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ABSTRACT 
 
Background: Do our elder starve? 
A good nutrition state gives a good health and comfort. The research displays that is it exists 
shortages in energy and nutrition needs for the older. 
 
Aim: The aim with this study was to elucidate the mealorder and the mealsituation for the 
elder and how the nurse handles this. 
 
Method: This litterateur review was based on teri research studies.  
 
Results: The result of this study displayed that the mealorder was regular, but even in spite of 
this, the elders were not able to reach up to the recommended levels of foodintake. To be in a 
dependent position and not be able to participate in the planning of the foodintake had a 
negative influence on the appetite. The mealsituation was important for the older to get a 
foodintake. Nice environment, eating in piece and quit without any stress was desirable. To 
eat with friends increased the appetite. Other patients and physical disease made the meal 
unpleasant in many ways and could lead to malnutrition. The nurse’s attitude was important 
when planning the nutrition. It was found that there were deficiencies in nursing, in 
documentation, in adequate knowledge and that common routines were missing. 
 
 
Keywords: Apatite, autonomy, environment, malnutrition, nursing 
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INLEDNING 
Svälter våra gamla?  

Människors kosthållning inom västvärlden har förändrats dramatiskt de senaste femtio åren 

genom att det finns en jämn tillgång på mat och ett mycket varierat utbud i jämförelse med 

tidigare perioder. Människor har olika förhållande till mat, till exempel inom en geografisk 

kultur, en samhällsgrupp eller en familj. Idag prioriterar en del människor hälsa, andra 

njutning och somliga är enbart intresserade av att bli mätta med minsta möjliga besvär 

(Mattsson Sydner, 2002). Ett gott näringstillstånd kan ge en god hälsa och välbefinnande 

(Ödlund Olin, Koochek, Cederholm & Ljungqvist, 2001). I Hälsa 21 mål nummer 11 anges 

det att fler människor bör gynnas till hälsosammare matvanor för att minska 

överviktsproblem. Det skulle leda till stora hälsovinster även för utsatta grupper 

(Socialstyrelsen, 1999). Det övergripande målet i Västra Götalandsregionen (2000) är att 

skapa en god och jämlik hälsa där speciell uppmärksamhet skall ägnas åt de grupper bland 

befolkningen som uppvisar en sämre hälsa. Vidare står det att insatser skall stimuleras för att 

stärka hälsan hos äldre människor och att förutsättningarna skall bli bättre så äldre kan leva ett 

självständigt liv med god livskvalitet. Enligt Socialstyrelsen (2005a) är det oklart om 

utvecklingen går mot en förbättrad hälsa i den äldre befolkningen eller en förlängd tid med 

ohälsa. Ett hälsoproblem är att övervikten ökar i alla åldersgrupper. Däremot nämns det inget 

om att våra äldre är undernärda.  

 

 

BAKGRUND 
Sverige har en av världens äldsta befolkningar. Medellivslängden förväntas öka mellan 2004 

och 2050 för män med 5,5 år det vill säga från 78,1 till 83,6 år och för kvinnor med 3,7 år, 

från 82,5 till 86,2 år. Antalet äldre invånare ökar hela tiden och fram till 2025 kommer 

befolkningsökningen att bestå av pensionärer medan andra grupper minskar. Från och med 

2025 till 2050 förstärks åldrandeprocessen ytterligare, men endast i den allra äldsta gruppen 

sker en folkökning dvs. 80 år och äldre. Idag är de flesta äldre relativt friska och har en god 

funktionsförmåga även i en hög ålder. Det är dock svårt att dra gränsen mellan normalt 

åldrande och sjukdom. Olika funktionsnedsättningar och sjukdomar ökar i åldersgruppen över 

85 år. I och med att antalet mycket gamla och sjuka personer ökar, vilka även i en allt större 

omfattning vårdas i hemmet, kommer det att ställas större krav på både sjukvård och 

äldreomsorg (Socialstyrelsen, 2005a). Vårdtiderna på sjukhusen blir kortare och en stor 
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sjukvårdsbörda har överförts till den kommunala äldreomsorgen. Ålderssvaga och kroniskt 

sjuka som finns inom äldreomsorgen i kommunerna löper störst risk att utveckla undernäring 

och därför har behovet ökat av fungerande nutritionsrutiner (Akner, Cederholm, Mossberg & 

Rothenberg, 2001).  

 

Idag regleras främst kost och nutritionsomhändertagandet av de lagar som styr hälso- och 

sjukvården och omsorgen av de äldre, Hälso- och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen samt 

Livsmedelslagen (Saletti, 2003). I socialstyrelsens allmänna råd om kvalitetssystem inom 

omsorgerna för äldre och funktionshindrade (SOSFS 1998:8) står det att all omsorg om äldre 

och funktionshindrade bör ha ett system för fastställande av kvalitetsmål, planering, 

utförande, uppföljning och utveckling av kvalitén i verksamheten. Syftet är att se till den 

enskildes behov av omsorg, vård och service. För att detta behov av omsorg och god vård på 

nutritionsområdet skall tillgodoses behövs olika typer av medicinsk specialkompetens (Akner 

et al, 2001). Omvårdnadsdokumentation skall enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd, Patientjournallagen (SOSFS 1993:20) beskriva vårdens planering, genomförande och 

resultat utifrån patientens individuella behov. Detta för att trygga patientens säkerhet och ge 

underlag för fortlöpande utvärdering och revidering av omvårdnadsinsatserna. Informationen 

skall vara tillgänglig för berörda personalkategorier på ett överskådligt sätt utan att en uppgift 

behöver dokumenteras flera gånger.  

 
I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska anges det att sjuksköterskan har ett 

övergripande perspektiv där detaljerade arbetsuppgifter inte nämns. Att arbeta som 

sjuksköterska ställer ständigt nya krav på självständighet, vetenskapligt förhållningssätt, 

mångkulturellt kunnande och professionellt ansvar. Sjuksköterskan skall ha helhetssyn och ett 

etiskt förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2005b). I sjuksköterskans omvårdnadsansvar ingår det 

att förebygga och behandla undernäring och se till att patienten får den kost och näring som är 

ordinerad av läkare, peroralt, enteralt eller parenteralt (Unosson, 2001b). 



    3

Mat och äldre 
Mat är ett av de stora glädjeämnena i livet. Vi börjar livet med att äta från moderns bröst och 

livet slutar om vi inte får i oss näring. Med andra ord måste vi ha näring och energi för att 

kroppen skall må bra och tillfriskna vid sjukdom. Akner et al (2001) skriver att det 

övergripande målet för äldre med nutritionsbehandling är att få bästa möjliga livskvalitet och 

funktion inom en mätbar period. 
 

Äldre har samma behov av näring som när de var unga, men risken för sjukdom och 

funktionshinder som försvårar näringsintaget ökar med åldrandet (Rothenberg, 2004). 

Minskad aptit och matintag är förenat med det fysiologiska åldrandet. Detta hör bland annat 

ihop med försvagat smak- och luktsinne. I centrala nervsystemet minskar antalet 

opiatreceptorer vilket förklarar varför bordets läckerheter inte lockar äldre lika starkt. 

Serumnivåerna av insulin ökar beroende på låg fysisk aktivitet vilket leder till perifer 

insulinresistens. Magsäcken och tarmens förmåga till utspänning och vila i samband med 

måltid är nedsatt hos äldre på grund av lokal kväveutsöndring. Detta kan bidra till en tidig 

mättnadskänsla. Matintaget reduceras med 30-50 procent från 25 till 80 års ålder 

(Cerderholm, Johansson & Sandman, 2001). Andra problem som våra äldre kan få är tugg- 

och sväljsvårigheter samt muntorrhet. Dessa problem i kombination med nedsatt syn, hörsel 

och muskelstyrka kan göra att det finns hinder för att njuta av maten och måltiden kan 

upplevas som stressande (Rothenberg, 2004). Med ålderdomen minskar kroppscells- och 

muskelmassan och de äldre rör sig mindre. Matbehovet minskar, men deras behov av 

näringsämnen består. Om personen är 80 år minskas det totala energibehovet med i 

genomsnitt en tredjedel jämfört med en frisk person i 30 årsåldern. Detta betyder att maten 

måste hålla en hög kvalitet, det vill säga mycket näring per kalori, en hög näringstäthet 

(Steen, 1999). 

 
Energi och näringsbehov 
I huvudsak består energiutgifterna av att hålla kroppstemperaturen och organen igång, men 

också av fysisk aktivitet. Olika faktorer som kön, ålder, sjukdom och grad av fysisk aktivitet 

bestämmer energibehovet (Livsmedelverket, 2001). Livsmedelverket (2003) definierar 

energibehovet hos vuxna som den mängd energi vilken täcker energiomsättningen och fysisk 

aktivitet som är förenligt med god hälsa. Livsmedelverket delar in den totala 

energiomsättningen i tre delar: ämnesomsättning, fysisk aktivitet och matens termogena effekt 
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(matens värme). Ämnesomsättningen i vila är den energi som omsätts när en person ligger 

och vilar, utan fysisk aktivitet. BMR (basal ämnesomsättning) är kroppens energiomsättning i 

vila, det vill säga efter 12-18 timmars fasta och i vaket tillstånd samt i psykisk och fysisk vila 

i en rumstemperatur som är behaglig. 50-70 procent av dygnets energiomsättning utgörs 

vanligen av BMR. För personer med normal ämnesomsättning motsvarar BMR 20 kcal/kg 

och dag. Den fysiska aktiviten avgörs av hur aktiv personen är på dygnet, i arbetet och på 

fritiden.  Matens termogena effekt motsvarar tio procent av ett dygns energiomsättning. Den 

totala energiomsättningen mäts med hjälp av stabila isotoper av väte och syre. Enligt Steen 

(1999) är miniminivån för energiintag som man skall tillåta 1,2 x BMR, en gräns som gäller 

för extremt fysiskt inaktiva. Steen skriver även att det finns stora svårigheter när det gäller att 

ange kostrekommendationer angående intag av energi och näringsämnen (speciellt för äldre) 

på grund av att kriterierna för rekommendationerna är olika. En variant är att ge en minsta 

nivå för att undvika brist. 

 

SNR (svenska näringsrekommendation) syftar till att ge underlag för planering av en kost så 

att den tillfredställer de grundläggande näringsbehoven, det vill säga tillgodoser individens 

fysiologiska behov för tillväxt och funktion. Den skall även ge förutsättningar för en generell 

god hälsa och minska risken för kostrelaterade sjukdomar. Rekommendationerna för äldre kan 

diskuteras då risken för sjukdom ökar kraftigt med stigande ålder och vid sjukdom måste 

kostens sammansättning anpassas i förhållande till de krav som föreligger (Livsmedelverket, 

2003). 

 

Malnutrition 
En förutsättning för god hälsa är ett gott näringstillstånd (Frongillo & Horan, 2004). Sker det 

en obalans mellan intag och förbrukning av näringsämnen blir det störningar i 

näringstillståndet. Det internationella ordet för detta tillstånd är malnutrition. Malnutrition kan 

innebära övervikt eller avmagring. Vanligtvis förknippas malnutrition med avmagring och 

bristtillstånd. Den vanligaste formen av undernäring och malnutrition i svensk sjukvård är 

PEM. Det betyder protein- energimalnutrition och är en kombination av protein och 

energibrist och den förekommer framförallt vid kronisk sjukdom hos äldre. Det leder till 

förlust av kroppscellsmassa och förändringar i organfunktioner som utsätter individen för 

ökad risk för sjuklighet (Cederholm & Mossberg, 2001). Symtom på undernäring ger dessa 

fysiska symtom: minskad muskelmassa, minskad mängd viscerala proteiner, försämrat 
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immunförsvar, sämre sårläkning och motstånd mot chock och flera organ slutar att fungera. 

En katabol person kan överleva i cirka fem veckor utan mat. De psykosomatiska symtomen på 

undernäring är trötthet och allmän svaghet, minskad initiativkraft, sängbundenhet, håglöshet, 

depression, personlighetsförändringar, apati och total utmattning. En normal individ överlever 

cirka tio veckor utan mat (Livsmedelverket, 2003). 

 

Studier visar att det är vanligt med malnutrition hos vuxna. Malnutrition är associerad med 

minskad rörlighet och dödsfall (Bender, Pusateri, Cook, Ferguson & Hall, 2000). Mest 

förekommer det dock hos äldre äldre (›80 år) (Bales & Ritchie, 2002). Redan på 80-talet 

studerades frekvensen av malnutrition på nordiska sjukhus. Detta gällde 22-35 % av de 

patienter som var inlagda på medicinska och geriatriska avdelningar (Ödlund Olin, Karlsson 

& Lönnberg, 2005). De senaste tio åren har det belysts mer och mer om förekomsten av 

malnutrition ibland äldre personer på sjukhus och i kommunens boende. I ett av fem 

äldreboenden finns malnutrition eller en allvarlig risk föreligger (Eberhardie, 2002). Svenska 

studier visar att 28 % av patienterna inom sjukvården är undernärda. I vården av kroniskt 

sjuka äldre är förekomsten ända upp till 70 % (Livsmedelsverket, 2003). Det finns flera skäl 

till att personer får otillräckligt med mat. Det kan handla om ekonomi, sociala resurser, 

fysiologiskt status och miljöpåverkan (Frongillo & Horan, 2004). Andra orsaker är kulturella 

normer, kunskap och information om mat (Bermudez & Tucker, 2004). Det finns även 

läkemedel som påverkar matintaget i negativ riktning eller interaktioner mellan läkemedel 

(Bender et al, 2000; Livsmedelverket, 2001). Ju större antal läkemedel en person äter, desto 

mer ökar risken för biverkningar. Många biverkningar kan ge konsekvenser för aptiten, 

munstatus, matsmältningen och detta kan i sin tur leda till matproblem som undernäring 

(Livsmedelverket, 2001). Rutiner kring matens servering och organisation runt måltiderna har 

stor betydelse för näringsintaget. En bra måltidsordning är också viktig (Almberg, Rönnerfält, 

Söderberg & Törnquist, 2005; Eberhardie, 2002).  

 

Måltidsordning 
Livsmedelverket och Socialstyrelsen rekommenderar att måltiderna bör fördelas jämt över 

dagen.  Tre huvudmål, frukost, lunch och middag samt två till tre mindre mål 

(Livsmedelverket, 2001). Om måltiderna serveras jämt över dagen har personer med sämre 

aptit lättare att få i sig tillräckligt med energi och näring (Almberg et al, 2005). Diabetiker får 

en jämnare blodsockernivå om den fördelas på fler mindre måltider (Livsmedelverket, 2001). 
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Serveras måltiderna för tätt är risken stor att den rätta hungern inte hinner infinna sig, 

samtidigt blir nattfastan eventuellt för lång (Rothenberg, 2004). Kvällsmålet bör serveras 

mellan klockan 20 och 21 för att nattfastan inte skall bli för lång. Rekommenderad 

målsättning är att nattfastan inte bör överstiga tio till elva timmar. Dessa riktlinjer för 

måltidsordningen är fördelaktig för god kontroll av såväl blodsocker, blodfetter och för att 

kroppsvikten skall hållas på önskad nivå (Livsmedelverket, 2003). Persson (2002) gjorde en 

undersökning angående användbarheten av en mat- och vätskeregistrerings- blankett för äldre 

vårdtagare. Det visade sig att dagens matintag gjordes under nio timmar och den 

genomsnittliga nattfastan var femton timmar. De vårdtagare som hade en kortare nattfasta 

hade högre energiintag. 

 
Måltidssituation 
Att ständigt reflektera över om det erbjuds en vård som gör att patienten upplever ett 

oberoende och respekt är ett grundläggande etiskt perspektiv. Handlar det om måltiden gäller 

det att den arrangeras och genomförs så att patienten känner sig respekterad och har möjlighet 

att bevara sitt oberoende. Den fysiska miljön, maten och personalen skall ge patienten stöd i 

sitt självbestämmande (Sandman, 2001). Bermudez och Tucker (2004) skriver att det 

övergripande målet i en måltidssituation är att erhålla en god kvalitetservice i en lämplig 

miljö, konstruerad för att befrämja hälsosam nutrition enligt kulturella regler. Unosson 

(2001a) skriver att syftet med måltiden är att skapa gemenskap mellan människor, ge psykisk 

tillfredställelse och underlätta sociala kontakter samt förmedla kulturella symboler. Enligt 

Eberhardie (2002) kan det vara till hjälp att observera individens beteende vid måltiden. Har 

personen drabbats av neurologiska eller kognitiva problem borde en värdering inkludera 

psykiska och psykosociala aspekter av matbeteenden till exempel när en person spottar ut 

maten, vid rastlöshet, agitation och vid dålig koncentration som förekommer hos dementa 

personer. 

 

En stor betydelse för näringsintaget hos äldre är matsalsmiljön, rutinerna kring matens 

servering och organisationen (Unosson, 2001a). I Mattsson Sydners (2002) undersökning, om 

hur mat och måltider hanteras och förmedlas inom äldreomsorgens särskilda boenden samt 

matens meningsbärande funktioner framkom att maten skulle dofta gott, vara vackert upplagd 

och vara vällagad för att informanterna påtalade vikten av att gamla bör få äta i lugn och ro 

tillsammans med andra människor. När en idealisk måltid skulle beskrivas önskade de att det 

fanns tid för de gamla att äta utan stress och att kunna få en portion till. Något som även 
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nämndes var att tiden borde räcka till för att lugnt mata de äldre som behövdes matas eller att 

vara måltidssällskap. 

 

 

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa måltidsordningen och måltidssituationen för de äldre samt 

hur sjuksköterskan hanterar detta. 

- Hur beskrivs måltidsordningen och dess orsaker samt konsekvenser i litteraturen? 

- Hur beskrivs måltidssituationen och dess orsaker samt konsekvenser i litteraturen?  

- Vilka var sjuksköterskans strategier vid de äldres måltidsordning och måltidssituation? 

 

 

METOD 
Denna litteraturstudie bygger på empiriska studier för att lyfta fram det senaste inom 

forskningen avseende rutiner och patienters upplevelser vad gäller måltidsordningen och 

måltidssituationen för de äldre samt sjuksköterskans strategier. Nyberg (2000) och Polit och 

Tatano-Beck (2004) skriver att en litteraturstudie har sin grund i empiriska och vetenskapliga 

studier. Nyberg (2000) skriver vidare att en litteraturstudie kan vara ett sammanställt och 

granskat resultat från tidigare vetenskapliga studier. Patel och Davidson (2003) tydliggör 

vikten av att sammanställa studier i en litteraturstudie för att kunna gruppera olika kunskaper 

och analysera dem. 

 
Litteratursökning 
Materialet till denna litteraturstudie har kommit fram genom systematisk och osystematisk 

sökning under februari och mars 2006. Enligt Nyberg (2000) så innebär en systematisk 

sökning att sökord och databaser används. Osystematisk sökning är att referenslistor på 

aktuella artiklar söks igenom och att bläddra igenom vetenskapliga tidskrifter för att på det 

sättet hitta relevanta hänvisningar.  

 
Litteraturen till detta arbete har sökts på i biblioteken vid Högskolan Väst i Uddevalla och 

Vänersborg samt Uddevalla sjukhus. Författarna har gjort en manuell sökning eller 

kedjesökning som det beskrivs i Nyberg (2000), vilket betyder att information från annan 

forskning eftersöks. Olika artiklars referenslistor har lästs igenom.  Polit och Tatano-Beck 
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(2004) skriver att databasen Cinahl kan vara mest användbar för forskning som relateras till 

sjuksköterskan då den visar ett innehåll på mer än 1200 omvårdnadstidskrifter. I databaserna 

Cinahl och PubMed letade vi efter artiklar i valt ämne. Sökorden som användes var nutrition, 

aged, older, care, nursing, food intake, daily, meal planning, dietary recall, malnutrition, 

energy intake och consequenses. Det blev 276 träffar på nutrition och 276 träffar på aged. 

Sökorden har använts var för sig samt i kombinationer  

 

Urval 
Inklusionskriterier: Artiklarna har begränsats till åren 2000-2006 för att visa den senaste 

forskningen som ska kunna svara mot vårt syfte, att belysa måltidsordning och 

måltidssituation för de äldre samt vilka sjuksköterskans strategier är. För sökningarna som 

gjordes manuellt krävdes att titeln skulle överensstämma med syftet. Detta gav åtta träffar. 

För alla sökningar via systematisk sökning har följande kriterier gällt: personer över 65 år, 

granskade empiriska studier och specialintresse nutrition. Att det fanns ett abstract att läsa 

igenom har varit ett krav då det var många träffar på enbart nutrition. Fulltextartiklar har varit 

vårt mål men vi har också tagit med två artiklar som beställdes då titeln och abstract 

överensstämde med syftet. Artiklarna ska ha varit skrivna på engelska eller svenska.  

 
Exklusionskriterier: Många abstract och artiklar har lästs igenom. Vi valde totalt 35 artiklar 

som analyserades. Under processens gång fick vi exkludera ytterligare 17 artiklar. Två artiklar 

valdes bort då de ej var empiriska studier. Tre artiklar var ej publicerade i en vetenskaplig 

tidskrift. Sex artiklar som ej överensstämde med syftet valdes bort då de var studier som 

jämförde yngre och äldres måltidsordning. Tre av artiklarna beskrev olika mätinstrument. En 

artikel handlade om metabolismen i musklerna vid undernäring. Två artiklar saknade 

metodbeskrivning.  Kvar till den slutliga analysen var då 18 artiklar. 

 
Analys 
Artiklarna visas i tabell 2 i en matris där författare/årtal, titel, syfte, metod/urval och 

huvudresultat presenteras. 

 

Enligt Willman och Stoltz (2002) ska forskningsmetoder beskriva, förklara och fördjupa 

förståelsen för upplevelser och uppfattningar. Mönster och kännetecken ska sökas och 

belysas. Artiklarna är genomlästa många gånger för att ingen del skulle förbises. Valda 

artiklar har lästs av författarna var för sig. Svaren på frågorna i syftet söktes och ströks under i 
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olika färger gällande varje författare. Därefter gjordes en gemensam analys av svaren på 

frågorna.  Sedan sammanställdes svaren i olika kategorier med hjälp av post-it-lappar. 

 

 Trovärdighet 

För att få en trovärdig litteraturstudie med så lite tolkningar som möjligt, så har vi som Polit 

och Tatano-Beck (2004) skriver enbart använt ”direktreferenser”. Författarna har i detta 

arbete inte refererat till någon författare i andra hand, utan ”huvudkällan” är refererad. Patel 

och Davidson (2003) skriver om hög validitet och reliabilitet. Hög validitet är när det som ska 

undersökas undersöks på ett tillförlitligt sätt, att det är vetenskapligt granskat. Det har 

uppnåtts genom att vi har delat upp syftet i tre frågor, som skulle besvaras. Hög reliabilitet har 

uppnåtts genom att vi har läst igenom alla granskade studier var för sig flera gånger för att 

därefter läsa igenom det tillsammans. Först därefter gjordes en gemensam analys för att 

sortera svaren som sedan delades upp i kategorier.  

 

Etik 
Etiska övervägande har gjorts i denna studie. Enligt Polit och Tatano-Beck (2004) är det 

viktigt att reflektera etiskt redan innan studien kommit igång. Det är människor, 

måltidssituationer och måltidsordningen som denna studie grundar sig på och vi har därför 

värderat artiklarna så att de inte har lämnat ut någon. Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra 

krav som kommit till för att skydda alla personer som är med i en studie eller ett 

forskningsprojekt. Dessa fyra kraven är nyttjandekravet, konfidentialitetskravet, 

samtyckeskravet och informationskravet. Vi fann inte några etiska tveksamheter i dessa 

studier. Nyberg (2000) är tydlig med att poängtera att källhänvisningar som används i studien 

måste vara helt korrekt refererade i resultattexten och i referenslistan.  
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Tabell 2 Matris 
Författare/år Titel Syfte Metod/Urval Huvudresultat 
Alfengård, K. 
& Klevsgård, 
R. 2005 

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

Att kartlägga 
nutritionsrutiner och 
jämföra skillnader 
mellan slutna vården 
och vården av äldre i 
olika boendeformer 
utifrån 
dokumentationen. 
Syftet bestod även 
av att undersöka om 
det fanns något 
utbildningsbehov 
hos personalen. 

Kvantitativ studie med 
enkätundersökning.142 
enkäter skickades ut till 
slutenvård och 
öppenvård. 

Nutritionen var med i 
anamnesen både i den 
slutna vården och i 
äldrevården. Vikt togs 
oftare inom den slutna 
vården. Behov av 
utbildning fanns i båda 
organisationerna. 

Andersson, 
JC., 
Gustafsson, 
K., Fjellström, 
C., Sidenvall, 
B. & Nydahl, 
M. 2001 

Meals and 
energy intake 
among elderly 
woman- an 
analysis of 
qualitative and 
quantitative 
dietary 
assessment 
methods. 

Att analysera och 
jämföra energiintag 
hos äldre kvinnor, 
som följer en 
kvalitativ metod t.ex. 
FBCE eller en 
traditionell kost. 

Kvalitativ och 
kvantitativ studie med 
intervju och 
dagboksskrivning. Från 
tre kommuner är det 
135 kvinnor mellan 63-
88 år och som bor kvar 
i sitt eget hem som 
deltagit i studien. 

Den kvalitativa metoden 
krävde att energiintagen 
kompletterades, framför 
allt vid risk för 
malnutrition.  

Bates-Jensen, 
BM., Schnelle, 
JF., Alessi, 
CA., Al-
Samarri, NR. 
& Levy-
Storms, L. 
2004 

The effects of 
Staffing on In-
Bed Times of 
Nursing Home 
residents. 

Att jämföra 
personaltätheten på 
särskilda boende 
gentemot hur de 
äldre kom upp ur 
sina sängar eller inte. 

Kvantitativ studie med 
intervju och 
bandinspelning. 
882 patienter deltog i 
studien. Fullständig 
dygnsobservation 
kunde genomföras på 
813 patienter. 
 

De äldre fick en bättre 
måltidsordning, när de 
med hjälp av en god 
personaltäthet fick komma 
upp ur sina sängar. 

Callen, BL. & 
Wells, TJ. 
2005 

Screening for 
Nutritional Risk 
in Community-
Dwelling Old-
Old. 

Identifiera 
nutritionsriskfaktorer 
hos äldre-äldre som 
sköter sig själva. 

Kvantitativ och 
Kvalitativ studie med 
intervju. 68 personer 
som var 80 år och äldre, 
deltog i studien. 
 

Tydliga 
nutritionsriskfaktorer var 
ensamhet, depression, 
oberoende och låg 
inkomst. 

Carlsson, E., 
Ehrenberg, A. 
& Ehnfors, M. 
2004 

Stroke and 
eating 
difficulties: 
long-term 
experiences. 

Att kartlägga hur 
personer som haft 
stroke en längre 
period upplever 
matsituationer. 

Kvalitativ studie med 
öppna intervjuer. På en 
dagverksamhet deltog 
tre strokepatienter med 
ätproblematik. 

De strokedrabbade känner 
avsaknad av förståelse hos 
personalen. De var 
lämnade ensamma att 
klara av sina problem 
själva. 
 

Christensson, 
L., Ek, A-C. & 
Unosson, M. 
2001 

Individually 
adjusted meals 
for older people 
with protein-
energy 
malnutrition: a 
single case 
study. 

Att kunna stödja 
måltider och 
matsituationer 
genom att undersöka 
effekter av en tre- 
månadersplan som 
baseras på 
individuellt 
energibehov. 

Kvantitativ studie med 
dagboksanteckningar. 
Åtta kvinnor och tre 
män, malnutrierade, 
boendes i minst fyra 
månader på särskilt 
boende och med en 
medelålder på 84 år, 
studerades. 
 

En individuellt anpassad 
tremånadersplan visade 
sig vara ett bra sätt för de 
äldre att bli rätt nutrierade. 
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Författare/år Titel Syfte Metod/Urval Huvudresultat 
Christensson, 
L., Unosson, 
M., Bachrach-
Lindström, M. 
& Ek, A-C. 
2003 

Attitudes of 
nursing staff 
towards 
nutritional 
nursing care. 

Att undersöka ifall 
nutritionsutbildning 
och ökad 
medvetenhet om 
nutritionsprogram 
hos personal, kunde 
ändra attityderna till 
omvårdnaden av 
äldre vid matning 
och munvård.  
 

Kvantitativ studie med 
enkätfrågor. 
176   
omvårdnadspersonal på 
åtta olika äldreboende 
studerades och frågades 
ut. 

Utbildning och ökad 
medvetenhet bidrar inte 
alltid till förändrade 
attityder, hos personalen. 

Emanuelsson, 
K. & 
Lindrcrona, C.  
2002 

Äldre och 
nutrition. 
 

Beskriva och 
analysera 
dokumentationen om 
nutrition hos äldre i 
akutsjukvård och 
kommunal hemvård. 
 

Kvalitativ studie.  
Intervju och 
observation. 49 kvinnor 
och 51 män mellan 88-
97 år, deltog i studien. 

Intervjuerna och 
observationerna visade att 
nutritionsdokumentationen 
skiljde sig markant mellan 
akutsjukvård och 
kommunal hemvård. 

Faulkner, M. 
2001 

The onset and 
alleviation of 
learned 
helplessness in 
older 
hospitalized 
people. 

Att undersöka två 
måltidsteorier 
gentemot äldre som 
behöver hjälp och 
inte hjälp vid 
måltidssituationen 
på sjukhus. Denna 
studie genomfördes i 
steg I och II. 
 

Kvalitativ studie med 
tv-inspelning och 
observatör. Patienter 
över 65 år och inskrivna 
på sjukhus i minst två 
dagar, deltog i studien 
som bestod av två steg. 

Båda teorierna lämpade 
sig bättre på de äldre som 
ej behövde hjälp vid 
måltidsituationer. 

Gustafsson, K. 
& Andersson, 
J. 2004 

Strokedrabbade 
kvinnors 
svårigheter med 
mat och 
måltider. 

Att belysa hur 
kvinnor med stroke 
erfar och värderar 
matsituationer i 
vardagen samt hur 
de sköter 
matrelaterade 
uppgifter. Syftet var 
också att studera 
kvinnors energi och 
näringsintag. 
 

Kvantitativ och 
kvalitativ studie med 
informella intervjuer. 
18 kvinnor födda 
mellan 1912-1955 
deltog i studien. De 
hade varit inskrivna på 
sjukhus för en stroke 
och blivit hemskrivna. 

Kvinnorna strävar efter att 
bli så oberoende som 
möjligt i matsituationer 
och matrelaterade 
uppgifter. Näringsintaget 
var ej bra hos denna grupp 
av kvinnor. 

Hamilton, K., 
Spalding, D., 
Steele, C. & 
Waldron, S. 
2002 

An audit of 
nutritional care 
delivered to 
elderly inpatients 
in community. 

Att undersöka 
förväntningarna på 
maten och 
måltidssituationerna 
hos patienter som är 
inskrivna på 
kommunens sjukhus. 

Kvantitativ studie med 
observatörer och 
frågeformulär. Sju 
kommunsjukhus och 
deras 14-dagarsmenyer 
studerades angående 
bl.a. energiinnehåll, 
mellanmål, 
måltidsordning och 
portionsstorlek. 
 

Patienterna var 
tillfredställda med 
måltidssituationen. Matens 
energi och vitamininnehåll 
var varierande i innehåll, 
vilket skulle undersökas 
ytterligare. 

Harysson, L. 
2001 

Maten och 
måltidsmiljön på 
sjukhus. 

Att beskriva och 
analysera hur mat 
och måltidsmiljöer 
upplevs på sjukhus. 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
intervjuer.  
Åtta patienter på en 
rahabiliteringsavdelning 
deltog i studien. 

De äldre var nöjda med 
sjukhusmaten.  Dålig aptit 
p.g.a. nedsatt munstatus, 
smärta eller medicin. 
Ingen visste det fanns 
olika matalternativ att 
välja emellan. 
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Författare/år Titel Syfte Metod/Urval Huvudresultat 
Lorefält, B. & 
Unosson, M. 
2002 

Estimation of 
energy intake in 
clinical practice. 
A comparison 
between food 
record protocol 
and a precoded 
food record 
book. 

Undersöka de äldres 
energiintag genom 
att jämföra två olika 
metoder. 

Kvantitativ studie. 
Experimentell 
undersökning. 
Tio äldre patienter på 
en 
rehabiliteringsavdelning 
deltog under sex dagar. 

Skillnaden i energiintaget 
var ringa mellan de två 
metoderna. 

Pedersen, PU. 
2005 

Nutritional care: 
the effectiveness 
of actively 
involving older 
patients. 

Att undersöka om 
sjuksköterskans 
omvårdnad kan få 
patienterna att aktivt 
delta i sitt eget 
näringsintag.  

Kvantitativ studie 253 
patienter över 65 år som 
ådragit sig en höft eller 
knäfraktur eller var 
opererad för en höft 
eller knäprotes, som 
förväntades att stanna i 
mer än sju dagar. 

God och nutritionsinriktad 
omvårdnad gör så att 
patienterna själva mer 
aktivt deltar i sitt 
näringsintag. 

Stabell, A., 
Eide, H., 
Solheim, GA., 
Nässelqvist 
Solberg, K. & 
Rustöen, T. 
2004 

Nursing home 
residents´ 
dependence and 
independence. 

Att på äldreboende 
beskriva mönster i 
den sociala 
interaktionen mellan 
sjuksköterska och 
resterande 
vårdpersonal, under 
måltiden.  

Kvantitativ och 
kvalitativ studie. Sex 
särskilda boende 
undersöktes och 120 
observationer per 
boende gjordes. 

De äldre som var 
oberoende av hjälp vid 
måltidssituationer, 
bemöttes på bäst sätt. I 
övrigt var det stora 
skillnader på personalens 
bemötande. 

Sydner, YM. 
& Fjellström, 
C. 2005 

Food provision 
and the meal 
situation in 
elderly care- 
outcomes in 
different social 
contexts. 

Att studera och 
analysera 
personalens aktivitet, 
struktur och rutiner 
och hur det används 
i samband med 
matsituationer och 
måltidsordningen för 
de äldre. 

Kvalitativ studie med 
observation. Fyra 
äldreboende och deras 
måltider och 
måltidssituationer 
studerades. 

Måltidsordning och 
matsituationer styrs ej av 
de enskildas liv och 
önskan utan av 
organisationen de bor i. 

Wikby, K. & 
Fägerskiöld, 
A. 2004 

The willingness 
to eat. 

Att beskriva och 
identifiera och 
beskriva faktorer 
som är viktiga för 
aptiten hos äldre 
människor. 

Kvalitativ studie med 
intervjuer. Grounded 
theory 15 patienter 
mellan 75-95 år deltog 
från fyra olika boende. 

Sex olika faktorer spelade 
roll inför villigheten att 
äta.  

Wendland, 
BE, 
Greenwood, 
CE, Weinberg, 
I. & Young, 
KWH. 2003 

Malnutrition in 
Institutionalized 
seniors: the 
Iatrogenic 
Component. 

Jämföra 
kaloriintaget mellan 
en kost bestående av 
kolhydrater, fett och 
proteiner jämfört 
med kost tillsatt med 
vitaminer och 
mineraler. 

Kvalitativ och 
kvantitativ studie. 
 
20 kvinnor och tre män 
mellan 65-98 år 
testades i 21 dagar. 

Inget av kostprogrammen 
nådde rekommenderat 
kaloriintag. Nya riktlinjer 
kommer att arbetas fram 
för att de äldre ej ska bli 
undernutrierade. 
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RESULTAT 

Måltidsordning 
Fördelning över dygnet 
Andersson, Gustafsson, Fjellström, Sidenvall och Nydahl (2001) intervjuade 135 äldre 

kvinnor som bodde i eget boende i tre olika kommuner i Sverige. Kvinnorna förde dagbok 

över sitt matintag och det visade sig att de fick i genomsnitt 3 huvudmål och 2,2 mellanmål 

per dag, vilket motsvarar 81 % respektive 19 % av det dagliga energiintaget. Harrysson 

(2001) intervjuade åtta äldre personer som var inneliggande på en geriatrisk 

rehabiliteringsavdelning om bland annat mat och måltidsvanor i hemmet samt mat och 

måltider på sjukhus. I hemmet åt alla på regelbundna tider och de flesta åt huvudmålet på 

eftermiddagen. En del tyckte måltidsordningen på sjukhuset var svår att förstå. En person 

uttryckte att ”Ja Jag äter middag på eftermiddagen för det har vi alltid haft. Men den 

ordningen nu sägs det att man skall äta huvudmålet klockan tolv. Men det tycker jag är 

bakvänt mot vad vi alltid har haft”(a.a sid 37). I Callen och Wells (2005) undersökning 

framkom att de äldre inte åt tillräckligt många huvudmål.  
 
Portionsstorlek 
Wendland, Greenwood, Weinberg och Young (2003) fann att de äldre hade svårt att nå upp 

till de rekommenderade energinivåerna även om de åt upp all mat som serverades och hade 

rätt måltidsordning. I Hamilton, Spalding, Steele och Waldrons (2002) studie visade det sig, 

flera gånger, att när maten vägdes vid frukost, lunch och middag var vikten av serverad mat 

lägre än rekommendationerna.  Huvudmålen kontrollerades elva gånger varav 91 % av 

matportionerna var under rekommenderad portionsstorlek. Enligt Andersson et al (2001) fick 

tjugo äldre kvinnor individuella scheman för matintag och det visade sig att de flesta inte 

nådde upp till rekommenderat energiintag enligt SNR och det gällde både separata mål och 

totala energiintaget. Även här var portionsstorleken liten, vilket ledde till för litet energiintag.  

Detta trots att deras matintag klassades som fullständig måltid!  

 

 Hamilton et al (2002) fick fram problem som gjorde att rekommendationerna inte uppnåddes, 

exempelvis att bara halva portionen blev serverad och att 75 % eller mindre av måltiden åts 

upp. I genomsnitt blev det 30 % mindre portionsstorlek när maten hettades upp samt att den 

blev torr. Lättmjölk användes istället för fetmjölk och mellanmålen spreds inte ut tillräckligt 
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på dygnet. Enligt Sydner och Fjellström (2005) fick personer som åt på restaurang mindre 

portioner och inte tillräckligt att dricka. 

  

Orsaker till måltidsordning 
Organisatoriska 

Sydner och Fjellström (2005) analyserade olika organisationsstrukturer och personalrutiner 

relaterade till mat och måltid i olika boende i Sverige. I vissa boenden fanns inte möjligheten 

att laga mat. Inga näringsdrycker eller mellanmål var tillgängliga för dem som hade dålig 

aptit. De som bodde där var gamla, bräckliga och helt beroende av andra för att deras 

matintag skulle vara bra. De fann även att idag styr politikerna hur husen skall utformas i 

organisationen och inte efter individuella behov och önskemål. Det var även uppenbart att 

äldre personer transformeras från en aktiv konsument till en passiv mottagare i vården där 

matprovisionen och måltidssituationen var genomförd i en offentlig sektor.  Wendland et al 

(2003) skrev att en matmeny på institution har utvecklas som en rekommendation för friska 

människor. 

 

Deltagande i planeringen 

Aptiten påverkades negativt när personen i fråga var otillfredsställd med sin 

anpassningssituation och när beroendet av assistans från andra människor ökade (Wikby & 

Fägerskiöld, 2004). Enligt Harrysson (2001) upplevde patienterna att de inte kunde välja 

vilken mat de ville ha. För det första var de inte informerade om att det fanns olika 

matalternativ. Däremot i studien av Pedersen (2005) var patienten med i diskussionen 

tillsammans med sjuksköterskan hur deras behov av mat skulle vara efter de hade blivit 

opererade. De diskuterade om de behövde hjälp vid måltiden samt att de fick information om 

vilka maträtter som fanns på sjukhusmenyn. Kontinuerliga dialoger genomfördes angående 

om hur patientens behov hade blivit tillgodosedda. Det visades sig att dessa patienter som fick 

sjuksköterskans omvårdnad baserad på ett aktivt deltagande i sin egen matplanering hade 

signifikant högre intag av energi och protein när de låg på sjukhus gentemot de patienter som 

fick traditionell vård.  

 
Aptit 

Enligt Hamilton et al (2002) ökade även aptiten om patienten fick önskad mat, tillräckligt med 

dricka och bra konsistens på maten samt tillräckligt med tid att äta upp den. Wikby och 
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Fägerskiöld (2004) fann att det fanns flera orsaker som kunde påverka aptiten negativt, t.ex. 

att äta ensam, ha en sjukdom eller otrevliga symtom så som en förkylning, tanken på 

framtiden och när förväntningarna på måltiden inte blev som den önskades (mixad mat eller 

annorlunda konsistens). Sorg påverkade också aptiten negativt. Harrysson (2001) fann att 

aptiten kunde vara beroende av muntorrhet, smärta och/eller mediciner. En man hade förlorat 

matlusten och därmed njutningen av maten när han var tvungen att äta 18-20 tabletter om 

dagen. Emanuelsson och Lindencrona (2000) undersökning visade att inte kunna tugga, äta 

eller dricka, ha diarréer, förstoppning, kräkning samt illamående påverkade likaså aptiten. 

Dålig tandstatus, smärta/svamp i munnen och ha tillsyn eller hjälp kunde även bidra till 

minskat matintag. I Wikby och Fägerskiölds (2004) undersökning beskrev flera personer hur 

viktigt det var att känna hunger för att få aptit.  

 

Övrigt 

I Wikby och Fägerskiölds (2004) undersökning påtalade några personer att de inte var nöjda 

med maten på grund av att flera personer i köket måste göra maten. Maten gjordes i förväg 

och den hölls varm. Dessa metoder av förberedelser ledde till sämre kvalité på maten. I 

Andersson et als (2001) undersökning sade många kvinnor som hade blivit änkor att det 

kändes meningslöst att laga mat. Detta gjorde att de åt mer färdiglagad mat vilket ökade 

risken för dåligt matintag. Ytterligare orsaker till otillräckligt matintag kunde vara att det inte 

togs hänsyn till patienternas ålder eller BMI (Perdersen, 2005). Gustafsson och Andersson 

(2004) undersökte strokedrabbade kvinnors svårigheter med mat och måltider. Allt fungerade 

inte som det hade gjort innan och därför måste de planera sina göromål och vara steget före i 

tankarna. Enligt Harrysson (2001) kan åldrandet i sig medföra sämre aptit. Sydner och 

Fjellström (2005) fick fram att äldre personer blev betraktade som objekt gjorde att 

rekommendationerna inte uppfylldes. 

 

Konsekvenser av måltidsordning 
Malnutrition 

 Gustafsson och Andersson (2004) fann i sin undersökning att bland strokedrabbade kvinnor 

var energiintaget 25 % lägre än rekommenderat. Sydner och Fjellström (2005) studie visade 

att när personalen stressade igenom måltiden för de äldre så fanns det inte tillräckligt med tid 

för att äta upp maten eller få någon hjälp. Bales-Jensen, Schnelle, Alessi, At-Smarri & Levy-

Storms (2004) fann att när det var för lite personal på boendet så fick de äldre tillbringa mer 
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tid i sin säng vilket i sin tur ledde till att de konsumerade mindre mat och vätska. Wikby och 

Fägerskiölds (2004) undersökning visade att det var tråkigt att äta ensam vilket i sin tur bidrog 

till aptiten minskade och likaså näringsintaget.  

 

Positiva konsekvenser 

Christensson, Ek & Unosson (2001) studerade protein- och energimalnutrierade personer. I tre 

månader undersöktes effekterna baserad på individuell omvårdnadsplan. Resultatet mättes 

med avseende på nutritionsstatus och funktionell kapacitet. Det visade sig att den mentala 

kapaciteten förbättrades hos deltagarna, dock inte hos dem som hade diagnostiserad demens. 

Andra resultat var att två personer som hade sår, läkte under studiens gång. Författarna 

diskuterade också om deras undersökning gjorde så att deltagarna fortfarande levde på grund 

av individuell matplanering efter sex månader då studien var avslutad. Wikby och Fägerskiöld 

(2004) kom fram till att hälsosam diet och psykologisk förmåga, vara av stor betydelse. 

Önskan att bihålla sin hälsa och kunskap om vad som var hälsosamt för dem, gav dem 

motivation att äta även om de inte hade någon aptit.  

 

Sammanfattning 
I de artiklar måltidsordningen beskrevs var den regelbunden. Däremot visade det sig att fast 

äldre hade rätt måltidsordning så nådde de ej upp till de rekommenderade nivåerna av 

matintag enligt bland annat SNR. Några av de orsaker som nämndes var fysiska handikapp, 

förväntningar och mediciner som kunde påverka aptiten i negativ riktning. Att inte kunna äta 

själv eller att inte få vara med att planera sitt matintag kunde även bidra till att energiintaget ej 

blev tillfredsställt. När individuell omvårdnadsplan gjordes resulterade det i positiva 

konsekvenser.  

 

Måltidssituation 
Miljö 
”Tråkigare miljö än sjukhusmiljö kan man väl knappast tänka sig” (Harrysson, 2001 a.a. sid 

37), sade en man. Han tyckte att de kunde förbättra miljön genom att duka trevligare samt ha 

finare porslin och belysning, blommor på bordet och mera gröna växter. Han tror dock inte att 

ekonomin klarar av detta. En kvinna tyckte inte det var trevligt att få maten serverad på 

sängbordet som var belamrat med tidningar, näsdukar och rondskålar (Harrysson, 2001). I 

Wikby och Fägerskiölds (2004) studie sa personerna att det skulle var trevligt om matmiljön 
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var ren och trivsam med vackra färger, fina möbler och textiler samt ljus vid speciella 

tillfällen. Även att äta i lugn och ro, där det var tyst och ingen stress var önskvärt samt gärna i 

mindre grupper. 

 

 Sydner och Fjellström (2005) fann att vid måltiden rusade personalen fram och tillbaka för att 

servera de boende. Alla rätter dukades fram varefter de hade ätit upp. Någon åt efterrätt och 

drack kaffe medan en annan person endast hade börjat med sin middag. Personalen gjorde 

detta utan att fråga personerna hur de ville ha det, vilket resulterade i att de som åt 

huvudrätten slutade äta och gick över till efterrätten. Hela måltidssituationen var över på 30 

minuter. 

 

 I Harryssons (2001) studie sa patienterna inte mycket om personalen i intervjuerna, men om 

någon sade något var det oftast positivt. En patient tyckte att personalen var fantastisk duktig, 

hjälpsam och trevlig. De gör det bästa av den omöjliga uppgiften. En annan gav förslag hur 

man kan förbättra vid måltiden. Att ha någon personal som värd eller värdinna skulle 

underlätta. Då skulle det vara lättare att föra fram vad man ville ha ytterligare och så kanske 

bordsskicket blev bättre hos somliga. 

 

 Samvaro 
God samvaro med vänner och andra gjorde att de äldre kände sig älskade och nöjda. De var 

avslappnade så de kunde njuta av maten och äta. Att de var tillsammans och gjorde underbara 

saker eller att det var trevligt och soligt väder gjorde att aptiten ökade. Med andra ord om de 

kände sig positiva och hade en god aptit skulle de även ha en känsla av lugn (Wikby & 

Fägerskiöld, 2004).  Harrysson (2001) fann att sitta med personer som de hade en gemenskap 

med upplevdes som positivt av många. Det gjorde även måltiden trevligare. En man beskrev 

situationen så här ”Ja uppför man sig väl, så är det ingen nackdel, det kan vara trevligt 

resonemang och så vidare” (a.a. sid 38). Ytterligare en man berättar ”Vi sitter i matsalen vid 

ett bord, men det är ju ingen placering utan de sätter sig som det passar. Annars är vi tre 

stycken som brukar hålla ihop. Vi har samma åkommor. En hand borta och så vänster sida 

och en har höger sida borta” (a.a. sid 38). I Wikby och Fägerskiölds (2004) studie påpekade 

personerna som blev intervjuade att kända normer vid måltiden var viktigt för deras aptit. De 

ville ha samma placering och sällskap under måltiden. De önskade även att måltiden 

genomfördes som vanligt. 
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Orsaker till måltidssituation 
Medpatienter 

Enligt Harrysson (2001) kunde medpatienter vara ett problem vid måltiden. Om patienterna 

var oroliga och störande upplevdes det irriterande och för en del minskade aptiten, vilket 

kunde medföra att dessa personer inte fick fullgod nutrition. Störande moment kunde vara att 

de satt och spottade på bordet eller att någon bara pratade oförståeligt. En del kissade på sig. 

Detta gjorde att en del valde att sitta ensamma för att inta måltiden. Även i Wikby och 

Fägerskiölds (2004) studie framkom dessa synpunkter att medpatienter kunde påverka aptiten. 

Där påpekade de att andra personer inte hade lärt sig vett och etikett eller så hade de glömt det 

för en del av personerna tog ut sina proteser och la dem på bordet. Andra ljud som hosta 

kunde också påverka aptiten negativt. Harrysson (2001) fann att ytterligare en orsak var 

personer som hade någon slags handikapp. De kunde spotta ut maten runt om på bordet. 

Några personer valde att äta ensamma på grund av att medpatienter var svårt sjuka. En person 

sa ”Jag tycker det är synd om en del patienter som är så dåliga att dom inte orkar ta skeden. 

En annan man sitter bara och hänger i sin rullstol. Dom matar honom med ett par skedar, han 

är så sjuk. Det är svårt att se dom”(a.a. sid 38). Eller så var patienten själv så sjuk att de inte 

orkade prata med någon annan och därför valde de att äta ensamma. 

 
Sjukdom 

Att ha sväljsvårigheter efter en stroke innebar en rädsla att svälja fel. Det gav också en 

medvetenhet att omgivningen kunde bli rädda. En man berättade att ”det var panik att vakna 

upp halvsidigt förlamad, oförmögen att förflytta sig, nedsatt känslighet i munnen och handen, 

svårt att svälja och handha mat i munnen, viktnedgång och tappat talet” (Carlsson, Ehrenberg 

& Ehnfors, 2004, sid 831). Att ha mindre fysisk kapacitet efter stroke gjorde att personerna 

blev tröttare. Ha svårare med balansen och att förflytta sig eller att bära något kunde vara 

svårt (Carlsson et al, 2004; Gustafsson & Andersson, 2004 & Harrysson, 2001). Det visades 

sig i Carlsson et als (2004) studie att nya problem uppstod vid stroke såsom att de äldre 

hostade, spillde och var fumliga. Detta gjorde att de inte kunde ta hand om maten ordentligt 

på tallriken eller i munnen mot vad som var kulturellt acceptabelt. Wikby och Fägerskiöld 

(2004) fann att problem med hörseln kunde bidra till att patienter isolerade sig därför att det 

var svårt att sitta vid ett bord och ha en vanlig konversation. 
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Konsekvenser av måltidssitution 
Malnutrition 

I Sydner och Fjellströms (2005) studie fick de äldre en känsla av att vara beroende av andra i 

måltidssituationen, vilket de upplevde arbetssamt. Hela måltidssituationen gjorde att denna 

grupp äldre riskerade bli undernärda. Enligt Wendland et al (2003) hade ofta de äldre som 

bodde på ett äldreboende psykiska och kognitiva nedsättningar vilket bidrog till att 

nutritionsproblem i samband med måltidssituationen var större. Christensson et al (2001) 

skrev att de dementas måltidssituation ändrades ju längre sjukdomen fortskred och 

konsekvensen blev en risk för undernäring på grund av att fysiska, psykiska och kognitiva 

funktioner sattes ner. Gustafsson och Andersson (2004) fann att stroke kunde medföra en 

sämre fysisk aktivitet vilket bidrog till ett sämre intag av energi och viktiga näringsämnen. 

Även Harryssons (2001) undersökning visade att stroke, muntorrhet och smärta kunde 

försämra ätandet liksom försämrad kroppsfunktion, sjukdom samt åldrandet i sig. Harrysson 

fick även fram att de intervjuade patienterna hade ett stort tablettintag och det var en orsak till 

att patienterna fick sämre aptit. För de patienter som hade svårt att äta tillräckligt och 

samtidigt fick sina mediciner i samband med måltiden, så kunde det leda till undernäring. 

 

Enligt Wikby och Fägerskiöld (2004) åt de äldre sämre om miljön runt omkring dem var 

smutsig och vilket ofta berodde på andra medpatienter. Harrysson (2001) fann att störande 

och oroliga medpatienter upplevdes irriterade och för en del minskade aptiten, vilken kunde 

medföra att dessa patienter inte fick fullgod nutrition. Patienterna fick även sämre aptit om de 

behövde sitta på sängkanten, där det var fullt med saker. I Andersson et al (2001) framkom 

det att ensamheten gjorde att hela måltidssituationen hade förlorat sin mening, som i sin tur 

ledde till sämre tillagad mat och dåligt matintag - malnutrition. 

 

Wendland et al (2003) skrev att negativ konsekvens av måltidssituationen där 

viktminskningen var med, bidrog till minskade vitamindepåer. De påtalade att viktminskning 

som konsekvens av en negativ måltidssituation är mer ”synlig” än för lite energi och 

proteinintag. 

 

Autonomi 

Stabell, Eide, Solheim, Solberg och Rustøen (2004) fann att måltiden var ett bra tillfälle att 

göra den äldre så oberoende som möjligt och öka den sociala aktiviteten genom vanlig 
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konversation. Enligt Harrysson (2001) visade det sig att om personerna var friska och lagade 

sin mat själv förknippades måltiden med social aktivitet och omsorg. En man berättade att 

”drömmåltiden är väl dom vi har gemensamt när vi är friska och som vi kan laga 

tillsammans” (a.a. sid 36). Att vara oberoende i måltidssituationen var viktigt (Gustafsson & 

Andersson, 2004; Wikby & Fägerskiöld, 2004). Förmågan att gå och kunna göra saker utan 

assistans var viktigt för de äldre och det låg i deras eget intresse att bibehålla sin vanliga 

livsstil (Wikby & Fägerskiöld, 2004). Sydner och Fjellström (2005) skrev att individuellt få 

välja, möjligheten och tiden att konsumera en måltid symboliserar starkt den individuella 

bristen på självutplåning. Wikby och Fägerskiöld (2004) undersökte viljan att äta hos 15 äldre 

personer. Dessa personer tyckte om att äta när maten var välgjord. Ibland ville de inte äta, 

men tvingade sig ändå till det och andra gånger fick de behärska sig för att inte äta för 

mycket. En kvinna som var 85 år sa ”att jag har förmodligen önskan att äta på grund av jag 

vill inte svälta till döds” (a.a.sid 122). 

 

 I studien av Alfengård och Klevsgård (2005) så tyckte sjuksköterskorna inte om när 

patienterna var för självständiga och detta gav mindre positiva attityder vid måltiden baserade 

på patientens behov, önskemål och viljan att äta själv.  

 

Bristande autonomi 

 I undersökningen av Gustafsson och Andersson (2004) hade kvinnorna drabbats av stroke 

och de kämpade för att bli självständiga igen. De tränade med en imponerande envishet för att 

vara oberoende i måltidsituationen. Problemen var ofta relaterade till den minskade fysiska 

förmågan. De kände sig klumpiga och tappade saker och återinlärning var ett sätt att bli 

självständig. Att bli en börda eller besvära någon annan var en skrämmande tanke. De 

accepterade dock hjälp av sina väninnor (Gustafsson & Andersson, 2004). En studie av 

Faulker (2001) visade att om äldre hospitaliserade människor introducerades till att bli 

beroende ökade hjälplösheten.  

 

Sammanfattning 
Måltidssituationen var viktig för att ett bra matintag skulle ske. Trevligare miljö som att få äta 

i lugn och ro, där det var tyst och ingen stress samt mindre grupper var önskvärt. Att få äta 

med vänner och personer som de hade en gemenskap med ökade aptiten. Däremot kunde 

medpatienter vara ett störande moment. Fysisk sjukdom var en orsak till att måltiden kunde 
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bli obehaglig på många sätt för personen själv eller andra. Att vara självständig och inte vara i 

beroendeställning visades sig vara viktigt för de äldre. 

 

Sjuksköterskans strategier 
Förhållningssätt 
 I Stabell et als (2004) studie visade det sig att det fanns nästan ingen konversation mellan de 

boende eller boende och sjuksköterskorna i måltidssituationen. Om någon av den tillfälliga 

personalen engagerade sig och pratade med de boende reagerade de och blev sociala. 

Samtidigt hade personalen svårt att veta om de skulle vara sociala och prata eller om de skulle 

sitta tysta för att inte störa. Båda ”idéerna” kunde medföra att patienten vantrivdes vid 

måltidsituationen. Sjuksköterskorna gav även de boende mer hjälp än de behövde vilket tydde 

på att de ignorerade de boendes kompetens. Vissa sjuksköterskor matade utan att vara mentalt 

närvarande, det var dock några av sjuksköterskorna som såg till individens behov.  

 

Christensson, Unosson, Bach-Lindström och Ek (2003) undersökte om sjuksköterskornas 

utbildning påverkade nutriella attityder eller beteenden. Resultatet tydde på att sociala 

influenser och gruppens normer var huvudfaktorerna som avgjorde attityderna. Det visade sig 

att mer än hälften av sjuksköterskorna hade positiva attityder gentemot nutritionsomvårdnad 

och nyimplementerat nutritionsprogram. Det var viktigt med bra influenser angående mat för 

att få hälsa. Kunskap och erfarenhet ansågs vara viktigt för att kunna hjälpa en person att äta. 

Faulkner (2001) påpekade att sjuksköterskans attityder och beteende var viktiga på grund av 

de kan påverka hur andra sjuksköterskor och övrig personal beter sig. Sjuksköterskan har en 

etisk kod att följa.  

 

Vårdplanering 
Christensson et al (2001) undersökte effekterna av en individuellt baserad omvårdnadsplan 

och de kom fram till att det var viktigt när en person var malnutrierad att nutritionsvärderingar 

gjordes. I flera studier framkommer det att sjuksköterskan har en central roll angående 

nutritionsplanering (Christensson et al, 2001; Gustafsson & Andersson, 2004; Harrysson, 

2001; Pedersen, 2005; Wikby & Fägerskiöld, 2004). Sjuksköterskan skulle identifiera äldre 

människor som riskerade bli malnutrierade och se till att personalen fick den information de 

behövde för att ge individuellt stöd till personerna. Sjuksköterskan skulle följa upp och 

utvärdera matintaget samt behoven som fanns för att eventuellt justera planeringen.  Att göra 
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en vårdplan tillsammans med individen som ledde till ett mål (exempelvis skrev upp all mat 

och vätskeintag) gjorde att det blev lättare att utvärdera resultatet för personen, anhöriga och 

personalen (Christensson et al, 2001). Enligt Lorefält och Unosson (2002) kunde det vara ett 

problem att acceptera den tid det tog för sjuksköterskor att skriva upp all energiintag och 

värdera det. 

 

 I diskussionen skrev Wikby och Fägerskiöld (2004) att det var lika viktigt för sjuksköterskor 

att få fram varför det brast i matintaget så som att känna till deras problem, önskan och 

resurser. Detta förutsatte att sjuksköterskan hade tillräckligt med kunskap om varje äldre 

person med tanke på deras mentala, sociala och psykologiska behov samt kondition som till 

en hög grad kunde påverka deras aptit. Även i Perdersens (2005) undersökning gavs 

individuell planering mellan patient och sjuksköterska. Hans analys bekräftade att ett aktivt 

deltagande från patienten var av stor betydelse för att öka motivationen och det gav 

möjligheten att lösa nutritionsproblem. Där gavs det utbildning till patienten utifrån deras 

kunskap, erfarenhet, perception och önskan tillsammans med danska 

nutritionsrekommendationer. Muntlig och skriftlig information som guidade patienten att 

välja en diet rik på energi och proteiner under sjukhusvistelsen samt efter utskrivandet. 

Carlsson et al (2004) fann att personer som hade drabbats av stroke påtalade en upplevd brist 

av adekvat kunskap inom sjuksköterskekåren. Bristen bestod av att sjuksköterskor inte visste 

hur de skulle hjälpa patienter med matsvårigheter. Matträning, praktiska råd och stöd i 

måltidssituationen var de brister som framhävdes. 

 

Dokumentation 
Emanuelsson och Lindencrona (2000) analyserade dokumentationen angående nutritionen för 

äldre vårdtagare i akutsjukvård och kommunal hemvård. Det fanns endast anteckningar om 

patientens problem och egenvårdsförmågor i 51 % av journalerna. Av nio vårdtagares 

omvårdnadsjournaler fanns det bara fyra fall av kontinuitet angående problem och förmåga, 

åtgärd samt utvärdering av noterade nutritionsfaktorer. Utvärderingar förekom nästan inte i 

den kommunala hemvårdens journaler. Ibland rapporterades det på lösa handskrivna lappar 

där signatur och datum saknades. 

 

 I Alfengårds och Klevsgårds (2005) studie framkom att det är tydligare inom den slutna 

vården med gemensamma rutiner för dokumentationen under vårdtiden jämfört med 
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öppenvården. Frågor som rör tugg- och sväljbesvär, tandstatus och hjälpmedel vid måltiden 

förekom i liten utsträckning. Uppföljning av nutritionen under vårdtiden var inte tillräckligt 

bra. Öppenvården ägnade detta minst intresse. Individuella bedömningar gjordes men inga 

fasta rutiner angående när nutritionsproblem fanns.  Vårdtagare med dålig aptit, viktnedgång 

och tugg- och sväljproblem angavs som exempel på riskpatienter som vägdes. Registrering av 

vätska och mat samt kaloriberäkning skedde för patienter som på olika sätt var i riskzonen för 

malnutrition och när speciell kost var ordinerad. Utbildning och fortbildning inom nutrition 

önskades såsom undernäringens konsekvenser för hälsan, nutriella stödåtgärder och 

näringslära. 

 

Sammanfattning 
Sjuksköterskan hade en central roll vid planeringen av nutritionen och speciellt när det visade 

sig att en person var malnutrierad. Resultatet visade dock att sjuksköterskor hade en bristfällig 

dokumentation och gemensamma rutiner saknades angående nutrition. Det var viktigt vilket 

förhållningssätt sjuksköterskan hade och personer som hade drabbats av stroke upplevde  en 

brist av adekvat kunskap inom sjuksköterskekåren. 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Polit och Tatano-Beck (2004) skriver att syftet med en analys av olika studier är att minska 

ner ett stort material till ett betydligt mindre och mer förståeligt. Många artiklar lästes igenom, 

men eftersom ett flertal ej överensstämde mot vårt syfte och de tre frågeställningarna så fick 

de plockas bort. Vi ville ha den senaste forskningen och därför begränsades 

litteratursökningen till 2000-2006. Vi trodde att det skulle finnas mycket mer om 

måltidsordning, då vi upplever att det är ett problem som det pratas om. Från början användes 

olämpliga sökord, vilket gjorde det inte fanns tillräckligt med material. Problemet löste sig när 

vi kom på att söka vidare på sökord utifrån redan funna artiklar. Vi har upplevt en svårighet 

med att särskilja orsak och konsekvens då det gäller måltidsordningen. Detta har försvårat 

analysen, trots våra frågor som ställts till litteraturen.   

 

Nyberg (2000) skriver att osystematisk sökning kan vara slöseri med tid, då litteratur som 

söks genom andra referenser inte alltid finns tillgängliga, utan måste beställas. Tiden 



    24

försvinner då dels genom att vänta på beställt material samt att beställda artiklar sedan inte 

visar sig överensstämma mot syftet. Författarna har under denna metodgenomgång frågat sig 

hur arbetet blivit om enbart systematisk sökning gjorts. Hur hade det ändrat resultatet och 

hade det blivit bättre eller sämre utifrån vår synpunkt sett. Vi har också insett att en 

litteraturstudie baserad på 18 artiklar är ett stort arbete.    

 

Vi har inte varit helt konsekventa då det gäller abstract och fulltext som inklusionskriterier. 

Två artiklar har tagits med som vi hade innan vår sökstrategi blev riktig och ordentlig, det vill 

säga att det inte var fulltextartiklar. De togs med då artiklarnas innehåll överensstämde mot 

syftet.  

 

Om matrisen läses igenom så framkommer det att många artiklar är skrivna på engelska. En 

fundering som kommit upp är hur arbetet hade blivit om artiklarna redan varit översatta till 

svenska? 

 

Enligt Stukát (2005) är det viktigt att problemen som ska studeras klargörs tydligt. Begrepp 

som ingår i studien ska definieras. Därefter ska frågorna komma fram och tydliggöras. 

Informationen ska efter detta bearbetas och analyseras. Vi tycker att det varit bra att vara två 

författare då det har varit mycket material att läsa igenom, bearbeta, analysera och diskutera. 

Vi märkte tydligt att artiklar som var skrivna av engelsmän var svårare att bearbeta än de 

artiklar som var skrivna av t.ex. svenskar och översatta till engelska. Det användes mycket 

”fackengelska” i de inhemska artiklarna.  

 

För att minska risken för etiska tvivelaktigheter har det varit viktigt för oss att valda studier 

till detta arbete skulle ha varit granskade av en etisk kommitté. Av de artiklar vi valt att arbeta 

med så är det tre som ej har någon dokumentation nedskriven om etisk granskning. Dessa tre 

behölls då de svarade väl mot syftet. Vi har medvetet valt bort tre andra artiklar på grund av 

att de inte hade något nedskrivet om etikiskt ställningstagande. Vi ansåg att det var etiskt 

tvivelaktigt om det hade funnits med sex artiklar som ej dokumenterat etiska frågor. Då det är 

av stor betydelse att alla empiriska studier granskas av en etisk kommitté så har vi dock en 

förhoppning om att även de tre medtagna artiklarna är granskade, men att det ej är nedskrivet.  

Att det är viktigt med en etisk granskning betonas i Vetenskapsrådet (2002) som skriver om 

forskningskravet, vilket innebär att individer inte får utsättas för psykisk och fysisk skada 

förödmjukelse eller kränkning. Att belysa vad som kommer fram i valda empiriska studier om 
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måltidsordning och måltidsituationer kan för många vara djupt kränkande. Mat har för många 

i alla tider varit förknippat med olika känslor som lust och skam.  

 

Är vårt syfte uppnått? – Ja, vi anser att vi har svarat på de frågor som vi ställde till litteraturen 

medan vi analyserade artiklarna. Syftet med studien var att belysa måltidsordningen och 

måltidssituationen för de äldre samt hur sjuksköterskan hanterar detta, med hjälp av frågorna 

–Hur beskrivs måltidsordningen med orsaker och konsekvenser? – Hur beskrivs 

måltidssituationerna med orsaker och konsekvenser?, -Hur var sjuksköterskans strategier inför 

de äldres måltidsordning och måltidssituation? 

 

Syftet anser vi vara uppnått, men vi fann att det egentligen inte finns så många granskade och 

publicerade studier som enbart eller specifikt undersöker måltidsordingen eller 

måltidssituationen. Detta finner vi vara lite underligt, med tanke på alla debatter, 

tidningsskriverier och tv-program som tar upp att de gamla svälter. En fråga som vi ställde oss 

var att debatten kanske var vinklad. Är det bara anhöriga med dåligt samvete som vill visa 

vilka goda anhöriga de är, som bryr sig om de äldre och som för ”väsen”? Eller kan det vara 

så att dietister inte pratar om betydelsen av måltidsordning för att de vill ha jobb? Vi tror 

egentligen inte detta, utan vi tror att många studier finns under granskningens lupp inför en 

publicering. Vi tror även att om vi gjort denna litteraturstudie om två år så hade resultatet 

blivit helt annorlunda.  

 

Resultatdiskussion 
De gamla svälter, finns det att läsa i litteraturen eller är det några ord som är sagda tillräckligt 

många gånger så de blivit en sanning? Äldrepropositionen 2005/06:115 visar att det under en 

tioårsperiod ska satsas extra resurser på bland annat nutritionsarbete. Det är viktigt att matens 

betydelse höjs inom äldreomsorgen. Personalen bör kompetenshöjas och styrdokument ska tas 

fram som utvecklar innehåll och kvalitet inom äldreomsorgen. 

 

Måltidsordningen med dess orsaker och konsekvenser är belyst i resultatet och i de artiklar det 

var beskrivet så fungerade det bra. Portionsstorleken är väldiskuterad, huruvida det är små 

portioner eller om det är för lite näringsinnehåll i det som gavs. Måltidsordningen var 

regelbunden men varierade beroende på om patienterna befann sig i sitt egna hem, på ett 

särskilt boende eller på ett sjukhus. Det varierade också mycket på hur patienterna fick sin 
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mat till sig. Om de skulle gå för att äta på restaurang eller om de fick alla mål och mellanmål 

serverat på till exempel ett särskilt boende. Visvanathan, Macintosch, Callary, Pennhall, 

Horowitz och Chapman (2003) skriver också om det och menar att de äldre som inte har det 

bra ställt får en sämre måltidsordning för att de helt enkelt inte har råd att betala för till 

exempel mellanmål. Risken för malnutrition ökar i och med det.  

 

Om det finns en engagerad och tät personalstyrka som frågar de äldre hur och när de vill ha 

sin mat så skulle de äldre känna sig delaktiga i sin måltidsordning. Detta framkommer i 

resultatet och Abrahamsson, Andersson, Becker och Nilsson (2006) menar att risken för 

malnutrition ökar betydligt när de äldre inte längre har tillräckligt med ork, lust, engagemang 

eller aptit för att få i sig huvudmål och mellanmål. Mellanmålen kan hjälpa till att täcka upp 

näringsbehovet under ett dygn. Mellanmålen poängteras idag som en viktig del av hela 

dygnsnäringsintaget. Mellanmålen kan eller alternativt bör vara nästan lika stora som 

huvudmålen, beroende på att de äldre inte orkar äta upp hela huvudmålet. Hur kan det bli 

bättre? Kan det vara som Doyle, Barnes & Molony (2000) skriver att ett ordentligt 

mätinstrument kan förhindra riskgruppspatienter att bli undernutrierade? Går det att se om de 

olika orsakerna till en måltidsordning kan förändras genom att använda mätinstrument? 

Snarare är det väl så att mätinstrument mäter om patienterna håller på att utveckla en 

malnutrition. Det säger inte så mycket om orsaker eller konsekvenser till måltidsordningen. 

Fast om ett mätinstrument mäter en risk att utveckla malnutrition så kan det bidra till att 

orsakerna och konsekvenserna blir igenomgångna och då har det fört något bra med sig. 

 

Resultatet visar att måltidssituationerna kan bli bättre. Abrahamsson et al (2006) visar på 

samma situationer som redovisas i resultatet att miljön, samvaron, depression och som 

nybliven änkeman eller änka kan medföra att aptiten försvinner eller minskar betydligt. Det 

blir inte lika trevligt att äta, för de äldre måste kanske äta själva. En patient som fått stroke 

kan eventuellt inte laga maten själv. De äldre som har ett större behov av omsorg och vård 

utvecklar ofta en risk att bli undernärda. Äldre som flyttar till ett särskilt boende mister ofta 

sina sociala kontakter även om de finns kvar i livet. Konsekvensen blir att de äldre äter för lite 

och utvecklar en malnutrition. Hickson, Bulpitt, Nunes, Peters, Cooke, Nicholl och Frost 

(2003) påvisar att en måltidssituation där de äldre blir matade gör att matintaget ökar. 

Konsekvenserna blir att risken för att utveckla undernäring minskar. Hur livskvaliteten blir 

vid matning skrivs det om i Wilmot, Legg och Barratt (2002) där de äldre känner att det är 

viktigt att få äta själva så länge de kan. En del av integriteten måste skalas bort för att de kan 
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acceptera att bli matade. Konsekvenserna blir då istället att risken för att utveckla undernäring 

ökar. Balansen mellan en praktisk måltidssituation och patientens önskan är hårfin. Wilmot et 

al (2002) skriver vidare att personalen inte försökte truga de äldre att äta då de matades. Detta 

medförde att måltidssituationen var snabbt avklarad, vilket var praktiskt för det blev tid över 

till annat. Etiskt tänkande i samband med måltidssituationen är en viktig aspekt. Tolson, 

Schofield, Booth och Ramsay (2002) skriver om hur en sjuksköterska ser att en patient som 

matas äter allt mindre portioner. Istället för att ”nöja” sig med det så försökte sjuksköterskan 

hitta något som hennes patient tyckte var gott. Till slut fann hon att smörgås med socker på 

var något som patienten tyckte om. Den måltidssituationen visar inte bara hur sjuksköterskan 

tänker etiskt utan även att hon tar sig tid och att det hon gör är genomtänkt. Orsaken till att 

hennes patient inte åt kunde vara olika sjukdomar eller något läkemedel som gjort att smaken 

förändrat sig. 

 

Hur hanterar sjuksköterskorna de äldres måltidsordning och måltidssituation? – Jo, vad som 

kom fram är att kommunikation är central, mellan sjuksköterska och patient, sjuksköterska 

och resterande omvårdnadspersonal samt sjuksköterska och anhöriga. Lika viktigt är det att 

omvårdnadspersonalen kan kommunicera med patienter, sjuksköterskor och anhöriga. Alla 

personalkategorier som är hos patienterna ska kunna känna sig trygga i sina roller gentemot 

patienten och anhöriga, det är först då mötet blir bra, att det grundar sig på en trygghet som 

kommer inifrån den som tar hand om patienten. Enligt Barbosa da Silva & Ljungqvist (2003) 

så är det vår egen människosyn som ligger till grund för hur vi beter oss. Tveiten (2003) 

menar att kommunikationen inte blir bra om inte denna grundtrygghet finns. Normer, 

värderingar och etiska reflektioner ligger längst ner och styr vårt beteende.  

 

 Detta leder oss in på utbildning och kompetenshöjning. För att denna grundtrygghet ska 

infinna sig hos personalen och för att en god kommunikation ska uppstå, så bygger det på 

utbildning och kompetenshöjning. Denna utbildning och kompetenshöjning gäller inte enbart 

kost och nutrition även om det är en viktig del, utan den gäller även en förståelse för att 

kommunikation är ett samspel mellan människor. Att kommunikation inte enbart är det 

verbala utan även det som inte sägs, kroppsspråket, är viktigt. Till exempel, om en patient 

som drabbats av en stroke får blodpudding till middag och personalen som ska hjälpa till med 

matning inte är förtjust i blodpudding, så måste personalen kunna vara så professionell i sin 

yrkesutövning att hon/han inte visar det med att t.ex. rynka på näsan. Konsekvenserna kan bli 

förödande. Det blir som Livsmedelsverket (2003) skriver om och som nämnts i bakgrund och 



    28

resultat en neråtgående spiral. Där följden till sist kan bli apati, depression och sängliggande. 

Kan sjuksköterskan tidigt hjälpa till med rätt kompetenshöjning för personalen så kan 

följderna istället bli det omvända, med en positiv spiral som höjer matlusten, aktiviteten, 

lusten till livsglädje och livskvalitet.  

 

Kan personalen få sina patienter att trivas och känna sig trygga så är mycket vunnet. För att 

detta ska fungera så måste det finnas tid. Tid till att sitta ner och prata med de gamla, tid att 

låta de gamla svälja mellan skedarna som kommer med mat. Det skrivs i resultatet om att de 

äldre vill känna sig självständiga, att få bestämma själva vad de vill äta och hur länge. Denna 

tidsaspekt måste tas på allvar. 

 

Enligt Livsmedelsverket (2003) och Livsmedelsverket (2001) ska en verksamhetschef ansvara 

för att nutritionsmål följs och medvetandegörs och att det finns personal som har rätt 

kompetens för arbetet. En verksamhetschef ska vidare se till att det finns och bedrivs ett 

kvalitetsarbete. Omvårdnadspersonal ska ha kunskap om och ansvara för att nutritionsrutiner 

följs. Sjuksköterskans ansvar ligger i att följa de boendes näringsstatus och se till att 

nutritionsordinationer följs. Det kan ordnas med stöd av Socialstyrelsen (2005b) där det är 

beskrivet att sjuksköterskor ska handleda och undervisa, enskilt eller i grupp. Likaså är 

dokumentationen en stor och viktig del i sjuksköterskans ansvar. Kvalitetssäkring enligt 

socialstyrelsens allmänna råd, Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunernas hälso- och 

sjukvård (1997:10) är bland annat att skriva rutiner och lokala promemorior som ska gälla just 

för den kommunen.  

 

En åtgärd som går att ordna för att kvalitetssäkra omvårdnaden vid matsituationer och 

måltidsordningen upprätthålls är att en till tre personal får som uppdrag av sin 

verksamhetschef att vara ansvariga för kost och nutrition. Det innebär då att dessa personer 

får en liten möjlighet till spetskompetens, de får gå på kurser och utbildningsdagar. 

Exempelvis Uddevalla Kommun har en nutritionsgrupp bestående av Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska, distriktssköterskor, sjuksköterskor, kostchef, kökschef samt en undersköterska. 

Denna nutritionsgrupp har sammanställt ett nutritionsprogram för att förebygga undernäring, 

vilket är antaget av socialnämnden. Många kommuner gör ”reklam” för sina 

nutritionsverksamheter, för att kunna lyfta fram det som något viktigt. Till exempel så skriver 

Lindqvist (2005) om att ett gott näringstillstånd kan förebygga andra sjukdomars uppkomst. 

Att ”lägga ut” sina verksamhetsmål på nätet är ett sätt att få invånarna i kommunerna 



    29

informerade. De visar att här i vår kommun gör vi något, vi ser till så att våra äldre har det bra 

både i egna hem och i särskilda boende. 

 

En annan åtgärd kan vara att verksamhetscheferna upprätthåller en god arbetsmiljö. 

Arbetsmiljöverket 2005:396 skriver att miljön är av stor betydelse för hur personalen mår och 

känner sig. Det som är negativt för en patient kan vara positivt för en annan. Det handlar om 

att alla människor är inne i olika faser, alla bär olika saker med sig. Det formar oss till vad vi 

är i dag och hur vi handlar. Arbetsmiljön måste aktivt formas till att bli en god arbetsmiljö, det 

är då som atmosfären känns. En god arbetsmiljö bidrar till att de äldre känner att personalen 

mår gott, tryggheten infinner sig och de äldre känner sig sedda. Den miljön lämnar personalen 

när de slutar sitt arbetspass men de äldre finns kvar i den.  

 

Idé om vidare forskning kan vara fler empiriska studier som undersöker hur måltidsordningen 

och måltidssituationerna är för de äldre. Att göra en empirisk undersökning om hur 

måltidsordningen ser ut på Sveriges särskilda boenden är en idé som väcktes genom 

Visvanathan et als (2003) studie, det vill säga att göra en långtidsstudie som skulle visa hur 

måltidsordningen för de äldre styrs av deras ekonomi. Hur ska det bli när vi blir äldre? 

Kommer det att finnas någon planerad och dokumenterad måltidsordning? Ska vi behöva ha 

en nattfasta på över 11 timmar?, Kommer det att finnas någon som vill jobba för att utveckla 

en evidensbaserad nutritionsvård? – Den som blir gammal får se! Ska Sverige bli som det står 

i socialdepartementet (2006) det bästa landet i världen att bli gammal i så måste vi alla hjälpas 

åt med att gå mot samma mål. 

 

Konklusion 
Svälter våra gamla?  

Tyvärr visar vårt resultat klart och tydligt att de äldre äter mindre portioner med mat på grund 

av sin ålder, sjukdom, läkemedel etc. likaväl som de blir serverade för små portioner och 

ibland för sällan på grund av tex. okunskap hos personalen eller brist på tid. Miljön är något 

som skiljer sig mycket för de äldre. Det vill säga att miljö och energiintag är bättre när de 

äldres önskemål och åsikter tas tillvara och där det finns genomtänkta rutiner och 

handlingsplaner. Det framkommer tydligt i resultatet att kunskapen om kost och nutrition är 

sämre än vad vi föreställt oss. Sjuksköterskornas roll inom nutritionsområdet måste 

synliggöras.  
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