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SAMMANFATTNING
Malnutrition är ett vanligt problem inom vård och omsorg av äldre. Riktlinjer kring nutrition,
mat och måltid finns på olika nivåer för att främja nutritionsarbete och förebygga
malnutrition. I Uppsala kommun pågår sedan 2007 ett implementeringsprojekt av
nutritionsriktlinjer. Få studier kring just implementering av nutritionsriktlinjer har gjorts,
men i de implementeringsstudiers som finns har personalen setts vara en viktig faktor.
Uppsatsens syfte var att undersöka hur personalen på berörda enheter upplever att Mumsprojektet har påverkat deras egen och deras kollegors kunskap, attityder och rutiner
gällande mat, måltid och nutrition. Fyra fokusgruppsintervjuer genomfördes med personal
från vård- och omsorgsenheter som deltagit i implementeringsprojektet. Intervjumaterialet
bearbetades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.
Personalens upplevelser uttrycks genom två huvudteman; genomförda förändringar samt
faktorer som påverkar förändring. Flera förändringar som skett under projektets gång
diskuteras. Förändringarna rör främst måltiden och kan sammankopplas med faktorer som
tidigare setts påverka malnutrition och nutritionsarbete inom vård och omsorg. De antas
därför vara till det bättre. Ökad kunskap, återkoppling samt delaktighet uttrycks vara viktiga
faktorer för många förändringar och för själva implementeringen. En ökad kunskap kan även
ligga till grund för andra påverkande faktorer. De olika gruppernas sätt att uttrycka sig kan
indikera att olika kunskapsdjup nåtts i de olika grupperna även om liknande förändringar
genomförts. Om någon specifik del av projektet varit avgörande för detta vore därför
intressant att studera men ligger utanför denna uppsats område.
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ABSTRACT
Malnutrition is a common problem in the care of elderly. There are guidelines which include
nutrition, food and mealtime in different levels, to promote the nutritional work and to
prevent malnutrition. Since 2007 there is an ongoing implementation project of nutritional
guidelines in the municipality of Uppsala. There are few studies about implementations of
nutritional guidelines, but in those which do exist the staff has been seen as an important
factor.
The aim was to study how the staff in concerned care units experiences how MuMsprojektet affected the knowledge, attitude and routines of their own and their colleagues,
regarding food, mealtime and nutrition. Four focus groups have been carried out at care
units which attended the implementations project. Data from the interview have been
processed with qualitative content analysis.
The experiences of the staff are presented through two main themes, performed changes
and factors that influences the changes. Several changes have been done during the project.
These changes concern foremost the mealtime and can be connected with factors that
earlier have been seen to influence malnutrition and nutritional work in elderly care.
Therefore they are assumed to be for the better. Increased knowledge, feedback and
participation are expressed as factors that are important for many changes and for the
implementation. Increased knowledge could lay the ground for other factors. The groups
different ways to express themselves could indicate different depth of knowledge even if
similar changes have been done in all groups. If a specific part of the project has been more
determining for this, it would be interesting to study it further but it is outside the area of
this essay.
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Introduktion
Malnutrition är ett vanligt problem inom vård och omsorg av äldre (1, 2, 3). Med en ökande
andel äldre (4) blir detta problem allt viktigare att ta itu med. Nutritionsstatus är en viktig
faktor för både hälsa (5) och livskvalitet (6) hos äldre. Riktlinjer har tagits fram på olika nivåer
som stöd för nutritionsarbete inom vård och omsorg (7, 8, 9). Introduktion av nya riktlinjer
sker via en implementeringsprocess. En lyckad implementering ökar chanserna för att nya
rutiner arbetas in och riktlinjerna efterföljs. Få studier kring just implementering av
nutritionsriktlinjer finns, men i andra implementeringsstudier (10, 11) har personalen setts
vara en viktig faktor. Denna studie ämnar därför undersöka personalens upplevelser av ett
implementeringsprojekt.

Bakgrund
Åldrande befolkning
Befolkningen i Sverige blir allt äldre och medellivslängden är hög internationellt sett. År 2010
var medellivslängden 83,5 år för kvinnor och 79,5 år för män. Medellivslängden ökar stadigt
och har ökat sedan mitten av 1800-talet. Då var den största anledningen till ökningen en
kraftig minskning av spädbarns- och barnadödlighet. Nu beror ökningen på minskad
dödlighet i alla åldrar, men framförallt hos den äldre befolkningen (> 65 år). Den främsta
faktorn till att medellivslängden fortsätter öka är att dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar
minskar (12). Att dödligheten i den äldre åldersgruppen minskar gör att andelen äldre i
befolkningen ökar. År 2008 var 18% av Sveriges befolkning 65 år eller äldre (4).

Vård och omsorg av äldre
I Sverige är vård och omsorg av äldre indelad i bland annat hemtjänst, hemsjukvård,
korttidsboende och särskilt boende. Sveriges kommuner ansvarar för finansiering och
tilldelning av vård och omsorg, efter biståndsbedömning och beslut enligt socialtjänstlagen.
Själva vård- och omsorgsverksamheten kan däremot utföras av enskilt aktiebolag,
kooperativ, stiftelse eller firma. Ett flertal kommuner har valt att konkurrensutsätta delar av
äldreomsorgen mellan olika sådana verksamheter, och under de senaste åren har
valfrihetsmodeller av olika slag införts. Valfrihetsmodellerna går ut på att brukaren, efter
beslut om bistånd, själv får välja vilken vård- och omsorgsverksamhet som skall utföra den
vård och omsorg som det beslutats om. Därmed ökas brukarens inflytande över sin egen
vård (13).
I litteraturen framgår en del olika benämningar för vård och omsorgstagare, i denna uppsats
har termen brukare använts i den betydelsen, om inget annat menas. Den verksamhet som
bedrivs runt om brukaren benämns som vård- och omsorgsboende alternativt vård- och
omsorgsenhet.

Malnutrition
Undernäring och malnutrition används ofta synonymt. Socialstyrelsen definierar
undernäring som “Tillstånd där brist på energi, protein eller andra näringsämnen har orsakat
mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning, funktion eller av en
persons sjukdomsförlopp”. Medan malnutrition definieras “Tillstånd där brist på eller
obalans av energi, protein eller andra näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma
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förändringar i kroppens sammansättning, funktion eller av en persons sjukdomsförlopp”
(14).
I de engelska studier som genomgåtts till denna uppsats används uteslutande malnutrition
medan många svenska studier använder undernäring. För att få en enhetlighet har
malnutrition valts att användas genomgående i uppsatsen.

Malnutrition hos äldre
Många äldre lider av problem som påverkar deras nutritionsstatus. Tugg- och
sväljsvårigheter (1), aptitlöshet (1, 15) och förstoppning (2) är vanliga tillstånd som setts höra
samman med malnutrition. Andra faktorer relaterade till malnutrition är nedsatt
funktionsförmåga (2, 15), demens samt att äta hälften eller mindre av den portion som
serveras (2). Det har också visats att dålig syn och nedsatt aptit är två oberoende riskfaktorer
för lågt energiintag hos äldre (16) vilket i sig kan leda till malnutrition.
Kroppssammansättning och aptitreglering förändras med stigande ålder. Dessa förändringar
kan bidra till en ökad risk för malnutrition hos äldre, vilka redan är en identifierad riskgrupp.
Kroppens förmåga till återhämtning försämras också med åldern (17) och malnutrition har
setts leda till ökad förekomst av både sjukdom och dödlighet (5). Malnutrition har även
kopplats samman med lägre livskvalitet hos äldre (6) Det är därför viktigt att tidigt identifiera
risk för malnutrition och behandla, följa upp och utvärdera för att förebygga förekomst av
malnutrition (2, 17).

Förekomst av malnutrition inom vård och omsorg
Malnutrition hos äldre är vanligt förekommande. Ännu fler bedöms ligga i riskzonen för att
drabbas. I en svensk avhandling undersöktes ca 1300 äldre med biståndsbedömd vård och
omsorg. Bland annat med hjälp av screeningverktyget Mini Nutritional Assessment (MNA).
Av dessa bedömdes runt 25 % vara malnutrierade. Ytterligare 50 % låg i riskzonen för
malnutrition (1). I en finsk studie undersöktes brukare från samtliga vård- och
omsorgsboenden i Helsingfors. Sammanlagt 2114 brukare ingick i studien som visade
liknande resultat med 29 % malnutrierade och ca 60 % i riskzon (2).
En kartläggning av energi- och näringsintag hos äldre brukare på två servicehus i Stockholm
visade att ca 80 % av dessa inte nådde sitt energibehov. Mer än 80% var malnutrierade eller i
riskzon för det enligt MNA (3).
I en rapport från Socialstyrelsen sammanställdes resultatet från 25 studier gjorda under
1980 - och 90-talet. Över 5000 patienter i vård och omsorg var medräknade. Av dessa
bedömdes 28 % vara malnutrierade. Bland äldre med kronisk sjukdom var förekomsten
högre (14). En holländsk studie av malnutrition inom vård- och omsorg fann att störst andel
av de malnutrierade fanns på geriatriska avdelningar på sjukhus (18). Andra studier visar
liknande resultat, med hög förekomst av malnutrition hos inneliggande patienter på sjukhus
och en ökad förekomst med stigande ålder (19, 20).

Hinder för ett välfungerande nutritionsarbete
Brukares behov av vård och omsorg varierar. Några deltar i dagvårdsverksamhet ett par
dagar i veckan medan andra har assistans dygnet runt på vård- och omsorgsboende.
Beroende på vård- och omsorgsbehov ser måltidssituationen och rutiner kring den olika ut.
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En svensk studie som fokuserat på den sociala organisationen av mat och ätande inom
äldreomsorgen beskriver hur måltidssituationen skiljer sig beroende på vart måltiden intas.
Om den intas på en restaurang eller serveras på ett omsorgsboende med tillgängligt bistånd
dygnet runt. De restauranger som inbegreps i studien var privatdrivna och varken chefer
eller anställda hade någon nutritionsutbildning. De äldre personer som kunde besöka en
restaurang erbjöds olika maträttsalternativ och hade möjlighet att både bjuda in eller neka
middagssällskap. Därmed hade de stor möjlighet att påverka sin måltidssituation till skillnad
från de med större vård- och omsorgsbehov som intog alla sina måltider på
omsorgsenheten. Restaurangerna ämnade även servera maten trevligt upplagd (21).
På ett vårdboende i Washington undersöktes personalens syn och uppfattning om
nutritionen. Personalen uttryckte att vanligaste faktorn till att brukarna inte äter var att de
inte gillar maten eller att den inte ser aptitlig ut. Mer än hälften av undersköterskorna i
studien tyckte att en av deras huvudsysslor var att mata brukarna (22).
En rapport från ett forum i Bryssel belyser orsaker till undernäring inom vård och omsorg av
äldre. Faktorer som framkom var bland annat brist på uppmärksamhet och utbildning hos
vårdpersonal. Enligt rapporten bör nutritionsbedömning vara en del av rutinen i det kliniska
arbetet runt äldre (23). Personalens kunskap är en avgörande faktor för förekomsten av
malnutrition (15). En annan faktor är tid. Vid underbemanning får inte alla som behöver
tillräcklig hjälp (22)
Brukare på särskilda boenden har specifika problem och behov gällande mat och är en
identifierad riskgrupp för malnutrition (24). Tidsbrist och underbemanning försvårar
nutritionsarbetet för personal på många vård- och omsorgsboenden. Liksom
kommunikationsproblem och kunskapsbrist hos personalen. Om undersköterska eller
vårdbiträde inte har fått tillräcklig utbildning, vet de inte när eller hur de ska kommunicera
för att en uppföljning av nutritionsstatus skall ske (22). I en studie på sjuksköterskor i
Sverige, Danmark och Norge angav en hög andel att de har en positiv attityd till
nutritionsbehandling. Däremot utfördes inte alltid nutritionsbehandlingen i praktiken. Ett
stort hinder för att nutritionsarbetet skall fungera visades i denna studie vara bristande
organisatorisk struktur i nutritionsarbetet. Även i denna studie sågs kunskapsbrist utgöra ett
hinder (25).
Oklar ansvarsfördelning är ytterligare ett hinder för fungerande nutritionsarbete. Ett flertal
vård- och omsorgsverksamheter i Sverige visade sig i en studie sakna bestämd
ansvarsfördelning och riktlinjer för både måltidsinnehåll och organisering av den. Ingen inom
verksamheten, vare sig vårdbiträden med ansvar för matbeställning eller de som
producerade maten, ansåg sig ansvariga för de äldres kosthåll (26). Brukare med störst
behov av vård är de som visats ha minst möjlighet att påverka sina måltider (21).

Rutiner och riktlinjer
Malnutrition inom vård och omsorg av äldre har uppmärksammats både internationellt och
nationellt. För att minska förekomst samt förebygga uppkomst har olika typer av riktlinjer
formulerats. Riktlinjer återfinns på olika nivåer både internationellt, nationellt och lokalt.
The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) har tagit fram
Europeiska riktlinjer för riskbedömning av nutritionstillstånd. I dessa framgår att sjukhus och
9

hälso- och vårdinrättningar bör ha fastställda rutiner för hur de ska identifiera riskpatienter
samt se till att de får en adekvat nutritionsbehandling vid behov (7).
Socialstyrelsens vägledning, Näring för god vård och omsorg, vänder sig till vårdgivare i
kommun och landsting. Vägledningen framhåller att en riskbedömning bör genomföras
inom ett dygn från det att en person blir inskriven i slutenvård eller flyttar till ett vård- och
omsorgsboende. Om risk för undernäring föreligger skall bakomliggande orsak utredas för
att rätt behandling skall kunna ges. Vägledningen är en rekommendation men inte tvingande
(8).
Även livsmedelsverkets har gett ut råd angående bra mat i äldreomsorgen. Dessa finns i olika
versioner och riktar sig till personal på olika nivåer inom kommunen, men inte heller dessa
är tvingande (9).
Vissa kommuner i Sverige har tagit beslut om riktlinjer för äldre i vård och omsorg, men det
är långt ifrån alla.

Implementering
Formulerade riktlinjer garanterar inte förändring. För att riktlinjer ska ha någon effekt krävs
någon form av implementering. Med implementering menas att en specifik insats görs i syfte
att införa ett nytt program eller en ny metod i befintlig verksamhet (27). För en lyckad
implementering bör det redan i planeringsskedet tas reda på; personalens förväntningar,
upplevt behov av verktyg/instrument som skall implementeras och om det är kompatibelt
med redan existerande rutiner. Implementering av nya rutiner i samband med andra stora
organisatoriska förändringar bör undvikas (10). Det bör även ses till att personalen erhåller
tillräcklig utbildning. Detta då känsla av otillräcklig kompetens samt kunskapsbrist är
identifierade hinder för en lyckad implementering (11).
Hinder för implementering är specifika för de riktlinjer som skall implementeras. Det finns
inget sätt som alltid är det bästa. Implementeringsarbetet bör därför börja med att
identifiera vilka hinder som finns för just de riktlinjer som skall implementeras och utforma
implementeringen därefter (28). Multipla strategier för implementering har visat sig mer
effektiva än enskilda (29). Hinder för implementering kan finnas på olika nivåer i
verksamheten. Hindret kan ligga på det individuella planet – det spelar roll vem som skall
utföra arbetet, men även vem patienten är. Hindret kan bero på arbetsgruppens
sammansättning. En auktoritär persons åsikter kan påverka hela gruppens inställning.
Hindret kan vara organisatoriskt, det vill säga att det t.ex. inte finns tid eller ekonomi. Det
fungerar inte ihop med existerande rutiner. Hindret kan även vara politiskt (11).

Mat under måltids-projektet (MuMs)
I Uppsala kommun pågår sedan 2007 ett projekt för att implementera befintliga
nutritionsriktlinjer. Total har 14 vård- och omsorgsenheter deltagit i projektet. Sju enheter
ingick i en interventionsgrupp och de andra sju i en kontrollgrupp. Från varje enhet deltog
team bestående av enhetschef, sjuksköterska och vård- och omsorgspersonal. Teamen från
de enheter som ingick i kontrollgruppen fick en tre timmar lång utbildning. Teamen från
enheterna i interventionsgruppen fick fördjupad handledning, med åtta till tio regelbundna
träffar á en och halv timme, under max ett års tid. På de enheter som fått handledning har
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också övrig personal inkluderats med hjälp av enkäter och arbetsplatsträffar. Fyra enheter,
två från kontrollgruppen och två från interventionsgruppen erhöll en fördjupad utvärdering
med bland annat insamling av både process- och resultatmått. Processmått i form av
kostregistrering och måltidsobservationer och resultatmått med bedömning av de äldres
nutritionsstatus, funktionsförmåga och biokemiska status. Insamling av dessa data har gjorts
före och efter handledningen eller tre timmars utbildning. Detta innebar att
projektmedarbetare fanns på plats på de enheter som ingått i den fördjupade utvärderingen
under den period som data insamlades. En del av det resultat som samlats vid första tillfället
har återkopplats till enheterna. Främst har det varit nutritionsstatus och
måltidsobservationer.

Problemformulering
En god nutritionsstatus är en viktig faktor för hälsa (5) och livskvalitet hos äldre (6).
Nutritionsarbete inom vård- och omsorg av äldre är tänkt att underlättas med hjälp av
riktlinjer (7, 8). Riktlinjerna garanterar dock inte förändring. Någon typ av implementering
krävs. Det finns få studier gjorda på implementering av nutritionsriktlinjer. Andra
implementeringsstudier har visat att implementeringsprocessen är individuell för varje
implementering och arbetsplats (28). Det är också viktigt att komma ihåg den personal som
faktiskt utför arbetet. Avgörande faktorer har visat sig vara att personalen är positivt inställd
(10) , får tillräckligt med tid och har eller erbjuds kunskap för att behärska det nya
arbetssättet (11). Personalens upplevelse av ett implementeringsprojekt är därför av största
intresse för vidare kunskap om implementeringsprocessen.

Syfte
Att undersöka hur personalen på berörda enheter upplever att Mums-projektet har påverkat
deras egen och deras kollegors kunskap, attityder och rutiner gällande mat, måltid och
nutrition?

Metod och material
Ansats
Studien har en kvalitativ ansats med fokusgruppsintervjuer som metod för att undersöka
vård- och omsorgspersonalens upplevelse av ett implementeringsprojekt.
Kvalitativa metoder används som forskningsstrategi för att fånga individers uppfattning och
upplevelse av ett fenomen (30).

Studiepopulation
Undersökningsmaterialet till denna studie baseras på Mums-projektet.
Interventionsenheterna valdes ut genom ett subjektivt urval. Områdes- eller
regionscheferna fick föreslå enheter. Kontrollenheterna valdes sedan genom stratifierat
urval. Det vill säga att de matchades mot interventionsenheterna i antal brukare, typ av
boende (omvårdnad och demens) och utförare av vård (kommunal eller extern vårdgivare).
På fyra enheter har en fördjupad utvärdering gjorts och dessa valdes ut på grund av storlek
och typ av vård. Teamen från dessa fyra enheter bjöds in till att delta i
fokusgruppsintervjuerna.

Procedur
Som förberedelse inför intervjuerna insamlades information om ämnet via vetenskapliga
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artiklar och avhandlingar. De databaser som användes för litteratursökning var följande:
PubMed, Web of science, Samsök, Sciencedirect och Google Scholar.
De sökord som användes var bland annat: malnutrition, elderly, elderly care, nursing homes,
implementations, nutrition guidelines, mealtime m.fl.

Datainsamlingsmetod
Fokusgruppsintervjuer används inom kvalitativ forskning för att studera attityder,
värderingar och föreställningar om ett specifikt ämne hos en utvald grupp människor (31).
Metoden innebär att ett visst antal personer intervjuas samtidigt, utifrån en viss
frågeställning eller ett bestämt tema. Fokus ligger på hur intervjudeltagarna interagerar med
varandra. Huruvida deltagarna reagerar på, eller eventuellt ifrågasätter, varandras svar och
åsikter samt ifall de ställer egna frågor till varandra (30). Tanken är att deltagarna skall
diskutera med varandra i så stor utsträckning som möjligt. En moderator leder intervjuerna
och ser till att diskussionen inte hamnar för långt i från ämnet. Vid behov fördelar även
moderatorn ordet och ser till att alla får komma till tals. Fokusgruppsintervjuer ger
information om sociala gruppers normer, tolkningar och sätt att interagera med varandra
(32). När fokusgruppsintervjuer används som forskningsmetod är interaktionen deltagarna i
mellan en viktig del som bidrar till att ge forskaren en djupare förståelse för deltagarnas
“arbete” eller ”verklighet”. Vilket är en anledning till att fokusgrupper används i stället för
individuella intervjuer (30). Det är också mer resurssnålt med gruppintervjuer än enskilda
intervjuer, särskilt då någon form av bredd i materialet eftersöks. Med intervjuer ges
möjlighet att komma djupare in på ett ämne än vid exempelvis observationsstudier då
varken diskussionens djup eller längd kan påverkas (32).
Data samlades in genom fyra semistrukturerade fokusgruppsintervjuer med två till fem
deltagare i varje grupp. Antalet fokusgrupper som genomförs påverkas av både tid och
resurser och i detta fall när det var knappt om båda blev antalet grupper fyra. Det finns
teorier om att mellan 12-15 grupper skulle vara optimalt medan andra teorier menar att för
många grupper kan vara slöseri med tid om den “teoretiska mättnaden” ändå är uppfylld
(30).
Det rekommenderade antalet deltagare i varje grupp varierar, det rapporteras om lyckade
grupper från allt mellan tre till tolv deltagare (31).

Genomförande
En förfrågan till cheferna på respektive vård- och omsorgsenhet skickades ut av
projektledaren för MuMs-projektet. Förfrågan gällde om det fanns möjlighet att få i hop det
team som deltagit i utbildning/fördjupad handledning inom den tidsram som fanns uppsatt
till datainsamling för denna uppsats. Alla fyra enheter tackade ja. En inbjudan till varje
enskild deltagare formulerades (se bilaga 2) och skickades ut till enheterna via e-post för
distribution till de berörda fokusgruppsdeltagarna.
En intervju- eller frågeguide utformades (se bilaga 3). I guiden användes öppna frågor med
fokus på deltagarnas upplevelser av projektet. Frågorna formulerades för att kunna
säkerställa någon form av jämförbarhet mellan grupperna. En rangordningsövning och en
associationsövning inkluderades i frågeguiden för att få gruppdeltagarna att slappna av och
öppna upp till samtal och diskussion. Dessa övningar exkluderades sedan ur materialet och
ingår inte i resultatdelen. I slutet av intervjuguiden fanns en fråga som bad deltagarna
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berätta vad de tyckt varit viktigast under dagens samtal. Även detta material exkluderades
från resultatet, men användes i analysarbetet för att säkerställa att de meningsenheter som
togs ut inte exkluderade något som deltagarna ansåg viktigt.
Fokusgruppsintervjuerna genomfördes i form av fyra semistrukturerade gruppintervjuer
med mellan två till fem deltagare per grupp. Alla intervjuer spelades in på två digital voice
recorder. Att använda ljudinspelning som enda dokumentation kan vara att föredra, då det
är lättare för deltagarna att tänka bort än exempelvis en videokamera (32).
Intervjuerna följde den i förväg utarbetade frågeguiden och en av författarna agerade
moderator. Alla fyra intervjuerna leddes av samma moderator. Den andre författaren
närvarade i egenskap av observatör vid samtliga intervjuer. Dennes uppgift var att iaktta
diskussionerna och detaljerat dokumentera vem som sa vad samt eventuell icke-verbal
kommunikation av betydelse. Att endast dokumentera intervjuerna med ljudinspelning kan
innebära svårigheter med att skilja de olika rösterna från varandra vid transkriberingen.
Observatörens anteckningar är ett stöd om dessa svårigheter uppstår (32).
Intervjuerna pågick i mellan 33-74 minuter. Alla intervjuer gjordes på aktuell vård- och
omsorgsenhet. Mineralvatten och godis erbjöds deltagarna under intervjuerna.

Etiska aspekter
Varje deltagare fick inför intervjuerna ett brev där de informerades om att deltagandet var
frivilligt och att de närsomhelst fick avbryta intervjun utan att ange varför. Denna
information gavs även muntligt vid varje intervjutillfälle. Dokumentation av intervjuerna
gjordes via ljudinspelning. Endast författarna har haft tillgång till ljudfilerna som efter
transkribering raderats. Transkriberingarna avidentifierades.
Studien ingår i MuMs-projektet som granskades och godkändes av Etiska kommittén i
Uppsala 2009-03-11 med diarienummer 2009/053.

Databearbetning
Författarna delade upp transkriberingarna emellan sig. Transkriberingsarbetet påbörjades
snarast möjligt efter intervjuerna och allt material skrevs ut ordagrant. Ord som ej kunde
urskiljas, på grund av att deltagarna pratade för tyst eller samtidigt, markerades. Det
nedskrivna materialet lästes flera gånger av författarna, både tillsammans och enskilt.

Analys
Textmaterialet analyserades systematiskt med kvalitativ innehållsanalys. Detta görs genom
att texten delas in i meningsenheter, det vill säga, meningar eller stycken som relaterar till
varandra genom innehåll och sammanhang. Sedan kondenseras meningsenheterna, vilket i
detta fall innebär att de kortas ner och koncentreras så att endast kärnan i budskapet finns
kvar. De kondenserade meningsenheterna kortas ned ytterligare för att bilda koder. Koderna
jämförs sedan med varandra och sorteras in i kategorier och eventuella underkategorier som
skall spegla intervjuernas centrala budskap. Utifrån dessa bildas större teman som skall visa
på intervjuernas innehåll (33).
Författarna delade, först på var sitt håll, in texten i meningsenheter för att sedan jämföra
dessa och diskutera fram de slutgiltiga enheterna. De meningsenheter som båda tagit ut
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inkluderades på en gång, övriga diskuterades gemensamt. De enheter som författarna
tolkade på olika sätt, vilket oftast berodde på svårigheter att utläsa vad deltagarna sagt eller
menat, uteslöts.
De kriterier som använts vid uttagandet av meningsenheter var att det skulle gå att förstå
dem. Flera deltagare hade ett annat modersmål än svenska och efter transkriberingen var
flera meningar svårbegripliga. I de fall då vi varit helt säkra på meningsenhetens betydelse
har vi lagt till förklarande text inom parentes, i de fall vi varit mer osäkra har vi strukit
styckena. Förklaring inom parentes har även lagts till om deltagaren syftar på något som inte
framgår i meningsenheten. Inkluderade meningsenheter fick inte innehålla markeringar som
antyder att betydande ord inte gått att höra så att meningen kan missuppfattas eller
feltolkas.
Kondenseringen skedde gemensamt. Kodnamnen diskuterades fram och tillbaka flera
gånger. Flera koder blev något långa men dessa behölls för att inte något av innehållet skulle
gå förlorat.
Koderna skrevs ut på papper och klipptes isär. De flyttades sedan fram och tillbaka och
grupperades i olika konstellationer tills alla koderna inkluderades i någon kategori. Kategorin
fick då ett titelnamn som ämnade omfatta alla inkluderade koder. Färgmarkeringar användes
för att särskilja de olika intervjuerna från varandra vid en eventuell jämförelse. Under detta
arbete skedde en parallell genomgång av meningsenheterna för att försäkra att dess
ursprungliga mening inte gått förlorad. De meningsenheter som under bearbetningen
visade sig obegripliga eller betydelselösa uteslöts.
Även kategorierna ändrades flera gånger. Underkategorier lades till och togs bort för att få
kategorierna på en likvärdig nivå. Exempel från analysen ges i tabell 1.
Tabell 1. Exempel från innehållsanalysen
Meningsenhet

Kondenserad Meningsenhet

Kod

Man tänkte inte på att det här är faktiskt
en stor händelse i deras dag också. Det är
då dom kommer ut och det händer
någonting. Det är en måltid dom ska ha.

Tänkte inte på måltiden som en
stor händelse

Förståelse för måltidens Måltidsupplevelsens betydelse
betydelse

och även det här hur man, hur vi uttrycker Hur vi uttrycker oss (förändrats)
oss (har förändrats)

Kategori

Använder nya uttryck

Måltidsupplevelsens betydelse

men det är ju en stor fråga, just måltiderna Måltider och mat en stor fråga, lika Uppvärdering av mat
eller maten över huvudtaget är ju en stor viktig som omvårdnaden
och måltid
fråga. inte nog med omvårdande utan
maten är ju lika viktig

Måltidsupplevelsens betydelse

man jobbar ju oftast och man delar maten Dela mat ett arbetsmoment inget Från arbetsmoment till Måltidsupplevelsens betydelse
och så här men man har inte tänkt på just tänk på matsituationen
måltid
hela matsituationen runt omkring, det är
inte bara att ge
jag får bara ett ord i huvudet det är:
”utfodring”. Jag vet inte varför… det är. …
man serverar bara maten. Man serverar
bara runt... sen är det inget mer med det.

Förr utfodring, serverar bara
maten, inget mer

och sen jobbar vi ju på väldigt olika sätt
Olika syn och arbetssätt –Måltid
alltså en del... ser det mer som ett
som arbetsmoment eller trivsel
arbetsmoment och del ser det mer som att
man ska skapa trivsam stämning liksom
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Från utfodring till
måltid

Måltidsupplevelsens
betydelse

Olika synsätt på
måltiden

Måltidsupplevelsens betydelse

Resultat
Den sammanställda analysen resulterade i 17 kategorier, med två huvudteman innehållande
åtta respektive nio kategorier. Dessa redovisas i tabell 2.
Tabell 2. Teman och kategorier
Tema

Kategori
Utbildning för förändring
Kostregistrering och Måltidsobservation som redskap
Riktlinjer
Insikt av återkoppling
Externt stöd
Delaktighet och Lärande
Syn på förändringsarbete
Nå ut till all personal
Strävan efter måltidsro
Eftersträvar restaurangkänsla
Ökad valmöjlighet för boende
Rutiner och åtgärder
Ökad betydelse av näring
Tydliggjord ansvarsfördelning
Ökad kommunikation
Ökad reflektion och diskussion
Måltidsupplevelsens betydelse

Faktorer som påverkar förändringsarbete

Upplevda förändringar

Faktorer som påverkar förändringsarbete
Utbildning för förändring

Deltagarna upplevde utbildningen som positiv då den öppnade deras ögon för sådant som de
tidigare bara gjort av ren vana utan att inse innebörden med det.
Utbildning uttrycktes som en viktig grund att stå på. Dels för individerna själva. ”Det är
enkelt att göra rätt när man vet vad som är rätt”. Dels för samarbetet i arbetsgrupperna då
utbildningen bidrog med nya ord. Att alla använder samma ord, och menar samma sak med
orden, underlättar kommunikationen kring nutritionsarbetet och även i arbetet att nå ut till
kollegerna på enheterna. Kostombuden upplevde ett större gehör i övriga personalgruppen
om de kunde säga att någonting kom från utbildningen och inte var något de själva hittat på.
”Jo men alltså att man ja allra helst när man säger att ja det här det har vi
fått från utbildningen och vi ska göra så... det är det som... Det tar det”
Deltagarna upplevde att en ökad diskussion utifrån den nyförvärvade kunskapen
också bidrog till att underlätta förändringsarbetet inom verksamheten.
Kostregistrering och måltidsobservation som redskap

Kostregistreringen återkommer i alla intervjugrupper flera gånger och i olika sammanhang.
Alla uttryckte att det kändes tungt och tidskrävande i början, men tyckte att resultatet var en
väckarklocka. Resultaten av kostregistreringarna gav också en översikt av brukarnas matintag
och kunde redovisas på ett konkret och tydligt sätt. Intervjudeltagarna uttryckte att resultatet
av kostregistreringen också gav insikt i hur lite energi och näring vissa brukare faktiskt fick i
sig och hur lång tid det gick mellan kvällsmål och frukost. Konkreta exempel från
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kostregistreringarna uppgavs ge kunskap om hur de med enkla medel kan öka
energimängden.
Deltagare från en vård- och omsorgsenhet uttryckte att de nu själva kan använda sig av
matregistrering ifall gästerna oväntat går upp eller ner i vikt.
”att man kan göra matregistrering och kolla vad dom... vad det beror på
att man ökar i vikt.”
I en annan grupp hade någon gjort en egen måltidsobservation och tyckte att hon genom
den nu kunde se situationen ur ett nytt perspektiv genom att hon ”upplevt situationen
utifrån”.
Riktlinjer

Riktlinjer ansågs vara ett viktigt verktyg för att hela personalstyrkan skall arbeta på samma
sätt och mot samma mål.
”det är viktigt med riktlinjer så att alla jobbar åt samma mål”
I en grupp nämndes dock att riktlinjer kan ge dåligt samvete i de fall då de inte kan efterföljas
av olika anledningar.
Insikt av återkoppling

En mycket betydelsefull faktor som deltagarna beskriver i förändringsprocessen är
återkoppling. I intervjuerna nämndes ”väckarklocka” eller ”Aha-upplevelse” vid flera tillfällen
som något som krävdes för att verkligen vakna och förstå varför de här förändringarna
faktiskt var viktiga. Den väckarklocka som specifikt nämndes flera gånger var
kostregistreringen, eller snarare återkopplingen på resultatet av kostregistreringen. Detta för
att den tydliggjorde och gav översikt över situationen.
”Spännande att få se den där personen som hade mjölken. Bara ett extra
glas mjölk, hur pass mycket det gav, i nutrition och näringsintag. Så det var
en stor väckarklocka.”
Externt stöd

Den allmänna uppfattningen var att det är svårt att förändra rutiner och arbetssätt inifrån
verksamheten. Förändring underlättas av att direktiven kommer utifrån.
”Alltså det är alltid det ska komma utifrån. Det går inte att ändra något
inifrån oftast. Det ska komma någon utifrån och säga... annars går det
inte”
En utomstående person som ger hjälp och stöd när det efterfrågas ansågs vara en stor fördel
jämfört med någon som själv bestämde och kom med pekpinnar.
”och sen tror jag det beror också på att A inte kom hit och sa ”så här ska
ni göra” utan hon var som en vägledare… ”
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Delaktighet och lärande

Saker som intervjudeltagarna uttryckte som framgångsfaktorer för själva förändringarna var
bland annat att hela personalen var med. Aspekter som upplevdes positiva för att få med
hela personalen var att alla fick vara delaktiga redan i början av projektet, att de upplevde att
de blivit lyssnade på och att deras åsikter togs på allvar.
”Jag tror på att alla har fått vara med från början. För det var ju så det
började. Att man frågade inte bara dom som liksom var med i projektet
utan… allihopa på avdelningen och så fick dom…”
Deltagarna beskrev också stödjande faktorer för en varaktig förändring som t.ex. att hela
personalen gör likadant, att de samverkar och att de håller efter och säger till varandra när
någon glömmer och faller tillbaka i gamla vanor. Ny personal introduceras från början i det
nya sättet att tänka och arbeta kring nutrition, mat och måltid.
Syn på förändringsarbete

Tre av fyra grupper anser att förändringsarbetet aldrig avslutas, utan är en ständigt pågående
process. Flera intervjudeltagare berättar att personalen hela tiden kommer på nya saker och
ställs inför nya situationer. Deltagarna uttrycker att ökad medvetenhet och ökad kunskap gör
att de uppmärksammar problemen tidigare och att de nu kan tänka i andra banor när
problem uppstår. Ökad medvetenhet beskrivs också som en förutsättning för fortsatt
förändringsarbete.
”Vi fortsätter träffas en gång i månaden och det här är inte avslutat för
våran del. Det här är en pågående process hela tiden. Det finns ju hela
tiden saker som man kan bli bättre på.”
En grupp ansåg att de hade gjort sina förändringar nu och inte kunde göra mer.
”Vi fortsätter så som vi har jobbar nu, vi har ju gjort dom här ändringarna
och vi kommer nog inte kunna göra så mycket mera så att du (vi) kan nog
inte göra så mycket mera för vi har ju redan det känns som vi har bra koll
på det.”
Nå ut till all personal

Att nå ut upplevdes olika svårt av olika gruppdeltagare. Många tyckte att det, framförallt i
början, var en tidskrävande process. De kände att de fick tjata på sina kollegor och några
kände sig som poliser. I vissa grupper rapporterades motstånd till förändring, detta uppgavs
dock minska med tiden. Faktorer som sades påverka den tid det tar att nå övrig personal var
sammansättningen av arbetsgruppen och individerna som ingick i den. Alla grupper ansåg
ändå att det hela tiden gick lättare och lättare och att de flesta nu var med på tåget.
”och ibland kan det vara lite svårt att nå dom, och liksom ibland kan man
känna sig som en polis”

Upplevda förändringar
Deltagarna uppgav att de upplevt både konkreta och abstrakta förändringar inom följande
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kategorier:
Strävan efter måltidsro

Alla grupper uttryckte att hela måltidssituationen blivit lugnare och att de är måna om att
upprätthålla den nyvunna måltidsron. I flera grupper berättade personalen att de tidigare
kunde starta diskmaskinen mitt under måltiden och att radion ofta var på i bakgrunden. Båda
utan en tanke på att de kunde störa brukarna. Nu väntar de med att starta diskmaskinen till
efter måltiden och radion är tyst. Om musik spelas så är det någon skiva med lugn musik. En
grupp berättar också att de har fått insikt om hur skramlande ljud från diskmaskinen
påverkar hörapparater.
Intervjudeltagarna beskriver också hur det förut pratade högt med varandra medan de
sprang fram och tillbaka mellan matsal och kök och att de delade mat och medicin om vart
annat. Mat och måltidsarbetet är nu mera strukturerat och alla avdelningar har måltidsregler.
All personal som befinner sig i måltidssituationen ska fylla en funktion som att servera eller
hjälpa brukarna att äta.
”Det är mer strukturerat nu. Att vi försöker dela upp det så att det inte ska
bli så rörigt i matsalen. Att vi delar mediciner före vi serverar maten så att
vi försöker få det som ett litet förlopp då. Så att det inte blir allt samtidigt
man får in dricka och mediciner och mat om vart annat och…”
Eftersträvar restaurangkänsla

En annan stor förändring ligger i själva värderingen av måltiden. I två av grupperna beskrevs
förändringarna som att eftersträva ”restaurangkänsla”. Det ska se trevligt ut. Uppläggningen
ska se aptitlig ut och det ska se trevligt ut vid bordet.
”nu vi tittar mer och mer hur vi ska lägga maten på tallriken hur vi ska
servera lite hemtrevligt för dem”
En enhet har infört en liten ”förrätt” i väntan på maten samt lägger menyer på bordet för de
brukare som kan läsa själva. En annan enhet berättar att de förut endast hade dagens
maträtt uppskriven på en tavla i matsalen, men att många inte kunde läsa den. Istället
presenteras nu maten muntligt för brukarna. Att personalen nu presenterar maten istället för
att bara ställa ner en tallrik mat framför brukaren nämndes även av intervjudeltagare från en
annan enhet.
Två enheter hade möblerat om i sina matsalar. Ommöbleringen skedde dels för att underlätta
serveringsarbetet dels för att skilja matsalen där de äter, från ”mysdelen” med soffgrupper
där de till exempel fikar. Färska grönsaker förekom väldigt sällan förut men erbjuds nu nästan
varje dag.
Ökad valmöjlighet för brukarna

En tydligt ökad valmöjlighet gällande mat och dryck för brukarna uttrycktes på alla fyra
enheterna. Personalen frågar nu brukarna varje måltid så att de får möjlighet att uttrycka sin
önskan om val av dryck och mat. Olika typer av tidigare matsystem har beskrivits. Deltagare
berättade hur brukarna förut fick kryssa i en lista två veckor i förväg vilken mat de önskade
äta och hur problematiskt detta blev när maten sen kom. Två av enheterna beställer i
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dagsläget hem två olika maträttsalternativ varje dag som brukarna får välja mellan. På en av
dessa enheter berättar deltagarna att brukarna får ta bröd och andra tillbehör själva men att
huvudrätten läggs upp på tallriken vid bordet. Deltagarna på två av enheterna uttryckte att
de blivit bättre på att anpassa portionsstorlekarna. De lägger hellre upp lite mindre och
erbjuder en portion till.
Intervjudeltagare från olika enheter beskrev hur de förut hade nedskrivna rutiner för vad
varje brukare ville ha till frukost och kvällsfika. De hade färdigbredda smörgåsar som de
delade ut och de frågade aldrig om någon önskade något annat. Numera tillfrågas de flesta
brukarna varje morgon och varje kvällsfika vad de vill ha innan det tillreds. Ett större utbud
av frukostmat beskrivs också. Även måltidsdryck serverades slentrianmässigt tidigare enligt
flera av intervjudeltagarna, mest förekommande var saft. Numera finns det mer att välja
mellan och brukarna får välja dryck vid varje måltidstillfälle. De tillfrågas också om de vill ha
mer. På en enhet berättar deltagarna att brukarna ska få möjlighet att välja den dryck som
passar maträtten.
”Och dom får välja dricka, förut var det bara att man tror vad dom tycker
om så hällde man det…”
Rutiner och åtgärder

Flera intervjudeltagare uttrycker att de nu använder mer genomtänkta åtgärder både i
förebyggande syfte direkt vid inflyttning och vid lågt BMI. Mer konkreta förändringar som
diskuterades var bland annat nya rutiner för nyinflyttade. Alla brukare vägdes vid inflyttning.
Ny vikt togs sedan var tredje månad. Deltagare från en enhet berättade om ett specifikt
inflyttningssamtal som utfördes för att ta reda på om det finns något som den nyinflyttade
verkligen inte tycker om eller om denne har någon favoriträtt. Matsamtalet används också
för att utreda om det finns allergi, intolerans, religion eller annan övertygelse som gör att
brukaren inte kan äta allt.
Samtliga grupper berättar att de förut rutinmässigt beställde och gav näringsdryck till brukare
som åt dåligt och att många inte drack den. Nu arbetar de i större utsträckning med att
energiberika maten och beställa energikost istället. Avdelningarna beställer hem grädde och
smör och tillsätter extra till de som behöver. Två enheter berättar att de gör en egen
näringsdryck, som brukarna verkar tycka bättre om.
”förut då var det bara automatiskt näringsdryck liksom, som en del inte ens
gilla”
Deltagare från olika enheter nämnde att de har mer fokus på att anpassa kost efter individ
och behov. Det handlade om allt från konsistens, och energi till personliga preferenser.
”Det var inte helt självklart att man skulle eh... se till så att dom hade anpassad kost som det
är nu. Som alla fokuserar lite på. Att det är rätt kost till rätt person.”
Ökad betydelse av näring

Intervjudeltagarna nämner att nutritionen nu har fått ett helt annat fokus. Personalen
diskuterar med varandra och provar nya sätt när brukarna inte äter. Det uttrycks också att det
finns ett ökat tänk på näringsinnehåll hos all personal. Alla är mer uppmärksamma och
känner ansvar för brukarnas matintag. Deltagarna från en enhet pratar om ett ökat
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engagemang för att de nu vet att brukarna behöver vissa näringsämnen.
”Och just det här också, när när vårdtagare inte äter att man man försöker
på andra sätt, man tänker i andra banor idag, än vad man kanske gjorde
förut”
Tydliggjord ansvarsfördelning

En annan förändring som beskrivs ha gjort stor skillnad är tydligare arbets- och
ansvarsfördelning. Förut kände sig ingen som yttersta ansvarig eller visste inte vem som
ansvarade. Kostombuden kände sig osäkra och övrig personal lyssnade inte alltid på dem.
Med en tydligare ansvarsfördelning vet de vem de skall vända sig till om problem dyker upp
och vad de själva har för ansvar. Att kostombudens roll tydliggjorts är positivt både för dem
själva, så de vet vad som förväntas av dem och för de övriga i personalen som nu lyssnar mer
på vad de har att säga.
”förut vi trodde att bara att den ansvaret har den huvudansvaret e
sjuksköterska fortfarande men vi trodde att nej det är hon måste se att
om nån har inte ätit bra”
Ökad kommunikation

Kommunikationen kring mat, måltid och nutrition upplevs ha ökat i alla led. Personalen
uppger att de nu har mer kontakt med kök och matleverantör. Det pratas mer inom
arbetsgruppen, och dyker det upp problem som rör brukarnas matintag så pratar personalen
med varandra om olika lösningar istället för att åtgärda med något rutinmässigt. Den enda
sjuksköterskan som deltog i intervjuerna uttryckte en upplevd ökad återkoppling till henne i
nutritionsfrågor.
Kostfrågor behandlas numera på personalmöten vilket inte gjordes förut. Två enheter
nämner hur mat och nutrition blivit en stor del av överrapporteringen mellan arbetspassen.
”Det har blivit som en viktig del i planeringen att när man tar över att den
och den har ätit dåligt idag se till att den får lite extra i sig.”
Ökad reflektion och diskussion

Själva måltiden eller måltidssituationen sägs vara mer på tapeten nu vilket yttrar sig i ökad
diskussion och reflektion kring måltiden och måltidsmiljön. En intervjudeltagare uppger att
de reflekterar över förändringarna och undrar hur de kunde göra som de gjorde förut. Nästan
alla deltagare uppger att det finns ett ökat tänk, en ökad medvetenhet eller en ökad
diskussion kring mat, måltid och nutritionsfrågor utan kunna specificera eller förklara vidare.
”Att jag tycker att vi fått en diskussion om måltidsmiljön framför allt och
situationen i matsalen tycker jag vi har diskuterat mycket kring som vi inte
har gjort förut.”
Ökad förståelse för måltidsupplevelsens betydelse

Deltagare från flera av enheterna talar om att förståelsen för måltidens betydelse ökat. En
grupp nämner att mat och måltid är en lika viktig fråga som själva omvårdnaden av brukarna.
Förut sågs delningen av maten bara som ett arbetsmoment. En intervjudeltagare likställer
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den tidigare synen på denna arbetsuppgift med utfodring. En grupp trycker på vikten av vilka
ord som används. Förut delade de maten nu serverar de den. Förut hämtade de brukarna när
det var dags att äta, nu bjuds de in till lunch. Brukaren skall erbjudas en måltid. Deltagare
från två av enheterna uttrycker en ökad förståelse för hur viktigt måltidsupplevelsen är. Och
hur ”stor del måltiden faktiskt kan utgöra i en gammal människas liv”.
”Man tänkte inte på att det här är faktiskt en stor händelse i deras dag
också. Det är då dom kommer ut och det händer någonting. Det är en
måltid dom ska ha.”

Diskussion
Studiens syfte var att undersöka hur personalen på berörda enheter upplever att Mumsprojektet har påverkat deras egen och deras kollegors kunskap, attityder och rutiner
gällande mat, måltid och nutrition.
Intervjudeltagarna uppgav att projektet påverkat både dem och deras kolleger, om än i olika
grad. Diskussionerna tog upp ämnen som tangerade alla fokusområden; kunskap, attityd och
rutiner. Det talades om en ökad kunskap, ett nytt tänk och flera nya rutiner kring mat och
måltid.
Analysen av materialet resulterade i två huvudteman. Upplevda förändringar samt faktorer
som påverkar förändringsarbete. Alla deltagare nämner stora förändringar i arbetssätt och
”tänk” kring mat och måltid, främst kring måltidssituationen. Struktur, ordning och lugn vid
måltiden nämns som förändringar från tidigare matrutiner. Brukarna har större valmöjlighet
nu än vad de hade tidigare, både vad gäller maträtt, dryck och portionsstorlek. Det skall
klargöras att ingen mätning eller observation av genomförda förändringar har gjorts av
författarna, resultatet bygger helt på deltagarnas upplevelser.
Förutom en diskussion om genomförda förändringar har ett antal ”förändringsfaktorer”
framkommit under studien. Detta är faktorer som deltagarna tog upp som betydande i själva
förändringsprocessen eller som upplevd anledning till att en förändring skett. Utbildning,
återkoppling samt delaktighet är återkommande punkter. Stöd och vägledning från en
utomstående person anses också ha varit en påverkande faktor.
Från början var avsikten att jämföra likheter och olikheter mellan de två
interventionsgrupperna och de två kontrollgrupperna i resultatet, men på grund av lågt
deltagarantal valdes att inte fullfölja detta.

Metoddiskussion
Från början bokades fyra intervjuer med fem deltagare i varje grupp. Endast på en av
enheterna kom alla fem. Övriga enheter var underbemannade på grund av sjukdom. Detta
kom inte till författarnas kännedom förrän vid intervjustart. En enhet där det i förväg hade
rapporterats om sjukdom bokades om till ett senare tillfälle, men även vid detta tillfälle
saknades deltagare. Till två av intervjuerna kom endast två deltagare. Detta ligger under det
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rekommenderade lägsta antalet för fokusgrupper. Risken med ett lågt deltagarantal är att en
del av gruppdynamiken går förlorad (31). Författarna tror dock inte att det påverkat
resultatet nämnvärt då diskussionerna, och det data som framkommit ur dem, sett liknande
ut i alla grupper oavsett deltagarantal. Det lägre deltagarantalet har istället underlättat
transkriberingen och analysen av materialet. Det var enklare att urskilja rösterna under
transkriberingen i de grupper med lägre deltagarantal. Det var även lättare att fånga upp
allas åsikter när de ”pratade i munnen på varandra”, vilket bidrog till att en mindre mängd
data gick förlorad. Om deltagarantalet är för stort kan materialet bli allt för omfattande vilket
försvårar analysarbetet (31).
En faktor som måste beaktas är att majoriteten av deltagarna var undersköterskor. Eftersom
endast en sjuksköterska deltog finns ingen bredd i arbets- och ansvarsområden. De flesta
förändringar som diskuterades låg kring måltiden, måltidssituation samt boendes ökade
valmöjlighet kring mat och måltid. Dessa områden ligger inom undersköterskornas ansvar.
Hade fler sjuksköterskor deltagit hade resultatet antagligen sett annorlunda ut.
En begränsning vid användande av fokusgrupper är att alla kanske inte får komma till tals.
Det är moderatorns uppgift att fördela ordet och en oerfaren moderator kan givetvis påverka
resultatet. Samtliga deltagare upplevdes dock bekväma i situationen och pratade i stor
utsträckning utan uppmuntran från moderatorn. En deltagare uttryckte oro för att bli
inspelad men slappnade av efter de inledande övningarna. Samma författare agerade
moderator i samtliga intervjuer. För att undvika att bli påverkad av vad som framkommit i
tidigare intervjuer höll denne sig till frågeguiden under alla intervjuerna.
Intervjumaterial kan analyseras på olika avancerade nivåer. I denna studie valdes att
transkribera samtalen på ordagrann nivå. Det är lätt att förlora interaktionen mellan
deltagarna om transkribering sker på en grövre nivå (32).
Kvalitativ innehållsanalys användes vid analys av materialet. De framtagna koderna är i vissa
fall något långa. De har behållits så för att inte hamna för långt ifrån intervjumaterialet. Alla
intervjuer och transkriberingar gjordes innan analysen påbörjades. Detta för att minska
risken att bli partisk av uppkomna mönster och teman inför senare intervjuer. För att stärka
tillförlitligheten i resultatet har även projektledare samt dietist i Mums-projektet deltagit i
analysarbetet.

Resultatdiskussion
Faktorer som påverkar förändringsarbete

De påverkande faktorer som tagits upp är de som deltagarna själva uttryckt som avgörande
för genomförda förändringar.
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Utbildning och kunskap

Den upplevda kunskapsökningen som anledning till förändrat och förbättrat nutritionsarbete
stämmer väl överens med tidigare studier inom området. Deltagarna beskrev utbildning som
något som inte bara gav kunskap utan även underlättade kommunikationen kring
nutritionsarbetet. Brist på kunskap och kommunikationsproblem har tidigare setts som två
faktorer som försvårar nutritionsarbetet (22). Brist på uppmärksamhet och utbildning har
belysts som orsaker till malnutrition hos brukare (23) och personalens kunskap anses vara en
avgörande faktor för förekomsten av malnutrition (15). Otillräcklig kunskap har även setts
som ett hinder för en lyckad implementering (11).
Denna studie har inte undersökt deltagarnas kunskapsnivå men de uttrycker själva att de har
haft stor nytta av utbildningen. En deltagare säger att ”vi gjorde fel innan för vi visste inte
vad som var rätt” och att ”det är enkelt att göra rätt när man vet”. En annan deltagare säger
att de inte hade ord för vad de gjorde innan. Många deltagare tycker att utbildningen
genomsyrar hela deras dagliga arbete.
Insikt

Att ta reda på det upplevda behovet av det nya verktyget eller de nya riktlinjerna, redan i
planeringsstadiet har setts som en framgångsfaktor i tidigare implementeringsstudie (10). I
intervjuerna nämndes ”väckarklocka” eller ”Aha-upplevelse” vid flera tillfällen som något
som krävdes för att verkligen vakna och förstå varför de här förändringarna faktiskt var
viktiga. Denna insikt gjorde att det plötsligt fanns ett behov. Kanske krävs det en viss
kunskapsgrund för att kunna se och förstå behovet. Den väckarklocka som specifikt nämndes
flera gånger var kostregistreringen, eller snarare återkopplingen på resultatet av
kostregistreringen
Delaktighet och externt stöd

En annan viktig framgångsfaktor som tidigare setts är hur väl de nya riktlinjerna fungerar ihop
med det gamla arbetssättet (10, 11). Personalens delaktighet från början av projektet är ett
sätt att överbrygga eventuella svårigheter, då de kan komma med förslag på hur det kan fås
att fungera på just deras arbetsplats. Deltagarna uttryckte även en positiv känsla av att ha
blivit lyssnade på och tagna på alvar. De upplevde mer att de fick hjälp och stöd i sitt
förändringsarbete än att någon kom och bestämde över dem. Det uttrycktes vara positivt för
förändringsarbetet att det kommit en person utifrån verksamheten. Detta kan bero på att
just att personen var utomstående men även på personen i sig. En auktoritär person kan
påverka en hel grupp både för och emot förändring (11).
Nå ut till personalen

Det har upplevts olika svårt att nå ut till de övriga i personalgruppen. Det uppges ha varit ett
tidskrävande moment, framför allt i början och deltagarna upplever att de fått tjata på övrig
personal. Förändringsgrad beskrivs som något individuellt. Tidigare studier beskriver just att
hinder för implementering kan vara personberoende och/eller bero på arbetsgruppens
sammansättning (11). Att förändringsgraden är individberoende kan vara en fördel eller en
nackdel. De som snabbt anammar ett nytt arbetsätt kan påverka övrig personal positivt
medan motstånd och långsam övergång kan ses som ett hinder.
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En gemensam uppfattning inom grupperna är att projektet har inneburit en förbättring i
arbetet kring mat och måltid. De enheter som besökts i denna studie har alla fått en
fördjupad utvärdering av Mums-projektet. Detta innebär att mer tid har spenderats på dessa
enheter än de övriga. Det har gjorts kostregistreringar och provtagningar på vårdtagarna
vilket inte gjorts på de övriga enheterna. Personalen har också fått återkoppling på
resultaten. Detta utöver den utbildning och/eller fördjupade handledning som ingår i
projektet. Det är därför svårt att avgöra varifrån den förvärvade kunskapen kommer. Även
om det kan sägas att personalen upplever en ökad kunskapsnivå inom mat, måltid och
nutrition kan det inte specifikt pekas på vilken del som varit den mest avgörande, eller om
det är kombinationen av flera. Vad som beror på Mums-projektet och vad som beror på
andra faktorer är också svårt att urskilja. Yttre faktorer som kom upp under
fokusgruppsintervjuerna var andra utbildningar samt bevakningen av äldreomsorgen i media
under den senaste tiden.
Upplevda förändringar

Flera upplevda förändringar kan kopplas till faktorer som påverkar nutritionsstatusen hos
brukarna.
Struktur och ansvarsfördelning

Bristande organisatorisk struktur och avsaknad av ansvarsfördelning har i tidigare studier
framställts som ett stort hinder för nutritionsarbetet (25, 26). Deltagare från flera grupper
har beskrivit ett förtydligande inom både arbetsuppgifter och ansvarsfördelningar vilket har
underlättat arbetet. En deltagare uttryckte att de tidigare trott att då huvudansvaret för
nutritionen var sjuksköterskans, var det upp till henne att uppmärksamma om en brukare
inte åt. Även en ökad struktur kring både nutrition, mat och måltid beskrivs i samtliga
grupper. Struktur och nya rutiner kring viktuppföljning underlättar översikt av brukarnas
nutritionsstatus. Struktur kring måltiden har inneburit bland annat mindre spring och ett
ökat lugn.
Restaurangkänsla

Intervjudeltagarna beskriver på olika sätt hur de numera eftersträvar att uppläggningen av
maten ska se aptitlig ut ”man äter med ögonen också”. Portionsstorlek diskuteras både som
ett eget val för den äldre, men även utseendemässigt. För stora portioner kan kännas
övermäktiga. Även dukningen skall vara hemtrevlig. Det pratas om ommöblering, menyer
och förrätter. Enligt en tidigare nämnd studie berättar personal att en huvudfaktor till att
boende inte äter är att maten inte ser aptitlig ut (22) vilket framkom även i en annan studie
där brukare hade möjlighet att inta sin mat på restaurang (21). Kanske just därför nämner
deltagare i två av grupperna att det just är restaurangkänsla de eftersträvar.
Ökad valmöjlighet

Brukarnas valmöjlighet har ökat, både vad gäller maträtt, dryck och portionsstorlek, vilket
måste anses vara positiv då det i jämförelse med en tidigare studie endast var de äldre som
hade möjlighet att ta sig till en restaurang för att äta som erbjöds den typen av alternativ
(21). Positivt i den bemärkelsen att denna förändring ger alla äldre möjlighet att påverka sin
måltid, oberoende av vart de intar eller möjligen väljer att inta den.
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Kommunikation, diskussion och reflektion

Nutrition, mat och måltid anses ha fått ett helt nytt fokus på enheterna. Bland annat
beskriver intervjudeltagarna hur kommunikationen ökat i ett flertal situationer. Både inom
arbetsgruppen och med yttre involverade parter som matleverantörer. Kostfrågor tas numera
upp på personalmöten och ses som en naturlig del i överrapporteringen till kollegerna. När
problem uppstår diskuterar och resonerar personalen istället för att ta till en slentrianmässig
rutinåtgärd. Kommunikation är en faktor som i tidigare studier setts påverka nutritionsstatus
hos brukare (22).
Intervjudeltagarna säger sig ha gjort en rad olika förändringar. Vissa deltagare kan beskriva
de ändringar de gjort mer detaljerat och andra uttrycker att de har gjort en förändring men
utan att riktigt kunna förklara varför. Om förändringarna beror på den, som deltagarna
uttrycker sig, ökade kunskapen och medvetenheten eller ”bara” är saker som de kommer
ihåg att det pratades om under Mums-projektet är svårt att säga.
Exempelvis nämner deltagare från flera grupper att de nu väntar till efter måltiden innan de
startar diskmaskinen. Endast deltagare från en grupp berättar att de efter Mums-projektet
fått förståelse för hur diskmaskinens slammer påverkar brukarnas hörapparater. Två grupper
uttrycker att de fått en ökad förståelse för hur viktig måltiden är. Med fokus på brukaren har
samma två grupper använt uttryck som att ”den äldre numera erbjuds”, eller ”den äldre
får nu välja…”. Medan övriga grupper mer nämner det som en rutinförändring, med fokus
på personalen ”Personalen frågar nu”. Detta kan indikera att olika kunskapsdjup nåtts i de
olika grupperna, även om liknande förändringar genomförts.

Slutsats
Personalen har upplevt att flera förändringar genomförts under projektets gång. Dessa
förändringar kan antas vara till det bättre, då de kan sammankopplas med faktorer som
tidigare setts påverka malnutrition och nutritionsarbete inom vård och omsorg. Ett antal
faktorer som ansetts påverka till förändring har framkommit. Många av dessa ses i tidigare
studier om implementeringsarbete. Kunskap är en viktig faktor som ligger till grund även för
övriga faktorer.

Vidare forskning
Kostregistreringen gjordes endast på de fyra enheter som besöktes för denna studie och
uttrycktes som en stor del av projektet då resultatet från den, på alla vård- och
omsorgsenheterna, beskrevs som en ”väckarklocka”. Det skulle ge en värdefull kunskap att
undersöka de enheter där denna inte genomförts. I fokusgrupperna ingick endast personal
som varit involverade i projektet. Det vore mycket intressant att ställa samma frågor till övrig
personal på enheterna, samt att få med fler sjuksköterskor.
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Bilaga 1. Arbetsfördelning
• Planering av studien och uppsatsarbetet
Planering av studien och uppsatsarbete, inklusive tidsplan, utformning och begränsningar har
fördelats 50/50 mellan författarna.
• Litteratursökning
Litteratursökning i böcker, vetenskapliga artiklar och avhandlingar har gjorts 50/50
• Datainsamling
Datainsamling gjordes 50/50
• Analys
Analysarbete gjordes 50/50
• Skrivandet av uppsatsen
Uppsatsskrivande har gjorts 50/50
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Bilaga 2. Följebrev
Till Dig som ska delta i fokusgruppsintervju om MuMsprojektet
Mat under Måltidsprojektet (MuMs) har pågått i Uppsala under 4 år. Du och dina kollegor har på olika sätt kommit
i kontakt med projektet. Projektets syfte var att införa de riktlinjer om nutrition, mat och måltider för äldre som
Äldrenämnden fattade beslut om 2006.
Du har tillfrågats om att delta i intervjun då du och/eller dina kollegor har deltagit i en tretimmars
utbildning/fördjupad handledning genom MuMs-projektet.
Syftet med fokusgruppsintervjun är att försöka få en uppfattning om Dina upplevelser av projektet. Detta eftersom
det skulle vara värdefullt för oss, och förhoppningsvis även för Ditt vård- och omsorgsboende, att få en fördjupad
förståelse för effekterna av projektet.
Vi träffas i …….. hos er den …… kl. ……. Det är bra om du kommer på utsatt tid då allas åsikter och tankar är
viktiga att ha med under alla frågeställningar som vi kommer att beröra.
Deltagandet i intervjun är frivilligt och Du har rätt att när som helst avbryta utan att ange varför. Intervjun kommer
att spelas in på mp3. Både ljudfiler och skriftliga dokument kommer att behandlas konfidentiellt. Ingen enskild
person kommer att kunna identifieras av personer utanför ditt vård- och omsorgsboende.
Vi som håller i intervjuerna är dietiststudenter. Resultatet av intervjuerna kommer att användas till vår
examensuppsats och även återkopplas till Ditt vård- och omsorgsboende.

Välkommen!

Vid frågor kontakta:
Camilla Widenberg, dietiststudent
Tfn: 073-600 49 92
E-post: camilla.widenberg@gmail.com

Sandra Gabrielsson, dietiststudent
Tfn: 073-600 08 38
E-post: saga6850@gmail.com

Anja Saletti, projektledare för MuMs-projektet
Tfn: 070-843 79 74
E-post: anja.saletti@pubcare.uu.se
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Bilaga 3. Frågeguide
Fokusgruppsintervju – intervjuguide

Intro:





Presentation av oss, och att detta ingår i vårt examensarbete
Varför vi gör det – som en del av Mat under Måltidsprojektet (MuMs). MuMs-projektet har pågått under 4
år. Projektets syfte var att införa de riktlinjer om nutrition, mat och måltider för äldre som Äldrenämnden
fattade beslut om 2006.
Vårt syfte är att försöka få en uppfattning om hur ni har upplevt projektet.

”Regler”:






Alla svar är bra svar
Det finns inget rätt eller fel
Intervjun spelas in. Ingen utomstående kommer kunna identifiera vem som sagt vad
Sandra kommer föra anteckningar under intervjun för att underlätta analysarbetet.

Så här går det till:







Vi har 90 min
Vi är intresserade av era upplevelser och alla upplevelser är lika viktiga
Det är meningen att ni ska diskutera med varandra kring de frågeställningar jag tar upp.
Jag har inget facit, det finns inga rätta eller felaktiga svar
Min uppgift är att se till att vi inte hamnar för långt i från ämnet och försöka se till att alla kommer till tals

Definition av



Nutrition
o individens biologiska behov av energi och näringsämnen och hur väl detta behov tillgodoses genom
aktuell matförsörjning (riskidentifiering för undernäring)



Mat

o



De livsmedel och den mat som varje individ tillhandahåller, med avseende på kvalitetsaspekter som
hygien, näring, smaklighet, utbud och kulturell acceptans

Måltid

o

Den situation som varje individ kringgärdas av när mat konsumeras, med avseende på egna önskemål,
värdighet och delaktighet.

Här startar inspelningen
Presentation av deltagarna
- Namn, avd, befattning

Associationsövning: Skriv ned det första ni tänker på när jag säger MuMs-projektet.
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Bordet runt -Diskussion kring svaren.

Hur/Vad är era upplevelser av projektet?
- Vilka eventuella fördelar finns det med att ha deltagit i projektet?
- Nackdelar?

Hur arbetar ni med nutritionsriktlinjerna (på respektive avdelning)?
- Hur viktigt tycker ni att det är med riktlinjer för nutrition, mat och måltid?
- Ev Rangordna Nutrition, Mat och Måltiden utifrån vilken Du tycker är viktigast.
Kortfattat bordet runt - varför är den viktigast?
Alt. Fråga - Bordet runt; vilken del av Nutrition, Mat och Måltiden tycker Du är viktigast och varför?

Ge exempel på om det finns något i ert arbete/arbetssätt kring nutrition, mat och måltid som har
förändrats i under projektet?

o

Vad beror förändring på?

Upplever ni någon skillnad i “tänket” kring nutrition, mat och måltid hos er eller era arbetskamrater efter
projektet?
- Hur reflekterade ni över mat och måltid innan projektet?
- Hur resonerar ni nu?

Berätta eller beskriv om ni har kunnat använda något från utbildningen/handledning ni fått i ert dagliga
arbete?
Alt. kan ni berätta om ngt som ni har användning av från utbildning/handledning i ert arbete/arbetssätt?

Hur arbetar ni/planerar ni arbeta vidare med nutrition, mat och måltid efter projektet?

Sammanfattning av det som diskuterats
- Tycker ni sammanfattningen speglar det vi pratat om?
Vad av det vi diskuterat idag tycker var och en har varit viktigast?
Slutligen,
- Har vi missat ta upp något relevant/Är det någon som vill tillägga något?
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