersonal har 

rutiner för att bedöma denna patientgrupp samt att drabbade och deras närstående i ett 

tidigt skede får utbildning och information om hur undernäring kan förebyggas (Rognstad 

et al., 2013).  Enligt Faxén-Irving et al. (2014) lider hälften av de personer med 

demenssjukdom som lever på särskilt boende av en protein-energimalnutrition.   

 

Orsaker till malnutrition hos personer med demenssjukdom 

Viktnedgången under sjukdomsförloppet  

I demenssjukdomens tidiga skede är det ovanligt att ätsvårigheter är i fokus eftersom 

symtomen som påverkar nutritionsintaget inte hunnit bli svåra. Depressiva besvär i 

demenssjukdomens tidiga skede kan påverka såväl aptiten som exekutiva förmågor som 

exempelvis iordningställa en måltid vilket ger risk för malnutrition (Faxén Irving, 2013). 

Depressiva symtom är frekvent förekommande hos patienter med demenssjukdom 

(Kosteniuk et al., 2014). 

 

Att känna hunger 

Personer med demenssjukdom har ofta svårt att känna igen och tolka hunger-, törst- och 

mättnadskänslor. Detta kan leda till ett otillräckligt näringsintag. Förmågan att känna smak 

och lukt försämras vid stigande ålder hos alla människor (Westergren, 2011). För individer 

med demenssjukdom är detta problem större och svårighet med att känna igen smaker och 

skilja olika smaker från varandra är vanligt förekommande (Piwnica-Worms, Omar, 

Hailstone & Warren, 2010).  
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Agnosi 

Agnosi innebär svårigheter att tolka sinnesintryck (Zamboni & Wilcock, 2010). Detta kan 

leda till att den sjuke inte klarar av att förstå eller välja vad som ska ätas på tallriken 

(Faxén Irving, 2013). Agnosi medför ofta en försämrad sjukdomsinsikt och många 

personer med demenssjukdom är omedvetna om deras sjukdom och svårigheter. Detta 

leder till en försämrad complience och svårigheter med att tidigt upptäcka och 

diagnostisera sjukdomen (Zamboni & Wilcock, 2010).   

 

Apraxi 

Apraxi innebär bortfall av tidigare logiska och inlärda viljestyrda handlingsmönster. Detta 

kan bli ett hinder för att en person med demenssjukdom ska kunna äta självständigt (Faxén 

Irving, 2013). Ett exempel på apraxi och hur det påverkar ätandet är till exempel att 

personen ska förstå att man ska föra gaffeln med mat på till munnen och att veta hur en 

viss motorisk rörelse ska genomföras för att få en meningsfull handling utförd (Foundas & 

Shields, 2012).  

 

Afasi och anomisk dysfasi 

En del i demenssjukdomen är bortfall språkliga förmågor. Detta beror på celldöd i de delar 

av hjärnan som styr språkförståelse samt tal. Svårigheter att minnas vardagliga basdelar i 

språket såsom ord, namn, platser och datum ökar i takt med att sjukdomen fortskrider 

(Vaselinova, 2014). Att inte minnas ord, att säga fel ord eller att undvika att tala för att 

minimera risken för felsägningar, kan leda till att den sjuke inte får önskad mat eller 

påfyllning (Faxén Irving, 2013). Senare i sjukdomsförloppet förlorar vissa personer med 

demenssjukdom även förmågan att förstå vad som sägs (Vaselinova, 2014).  

 

Dysfagi 

I demenssjukdomens sena fas är dysfagi ett vanligt symtom. Det beror på påverkan på 

sväljreflexen vilket ger en försenad sväljning. Födoämnen med viss konsistens är svårare 

för den sjuke att svälja. Även svårighet att tugga ses hos personer med demenssjukdom. 

Dysfagi i kombination med svårighet att anpassa tuggornas storlek, olämplig ätställning 

samt assisterad matning ökar risken för aspiration (Correia Sde, Morillo, Jacob Filho & 

Mansur, 2010). Personer med Lewy-bodydemens har högre risk att drabbas av undernäring 

eftersom de i tidigt skede drabbas av ät- och sväljsvårigheter (Faxén-Irving et al., 2014). 

 

Vårdgivarens brist på kunskap och kompetens 

Det är inte enbart de funktionella nedsättningarna till följd av sjukdomen som påverkar 

näringsintaget hos personer med demenssjukdom. Kommunikationen och vårdgivarnas 

kompetens och kunskapsnivå bidrar. Att personalen tidigt upptäcker ät- och 

sväljsvårigheter är av stor vikt. Det bör därför finnas rutiner och relevanta instrument för 

identifiering och bedömning av dessa typer av svårigheter (Correia et al. 2010). På 

särskilda boenden är det undersköterskorna och vårdbiträdena som har den närmaste 

kontakten med de boende. De allra flesta omvårdnadsåtgärderna utförs av denna 

personalgrupp, trots att de ofta enbart har en kort utbildning i omvårdnad (Socialstyrelsen, 

2010). 

 

Att personal är utbildad i Montessoripedagogik kan ge höjd livskvalitet för personer med 

demenssjukdom på särskilda boenden. Montessoripedagogik inom demenssjukvården 

bygger på att moment i det dagliga livet bryts ned i flera steg för att förenkla för den 

demenssjuke. Handräckning och guidning av rörelser för att exempelvis komma igång med 

måltiden kan hjälpa till att stimulera procedurminnet som ofta är bättre bevarat. Att 
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använda sig av andra kommunikationssätt än det verbala är också en viktig del inom 

Montessoripedagogik för personer med demenssjukdom (Van der Ploeg & O’Connor, 

2010). 

 

BPSD 

BPSD är en förkortning för beteendemässiga och psykologiska symtom vid demens. Det är 

ett paraplybegrepp som innefattar en rad olika beteendemässiga förändringar som kan 

uppstå till följd av demenssjukdom. Exempel på beteendemässiga förändringar är: 

agitation, motorisk orolighet, ”vandrande”, rastlöshet, förändrad dygnsrytm och apati. 

Exempel på psykologiska symtom är oro, gråtmildhet, hallucinationer och sömnsvårigheter 

(Skovdahl & Kihlgren, 2011). BPSD kan påverka måltidssituationen på ett sådant sätt att 

näringsintaget blir lidande (Sandman, 2011). Motorisk orolighet, rastlöshet, ”vandrande” 

och förändrad dygnsrytm med många vakna timmar nattetid tros kunna vara en orsak till 

ett ökat näringsbehov hos demenssjuka (Faxén Irving, 2013). 

 

Andra orsaker till viktförlust 

Viktförlust kan bero på läkemedelsbiverkningar. De vanligaste symtomlindrande 

läkemedlen vid demenssjukdom är kolinesterashämmare. Biverkningar för denna typ av 

läkemedel är bland annat illamående, diarré, anorexi och viktminskning (Mimica & 

Presecki, 2009). Multisjuklighet är en annan orsak till viktnedgång vid demenssjukdom 

(Faxén-Irving et al., 2014). 

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan har omvårdnadsansvar för de patienter hon behandlar. I sin yrkesroll ska 

hon visa omsorg och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet 

(Socialstyrelsen, 2005). Inom demensvård är det vanligt med etiska dilemman. Evidens ska 

alltid ligga i grunden för de beslut som fattas inom vården av personer med 

demenssjukdom. En god relation mellan vårdgivare och vårdtagare är ett villkor för en god 

omvårdnad i demenssjukvården (SBU, 2006). Sjuksköterskans uppgift är att identifiera 

hälsorisker och omvårdnadsproblem och sätta in preventiva och behandlande 

omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskan ska också tillgodose patientens basala 

omvårdnadsbehov där nutritionen är en viktig del (Socialstyrelsen, 2005). 

Enligt Tranvåg, Peterson och Nåden (2013) är den viktigaste faktorn för att bevara 

autonomi och integritet hos patienter med demenssjukdom att respektera denne som en 

unik individ med fri vilja och med rätt att fatta egna beslut. 

Problemformulering 

Prevalensen av demenssjukdom ökar (Socialstyrelsen, 2014) och malnutrition är ett stort 

omvårdnadsproblem för denna patientgrupp. 

Orsakerna till malnutrition och undernäring är många och komplexa och enligt Correia et 

al. (2010) är utbildningsnivån hos den personal som arbetar inom demensvården ofta för 

låg. Konsekvenserna av ett lågt näringsintag är stora och leder till minskad livskvalitet och 

enligt Malara et al. (2014) även förkortad överlevnad. Sjuksköterskor möter personer med 

demenssjukdom inom alla vårdformer, vilket gör ämnet nutrition och demenssjukdom 

mycket aktuellt. För att kunna sätta in omvårdnadsåtgärder för att förhindra malnutrition 

hos individer med demenssjukdom krävs det att omvårdnadspersonalen har kunskap om 

vilka åtgärder som är evidensbaserade. En litteraturöversikt som sammanställer olika 

åtgärder kan bli ett hjälpmedel samt lyfta vikten av en god nutrition hos personer med 

demenssjukdom.  
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SYFTE 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder gällande 

nutrition som är betydelsefulla för personer med demenssjukdom.  

 

METOD 

 

Design 

Vi har valt att göra en allmän litteraturöversikt i enlighet med Wengström och Forsberg 

(2013) där målet var att sammanfatta kunskaperna inom det valda ämnet. Med hjälp av 

redan existerande studier, både kvalitativa och kvantitativa, ville vi besvara vårt syfte. 

Vi valt att göra en litteraturöversikt för att sammanfatta existerande kunskaper inom ämnet 

demenssjukdom och nutrition för att få en överblick över vilka evidensbaserade 

omvårdnadsåtgärder för att förebygga malnutrition som är relevanta i demensvården idag.  

 

Urval 

Litteraturöversikten inkluderar alla typer av demenssjukdom. Detta beror på att det är svårt 

att fastställa vilken typ av demenssjukdom en person lider av samt att många studier 

innefattade personer med olika demenstyper. Kombinationer av flera demenssjukdomar 

såsom exempelvis Alzheimers sjukdom och vaskulär demens är inte ovanligt bland äldre 

(Fahlander et al., 2009). Alla personer med demenssjukdom löper risk att drabbas av 

malnutrition (Faxén-Irving, 2005). Detta innebär att alla typer av demenssjukdomar är 

relevanta att inkluderas i litteraturöversikten. 

 

Inklusionskriterier vid artikelsökningarna var att artiklarna var originalartiklar publicerade 

mellan 2004 och 2014. Detta i enlighet med Karlsson (2012) för att artiklarna ska spegla 

det aktuella kunskapsläget. Artiklarna inkluderar personer över 65 år med misstänkt eller 

bekräftad demenssjukdom och är av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Alla artiklar 

ska stå på en god etisk grund och vara peer-reviewed. Ett annat inklusionskriterium var att 

artiklarna var skrivna på engelska då det är det språk, bortsett från modersmålet, som 

behärskas av författarna till föreliggande arbete. 

 

Artiklar som berörde ämnet enteral och parenteral nutrition har exkluderats då översikten 

annars skulle bli allt för omfattande. Exklusion har gjorts av artiklar rörande andra 

näringstillskott än näringsdrycker, så som exempelvis vitaminer. En stor del av artiklarna 

handlade om kostens betydelse för insjuknande i demenssjukdom, och dessa artiklar 

exkluderades eftersom de inte svarade på syftet. Artiklar med låg kvalitet har exkluderats. 

 

Datainsamling 

Vi genomförde våra sökningar genom fritextsökningar. Våra sökord var bland annat 

”dementia”, ”malnutrition”, ”weight loss” och ”intervention”. I vissa sökningar använde vi 

mer specifika termer såsom exempelvis ”massage” och ”environment” för att hitta artiklar 

som behandlade de områden som var relevanta för litteraturöversiktens resultat. 

Artikelsökning genomfördes i databaserna CINAHL, PubMed, PsycINFO samt MEDLINE 

som Henricson (2012) listar bland de viktigaste databaserna inom området omvårdnad.  
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Databassökning 

 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

8/10-14 CINAHL Dementia 

AND 

Environment 

AND 

Nutrition 

Free full text 

2004-2014 

18 6 6 1 

8/10-14 Dementia 

AND 

Massage 

Free full text 

2004-2014 

47 2 1 1 

9/10-14 Dementia 

AND Eating 

AND Music 

Free full text 

2004-2014 

8 4 3 1 

 

8/10-14 PubMed Dementia, 

Massage 

Free full text 

2004-2014 

11 4 4 1 

10/10-

14 

Dementia, 

Eating, 

Intervention 

Free full text 

2004-2014 

9 3 2 1 

10/10-

14 

Faxén Irving Ingen 

begränsning 

17 3 1 1 

11/10-

14 

Dementia 

AND Weight 

AND Loss 

Free full text 

Abstract 

2004-2014 

152 1 1 1 

11/10-

14 

Dementia 

AND Singing 

Free full text 

2004-2014 

26 5 2 1 

8/10-14 PsycINFO Dementia, 

eating 

Free full text 

2004-2014 

72 11 8 5 

12/10-

14 

Alzheimers 

disease, 

Dietary 

Free full text 

2004-2014 

4 4 2 1 
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Supplements, 

Body weight 

8/10-14 MEDLINE Dementia, 

Malnutrition 

Free full text 

English 

2004-2014 

90 5 3 2 

9/10-14 Dementia, 

Intervention, 

Food 

 

Free full text 

English 

2004-2014 

23 6 4 4 

10/10-

14 

Dementia 

Feeding 

metods 

Free full text 

2004-2014 

7 3 2 2 

 

Databearbetning 

Sökningarna i databaserna gjordes individuellt av författarna för att sedan upprepas 

gemensamt för att säkerställa sökord och sökväg. I urvalet utfördes sortering av artiklarna i 

flera steg. I första steget lästes rubrikerna och artiklar som saknade koppling till studiens 

ämne valdes bort. Alla kvarvarande abstracts lästes igenom. Artiklar som bedömdes kunna 

ha relevans för syftet lästes sedan igenom i full text. Slutligen inkluderades 22 artiklar.    

De artiklar som inkluderats i översikten har lästs igenom av oss båda först enskilt och 

sedan gemensamt. Under läsningens gång har de delar av artiklarna som är relevanta för 

forskningsfrågan valts ut oberoende av varandra. I enlighet med Wallengren och Henricson 

(2012) har interbedömarreliabiliteten ökat genom att fler personer läst artiklarna. I 

dataanalysen har data som redan har blivit analyserad tidigare blivit analyserad igen, 

eftersom det är publicerade artiklar. 

 

De inkluderade artiklarna har sedan sammanställts i en matris där författare, år, land, titel, 

syfte, metod, resultat, bortfall och kvalitet redovisats (se bilaga A). Att bedöma artiklarnas 

kvalitet är viktigt eftersom detta enligt Henricsson (2012) påverkar litteraturöversiktens 

trovärdighet. Den mall som har använts för att värdera kvaliteten på inkluderade artiklar är 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt 

kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats (se bilaga B).       

 

Tillförlitlighet 

Forsberg och Wengström (2013) betonar vikten av att förhålla sig kritiskt när 

trovärdigheten på utvalda artiklar bedömts. En stor noggrannhet har eftersträvats när 

sökvägarna till artiklarna dokumenterats. Detta bidrar till ökad tillförlitlighet i 

datainsamlingen. Det har också eftersträvats en så korrekt översättning som möjligt av 

artiklarna, med avseende på att engelska som var det förekommande språket i artiklarna 

inte är vårt modersmål. Målsättningen har varit att referera korrekt enligt rekommenderad 

modell och alla inkluderade artiklar finns med i referenslistan. Att artiklarnas kvalitet har 

värderats enligt bifogad mall (se bilaga B) stärker trovärdigheten för denna studie. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Vår strävan har varit att alla inkluderade artiklar ska ha ett etiskt tillstånd alternativt 

genomgått etisk granskning såsom Forsberg och Wengström (2013) rekommenderar. I de 

artiklar där etiskt godkännande inte presenterats har tidskriftens etiska grund undersökts. 
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Inget material har medvetet uteslutits som kunnat påverka studiens resultat.  

 

Vetenskapsrådets regler och riktlinjer för oredlighet i forskning har använts som ram och 

det förekommer inget plagiat eller fabricerad data och en korrekt forskningsmetod har 

försökts följas. Målsättningen har varit att analysera artiklarna utan att förvränga eller 

lämna ute delar för att resultatet ska passa litteraturöversiktens syfte (Vetenskapsrådet, 

2014). 

 

 

RESULTAT 

 

Inledning 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder gällande 

nutrition som är betydelsefulla för personer med demenssjukdom. Vi valde att strukturera 

upp resultatet i fem huvudområden: Assisterad matning och bibehållandet av ätförmågan, 

Näringsdrycker, Miljö, Utbildning och pedagogiska program samt Alternativa 

behandlingsmetoder. 

 

Assisterad matning och bibehållandet av ätförmågan 

Enligt Lou, Dai, Huang och Yu (2007) är beroende av assistans vid måltiden hos personer 

med demenssjukdom på långtidsboenden en riskfaktor för malnutrition. Boende med lågt 

BMI tenderade att oftare eller alltid behöva hjälp med matning och boende med normalt 

BMI kunde i större utsträckning äta självständigt. De menar vidare att sjuksköterskor är en 

stor resurs för boende då de kan observera ätbeteende, näringsintag och bidra med 

matningshjälp. Underbemanning leder till otillräcklig assistans vid matning. 

 

Enligt Edahiro et al. (2012) kommer de flesta personer som drabbats av demenssjukdom 

till en fas när de inte längre klarar av att äta självständigt utan behöver hjälp med matning. 

När assisterad matning inletts är det ofta inte möjligt för patienten att gå tillbaka till att 

kunna äta utan hjälp, därför är det viktigt att så långt som möjligt låta den demenssjuke 

försöka äta självständigt för att bibehålla denna funktion. Detta kan ske genom att 

eliminera störande faktorer i miljön. Ofta räcker assistans i form av handräckning i början 

av måltiden för att den demenssjuke sedan ska kunna avsluta måltiden självständigt. 

 

Lou et al. (2007) anser att för att kunna förbättra nutritionsstatus hos personer med 

demenssjukdom som bor på långtidsboenden behöver sjuksköterskor förbättra sina 

kunskaper rörande hur de ska agera för att bevara förmågan att äta självständig hos de 

boende. De behöver förbättra sina kunskaper om att identifiera problem vid ätandet och 

även lära sig att bättre hjälpa de boende med matning på ett adekvat sätt. Lou et al. (2007) 

anser även att sjuksköterskor behöver utbildning i nutrition och i hur färdighetsförmågan 

hos den som lider av demenssjukdom bedöms för att öka vårdkvaliteten. 

 

Näringsdrycker 

Allen, Methven och Gosney (2013) fann att personer med demenssjukdom som under en 

period fick både sin vanliga kost och näringsdrycker intog de fler kalorier än vad de gjorde 

när de inte fick näringsdrycker. Under perioden med näringsdryck var också intaget av 

protein högre. Patienter med högre BMI intog sina näringsdrycker i större utsträckning än 

de personer som hade lägst BMI (Allen et al., 2013).  

 

Pivi et al. (2011) följde en grupp individer med demenssjukdom under en 
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sexmånadersperiod. Studiedeltagarna erhöll två näringsdrycker per dygn. Efter sex 

månader hade denna grupp ökat i vikt, förbättrat sitt BMI samt ökat i överarmsmått. Det 

totala intaget av protein var markant högre i denna grupp än i kontrollgruppen. 

Lauque et al. (2004) genomförde en studie som omfattade 90 personer med Alzheimers 

sjukdom. Det syntes ett signifikant samband mellan viktuppgång och intag av 

näringsdrycker. För interventionsgruppen steg både näringsintag och proteinintag. 

Allen, Methven och Gosney (2014) utförde en studie med syfte att undersöka om 

serveringsmetod av näringsdryck påverkade intaget. De som fick dricka näringsdryck ur 

glas eller mugg med pip drack i större utsträckning upp sina näringsdrycker än de personer 

som intog drycker med hjälp av sugrör direkt ur förpackningen.  

 

Miljö 

Musik och sång 

Hicks-More (2005) genomförde en studie med syfte att undersöka hur avslappnande musik 

under måltider påverkar BPSD hos personer med demenssjukdom. En minskning av BPSD 

kunde ses under de veckor där de boende fick lyssna på musik under måltiden. 

Chang, Huang, Lin och Lin (2010) genomförde en likartad studie på ett demensboende i 

Taiwan och även här skedde en reduktion av BPSD. Det dröjde dock en vecka efter att 

interventionen införts till positivt resultat blev synligt. Att musik är en lämplig åtgärd för 

att minska stress och öka livskvalitet konstateras i en studie av Sakamoto, Ando och 

Tsutou (2013) som visar en reduktion av beteendemässiga och psykiatriska symtom efter 

musikterapi. Interaktiv musikterapi gav större resultat än passiv musikterapi. 

 

Hammar, Emami, Götell och Engström (2011) undersökte hur omvårdnaden för personer 

med demenssjukdom under morgonrutinerna kunde påverkas av musikterapi där vårdaren 

antingen sjungit ensam eller tillsammans med vårdtagaren. Personerna med 

demenssjukdom upplevedes vara mer alerta, sökte oftare ögonkontakt och svarade bättre 

på tilltal i samband med musikterapin. Marmstål Hammar, Williams, Svall och Engström 

(2012) beskrev hur måltidssituationen påverkades för en äldre kvinna med svår 

demenssjukdom när vårdaren sjöng och nynnade under matning. Hos kvinnan sågs inte 

enbart en förbättrad verbal och icke-verbal kommunikation utan också en markant ökning i 

näringsintag. 

 

Dofter 

En kraftig doft av nybakt bröd i rummet där måltider intas kan ge ett högre näringsintag. 

En ökning av antal genomförda måltider uppmättes hos de deltagande i en studie utförd av 

Cleary, Van Soest och Misiaszek (2008). Även frekvensen av självständigt ätande ökade 

markant om det doftade av nybakt bröd i matsalen.  

Cleary et al. (2008) drar slutsatsen att luktsinnet kan påverka både själva ätandet hos 

personer med demenssjukdom men också hur mycket de äter. 

 

Estetik och den fysiska måltidsmiljön 

Den fysiska måltidsmiljön har enligt Mamhidir, Karlsson, Norberg och Kihlgren (2006) 

betydelse för födointaget hos patienter med demenssjukdom. På ett särskilt boende där 

matsalen dekorerades med nya tavlor, dukar, gardiner och där personalen bytte till 

färgglada arbetskläder samt maten serverades från uppläggningsfat där de boende själva 

kunde förse sig, ökade över 70 procent av patienterna i vikt. Nolan och Mathews (2004) 

genomförde en studie med syfte att förse boende på ett demensboende med tydlig 

måltidsinformation för att minska oro och repetitiva frågor inför måltiden. Genom att sätta 

upp en stor analog klocka och anslag med måltidstider med tydliga bokstäver minskade 
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repetitiva frågor och kommentarer om måltider. Vårdarnas upplevelse var att 

interventionen minskade förvirring och agitation inför måltiden.  

 

Utbildning och pedagogiska program 

Informationsprogram i nutrition 

I en studie utförd av Pivi et al. (2011) erhöll 25 personer med demenssjukdom och deras 

vårdgivare platser i ett utbildningsprogram som innefattade tio informationsföreläsningar. 

Hos personerna med demenssjukdom sågs en signifikant ökning i BMI efter sex månader 

(Pivi et al., 2011). I en studie av Chang och Lin (2005) undersöktes huruvida ett 

träningsprogram för vårdare hade effekt på måltidens duration. I resultatet framkom att 

även om det fortfarande uppstod problem under måltiden hade vårdarna fått verktyg för att 

kunna hantera problemen. Studien visade att måltidens duration förlängdes, dock sågs 

ingen signifikant ökning av det totala näringsintaget. 

I en studie av Suominen, Kivisto och Pitkala (2007) undersöktes huruvida utbildning av 

omvårdnadspersonal och kökspersonal kan påverka nutritionsstatus hos boende på 

demensboende. När ett år passerat hade patienterna ökat sitt näringsintag med 21 procent 

jämfört med tidigare.  

 

Utbildning av närstående 

Hanson et al. (2011) undersökte om familjemedlemmars beslutstagande rörande matning 

och näring till personer med avancerad demenssjukdom kunde underlättas med hjälp av 

beslutshjälpmedel. Beslutshjälpmedel bestod av att familjemedlemmen fick strukturerad 

och evidensbaserad information om sina beslutsalternativ. 

I studien framkom att beslutshjälpmedel höjde kunskapsnivån hos familjemedlemmarna 

och konflikter rörande beslut minskade. Familjemedlemmarna som aktivt tog beslut åt sina 

närstående tenderade att oftare diskutera alternativen rörande mat och näring med 

vårdpersonalen. Personerna med demenssjukdom fick oftare en kost anpassad för personer 

med dysfagi och minskade mindre i vikt (Hanson et al., 2011). 

  

Integritetsfrämjande omvårdnad  

Mamhidir, Karlsson, Norberg och Kihlgren (2006) införde ett integritetsfrämjande 

program som omfattade en veckas kurs för vårdpersonal på ett boende för demenssjuka. 

Utbildningen hade tre huvudsakliga områden som behandlades: att omvårdnad skall ges på 

ett sådant sätt att det främjar den sjukes integritet, en modell för interaktion infördes på 

boendet med syftet att förbättra kommunikation mellan personal och patienter samt att 

måltidsmiljön skulle bli lugnare, lättare för patienterna att förstå och mer hemlik. 

Studiedeltagarna följdes upp efter tre månader och 13 utav 18 personer hade ökat i vikt, 

jämfört med två utav 15 personerna i kontrollgruppen.    

 

Montessoripedagogik för personer med demenssjukdom 

I en studie från 2010 fick personalen utbildning i Montessorimetod för personer med 

demenssjukdom och resultatet blev att de boende åt mer självständigt och hade mindre 

behov av assisterad matning samt hade lägre EdFED poäng. Även i en MNA-bedömning 

hade gruppen som erhöll Montessoripedagogiskt stöd lägre poäng än i kontrollgruppen 

(Lin et al., 2010). En Montessorimodell för ätande visade positiva resultat i ätförmåga hos 

personer med demenssjukdom i en studie gjord 2011 av Lin, Huang, Watson, Wu och Lee 

vilket gav minskad risk för malnutrition.  
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Alternativa behandlingsmetoder 

Massage 

Hos personer med demenssjukdom kan massage minska påverkan av symtom som 

försämrar aptiten samt minska förekomsten av BPSD i matsituationen. Hos personer med 

demenssjukdom som fått avslappnande massagebehandling fem dagar i veckan ökade 

deltagandet i måltider (Rodríguez-Mansilla et al., 2013). I en studie utförd av Skovdahl, 

Sörlie och Kihlgren 2007 framkom att taktil massage kan hos agiterade och rastlösa 

patienter ha en lugnande inverkan, samt vara ett sätt att kommunicera med patienter med 

nedsatt språkförmåga. Detta är något som kan implementeras i olika 

omvårdnadssituationer, däribland under måltiden.   

 

Akupunktur  

I en studie av Rodríguez-Mansilla et al. (2013) där 120 personer med demenssjukdom 

medverkade fanns en signifikant ökning i måltidsdeltagande hos den grupp som erhöll 

akupunktur jämfört med kontrollgrupp.  

 

Ljusterapi 

Personer med demenssjukdom som lider av minskad aptit och ätstörningar har enligt 

Dowling, Graf, Hubbard och Luxenberg (2007) en liten behållning av ljusterapi. En 

timmes ljusterapi dagligen gav en minskning av problem relaterade till ätande. Det fanns 

svårigheter med compliance vilket enligt Dowling et al. (2007) påverkade tillförlitligheten. 

Skillnaden var så liten mellan kontrollgrupp och den grupp som erhöll interventionen att 

Dowling et al. (2007) ansåg att den kliniska effekten var tveksam. 

 

RESULTATDISKUSSION 

Vårt syfte var att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder gällande nutrition som är 

betydelsefulla för personer med demenssjukdom. Vi fann att följande omvårdnadsinsatser 

främjar nutritionsstatus hos personer med demenssjukdom: näringstillskott, miljöfaktorer, 

utbildning av omvårdnadspersonal, utbildning av närstående, Montessoripedagogik, vissa 

alternativa behandlingsmetoder samt integritetsfrämjande omvårdnad.  

 

Lou et al. (2007) fann att personer med demenssjukdom som hade ett lågt BMI i större 

utsträckning var beroende av assisterad matning än individer med normalt BMI. Detta 

bekräftas av Allen et al. (2013) som fann ett samband mellan högt BMI och större intag av 

näringsdrycker. Trots att syftena med dessa två studier inte var detsamma, pekade 

resultaten åt samma håll. Vidare menar Edahiro et al. (2012) att när assisterad matning 

inletts för en person med demenssjukdom är det svårt att få den sjuke att äta självständigt 

igen. Åtgärder för att minska behovet av assisterad matning och åtgärder för att bibehålla 

ett självständigt ätande kan leda till minskad viktförlust (Edahiro et al., 2012; Lou et al., 

2007). Eftersom lågt BMI är en riskfaktor för att behöva assisterad matning är 

näringsdrycker ett effektivt sätt att förbättra nutritionsstatus och bevara ätförmågan (Allen 

et al., 2013). Faktorerna BMI, assisterad matning och näringsintag verkar vara beroende av 

varandra. En ond cirkel tycks inledas där försämrad ätförmåga leder till minskar 

näringsintag och ett sjunkande BMI. Detta leder sedan till ytterligare funktionsförlust med 

ännu större behov av assistans vid måltiden och ännu längre näringsintag. 

 

Allen et al. (2013) undersökte effekten av tillskott av näringsdryck på nutritionsstatus 

under en kortare period hos personer med demenssjukdom medan Pivi et al. (2011) samt 

Lauque et al. (2004) undersökte samma effekt under längre tidsperiod. Oavsett tidsperiod 
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har näringsdrycker en signifikant positiv effekt och därför lämpar sig denna intervention 

både som korttidsbehandling och långtidsbehandling (Allen et al., 2013; Lauque et al., 

2004; Pivi et al., 2011). Näringsdrycker är en åtgärd som kan sättas in hos personer med 

demenssjukdom både som korttidsbehandling vid sjukhusvistelse eller som 

långtidsbehandling i hemmet eller på boende. Vetskapen om näringsdryckens effekt på 

nutritionsstatus kan ge sjuksköterskor verktyg att förebygga malnutrition och främja en 

god nutritionsstatus oavsett var i vårdkedjan de arbetar. Lauque et al. (2004), Pivi et al. 

(2011) samt Allen et al. (2013) har visat att intag av näringsdrycker leder till ett ökat 

proteinintag vilket kan minska den proteinbrist som Faxén-Irving et al. (2014) menar är ett 

stort problem hos personer med demenssjukdom.   

 

En orsak till att näringsdrycker inte använts systematiskt inom all demensvård kan vara oro 

över att intaget av riktig mat ska minska. Enligt Lauque et al. (2004), Pivi et al. (2011) och 

Allen et al. (2013) finns det inget som tyder på att näringsdrycker skulle bli ett substitut för 

annan föda. Måltiden är en viktig stund för gemenskap (Sandman, 2011) och därför är det 

inte önskvärt att näringsdrycker ersätter ordinarie måltider. Allen et al. (2014) menar att 

näringsdrycken helst ska serveras i ett glas eller i en mugg med pip eftersom detta ger ett 

högre intag. Detta kan relateras till att sådant som är bekant och hemvant accepteras bättre 

av individer med demenssjukdom. Fördelen med att näringsdrycken förtärs direkt från 

förpackningen är att risken för spill är minskar. Allen et al. (2014) betonar att brist på 

personal kan göra att det är svårt att ge den assistans som krävs för att näringsdryckerna 

ska kunna intas ur glas eller mugg. Eftersom personalbrist är ett vanligt problem i 

demensvården i Sverige (Socialstyrelsen, 2012) kan det uppstå etiska dilemman där 

vårdgivaren behöver välja ut vilka personer som ska få assistans under måltiden. 

 

Det finns studier som styrker att näringsdrycker är en relevant omvårdnadsåtgärd för att 

förebygga malnutrition och främja en god nutritionsstatus för personer med 

demenssjukdom (Allen et al., 2013; Lauque et al., 2004; Pivi et al., 2011). Hemlikhet ska 

eftersträvas i servering av måltid och dryck eftersom detta har betydelse för intaget (Allen 

et al., 2014; Mamhidir et al. 2006) Personcentrering i serverandet av näringsdrycker kan ha 

betydande effekt på intaget. Lyhördhet hos omvårdnadspersonalen för hur patienten önskar 

att drycken ska serveras, vid vilken tidpunkt samt vilken smak som föredras kan leda ge en 

ökad compliance.  

 

BPSD är ett vanligt hinder för en lyckad måltidssituation (Sandman, 2011). Hicks-More 

(2005) och Chang et al. (2010) använde förekomst att BPSD under måltiden som ett mått 

på musikinterventioners effekt. Vad som inte framkommer i studierna är om näringsintaget 

verkligen ökar. Att förekomsten av BPSD minskar är positivt men det framkom inte om 

musiken är en distraktion som påverkar mängden intagen mat. Marmstål Hammar et al. 

(2012) konstaterade däremot ett ökat näringsintag vid sång under matning vilket stärker 

hypotesen att musik har en positiv inverkan på nutritionsstatus hos personer med 

demenssjukdom. Sakamoto et al. (2013) kunde finna att musik kan påverka frekvens och 

förekomst av BPSD även där interventionen inte gavs under måltiden. 

 

Hammar et al. (2011) fann att sång under morgonrutinerna minskade motståndet mot 

omvårdnaden samt gav ett mer positivt stämningsläge hos vårdtagaren. Vår hypotes är att 

även om studien enbart påvisat musikens positiva effekt på känslor och beteende under 

morgonrutinerna så går interventionen att implementera under måltider och på så sätt är 

denna studie relevant för ämnet demenssjukdom och nutrition. En tanke är också att det är 
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viktigt att musiken är personcentrerad och anpassad till den unika individens musiksmak 

för att uppnå goda resultat.   

 

Musik och sång är verktyg i omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Det ökar den 

sjukes livskvalitet och minskar stress samt förbättrar nutritionsstatusen när musiken 

används i måltidssituationer (Chang et al., 2010; Hammar et al., 2011; Hicks-More, 2005; 

Marmstål Hammar et al., 2012). I framtiden kan därför musik komma att i större 

omfattning användas på exempelvis demensboenden då det är kostnadseffektivt och 

lättillgängligt.   

 

Rodriguez-Mansila et al. (2013) visar att deltagandet i måltider hos personer med 

demenssjukdom på boende ökade om de erhållit massageterapi. Skovdahl et al. (2007) fann 

att taktil beröring är ett sätt att kommunicera med personer som har nedsatt språkförmåga 

och Faxén-Irving (2013) menar att kommunikationen är en viktig del av en assisterad 

måltid. En förbättrad kommunikation skulle kunna leda till bättre förutsättningar till en god 

nutritionsstatus. BPSD är en sedan tidigare fastställd orsak till bristande näringsintag hos 

personer med demenssjukdom (Sandman, 2011) och lyckas man minska frekvens av BPSD 

under måltiden genom taktil beröring så är vår hypotes att näringsintaget ökar och 

måltidsdurationen förlängs. 

 

Dofter påverkar måltidsmiljön och näringsintaget hos personer med demenssjukdom 

(Westergren, 2011). Cleary et al. (2008) beskrev hur doften av nybakt bröd påverkar 

näringsintag. Personer med demenssjukdom ofta har kvar förmågan att minnas saker från 

tiden innan insjuknandet. Doften av nybakat bröd är för många en välbekant doft, starkt 

förknippat med måltiden.  

 

Rodriguez-Mansila et al. (2013) fann signifikant stöd för att öronakupunktur ökar 

deltagandet i måltider. Eftersom det enbart var deltagande i måltiden som mättes och inte 

näringsintaget går det inte att dra några slutsatser om interventionen är relevant för att 

främja en god nutritionsstatus. Deltagande i måltiden ger dock bättre förutsättningar för ett 

adekvat näringsintag vilket gör att akupunktur hypotetiskt skulle kunna vara en åtgärd för 

att minska undernäring och malnutrition hos personer med demenssjukdom. Studier som är 

specifikt inriktade på akupunktur och näringsintag istället för måltidsdeltagande skulle 

stärka evidens för en klinisk tillämpbarhet till akupunktur i demensvården. Studier som 

undersöker förhållandet mellan deltagande i måltiden och näringsintaget skulle kunna 

styrka de fynd Rodriguez-Mansila et al. (2013) kommit fram till. 

 

Dowling et al. (2007) menar att ljusterapi har en marginellt positiv effekt på aptit och 

ätsvårigheter. Dowling et al. (2007) tog upp att det fanns problem med compliance och 

funderingar kan väckas om vad detta berodde på och om det är etiskt försvarbart att 

försöka övertyga personer att ta emot behandling. Främmande situationer kan upplevas 

skrämmande och skulle eventuellt kunna bidra till ökad förvirring hos denna patientgrupp, 

varför det är viktigt att omvårdnadsåtgärderna är accepterade av personerna som mottar 

interventionerna. Detta gör ljusterapi till en behandling som inte är aktuell i nuläget för att 

förbättra nutritionsstatus hos personer med demenssjukdom eftersom evidensen är 

bristande. 

 

Det är ett faktum att den fysiska miljön i vilken måltider intas påverkar aptit och 

näringsintag (Westergren, 2011). Detta är överförbart för personer med demenssjukdom 

vilket Mamhidir et al. (2006) visar i en studie där måltidsmiljön förbättrades och 
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nutritionsstatus hos de boende påverkades positivt. Studien innefattade ytterligare en 

intervention vilket gör det svårt att bedöma i vilken grad det var förändringarna i den 

fysiska miljön som ledde till förbättrad nutritionsstatus. Vår hypotes är att förändringar i 

måltidsmiljön kan leda till förvirring för personer med demenssjukdom och därför måste 

förändringar noggrant bedömas och kunna motiveras. Allen et al. (2014) och Mamhidir et 

al. (2006) menar att en hemlik serveringsmetod stimulerar näringsintaget och därför ska 

det eftersträvas. Nolan och Mathews (2004) undersökte huruvida tydlig information runt 

måltiden kunde minska oro. Resultatets tillförlitlighet kan ifrågasättas dels för att det 

enbart handlar om ett boende samt att omvårdnadspersonalen var medvetna om studien och 

risk för bias finns. Studien förutsätter att personerna med demenssjukdom inte har allt för 

stor kognitiv förlust då det i ett sent skede är svårt att läsa av klockor eller skyltar. Det är 

dock svårt att hitta någon nackdel med att sätta upp en klocka och måltidsinformation, 

därför kan det ändå vara en åtgärd som är relevant. En klocka och tydlig information kan 

vara till nytta även för närstående som är på besök. 

 

Utbildning för vårdpersonal som vårdar personer med demenssjukdom på boende har en 

positiv påverkan på de boendes nutritionsstatus (Mamhidir et al., 2006; Pivi et al., 2011; 

Suominen et al., 2007). Mamhidir et al. (2006) har kombinerat flera interventioner i 

studierna vilket gör det svårt att specificera effekten av enbart utbildning men signifikant 

positiva effekter på nutritionsstatus har synliggjorts. Fokus låg på integritet och måltider 

vilket inte bara visade sig ha relevans för näringsintag utan även påverkade relationen 

mellan vårdtagare och vårdare. En integritetsfrämjande utbildning kan komma till vinning 

för personer med demenssjukdom på särskilt boende i fler situationer än måltidssituationen 

och bidra till ökad trivsel och höjd livskvalitet. Souminen et al. (2007) och Pivi et al. 

(2011) fann att utbildning till omvårdnadspersonalen gav en förbättrad nutritionsstatus för 

personer med demenssjukdom vilket sammantaget med studien utförd av Mamhidir et al. 

(2006) ger en stark evidensbas för att utbildning är en viktig åtgärd för att främja 

nutritionsstatus för personer med demenssjukdom på särskilda boenden. Chang och Lin 

(2005) kom fram till att kunskap om assisterad matning ger en förändrad attityd hos 

vårdgivaren även om näringsintaget inte påverkades. Personal med kunskap om hur 

situationer som kan uppstå vid måltiden ska hanteras ger inte bara en bättre omvårdnad 

utan också en förbättring i arbetsmiljön för vårdgivaren (Chang & Lin, 2005). 

Måltidsdurationen förlängdes som ett resultat av den höjda kunskapsnivån hos personalen 

vilket kan tänkas bero på ökad trivsel, mer avslappnad psykosocial miljö och en mindre 

stressad måltidssituation. Lin et al. (2010) och Lin et al. (2011) har kunnat visa att specifik 

utbildning i Montessorimetod leder till en förbättrad nutritionsstatus och främjar 

självständigt ätande. Bevarad ätförmåga är en viktig del i bibehållandet av en god 

nutritionsstatus (Edhairo et al., 2012; Lou et al., 2007) vilket gör Montessorimetod för 

personer med demenssjukdom relevant i måltidssituationen. Lin et al (2010) och Lin et al 

(2011) menar att en nackdel med att använda Montessorimetod på särskilda boenden är en 

ökad arbetsbörda för personalen eftersom behovet av verbal assistans och handräckning 

ökar. Detta kan komma att påverka den kliniska utförbarheten då bemanningen inom 

demensvården ofta är för låg (Socialstyrelsen, 2012). Utbildandet av en personalgrupp kan 

även vara tidskrävande och kostsamt. Tillgången på kvalitativ utbildning i  

 

Montessorimetod för personer med demenssjukdom är begränsad i Sverige vilket syns i en 

sökning i sökmotorn Google där ingen utbildning i Montessoripedagogik för personer med 

demenssjukdom kunde hittas i november 2014. Detta påverkar den kliniska 

tillämpbarheten. Kompetensutveckling i form av utbildning för vårdpersonal är en viktig 
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faktor för att främja en god nutrition hos personer med demenssjukdom och på längre sikt 

även höja den sjukes livskvalitet och bibehållandet av funktioner. 

 

Hanson et al. (2011) betonar vikten av att inkludera närstående i besluttagande kring 

nutrition för personer med demenssjukdom. Frekvensen av åtgärder för att underlätta 

ätandet ökade vilket främjar nutritionsstatus i det sena skedet av demenssjukdomen. Även 

när symtombilden är svår finns det anledning att sätta in stödinsatser för bibehålla en god 

nutritionsstatus för att minska risk för exempelvis infektioner och ökad trötthet (Faxén 

Irving, 2013). En kommunikation mellan vårdgivare och de närstående och skulle kunna 

innebära att de närståendes känsla av delaktighet ökar, vilket i sig är eftersträvansvärt. 

 

METODDISKUSSION 

Den systematiska litteraturöversikten ska i enlighet med Rosén (2012) innehålla all 

relevant data för den valda forskningsfrågan – något som är svårt att genomföra med den 

tidsbegränsning som förelegat.  

Metoden allmän litteraturöversikt var det bästa alternativet för att besvara syftet, varpå det 

valdes. En kvalitativ studie hade inte kunnat ge en strukturerad översikt över de olika 

omvårdnadsåtgärderna som är viktiga för personer med demenssjukdom. Litteraturöversikt 

var en lämplig metod eftersom syftet besvarades genom att information från ett flertal olika 

vetenskapliga artiklar från olika databaser kunde sammanställas. 

 

Det finns tillräckligt mycket forskning inom det valda ämnet nutrition och demenssjukdom 

för att genomföra en allmän litteraturöversikt. Metodvalet ledde till att syftet kunde 

besvaras på ett naturligt sätt. 

De artiklar som inkluderats i litteraturöversikten kommer ifrån ett flertal länder vilket både 

kan vara en styrka och en svaghet. Styrkan är att när flera studier från olika länder gett 

likartade resultat stärks evidensen och resultatets överförbarhet styrks. En svaghet är att 

vissa omvårdnadsåtgärder endast gett resultat i studier i ett och samma land: exempelvis 

har två artiklar om Montessoripedagogik för demenssjukdom inkluderats och bägge 

studierna är genomförda i Taiwan. Detta kan medföra att dessa resultat inte är överförbara 

till andra länder och det sänker den kliniska tillämpbarheten. 

 

En nackdel med metoden var att artiklar med olika typer av design inkluderades och 

studiernas metoder har skilt sig mycket från varandra. Exempelvis har BPSD, 

måltidsduration, deltagande i måltiden, näringsintag mätt gram med mera använts som 

bedömningsinstrument för att mäta interventionens effekt. Det har varit svårt att fastställa 

om resultaten i studien i sig påverkar nutritionsstatusen eller enbart andra faktorer 

relaterade till måltiden. Är en minskning av BPSD under måltiden nödvändigtvis relaterat 

till ett ökat näringsintag? Detta problem har bemötts genom en diskussion i 

resultatdiskussionen som visar på varje studies effekt på nutritionsstatus för personer med 

demenssjukdom.  

 

Vi utförde artikelsökningar i CINAHL, Pubmed, Psycinfo och MEDLINE, vilka är 

databaser rekommenderade av Henricsson (2012). Artiklar relevanta för arbetet fann vi 

med hjälp av sökord och söktermer. Fritextsökningar genomfördes då ett stort antal 

sökningar med olika sökord blev aktuellt. Det fanns ett stort forskningsmaterial men ändå 

var det svårt att finna artiklar som besvarade syftet eftersom key-words skiljde sig stort 

från artikel till artikel.  
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Artiklar av både kvalitativ och kvantitativ design har inkluderats. Detta för att få med den 

bredd vi önskade i omvårdnadsåtgärder. Pilot- och fallstudier har inkluderats vilket kan 

påverka litteraturöversiktens tillförlitlighet. De inkluderades eftersom fynden dels stärkte 

andra studier samt hade stor relevans i besvarandet av syftet. Exkludering av dessa kunde 

ha medfört att viktiga fynd undanhållits. 

 

En stor del av artiklarna har varit av RCT-design. RCT är ofta det bästa sättet att påvisa 

effekter av en specifik behandling (Gunnarsson & Billhult, 2012). Inklusionen av RCT-

artiklar har bidragit till extra tyngd i delar av resultatet. 

Exklusionskriterierna har förändrats under arbetets gång och kriterier som inte var valda 

vid starten av litteraturöversikten har kommit att behövas. Anledningen var att många 

artiklar handlat om förebyggande av insjuknande i demenssjukdom samt hur vissa 

läkemedel påverkar personer med demenssjukdom. 

Föreliggande litteraturöversikt har en stor aktualitet då det enbart inkluderar artiklar som 

publicerats de senaste tio åren. 

 

 

SLUTSATS 

 

Det finns många relevanta åtgärder för att förebygga malnutrition och främja en god 

nutritionsstatus för personer med demenssjukdom. Omvårdnadspersonalen har en viktig 

roll för en lyckad måltidssituation med ett adekvat näringsintag. Personalen ska ha en god 

kunskapsgrund i demenssjukdomar och deras symtom, nutrition samt nutritionsåtgärder. 

Utbildning i assisterad matning kan bidra till förbättrat näringsintag för personer med 

behov av assistans under måltiden samt förbättra måltidsupplevelsen. Omvårdnadspersonal 

utbildad i Montessoripedagogik kan bidra till ett bibehållet självständigt ätande vilket är 

relaterat till en god nutritionsstatus. Närståendes delaktighet i beslutsfattande rörande 

nutrition för personer med demenssjukdom kan öka om beslutshjälpmedel används. Detta 

resulterar i att den sjuke i större utsträckning får anpassad kost. Näringsdrycker är ett 

viktigt hjälpmedel för att höja näringsintag och proteinintag för personer med 

demenssjukdom. Näringsdryckerna ska helst serveras ur glas eller mugg med pip. 

Personcentrering är viktig och lyhördhet för önskemål om tid för servering och smak på 

drycken är viktigt och kan ha betydelse för intaget. 

 

Kliniska implikationer 

Demografiskt blir Sveriges befolkning äldre och prevalensen av demenssjukdom ökar i 

takt med åldrandet. Detta höjer ämnets aktualitet. Demenssjukdomar medför ett stort 

lidande för de drabbade och deras närstående. 

Effektiva omvårdnadsåtgärder rörande nutrition vid demenssjukdom kan minska lidande 

och bevara livskvaliteten men också förlänga överlevnaden och minska kostnaderna för 

samhället. 

 

Det finns idag en uppsjö av studier som berör nutrition och demenssjukdom. Sortering och 

val av adekvata omvårdnadsåtgärder är en tidskrävande uppgift för personal som arbetar i 

omsorgen av personer med demenssjukdom. Det är därför viktigt med en sammanfattande 

litteraturöversikt över omvårdnadsåtgärder för att främja en god nutritionsstatus hos 

personer med demenssjukdom. Utifrån denna litteraturöversikt är det möjligt att 

sammanställa en lista med de relevanta åtgärderna som kan implementeras i de flesta 

vårdmiljöer och för de flesta personer med demenssjukdom: Näringsdrycker, Musik, en 
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god miljö och uppmuntran till självständigt ätande. Litteraturöversikten visar också vikten 

av utbildning och kompetensutveckling för omvårdnadspersonal.  

 

Fortsatta studier 

Fler studier om de alternativa behandlingsmetoderna krävs för att kunna utforma evidens. 

Näringstillskott i form av näringsdryck har evidens som talar för dess positiva verkan för 

personer med demenssjukdom. Många av de inkluderade studierna skulle behöva 

kompletteras med likartade studier i andra länder och miljöer för att undersöka 

överförbarhet. Att få fram evidens för vilka metoder som har positiv effekt skulle innebära 

att vårdpersonal lättare på ett systematiskt sätt tidigt kan sätta in individbaserade 

omvårdnadsåtgärder för att förebygga malnutrition samt främja en god nutritionsstatus hos 

personer med demenssjukdom. Att ställa olika omvårdnadsåtgärder mot varandra är också 

intressant eftersom det finns stora krav på kostnadseffektivitet och för att det rent 

tidsmässigt inte skulle vara möjligt att sätta in alla åtgärder hos alla personer med 

demenssjukdom.   
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The influence of 

nutritional supplement 
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adequate calorie and 

protein intake in older 

adults with dementia 
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energiintag hos personer med 
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Gosney, M. 
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2010. Taiwan 

The effect of a music 

programme during 
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residents with dementia 

Att undersöka effekterna av 

doften av bakat bröd på 

ätbeteenden hos personer 

med demens på särskilt 

boende. 

Okontrollerad experimentell 

studie där man genom 

observation av 

studiedeltagarna dels 

noterade mängden intagen 

mat samt behovet av 

assisterad matning i en 

matsal där det fanns en stark 

doft av nybakt bröd.  

3 Hos två av de tre deltagarna ökade födointaget. 

Hos den deltagare där födointaget inte hade ökat 

tros anledningen vara att deltagaren fick 

influensa under studien. Man kunde se en ökning 

 av 6,7 procent, mätt i gram intagen mat, vid   

doft av nybakt bröd. 

P 

II 

Dowling, 

GA., Graf, 

CL., 

Hubbard, 

EM. & 

Luxenberg, 

JS. 2007, 

USA. 

 

Light treatment for 

neuropsychiatric behaviors 

in Alzheimer’s disease. 

Att undersöka effekten av 

ljusterapi hos personer med 

demenssjukdom på särskilt 

boende med avseende på 

beteenden i olika 

vardagssituationer. 

Aptit/ätbeteende var ett av 

undersökningsområden.  

Randomiserad kontrollerad 

studie där deltagarna fick 

motta ljusterapi antingen en 

timme på morgonen eller en 

timme på kvällen, fem dagar 

i veckan under en tidsperiod 

på tio veckor.  

70 Personerna med demenssjukdom mottog i  

genomsnitt 76 procent av den ljusterapi som hade  

avsetts från början. 

Ljusterapins effekt på aptit och ätstörningar var  

signifikant positiv med effekten var så pass liten 

att enligt författarna var den kliniska effekten 

tveksam. 

RCT 

I 

Edahiro, A., 

Hirano, H., 

Yamada, R., 

Chiba, Y., 

Watanabe, 

Y., Tonogi, 

M. & 

Yamane, GY. 

2012. Japan. 

Factors affecting 

independence in eating 

among elderly with 

Alzheimer’s disease 

Att studera de faktorer som 

påverkar det självständiga 

ätandet hos personer med 

Alzheimers sjukdom. 

Icke-kontrollerad studie som 

innefattade äldre personer 

som levde på demens- eller 

gruppboenden där 

observation av 

studiedeltagarna under 

måltiden ledde till en 

sammanställning av faktorer 

som påverkade det 

självständiga ätandet. 

150 Svårigheter i början av en måltid är en faktor som 

påverkar självständigheten i ätande hos personer 

med Alzheimers sjukdom. Att assistera denna 

patientgrupp för att bevara det självständiga 

ätandet genom att ta bort störande miljö- 

faktorer är viktigt. 

P 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

  



IV 

 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Hammar, L, 

M., Emami, 

A., Götell, E. 

& Engström, 

G, 2011, 

Sverige 

The impact of caregivers’ 

singing on expression of 

emotion and resistance 

during morning care 

situations in persons with 

dementia: an intervention 

in dementia care 

Att beskriva observerade 

uttryck för känslor och 

motstånd hos patienter med 

demens under 

morgonrutinernas olika 

situationer med och utan 

musikterapeutisk omvårdnad 

där vårdaren sjunger eller 

nynnar för vårdtagaren. 

Interventionsstudie där 

patienter med svår 

demenssjukdom på särskilda 

boenden i Sverige 

observerades tillsammans 

med sina vårdgivare under 

morgonrutinerna när 

vårdgivaren sjöng/nynnade 

för patienten. Studien 

utfördes under en åtta veckor 

lång period.   

12 (2) Musikterapin sänkte det motstånd personerna 

med demens gjorde mot omvårdnaden och 

positiva känslouttryck ökade. 

Personerna med demenssjukdom verkade även 

mer alerta, sökte mer ögonkontakt och tittade 

runt i rummet mer och svarade även bättre på 

tilltal i samband med musikterapin 

P 

II 

Hanson L. C., 

Carey, T.S., 

Caprio, A. J., 

Lee, J., 

Ersek, M., 

Garret, J., 

Jackam, A., 

Gilliam, R., 

Wessel, K., 

& Mitchell, 

S.L. 2011. 

USA 

Improving Decision-

Making for Feeding 

Options in Advanced 

Dementia: A Randomized 

Controlled Trial. 

Att undersöka om hjälpmedel 

för beslutstagande rörande 

mat och näring hos 

familjemedlemmar som tar 

beslut åt sina närstående med 

avancerad demens kunde öka 

kvaliteten av och kunskapen 

om besluten. 

Randomiserad kontrollerad 

studie där studiedeltagarna 

var närstående till en person 

med demenssjukdom. 

Studiedeltagarna erhöll en 

ljudinspelning eller ett 

informationsblad med 

information rörande beslut 

kring nutrition för individer 

med demenssjukdom. Det 

som bedömdes i studien var 

kunskapsnivån hos den 

närstående, vilken 

behandling den demenssjuke 

erhöll samt frekvens av 

kommunikation med 

närstående om nutrition.  

256 Beslutshjälpmedel ökade kunskapen om 

matning och näring samt ökade  

kommunikationen mellan närstående och  

vårdpersonal. Viktförlusten hos personerna med 

demenssjukdom minskade och mat anpassad för 

 personer med dysfagi valdes oftare. 

RCT 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 



V 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

Lin, LC., 

Huang, YJ., 

Watson, R., 

Wu, SC. & 

Lee, YC. 

2011. 

Taiwan. 

Using a Montessori 

method to increase eating 

ability for institutionalized 

residents with dementia: a 

crossover design 

Att undersöka effektiviteten 

av att använda en 

Montessoripedagigisk 

intervention för att förbättra 

ätförmåga och 

nutritionsstatus hos boende 

med demenssjukdom på 

särskilda boenden. 

Experimentiell crossover 

design där studiedeltagarna 

valdes ut från två olika 

demensboenden i Taiwan. 

Deltagarna mottog en 30 

minuter lång 

Montessorisession i samband 

med måltid dagligen under 

en åttaveckorsperiod. 

29 Studien bekräftade att Montessoripedagogik  

förbättrar ätförmågan hos personer med demens- 

sjukdom. Resultatet tyder på att förmågan att äta 

självständigt främjas av Montessoripedagogik. 

 RCT 

II 

Lin, LC., 

Huang, YJ., 

Su, SG., 

Watson, R., 

Tsai, B. & 

Wu, SC. 

2010. 

Taiwan. 

Using spaced retrieval and 

Montessori-based activites 

in improving eating ability 

for residents with dementia 

Att skapa ett protokoll för 

spaced retrievaloch för att 

utvärdera effektiviteten för 

Montessoriabaserade 

aktiviteter gällande 

ätproblem hos äldre med 

demenssjukdom. 

Randomiserad kontrollerad 

studie där studiedeltagarna 

levde på ett långtidsboende. 

Studiedeltagarna fick en 30-

40 minuter lång 

Montessorisession i samband 

med måltiden tre gånger i 

veckan under en period på 

åtta veckor. Innan och efter 

interventionsperioden 

bedömdes deltagarna genom 

EdFed samt en bedömning av 

behov av assisterad matning 

utfördes. 

85 Studien bekräftar att Montessoribaserade 

aktiviteter är effektiva för demenssjuka med ät- 

svårigheter. Nutritionsstatus var bättre hos den  

grupp som erhöll interventionen. Det  

självständiga ätandet främjades men personerna  

med demenssjukdom behövde i större 

utsträckning fysisk och verbal assistans 

genom handräckning och uppmaningar under  

måltiden.  

RCT 

I 

Lou, M-F., 

Dai, Y-T., 

Huang, G-S., 

Yu, P-J. 

2007. 

Taiwan.  

Nutritional status and 

health outcomes for older 

people with dementia 

living in institutions.  

Att under en 

tremånadersperiod undersöka 

förändringar i BMI, 

funktionsförmåga och 

orsaker till förändringar i 

nutritionsstatus hos personer 

med demenssjukdom boende 

på långtidsboenden.  

Cross-sectional design med 

upprepade mätningar av 

kroppsvikt och BMI hos 

äldre personer med 

demenssjukdom. Även 

studiedeltagarnas 

funktionella förmåga 

bedömdes. 

55 

(13) 

Viktnedgång kunde ses som en trend under tre 

månader och 18 procent av de deltagande 

var undernärda. 

Studiedeltagarna med lågt BMI tenderade att  

oftare behöva assisterad matning under måltiden. 

P 

II 



VI 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg  

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Mamhidir, A-

G., Karlsson, 

I., Norberg, 

A., Kihlgren, 

M. 2006, 

Sverige 

Weight increase in patients 

with dementia, and 

alteration in meal routines 

and meal environment 

after integrity promoting 

care. 

Att följa viktförändringar hos 

patienter med 

demenssjukdom efter 

ändringar i måltidsrutiner, 

måltidsmiljö och utbildning i 

integritetsfrämjande 

omvårdnad för 

omvårdnadspersonalen. 

Klinisk kontrollerad studie 

där omvårdnadspersonal på 

ett boende för demenssjuka 

fick delta i ett 

integritetsfrämjande program 

som omfattade en veckas 

kurs. Kursen bestod av 

utbildning i normalt 

åldrandet, demenssjukdomar, 

relationen mellan vårdare 

och patient, integritet, ”den 

personliga sfären” konfusion, 

kommunikation och miljö. 

Utbildningen hade tre 

huvudsakliga punkter: att 

omvårdnad skall ges på ett 

sådant sätt att det främjar den 

sjukes integritet, en modell 

för interaktion infördes på 

boendet med syftet att 

förbättra kommunikation 

mellan personal och patienter 

samt lugnare måltidsmiljö 

som är lätt för patienterna att 

förstå och som är hemlik. 

Patienterna följdes upp efter 

tre månader. 

58 

(25) 

Det är möjligt att uppnå viktökning hos personer 

med demenssjukdom genom att anpassa 

måltidsmiljö och höja omvårdnadspersonalens  

kompetens i området integritetsfrämjande  

omvårdnad.  

CCT 

II 

Marmstål 

Hammar, L., 

Williams, C., 

Swall, A. & 

Engström, G. 

2012. 

Sverige. 

Humming as a means of 

communicating during 

mealtime situations: A 

single case study involving 

a woman with severe 

dementia and her 

caregiver. 

Att beskriva känslouttryck 

hos en kvinna med svår 

demenssjukdom under 

måltiden med och utan att 

vårdaren nynnande/sjöng. 

Syftet var också att mäta 

skillnader i näringsintag med 

och utan interventionen. 

Fallstudie där 

måltidssituationen för en 

äldre kvinna med Alzheimers 

sjukdom spelades in en gång 

i veckan under 5 veckor.   

1 Nynnande under matning av individer med  

demenssjukdom kan förbättra kommunikationen 

något. Födointaget ökade under interventionen.   

P 

III 



VII 

 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Nolan, BA. 

& Mathews, 

RM. 2004. 

USA 

Facilitating resident 

information seeking 

regarding meals in a 

special care unit: an 

environmental design 

intervention 

Att förse boende på 

demensboende med 

information om måltider med 

syfte att undersöka om 

agitation och oro inför 

måltiden minskar.  

Kliniskt kontrollerad studie 

på ett demensboende där en 

stor analog klocka och anslag 

med måltidstider med tydliga 

bokstäver sattes upp i 

matsalen. Studiedeltagarna 

observerades innan 

måltiderna under en 5-

månadersperiod och frågor 

och kommentarer kring 

måltiden noterades. 

35 Resultatet visar på en minskning av repetitiva  

frågor och kommentarer relaterade till måltiden  

och måltidssituationen. 

CCT 

III 

Pivi, GA., da 

Silva, RV., 

Juliano, Y., 

Novo, NF., 

Okamoto, 

IH., Brant. 

CQ., 

Bertolucci, 

PH., 2011, 

Brasilien  

A prospective study of 

nutrition education and 

oral nutritional 

supplementation in patients 

with Alzheimer’s disease.  

Att undersöka om det finns 

en skillnad i effekt av 

nutritionsutbildning och 

nutritionstillskott i 

nutritionsstatus hos patienter 

med Alzheimers sjukdom.  

Randomiserad prospektiv 

studie som tog plats på ett 

demensboende och 

inkluderade individer över 65 

år. Studien sträckte sig över 

sex månader och 

studiedeltagarna delades in i 

tre grupper. En grupp erhöll 

en utbildning i nutrition, en 

grupp erhöll dagliga 

näringstillskott i form av 

näringsdrycker och sista 

gruppen var kontrollgrupp. 

Det som bedömdes var bland 

annat MMSE, behov av 

assisterad matning, BMI, 

kroppsvikt och längd. 

 90 

(12) 

Både utbildning och nutritionstillskott gav  

signifikant förbättring av patienternas BMI.  

Näringstillskott gav dock bättre effekt än  

nutritionsutbildning. 

RCT 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

  



VIII 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

  

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Rodríguez-

Mansilla, J., 

González-

López-Arza, 

MV., Varela-

Donoso, E., 

Montanero-

Fernández, J., 

Jiménes 

Palomares, 

M., & 

Garrido-

Ardila, EM. 

(2013), 

Spanien 

 

Ear therapy and massage 

therapy in the elderly with 

dementia: a pilot study. 

Att utvärdera effekten av 

massage jämfört med 

öronakupunktur på beteende 

och deltagande i aktiviteter i 

det dagliga livet hos 

demenspatienter. 

Randomiserad kontrollerad 

longitudinalstudie som 

innefattade personer över 65 

år med demenssjukdom. 

Studiedeltagarna bodde på 

särskilda boenden i Spanien 

och delades upp i tre grupper. 

En grupp erhöll akupunktur, 

en grupp erhöll massage fem 

gånger per vecka och en 

grupp var kontrollgrupp. 

Interventionerna var insatta 

under tre månader. Efter tre 

månader sammanställdes 

resultatet och två månader 

efter avslutade interventioner 

följdes deltagarna upp. 

120 

(9) 

Massage och öronakupunktur kan minska  

negativa beteenden och sömnstörningar samt  

förbättra deltagandet i måltider för personer med 

demenssjukdom. Även två 

månader efter studiens avslut fanns positiva  

effekter kvar hos studiedeltagarna. 

RCT 

II 

Sakamoto, 

M., Ando, H. 

& Tsutou, A. 

2013, Japan. 

Comparing the effects of 

different individualized 

music interventions for 

elderly individuals with 

severe dementia 

Att utvärdera emotionella 

reaktioner och stress hos 

personer med svår 

demenssjukdom relaterat till 

passiva och interaktiva 

musikinterventioner. 

Randomiserad kontrollerad 

studie där studiedeltagarna 

var över 65 år och boende på 

ett demensboende i Japan. 

Deltagarna delades upp i 

kontrollgrupp, en grupp som 

erhöll intervention i form av 

aktiv musikterapi och en 

grupp som erhöll 

intervention i form av passiv 

musikterapi. Musiken var 

personcentrerad och 

interventionen var 30 

minuter lång och gavs en dag 

i veckan under en period på 

tio veckor. 

39 Både passiva och interaktiva musikinterventioner 

har en positiv effekt på emotionell status och  

stress hos personer med demenssjukdom.  

interaktiva interventioner visar dock högre  

effektivitet än passiva musikinterventioner. 

RCT 

I 



IX 

 

 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Skovdahl, K., 

Sörlie, V., & 

Kihlgren, M. 

(2006), 

Sverige 

 

 

 

Tactile stimulation 

associated with nursing 

care to individuals with 

dementia showing 

aggressive or restless 

tendencies: an intervention 

study in dementia care. 

Att beskriva vårdgivarens 

upplevelse av att ge taktil 

massage samt observera  

påverkan på agitation och 

rastlöshet hos personer med 

demenssjukdom. 

Kvalitativ innehållsanalys av 

vårdgivares dokumentation 

som sträckte sig över 28 

veckor. Vårdgivare på ett 

demensboende fick en 36 

timmar lång utbildning i 

taktil massage. Dessa 

vårdgivare gav taktil 

massage till fem personer 

med tendens till agiterat eller 

rastlöst beteende som 

slumpvist valts ut.  

5 Taktil massage upplevdes avslappnande och 

positivt för studiedeltagarna. Vårdgivarna uppgav 

att relationen mellan vårdgivare och vårdtagare 

förbättrades. Taktil massage kan vara ett  

värdefullt sätt att kommunicera icke-verbalt för  

personer med demenssjukdom och deras  

vårdgivare. 

K 

II 

Suominen, 

MH., Kivisto, 

SM. & 

Pitkala, KH. 

2007. 

Finland. 

The effects of nutrition 

education on professionals’ 

practice and on the 

nutrition of aged residents 

in dementia wards 

Att utveckla en 

nutritionsutbildning för 

personal på demensboenden 

samt att utvärdera effekten av 

personalutbildning relaterat 

till nutritionsstatus hos de 

boende på ett demensboende.  

Kvalititativ studie där ett 

utbildningsprogram riktat till 

vårdgivare som arbetar på 

demensboende testades. 

Studien pågick under sex 

månader. Av 28 utvalda 

personer var 23 

sjuksköterskor och och fem 

var kökspersonal. Data 

rörande nutritionsstatus och 

BMI samlades in för 21 

pesoner med demenssjukdom 

på boendet och BMI-värden 

samlades in före och efter 

utbildningsprogrammet. Efter 

utbildningsprogrammet fick 

sjuksköterskorna svara på en 

halvstrukturerad enkät. 

28 

 

Utbildning för omvårdnadspersonal på boende  

för personer med demenssjukdom kan ge  

förbättrad nutritionsstatus och viktuppgång hos  

de boende.  

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 



X 

 

Bilaga B 

 

                   
Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 


