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SAMMANFATTNING
Det är välkänt att patienter som genomgår/genomgått strål- och/eller cytostatikabehandlingar mot
olika cancersjukdomar upplever förändringar i både smak- och luktsinnet. Hur detta påverkar
patientens matintag och måltidsupplevelse i samband med sin sjukhusvistelse var i denna studie
av intresse. Sjukhusmåltidens betydelse för patientens tillfrisknande och återhämtning efter
behandlingarna är av största vikt. Syftet med denna studie var därför att belysa hur patienter med
cancerdiagnos upplever sjukhusmaten samt vilka faktorer som påverkar måltidsupplevelsen.
En enkät utformades inom det aktuella området som senare kom att besvaras av 20 patienter (12
män och 8 kvinnor) vid ett större sjukhus i Sverige. Trots de dokumenterade smak- och
luktförändringar som upplevs bland många patienter med cancerdiagnos, samt en del av denna
studies deltagare, kom författarna fram till att det handlar om relativt enkla åtgärder som skulle
få dessa patienter att äta mer samt njuta mer av den mat som serveras. Av resultaten att döma
fanns det olika faktorer som kan vara viktiga att lägga extra tid på för de patienter som upplever
smak- och luktförändringar. Till exempel en fin uppläggning samt bra konsistens/textur på maten
som serveras. Det fanns också önskemål från deltagarnas sida att få välja själva vilka tider de
ville bli serverade mat. I övrigt var patienterna väldigt nöjda med den mat som serverades, med
några undantag som till exempel potatisen. Patienterna hade svårt att skilja på smak och lukt och
detta kan ha påverkat det slutliga resultatet, trotts detta anser författarna att de fått en rättvis bild
av de problemområden som fanns på det aktuella sjukhuset.
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ABSTRACT
It is well known that patients undergoing a radiation and/or a cytostatic treatment against
different kinds of cancers experience changes in both taste and smell. How this in turn affects the
patient's food intake and meal experience during their hospital stay was of interest in this study.
The hospital food is very important for the patient's recovery and recuperation after the
treatments, the purpose of this study was therefore to examine how patients with cancer
diagnosis experience hospital food, and to examine the different factors that influence the meal
experience.
A questionnaire was designed which was then answered by 20 patients (12 men and 8 women) at
a large hospital in Sweden. Despite the documented taste and odor changes that many patients
and some of this study's participants experienced, the authors ultimately concluded that there are
relatively simple measures that would get these patients to eat more and enjoy the food being
served. The results show various factors that may be important to take under consideration, for
those patients who experience taste and odor changes, such as a nice appearance and good
consistency/texture of the food being served. There were also requests from the participants to
choose for themselves what time they wanted to be served food. The patients were overall very
satisfied with the food served, with some exceptions such as the potato. Patients had, however,
very difficult to distinguish taste and smell, and this may have affected the final outcome;
regardless of that, the authors consider that they have a fair idea of the problem areas that were
on the current hospital.
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1. INTRODUKTION
1.1 INLEDNING
Det finns ungefär 200 olika cancersjukdomar samt ett antal olika behandlingsmetoder mot dessa
(Cancerfonden, 2013). En av de vanligaste behandlingarna är cytostatika, ett läkemedel vars
uppgift är att angripa och skada cancerceller (Karolinska universitetssjukhus, 2013). Nackdelarna
med denna form av behandling är dess biverkningar, det är mycket vanligt att patienterna känner
sig trötta, illamående eller tappar hår (Karolinska universitetssjukhus, 2010).
En annan vanlig behandlingsmetod är joniserad strålbehandling. Syftet med denna behandling är
att förstöra cellernas DNA på det specifika området som behandlas (Cancerfonden, 2013).
Fördelen med denna behandling är att den höga stråldosen som riktas mot tumören skonar frisk
vävnad runt om och minskar då patientens biverkningar. Även denna metod har en baksida då
biverkningar som trötthet, hudirritationer, diarré och illamående är vanligt förekommande
(Karolinska universitetssjukhus, 2013).
Det är allmänt känt att patienter som behandlats för någon form av cancer upplever diverse
bieffekter, däribland smak- och luktförändringar (Bernhardsson et al. 2007:275) (Sánchez-Lara
et al. 2010:1). Dessa förändringar kan te sig på olika sätt, det finns dock studier som tyder på att
patienter som genomgår strålbehandling har svårare att till exempel upptäcka smaken sött
(Sánchez-Lara et al. 2010:5). Andra studier visar att patienter som genomgått
cytostatikabehandlingar har svårare att upptäcka grundsmaken salt, men att dessa
smakförändringar försvinner i genomsnitt tre månader efter behandlingen avslutats. I samma
studier har det även rapporterats att luktsinnet försämrats efter behandling där de äldre
patienterna var mest drabbade (Steinbach et al. 2009:1899).
Den grupp av patienter som visats uppleva mest smak- och luktförändringar var patienter
diagnostiserade med cancer vid huvud- och hals regionen som genomgått strål- eller
cytostatikabehandling. I den gruppen patienter upplever cirka 85 % (Hong et al. 2009:59–60) att
de har fått smak- och luktförändringar (Boltong, 2013:262). I en studie gjord på 518 patienter,
majoriteten diagnostiserade med bröst- och/eller gynekologiska cancersjukdomar, rapporterade
75 % smak- och luktförändringar. Mer än hälften av dessa patienter rapporterade även att de
upplevt problem med mun och svalg samt depression (Steinbach et al. 2009:1819) (Bernhardson
et al. 2007:275–283).
De flesta patienter drabbas inte bara av smak- och luktförändringar utan också av en minskad
salivproduktion och muntorrhet under behandlingen (Hong et al. 2009:60). Detta påverkar själva
ätandet mycket negativt och bidrar till en minskad aptit som följd (Bernhardson, 2007:34–404).
Den minskade aptiten behöver inte alltid bero på de fysiologiska eller de sensoriska
förändringarna hos patienterna. Den psykosociala miljön runt patienten kan även den vara en
5

Examensarbete C, 15hp | Sandra Sjelin & Camilla Roa Cortés
påverkande faktor för minskad matlust. Ett exempel är att vissa patienter associerar
sjukhusmiljön med något negativt. Detta kan avspegla sig på matlusten och påverka smaken,
lukten och utseendet i varje måltid som serveras (Boltong, 2013:262).
Enligt Livsmedelsverket finns det flera faktorer som kan påverka patientens näringsintag när hen
vårdas på sjukhus. Några faktorer är den ovana och oroliga måltidsmiljön som patienten vistas i,
sjukdomen i sig och dess behandlingar/medicinering kan påverka aptiten och bidra till en
minskad matlust. Därför är det ytterst viktigt att patienten har ett eget inflytande över vilka
måltider som serveras samt under vilka tidpunkter hen vill äta (Livsmedelsverket, 2013). Enligt
Viitala (2006) kan man i detta stadie bortse från råd rörande kost i allmänhet, till exempel om
vad som är nyttigt och onyttigt, mattider och så vidare. Viitala betonar att det viktigaste är att
patienterna överhuvudtaget äter, en timme kan de ha god aptit och en annan ingen aptit alls
(Viitala, 2006:6).

1.2 BAKGRUND
Enligt Meilgaard et al. (2006) finns det fyra sensoriska attribut som en individ uppfattar vid intag
av en enskild livsmedelsvara eller under en hel måltid. Dessa attribut är; utseende, lukt,
konsistens/textur och smak. Hos en person som inte är tränad att utvärdera olika
livsmedelsprodukters sensoriska egenskaper, kommer dessa fyra attribut att överlappa varandra
och det blir därför mycket svårt att utvärdera dem var för sig (Meilgaard et al. 2006:7).
Meilgaard et al. hävdar att utseendet är det första attribut och eventuellt även det viktigaste vid
inköpet av en produkt. Det är i detta stadie som ett beslut tas om livsmedlet ska inhandlas och
konsumeras. Det är därför viktigt med till exempel en tilltalande färg, form och storlek (Ibid. 8).
Lukten är det andra attributet och uppfattas genom receptorerna i nästaket. Receptorerna är
känsliga för luftens kemiska sammansättning (till exempel matos) och små partiklar som andas
in stimulerar dessa. Impulser via karnialnerven och luktbulben leds till bland annat frontalloben
där lukten registreras (Henriksson & Rasmusson, 2007:68)(Meilgaard et al. 2008:8-9).
Meilgaard et al. delar upp det tredje attributet i viskositet, konsistens och textur (Ibid. 9-10). I
denna studie ligger fokus endast på de olika lunchkomponenternas konsistens och textur.
Smaken är det fjärde attributet och uppfattas av en människa med hjälp av smakreceptorer som
är samlade i olika strukturer och former på tungans olika områden. Där uppstår impulser från
receptorerna som senare skickas till karnialnerverna. Vidare sker omkopplingar i talamus och i
den förlängda märgen till det primära smakcentrat (Henriksson & Rasmusson,
2007:67)(Meilgaard et al. 2008:11).
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1.3 SMAK OCH LUKTFÖRÄNDRINGAR
Samspelet mellan smak- och luktsinnet är mycket viktigt då luktsinnet till största del bidrar till
att en individ upplever en speciell smak. Tungan uppfattar grundsmakerna salt, sött, surt, beskt
och umami men det som i övrigt upplevs som smak står luktsinnet för. Har en person ett nedsatt
luktsinne brukar personen i fråga även ha ett försämrat smaksinne (1177 Vårdguiden, 2011).
Det finns många olika faktorer till varför personer upplever smak- och luktförändringar, en av
dessa kan vara intag av starka läkemedel som orsakar en försvagning av smak- och
luktupplevelsen. Ett sådant läkemedel är bland annat cytostatika där patienter som får denna
behandling ibland upplever sensoriska förändringar (Bernhardson, 2008:8). Det finns många
orsaker till varför detta kan ske, till exempel att patienten kan få en svampinfektion i munhålan
(Cheng, 2006:2114–2121) eller att patientens slemhinnor blir torra. Dessa två biverkningar kan
båda påverka smakförmågan (Rydholm et al, 2002:318–22) (Sweeney et al, 2000:118–24).
Luktsinnet kan påverkas genom svullnader i näsans slemhinna som till exempel sker vid
infektioner eller polyper (polyper är små rundade vävnadsutväxter på slemhinnan)(Blomqvist,
2004)(1177 Vårdguiden, 2011a). Rapporter påvisar sammanfattningsvis följande, vid en
cytostatikabehandling kan patienten få yttre skador och nervskador på slemhinnor, som vidare
ger upphov till störningar av impulser och som försvårar tolkningarna av dessa två sinnesintryck
(Duffy et al, 2002:178–193).

1.4 CANCER OCH ÄLDRE
Att åldern har ett stort inflytande av förekomsten att drabbas av cancer har länge varit välkänt.
De flesta fall av cancer påträffas i de senare åren av livet (>55 år). Bland kvinnor i åldrarna 4079 och bland män vid 60-79 års ålder är cancer den främsta dödsorsaken (nedgången av dödsfall
efter 80 år beror på att antalet individer som uppnår denna ålder är väldigt få). Anledningen till
detta är bland annat att immunförsvaret blir mer försvagat ju äldre man blir. En annan anledning
är att en tillväxt av somatiska mutationer förekommer vilket associeras med elakartade
cancertumörer (Kumar, 2009:273).
Det finns, som redan nämnts, många olika faktorer till att en person upplever försämringar av
smak- och luktsinnet. Åldern är en naturlig faktor till ett försämrat smak- och luktsinne, då
antalet receptorer minskar och man blir mer okänslig för både lukt och smak (Hälsouniversitetet,
2007).
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1.5 TEORETISK BAKGRUND
1.5.1 TOTALA INSTITUTIONEN
När patienter hamnar på sjukhus betyder det att deras tillstånd är så pass kritiskt att de måste
överlämna sig helt och hållet till läkarkåren. Patienten spenderar där alla dygnets timmar och är
beroende av måltiderna och omsorgen som finns att tillgå. Enligt den amerikanske sociologen
Erving Goffman försummas individens personlighet i detta sammanhang och han kallar detta för
den ”totala institutionen" (Holm & Kristensen, 2012:98). Vidare behöver det inte vara avsiktligt
gjort utan kan bero på exempelvis hygienkrav, bekvämlighet och rationalisering från
organisationens sida. På ett sjukhus blir detta mer påtagligt då patienten oftast får speciella
kläder och mat som den kanske inte tycker om men är tvungen att äta och bära.
Goffman diskuterar också om hur patientens måltidssituation ser ut på ett sjukhus där ett
centraliserat matsystem råder. Detta kan liknas enligt honom vid en “allmän överträdelse av
personligheten”, vilket innebär att sociala relationer och kultur som annars tematiseras i maten
står i strid med ett centralistiskt matsystem där individens smak för mat inte kan finna uttryck.
Med detta storskaliga matsystem är det svårt att tillmötesgå allas behov då många olika individer
ska bli nöjda. Teknologin i detta matsystem är oftast problemet då maten först producerats i ett
storkök som senare portioneras ut på brickor i mottagningsköken för senare uppvärmning och
servering till patienterna i deras sängar (Holm & Kristensen, 2012:99). Trots att patienterna på
det aktuella sjukhuset har en flervalsmeny att tillgå är det ändå svårt att bemöta allas önskemål.

1.5.2 THE FIVE ASPECTS OF MEAL MODEL, FAMM
Att måltidsupplevelsen ska bli så optimal som möjligt för patienterna råder det inga delade
meningar om. Till hjälp finns det en måltidsmodell att sträva efter inom bland annat sjukvården,
där flera aspekter spelar in för att helheten kring måltiden ska bidra till en tillfredsställelse hos
patienten. En sådan modell är FAMM (The Five Aspects of Meal Model), se figur 1. Denna
modell användes ursprungligen vid tillagning av måltider inom olika restaurangmiljöer och har
nu applicerats inom sjukvård och omsorg (Nijs et al. 2006:332). FAMM-modellen består av fem
delar; 1) rummet, 2) mötet, 3) produkten (maten), 4) styrsystemet och 5) atmosfären.
Syftet med denna modell är att måltidvistelsen ska liknas vid ett restaurangbesök, där rummet är
det första som möter besökaren. Rummets viktigaste komponenter är färg, ljus, ljud, form och
lukt. Vidare följer mötet och samspelet mellan personal och övriga gäster och slutligen följer
produkten, som i detta fall är maten och drycken, där dess kvalitet och tillagning står i fokus. De
tre delarna - rummet, mötet och maten är i sin tur tre faktorer som påverkas av styrsystemets
olika lagar och regler och dess ekonomi men i slutändan skapar dessa tillsammans måltidens
helhet (Socialstyrelsen, 2011).
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Figur 1. Five Aspects of Meal Model (Nijs et al. 2006:1180-4)

1.6 PROBLEMFOMRULERING
Att uppnå ett adekvat närings- och energiintag för patienten är ytterst viktigt för patientens
tillfrisknande och återhämtade efter operationer och behandlingar. Detta är inte alltid enkelt då
olika behandlingar kan rubba patientens ämnesomsättning och sensoriska egenskaper som smak
och lukt. Att anpassa måltiden efter individens behov är att föredra (Viitala, 2006:4). Därför är
det ytterst viktigt att undersöka detta tema närmare.

1.7 SYFTE
Syftet är att undersöka hur patienter med cancerdiagnos upplever sjukhusmaten, samt vilka
faktorer som påverkar måltidsupplevelsen.

1.8 FRÅGESTÄLLNINGAR


Har patienterna några upplevda lukt- och smakförändringar och i så fall hur yttrar sig
dessa?



Blir andra sinnen mer viktiga för patienten när smak- och luktsinnet försämras?

●

Hur bedömdes den sensoriska acceptansen av den serverade lunchen?

●

Vilka önskemål angående sjukhusmaten har patienter?

9
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2. METOD
2.1 LITTERATURGENOMGÅNG
En litteraturgenomgång inom det aktuella området genomfördes innan denna undersökning
påbörjades. Med hjälp av Uppsala universitetsbibliotek söktes artiklar och tidskrifter via
databaserna Disa, Diva och SCOPUS. De sökord som användes var “cancer”, “lukt- och
smakförändringar”, “nutrition”, “taste odor abnormalities” och “cancerbehandling” i olika
kombinationer. Artiklar som används är enbart från vetenskapligt granskade publikationer.
Utöver det, har granskningar av referenser i artiklarna ytterligare undersökts. Generella
sökningar på internet har även förekommit.

2.2 METODVAL
En kvantitativ metod användes där enkätundersökningen genomfördes muntligt, likt en intervju.
Författarna ställde frågorna och gav deltagarna svarsalternativ, detta för att underlätta för
deltagarna, se Procedur. Enkäten, se bilaga 1, omfattade cirka sex A4-sidor och bestod av sex
delar med olika sensoriska frågeställningar. Del ett innehöll frågor om patientens syn på maten
och måltiderna innan behandlingen påbörjades. Del två innehöll frågor om matens
smakupplevelse i dagsläget. Del tre behandlade patientens syn på den aktuella lunchens
utseende/uppläggning, lukt, smak och konsistens/textur. Del fyra behandlade kort frågor om
mellanmål och näringsdrycker. Del fem innehöll frågor angående matlagning på avdelningen.
Del sex behandlade frågan om patienten hade några specifika önskemål kring maten på sjukhuset
i övrigt.
Totalt bestod hela enkäten av 15 huvudfrågor (några innehöll delfrågor). Frågorna bedömdes i en
femgradig acceptansskala, från tycker bra om till tycker illa om (Lawless & Heymann, 1999:8)
eller med ett tvåvalsalternativ. Till varje fråga kunde patienten lämna övriga kommentarer.
Anledningen till att majoriteten av frågorna var slutna i enkäten var för att underlätta senare
kodning och analys av materialet (Bryman, 2008:235). En annan fördel med användandet av
slutna frågor är att man ökar jämförbarheten i respondenternas svar (Ibid. 245). Vid öppna frågor
kan respondenten uppleva dessa som mer besvärliga då de bland annat är mer tidskrävande och
risken för bortfall ökar (Ibid. 233–245). Öppna frågor kan även minska reliabiliteten i en
undersökning då kodningen av svaren sker i efterhand, men detta undviks vid nyttjandet av
slutna frågor (Ibid. 245).
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2.3 MATERIAL/FÖRSÖKSDELTAGARE
En pilotstudie utfördes på 10 friska personer för att se om frågorna i enkäten var lättförståeliga
och därmed minska internt bortfall. Efter pilotstudien diskuterades individernas uppfattning av
enkäten och värdefulla kommentarer bidrog till justeringar av enkäten. I pilotstudien togs det
även tid för att försäkra att den inte var för lång eller att den inte överskred max tiden på 15
minuter. Alla enkäter genomfördes muntligt på kring 5-10 minuter. På grund av projektets
tidsomfattning kunde denna pilotstudie inte göras på patienterna och därför beslutades det att
fråga friska personer istället.
Rekryteringen till den riktiga undersökningen skedde via tillgänglighetsprincipen där två
canceravdelningar vid ett större sjukhus i Sverige kontaktades och författarna fick därefter
tillstånd att göra undersökningen.
Enkäten besvarades av 20 patienter diagnostiserade med någon form av cancer som genomgår
cytostatika- och/eller strålbehandlingar. Av dessa patienter var 8 kvinnor och 12 män, i åldrarna
60-96 år. Eftersom undersökningen skedde på människor där sjukdomstillståndet oftast är dåligt,
var det svårt att beräkna antalet deltagare på förhand. Därför var ambitionen att så många
patienter som möjligt ville och kunde delta.

2.4 PROCEDUR
Ett informationsblad, se bilaga 2, skickades till respektive avdelning där sköterskorna sedan
informerade alla patienter på förhand om undersökningen. Informationsbladet innehöll även
viktig information om etiska aspekter som berörs nedan. Undersökningen utfördes efter lunchtid
vid fyra sammanhängande vardagar på avdelningarna där författarna utförde de muntliga
enkäterna. De sjuksköterskor som vid nämnda tillfällen jobbade följde med författarna in till de
patienter de själva ansåg var i stånd till att besvara författarnas frågor.
Författarna presenterade sig själva och informerade deltagarna om vad studien handlade om samt
att de kunde avbryta närsomhelst. Författarna satte sig vid patienterna sängar och ställde frågorna
i enkäten samt läste upp de svarsalternativ som fanns för respektive fråga. Patienterna fick
betänketid samt en chans att ställa frågor om det var något oklart.
Frågorna besvarades av patienten och författarna antecknade deras svar och övriga kommentarer
i enkäten. Det var viktigt att underlätta för patienten vars hälsotillstånd oftast var dåligt samt att
minska bortfall av information då båda författarna var med. Varje muntlig enkät tog cirka 10-20
minuter.
Alla patienter som valde att delta i undersökningen fullföljde den muntliga enkäten.
11
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2.5 DATAANALYS
Alla svarsalternativ kodades i enkäten innan undersökningen påbörjades. Svarsalternativen gavs
en siffra från 1-5 beroende på hur många alternativ som fanns. Där 1 var mycket viktig/tyckte bra
om och 5 var inte alls viktig/tyckte illa om. Svarsalternativ som ja och nej fick koderna 1 och 2
etc. I statistikprogrammet, Statistical Package for Social Science, SPSS gick det lätt att se
samband mellan variabler som till exempel behandlingstyp och upplevda smak- eller
luktförsämringar. Samband mellan upplevda mer intensiva grundsmaker och tyckandet av
näringsdrycker har också kunnat hittas. Dessa samband beskrivs närmare i resultat samt
diskussion.
De kodade svaren fördes in i en Excel fil som sedan importerades till SPSS, där materialet kunde
analyseras och samband hittas. Varje fråga i enkäten analyserades var för sig och kommentarerna
skrevs ned. Slutligen gjordes figurerna i programmet Excel och tabellerna i programmet Word.

2.6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN
Ett informationsblad skickades ut i god tid till kontaktpersonen på avdelningarna för att
informera patienterna om studien (informationskravet) (Bryman, 2008:131). Patienterna som
ville delta blev först tillfrågade och sedan fick de bestämma själva om de ville vara med eller inte
beroende på deras dagsform. De fick även information om att de kunde välja att avbryta sitt
deltagande när som helst under den muntliga enkäten (samtyckeskravet). Patienternas namn eller
annan information som kan kopplas till specifika individer kommer inte att användas i uppsatsen
(konfidentialitetskravet). De data som samlas in kommer endast att användas i denna uppsats
(nyttjandekravet) (Ibid. 132).

2.7 VALIDITET
Den enkät som utformades till denna studie omarbetades ett flertal gånger (efter återkoppling till
förbättring från bland annat statistiker) och en pilotstudie på friska människor utfördes. På grund
av projektets tidsomfattning valdes deltagarna till denna undersökning genom ett så kallat
tillgänglighetsurval vilket måste poängteras då resultatet i denna rapport endast kan representera
just dessa 20 deltagare. Därmed bör inte resultatet generaliseras (Bryman, 2008:176–201) för
andra patienter med smak- och luktförändringar i allmänhet, dock kan resultaten användas som
indikationer för framtida studier.
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2.8 RELIABILITET
För att öka reliabiliteten undveks öppna frågor i undersökningen, med undantag för deltagarnas
egna kommentarer och önskemål (Ibid. 245).
De patienter som var med i undersökningen hade möjlighet att ställa frågor under genomförandet
av den muntliga enkäten ifall något upplevdes otydligt, vilket ytterligare ökade chansen till
förståelse. Med detta ökade den generella reliabiliteten i enkäten. Att båda författarna var med
under genomförandet av den muntliga enkäten minskade också risken för bortfall av data.

2.9 AVGRÄNSNINGAR
Tidsomfattningen av projektet möjliggjorde endast besök vid ett sjukhus. På grund av
patienternas hälsotillstånd kunde författarna inte styra över antalet deltagare. På grund av etiska
aspekter har frågor kring vilken form av cancer och hur länge de varit sjuka förbisetts.

13
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3. RESULTAT
Nedan följer en presentation av de resultat som författarna samlat in med hjälp av
enkätundersökningen.
I detta avsnitt kommer deltagarnas behandlingstyp, ålder och kön presenteras först. Sedan
presenteras måltider innan behandlingen och utanför sjukhuset. Deltagarnas upplevda smak- och
lukt förändringar samt mer ingående vilka specifika lukter och grundsmaker de känner kommer
även att redovisas. Sedan följer en redovisning om vad deltagarna tyckte om maten samt den
specifika lunchens sensoriska aspekter. Deltagarnas uppfattning samt acceptans av
näringsdryckerna lyfts fram och slutligen redovisas deltagarnas önskemål kring sjukhusmåltiden
i övrigt.

20 patienter fullföljde undersökningen, 12 män och 8 kvinnor, medelåldern bland deltagarna var
70 år. Majoriteten av deltagarna i denna undersökning genomgick en strålbehandling. Resterande
deltagare genomgick en cytostatikabehandling eller en kombinerad strål- och
cytostatikabehandling, se tabell 1.

Tabell 1. Deltagarnas olika behandlingstyper.

Behandlingstyp

N

%

Strålbehandling

12

60

Cytostatikabehandling

4

20

Stråloch 4
cytostatikabehandling

20

Totalt

100

20

3.1 MÅLTIDERNA INNAN BEHANDLINGEN
Deltagarna fick inledningsvis svara på påståendet, Den mat som jag brukade äta innan
behandlingen påbörjades, var i stort sett hemlagad, där patienterna sedan hade fem
svarsalternativ, se figur 2. Hälften av deltagarna svarade att de alltid åt hemlagad mat, 10 % av
14
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deltagarna åt hemlagad mat så gott som alltid, 25 % av deltagarna åt oftast hemlagad mat och
resterande 15 % av deltagarna åt sällan hemlagad mat. Ingen deltagare svarade att de aldrig åt
hemlagad mat.
Deltagare 1 sade att hen oftast åt färdiga rätter. Deltagare 2 sade att den hemlagade maten bara
var viktig när hen åt tillsammans med sin familj eller hade gäster. Deltagare 14 sade att hen
brukade äta ute en gång om dagen för att åtminstone få ett riktigt mål mat i sig.

Den mat som jag brukade äta innan behandlingen påbörjades, var i stort sett
hemlagad:

ANTAL PATIENTER

15

10
10

5
5
3
2
0
0
Alltid

Så gott som alltid

Oftast

Sällan

Aldrig

SVARSALTERNATIV

Figur 2. Visar deltagarnas svarsfrekvens (n=20) på påståendet: Den mat som jag brukade äta innan behandlingen påbörjades,
var i stort sett hemlagad.

3.2 MÅLTIDERNA UTANFÖR SJUKHUSET
Deltagarna blev tillfrågade om de ansåg att sjukhusmåltiderna smakmässigt levde upp till
måltider de åt utanför sjukhuset, se figur 3. Nästan hälften av deltagarna svarade
sjukhusmåltiderna inte levde upp till de måltider de åt utanför sjukhuset. 40 % svarade
sjukhusmåltiderna levde upp till de måltider de åt utanför sjukhuset. Resterande 15 %
deltagarna svarade att de inte visste.

de
att
att
av

Flera deltagare som svarade nej på denna fråga tyckte att den inte smakade som hemlagad mat,
men de kunde inte sätta fingret på vad som var annorlunda. Deltagare 8 sade, “Jag la ned mycket
tid och pengar på maten innan jag blev sjuk. Det gör man inte här (på sjukhuset)”. Deltagare 12
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sade såhär om vad som var annorlunda på sjukhuset i jämförelse med hemma “Fisken är grå och
tjockpannkakan är kladdig, men jag vet inte om man är extra gnällig nu”.

Tycker du att sjukhusmåltiderna smakmässigt lever upp till de måltider som
du äter utanför sjukhuset?

ANTAL PATIENTER

15

10

9
8

5
3

0
Ja

Nej

Vet ej

SVARSALTERNATIV

Figur 3. Visar deltagarnas svarsfrekvens (n=20) på fråga 11: Tycker du att sjukhusmåltiderna smakmässigt lever upp till de
måltider som du äter utanför sjukhuset?

3.3 SMAK- OCH LUKTFÖRÄNDRINGAR
Nedan redovisas resultat om deltagarnas uppfattade smak- och luktförändringar samt de
konsekvenser deltagarna upplevde på grund av dessa förändringar.
Deltagarna frågades om de tyckte att maten smakade annorlunda nu än tidigare, se figur 4, och
majoriteten svarade att de inte tyckte att maten smakade annorlunda efter att ha genomgått
strål- och/eller cytostatikabehandling. 30 % av deltagarna svarade att de tyckte att maten
smakade annorlunda och resterande 10 % av deltagarna svarade att de inte visste.
Deltagare 9 sade såhär om sina upplevelser, “Jag älskade Maxmål (hamburgermeny från
hamburgerrestaurangen Max) förut, men nu smakar och luktar det inget, jag vet inte varför”.
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Tycker du att maten smakar annorlunda nu än tidigare?
15

ANTAL PATIENTER

12
10

6
5
2
0
Ja

Nej

Vet ej

SVARSALTERNATIV

Figur 4. Deltagarnas svarsfrekvens (n=20) på fråga 3: Tycker du att maten smakar annorlunda nu än tidigare?

Deltagarna fick sedan svara på frågan om dessa förändringar påverkat deras matintag på något
sätt, där hälften av deltagarna svarade JA på denna fråga, se figur 5. Följaktligen tillfrågades
dessa 10 deltagare att svara på frågan (fråga 5a): På vilket sätt? Där deltagarna fick tre
svarsalternativ, åt mindre, åt mer och annat. Alla svarade att konsekvenserna av de upplevda
förändringarna var att de åt mindre.
Deltagare 2 ansåg att det minskade matintaget berodde på medicineringen och kommenterade
frågan såhär, “Cytostatikan smakar jätteäckligt”. Deltagare 10 sade, “ Sådant som annars
smakade gott gör inte det längre”. Deltagare 12 sade, “Nu äter jag för att jag måste, men jag
måste anstränga mig”. Deltagare 14 kommenterade att hen åt mindre på grund av minskad aptit.
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Har dessa förändringar påverkat ditt matintag?
15

ANTAL PATIENTER

10

10

10

5

0
Ja

Nej
SVARSALTERNATIV

Figur 5. Deltagarnas svarsfrekvens (n=20) på fråga 5: Har dessa förändringar påverkat ditt matintag?

3.4 VILKA SMAKER KÄNDE PATIENTERNA MER/MINDRE?
Deltagarna fick också frågor (Fråga 4 samt fråga 4a) om det fanns någon lukt/grundsmak som
framträdde mer eller mindre. Många deltagare tyckte att detta var svårt att svara på och de flesta
svarade NEJ på denna fråga. Tre deltagare tyckte att de kände sötma mer intensivt nu än vad de
gjort tidigare. Två deltagare tyckte att smaken av salt var mer intensiv nu än tidigare. En
deltagare kände grundsmakerna sött och salt mer intensivt nu än innan behandlingen. Två
deltagare tyckte att de inte längre kände grundsmaken salt.
Deltagare 12 sade såhär “Salt smakar inget. Inte heller socker[…]Kryddor hjälper inte”.
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3.5 BETYDELSEN AV MATENS SENSORISKA ASPEKTER
Nedan presenteras resultaten om deltagarnas acceptans av lunchen som serverades på sjukhuset
samt deltagarnas övriga tankar om vad som är viktigt i samband med måltider. Det är viktigt att
ha i åtanke att patienterna på sjukhuset får en flervalsmeny, därför åt alla deltagarna inte samma
sak. Detta behandlas mer i Diskussionen.

3.5.1 MATENS UTSEENDE/UPPLÄGGNING
Majoriteten av deltagarna svarade att matens uppläggning/utseende var mycket viktigt, se figur
6. När följdfrågan (6a) ställdes, Blev det viktigare nu när du känner lukter och/eller smaker
sämre? svarade 5 deltagare JA, att uppläggning/utseende blivit viktigare i nuläget när deras
smak- och luktsinne försämrats. Hälften av patienterna svarade NEJ och resterande 5 deltagare
svarade VET EJ.

Hur viktig är matens upplägg/utseende för dig, överhuvudtaget,
när du får en måltid serverad?
20

ANTAL PATIENTER

15
15

10

5

3
0

1

1

Mindre viktig

Inte alls viktig

0
Mycket viktig

Ganska viktig

Varken viktig eller
oviktig
SVARSALTERNATIV

Figur 6. Deltagarnas svarsfrekvens(n=20) på fråga 6: Hur viktig är matens uppläggning/utseende för dig, överhuvudtaget, när
du får en måltid serverad?

3.5.2 LUNCHENS UTSEENDE /UPPLÄGGNING
Resultatet, se tabell 2, visar en skev fördelning av deltagarnas svar. 35 % av deltagarna tyckte
ganska bra om utseendet på lunchen som serverades. De 35 % av deltagarna som tyckte ganska
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illa om/tyckte illa om utseendet hade den aktuella dagen till exempel fått kotlettrad och
potatismos eller fisk och potatis.

Tabell 2. Deltagarnas svarsfrekvens på fråga 7.
Tyckte bra
om
n(%)

Tyckte ganska
bra om
n (%)

Tyckte varken
illa eller bra om

Tyckte
ganska illa
om

Tyckte
illa om

Totalt
n (%)

n (%)

n (%)
n (%)

Hur mycket tyckte du om
utseendet av måltiden
som du blev serverad?

4 (20)

7 (35)

2(10)

3 (15)

4 (20)

20 (100)

3.5.3 LUNCHENS LUKT
Av de nio deltagarna, se figur 7, som kände någon lukt från den maten som de blev serverade
tyckte 44 % av deltagarna bra om lukten och 33 % av deltagarna tyckte illa om den lukt de
kände.

Kände du någon lukt från den maten som du blev serverad idag?

ANTAL PATIENTER

15
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9
8

5
3

0
Ja

Nej

Vet ej

SVARSALTERNATIV

Figur 7. Deltagarnas svarsfrekvens (n=20) på fråga 8: Kände du någon lukt från den maten som du blev serverad idag?
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3.5.4 LUNCHENS KONSISTENS /TEXTUR
Deltagarna uppmanades att först bedöma de olika komponenternas konsistens och sedan fick de
kommentera fritt vad de tyckte om smaken. Mer än hälften av deltagarna tyckte bra om/tyckte
ganska bra om texturen på komponent 1 (kött/fisk/fågel). Resultatet visar att de deltagare som
tyckte ganska illa om/tyckte illa om komponent 1, åt den dagen antingen fläsk, kotlettrad eller
fisk.
17 % av deltagarna tyckte illa om konsistensen av komponent 2 (potatis/ris) hade den dagen fått
potatis. Många deltagare kommenterade potatisens konsistens. De patienter som tyckte bra
om/ganska bra om konsistensen hade bland annat fått raggmunk. Två deltagare fick lasagne och
svarade inte på fråga 9b.
Deltagarna svarade väldigt olika gällande grönsakernas konsistens, se tabell 3, även om
kommentarerna var negativa svarade 45% av deltagarna att de tyckte ganska bra om/tyckte bra
om konsistensen på grönsakerna.

Tabell 3. Deltagarnas svarsfrekvens på fråga 9a*, 9b** samt 9c*** (se nedan) om lunchens konsistens.
Tyckte
bra om

Tyckte ganska
bra om

Tyckte varken
illa eller bra om

Tyckte ganska
illa om

Tyckte
illa om

Totalt

n(%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

Hur mycket tyckte du om
texturen/konsistensen av
komponent 1
(kött/fisk/fågel)?*

6 (30)

5 (25)

2(10)

4 (20)

3 (15)

20 (100)

Hur mycket tyckte du om
texturen/konsistensen av
komponent 2 (potatis/ris)?**

6 (33)

8 (44)

1 (6)

0 (0)

3 (17)

18 (100)

Hur mycket tyckte du om
texturen/konsistensen av
komponent 3 (grönsaker)?***

3 (17)

5 (28)

4 (22)

3 (17)

3 (17)

18 (100)

n (%)
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3.5.5 LUNCHENS SMAK
I samband med genomgången av komponenternas konsistens frågades även om komponenternas
smak.
Alla deltagare som fått raggmunk den dagen som dessa frågor ställdes var mycket nöjda med
smaken dock var de inte helt nöjda med fläsket som serverades till, trots att de tyckte att smaken
var god så gick det, enligt dem, inte att äta då fläsket var segt. Även de deltagare som åt
kotlettrad med potatismos klagade på kotlettradens smak, inte enbart på grund av smaklöshet
utan även på grund av att den var, enligt dem, alldeles för torr.
Deltagare 8 sade såhär om smaken på laxen som hen blev serverad, “Jag var förvånad över att
det smakade gott”. Deltagare 9 sade såhär om smaken på lasagnen som hen fick, “Det var inte
gott, men jag åt upp”. Deltagare 10 fick också lasagne och tyckte såhär om smaken, “Det var inte
alls gott, inte alls som hemlagad”. Deltagare 13 sade såhär, “Köttet smakade illa”.
Deltagare 14 sade såhär om fisken och potatisen som serverades, “Fisken var ingen höjdare […]
Det här är grispotatis. Det är det sämsta som finns här”. Deltagare 15 som fick samma rätt tyckte
såhär om potatisen, “Den var skinnig och hård”.

3.5.6 BETYDELSEN AV MATENS UTSEENDE, LUKT, SMAK OCH KONSISTENS /TEXTUR
Majoriteten av deltagarna, se figur 8, tyckte att utseendet, lukten, smaken och
konsistensen/texturen är precis lika viktiga nu som innan de påbörjat sina respektive
behandlingar. De två deltagare som svarade nej på denna fråga tyckte båda att smaken alltid var
viktigast, de andra faktorerna (utseende, lukt och konsistens) kom på delad andra plats.
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Är utseendet, lukten, smaken och konsistensen/texturen i din
måltid lika viktiga nu som innan du påbörjade behandlingen?
20

18
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2
0
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Nej
SVARSALTERNATIV

Figur 8. Deltagarnas svarsfrekvens på fråga 10: Är utseendet, lukten, smaken och konsistensen/texturen i din måltid lika viktiga
nu som innan du påbörjade behandlingen?

Deltagarna tillfrågades även om konsistensen/texturen blivit viktigare nu när de kände lukter
och/eller smaker sämre, se figur 9. Nästan hälften av deltagarna visste inte om matens
konsistens/textur hade blivit viktigare nu. Många tyckte att det var en svår fråga att besvara,
en deltagare poängterade att det är sådant man inte tänker på och kunde därför inte veta om det
blivit viktigare nu eller inte.
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Blev matens konsistens/textur viktigare nu när du känner lukter
och/eller smaker sämre?
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Nej
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Figur 9. Deltagarnas svarsfrekvens (n=20) på fråga 9d: Blev matens konsistens/textur viktigare nu när du känner lukter och/eller
smaker sämre?

3.6 NÄRINGSDRYCKER
Nedan presenteras resultat samt kommentarer om de näringsdrycker som många patienter är
tvungna att dricka för att få i sig den näring de behöver. Mer än hälften av deltagarna
konsumerade eller hade någon gång konsumerat näringsdrycker, se figur 10.
Deltagare 2 sade såhär, “De är alldeles för söta”. Majoriteten av deltagarna som druckit
näringsdrycker tyckte att de milkshake-liknande dryckerna inte alls smakade gott, de var enligt
dem alldeles för söta. Deltagare 7 tyckte såhär, “Smaken är annorlunda”. Deltagare 9 tyckte
såhär om smaken, ”Smakar pyton”. Deltagare 16 tyckte såhär, “Många av dem är väldigt
mäktiga, så mäktiga att man får kväljningar”. Deltagare 17 sa såhär om näringsdryckerna, “Jag
har gått ned så mycket i vikt, så jag måste dricka de”.
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Konsumerar du/har du konsumerat näringsdrycker eller någon
annan måltidsersättning?
15
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Figur 10. Deltagarnas svarsfrekvens på frågan 13: Konsumerar du/har du konsumerat näringsdrycker eller någon annan
måltidsersättning?

3.7 ÖNSKEMÅL
Många patienter var väldigt nöjda med maten. När de frågades om de hade några önskemål kring
maten var det olika produkter de saknade, till exempel svagdricka, pannacotta, risifrutti men
också önskemål om fler vegetariska rätter kom fram. Deltagare 4 sade, “Jag är väldigt nöjd, fattar
inte att man klagar, man får ju faktiskt med kryddor”. Deltagare 7 sade, “Jag skulle vilja välja
själv vilken tid jag ska äta”.
Många patienter önskade att de skulle bli serverade vanlig husmanskost. Deltagare 9 sade såhär,
“Jag skulle vilja ha vanlig husmanskost som är ordentligt lagad. Fläsket här är inte gott, tror det
varit fryst och då blir det segt och äckligt”. Deltagare 20 sade såhär om husmanskost,
“Husmanskost längtar man efter. Man får inte de så ofta”.
De flesta deltagare nämnde potatisen som ett stort problem. Deltagare 14 sade såhär om
potatisen, “Potatisen är katastrofal, man måste lägga mer vikt på potatisen”. Deltagare 16 sade
såhär om maten, “Maten görs i Västerås och det är svårt att få den att smaka hemlagad, men
ibland så får man riktigt god mat […] Vi äldre brukar äta det vi får, men jag skulle vilja ha saftigt
fläsk och potatisen är ett stort problem.”
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Många av deltagarna sade flera gånger att man inte skulle klaga, sjuksköterskorna har det svårt
och stressigt som det är. Deltagare 17 sade, “Det är bra här, man ska inte klaga. Efterrätt får man
ju också.”
Deltagarna var nöjda med valfriheten, en deltagare poängterade att man blivit bortskämd och att
man klagar för mycket på sjukhusmaten, deltagaren ansåg att man inte ens hemma alltid fick sina
favoriträtter, men man åt ändå, då det var det som serverades.
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4. DISKUSSION
4.1 SMAK- OCH LUKTFÖRÄNDRINGAR
Att leva med cancer innebär en vardag fylld med återkommande sjukhusvistelser, väntan på svar
och olika behandlingar med många biverkningar.
Den ständiga oron som merparten av patienterna och deras närstående har varje dag är
obeskrivlig och förståelig. Patienterna vet inte hur länge de har kvar att leva, även om vissa
patienter ändå fått ett besked om att det rör sig om månader. De flesta patienterna lever med
konstant smärta, trötthet och i många fall illamående.
I det stora hela kan smak- och luktförändringar verka obetydligt. Men det är mycket viktigare än
man tror. Av de tjugo deltagarna svarade sex deltagare att maten smakade annorlunda nu än
innan behandlingen. Av de sex patienter som tyckte att maten smakade annorlunda trodde tre
patienter att de förändringarna hade att göra med ett försämrat smaksinne och de tre andra
patienterna trodde att det var på grund av både försämrat smaksinne och försämrat luktsinne.
Med tanke på att tio deltagare sedan svarade (längre fram i enkäten) att förändringarna påverkat
deras matintag, då de nu åt mindre kunde författarna se två olika tendenser. Den ena var att
deltagarna inte visste att det som de själva upplevde var smak- och luktförändringar och den
andra var att det inte är de upplevda smak- och luktförändringarna som gör att vissa patienter får
minskad aptit utan det är hela situationen de befinner sig i som gör att det blir svårt för dem att
äta.
Måltiden upplevs annorlunda av deltagarna nu då de, enligt de själva, inte längre var motiverade
att äta, hade en minskad aptit eller att maten inte smakade som förr. Enligt Hong et al. kunde en
minskad aptit förklaras av att patienterna ofta fick en minskad salivproduktion och muntorrhet
till följd av behandlingarna (Hong et al. 2009:60)(Bernhardson, 2007:34–404).
Resultaten visade att deltagarna kunde säga att de tyckte att maten inte smakade som förut, men
när frågan ställdes om de kände någon grundsmak/lukt som framträdde mer/mindre så svarade de
nej. En deltagare sa att hen tyckte att det inte hjälpte att krydda maten, då hen ändå inte kände
någon “smak”, men när denne frågades om det fanns någon lukt som framträdde mer/mindre, så
svarade deltagaren nej, trots att denne precis sagt att kryddorna inte “smakade”. De flesta
patienterna hade uppenbara problem att skilja på lukt och smak, trots upprepade försök av
författarna att förklara dessa skilda fenomen.
Enligt tidigare studier finns tendenser som säger att patienter som genomgår en strålbehandling
har svårare att upptäcka smaken sött (Sánchez-Lara et al. 2010:5) och att patienter som
genomgått cytostatikabehandling hade svårare att upptäcka smaken salt (Steinbach et al.
2009:1899). I denna studie finns inga tendenser som påvisar detta. Två deltagare svarade att de
inte längre kände grundsmaken salt, där den ena deltagaren genomgått strålbehandling och den
27

Examensarbete C, 15hp | Sandra Sjelin & Camilla Roa Cortés
andra deltagaren genomgått cytostatikabehandling. Av de tjugo deltagare svarade endast sju
deltagare på frågan om specifika grundsmaker och lukter (fråga 4 a). Tre av de sju deltagarna
tyckte att de kände sötma mer intensivt nu än vad de gjort tidigare. Två av de sju deltagarna
tyckte att smaken av salt var mer intensiv nu än tidigare. En av de sju deltagarna kände
grundsmakerna sött och salt mer intensivt nu än innan behandlingen och den sista av de sju
deltagarna tyckte att de kände grundsmakerna sött och salt mindre.
Maten är bland annat till för att bland annat förgylla en annars grå vardag. Trots illamående,
minskad aptit och konstiga smaker i munnen måste patienterna få i sig näring, helst genom
vanlig mat och näringsdrycker om de behövs. Av de elva deltagare som någon gång testat
näringsdrycker, var ingen positivt inställd till dryckerna. En deltagare kände sig tvungen att
dricka upp på grund av viktminskning. En annan deltagare fick kväljningar av drycken.
Näringsdrycker är en stor och viktig del av patienternas näringsintag och av resultaten att döma
bör de förbättras smakmässigt. Resultaten visar att de patienter som nämnde att de kände
grundsmaken sötma mer intensivt nu, tyckte generellt att näringsdryckerna var alldeles för söta.
Åldern kan också vara en faktor till varför vissa patienter kände lukt- och smakförändringar, trots
att författarna var noga med att fråga om förändringar som kommit efter cancerbehandlingarna.
Många patienter hade haft cancer i många år, en kombination av åldrandet och behandlingarna
kan ha bidragit till ett allt mer försämrat lukt- och smaksinne.

4.2 BETYDELSEN AV MATENS SENSORISKA ASPEKTER
4.2.1 UTSEENDE/UPPLÄGGNING OCH LUKT
Tio deltagare svarade att utseendet/uppläggningen inte hade blivit viktigare för dem i nuläget.
Fem deltagare svarade att de inte visste om det blivit viktigare och resterande fem deltagare
svarade att det blivit viktigare med utseendet/uppläggningen nu när de kände smaker och lukter
sämre. Resultaten visar att det är ett fåtal som tycker att utseendet/uppläggningen blivit viktigare
i nuläget, detta kan därför vara intressant att studera i framtiden, med fler deltagare.
Resultaten om måltidens lukt visade att endast nio deltagare kände någon lukt från den maten
som de blev serverade, fyra av de nio deltagarna tyckte bra om lukten och tre av de nio
deltagarna tyckte illa om den lukt de kände. När en måltid serveras, innan den hunnit smakas, är
det utseendet och lukten som lockar till att vilja äta maten. Om lukten inte känns är det ännu
viktigare att utseendet/uppläggningen är tillfredsställande. Utseendemässigt fick endast fisken
och lasagnen klagomål, men mest reagerade deltagarna när de valt fisk. Fisken fick en gråaktig
färg som gjorde att deltagarna inte fann den aptitretande. En deltagare sade, “Utseendet ger halva
aptiten”. En gråaktig färg på fisken bidrar med största sannolikhet inte till halva aptiten.
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4.2.2 SMAK
Kommentarer om smaken korrelerade med de betyg deltagarna satte på texturen/konsistensen.
Stämde inte konsistensen kunde dessa deltagare inte uppskatta smaken eller ens känna någon
smak. Författarna fann en positiv korrelation mellan konsistensen och smaken. Tyckte man om
konsistensen tyckte de nästan alltid om smaken, trots att de annars kände smaker sämre än innan
behandlingen.
Författarna ställde sig frågan om synen, känseln och hörseln skulle kompensera för ett försämrat
lukt- och smaksinne? Men kom fram till att det i slutändan handlade om ett samspel mellan alla
faktorer, trots att smaken och lukten i många fall upplevs som annorlunda eller inte alls. Det är
dock mycket viktigt att utseendet och konsistensen är bra. När en person inte känner smaker och
lukter som tidigare betyder det inte att de glömt bort hur det tidigare smakat. Denna minnesresa
till innan de fick smak- och luktförändringar förstöras på grund av torrt och segt fläsk eller
överkokt potatis.

4.3 OMGIVNINGEN
För att måltiden ska kunna avnjutas bör även omgivningen vara lugn och på så sätt skapa en
trevlig stämning. Trots Socialstyrelsens beskrivning om användandet av FAMM, där rummet var
viktigt, är detta mycket svårt att uppnå i praktiken. Många patienter orkar inte gå till matrummet
och äta, utan ligger kvar i sina rum. I de olika patientrummen kan upp till fyra patienter vistas.
Det finns väldigt sällan en matro som vore önskvärd, då sjuksköterskor måste gå in och ut,
patienter som ligger och snarkar eller hostar samt andra störmoment som kan förstör patienternas
matro.

4.4 SJUKHUSMÅLTIDEN,

MÅLTIDER INNAN BEHANDLING OCH UTANFÖR

SJUKHUSET
Deltagarnas relation till mat innan sjukdomen bröt ut och när behandlingarna påbörjades var
enligt författarna mycket viktiga att fastställa för att få förståelse för deltagarnas förväntningar
gällande maten innan de kom till sjukhuset. Enligt författarna skulle de deltagare som hade högre
matstandard hemma, alltid hemlagat och liknande, vara mer missnöjda med maten som
serverades på sjukhuset än de patienterna som aldrig åt hemlagat och var vana vid hel- och
halvfabrikat. Författarna kunde se tendenser i resultatet som tydde på att de deltagare som alltid
åt hemlagad mat (10 patienter) tyckte att sjukhusmaten inte levde upp till mat utanför sjukhuset
smakmässigt, detta tror författarna har att göra med de förväntningar deltagarna hade på maten.
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Generellt var deltagarna nöjda med maten som serverades, författarna såg ett tydligt mönster där
varmhållningen blev ett problem för både konsistens och smak. Potatisen till exempel som
många patienter klagade på är ett tydligt exempel på de problem som uppstår när mat färdas en
längre sträcka redan tillagad. Det samma gällde fläsket.

4.5 METODDISKUSSION
Valet till att använda friska personer i pilotstudien grundades på projektets tidsomfattning och
möjlighet att utföra en pilotstudie på patienter fanns inte. Detta gav problem då ett flertal av
frågorna var riktade mot patienter som genomgår cytostatika- och/eller strålbehandlingar. I
pilotstudien lades det istället fokus på om de friska personerna förstod frågorna i allmänhet och
hur lång tid den muntliga enkäten tog då en maxtid på 15 minuter var önskvärd.
Patienterna som deltog i undersökningen hade inga anmärkningar på enkätens längd. Eftersom
flertalet av frågorna var slutna besvarades de förhållandevis fort. Nackdelen med detta är att man
kan missa information som kan vara av intresse, men detta undveks då respondenten fick lämna
övriga kommentarer efter varje fråga. Fördelarna i denna undersökning var fler än nackdelarna
där fördelarna innefattande lättare kodning och analys av data. Detta i jämförelse med öppna
frågor som kan uppfattas som mer tidskrävande och ansträngande för både intervjuare och
respondent och därmed ökar risken för bortfall (Bryman, 2008:176- 235).
De svårigheter som uppstod för båda författarna var att de ibland fick tolka patientens svar, då
vissa frågor hade fem olika svarsalternativ som patienten hade svårt att välja bland, vilket kan ha
påverkat det slutliga resultatet. Dessutom ska man inte bortse från risken för bias när vissa frågor
kan få önskvärda svar som till exempel där hemlagad mat kan anses vara mer hälsosamt än
förtäring av hel-och halvfabrikat.
En annan aspekt som kan ha påverkat resultatet är att patienternas bedömning av den måltid de
ätit innan enkätundersökningen var varierande. Då olika maträtter serverades under de fyra
tillfällen som denna undersökning utfördes på. Detta behöver inte heller vara en nackdel då man
får en helhet hur den faktiska maten på sjukhuset uppfattades.
Patienterna som deltog i undersökningen hade olika cancerdiagnoser och hälsotillståndet hos de
olika individerna varierade, vilket har beaktats i denna undersökning. Alla patienter som deltog i
undersökningen fullföljde testet vilket inte bidrog till något bortfall.
För att säkerställa undersökningens reliabilitet ytterligare för framtida studier, vore en bredare
och större undersökning passande. Där man till exempel gör flera intervjuer på patienter på ett
flertal sjukhus för att få en djupare överblick om deras svar visar några samband.

30

Examensarbete C, 15hp | Sandra Sjelin & Camilla Roa Cortés

5. SLUTSATS
Syftet med denna studie var att undersöka hur patienter med cancerdiagnos upplever
sjukhusmaten, samt vilka faktorer som påverkar måltidsupplevelsen.
Av de tjugo deltagarna svarade sex deltagare att maten smakade annorlunda nu än innan
behandlingen på grund av försämrat smaksinne, försämrat luktsinne eller både och. Hälften av
deltagarna svarade längre fram i enkäten att förändringarna hade påverkat deras matintag, då de
nu åt mindre. Måltiden upplevs annorlunda av deltagarna nu då de, enligt de själva, inte längre
var motiverade att äta, hade en minskad aptit eller att maten inte smakade som förr.
Trots de dokumenterade smak- och luktförändringar som många patienter samt en del av denna
studies deltagare upplevde, handlar det tillslut om relativt enkla åtgärder som skulle få dessa
patienter att äta mer samt njuta mer av den mat som serveras. Av resultaten att döma fanns det
olika faktorer som kan vara viktiga att lägga extra tid på för de patienter som upplever smak- och
luktförändringar, till exempel en fin uppläggning samt bra konsistens/textur på maten som
serveras. Men en åtgärd som är svårare, men bör övervägas är att hitta näringsdrycker som
konsistens- och smakmässigt är bättre än de nuvarande. Av de elva deltagare som någon gång
testat näringsdrycker, var alla negativt inställda till dryckerna.
Att patienterna själva ska få välja när de vill äta borde vara en självklarhet speciellt då de under
vissa perioder på dygnet kan känna sig illamående. De problem som då kan uppstå är att vissa
patienter aldrig äter, ibland är det sjukhusets egna rutiner som gör att vissa patienter ändå äter för
att de måste och det serveras mat just då. Lunchen serveras mellan kl. 11,30 och 11,45, om
patienten då inte var hungrig fick denne maten ändå, pillade lite och åt inte upp.
Patienterna har inte vetskap om vad de får fråga om eller begära vad gäller maten, de är för det
mesta tacksamma vad de än får. Detta är dock mycket viktig information som patienterna bör få,
kan de få mat senare/tidigare på dagen eller är detta en omöjlighet? Enligt Livsmedelsverket är
det ytterst viktigt att patienten har ett eget inflytande över vilka måltider som serveras samt under
vilka tidpunkter hen vill äta (Livsmedelsverket, 2013), dock verkar inte detta fungera i
praktiken.
I övrigt är dessa tjugo patienter väldigt nöjda med den mat som serveras, med några undantag
som till exempel potatisen. Patienterna hade svårt att skilja på smak och lukt och detta kan ha
påverkat det slutliga resultatet, trotts detta anser författarna att de fått en rättvis bild av de
problemområden som fanns på det aktuella sjukhuset.
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7. BILAGOR
BILAGA 1, ENKÄTEN

KONSUMENTTEST
Patientnr:……………………………………
Kön:
⧠ Kvinna

⧠ Man

Födelseår:………………

Ert deltagande är anonymt och frivilligt och Ni kan avbryta när som
helst under testet.
Vid frågor kontakta Camilla på nummer 0704291167.
Ansvarig lärare vid Inst. för kostvetenskap, Uppsala universitet: Iwona Kihlberg
Iwona.kihlberg@ikv.uu.se
Kontaktperson på din avdelning: Caroline Andenius Norling.
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Kryssa i de svarsalternativ som passar Dig bäst.

DIN SYN PÅ MAT INNAN BEHANDLINGEN PÅBÖRJADES
1. Den mat som jag brukade äta innan behandlingen påbörjades, var i stort sett
hemlagad:
⧠

⧠

Alltid

⧠

Så gott som alltid

Oftast

⧠

⧠

Sällan

Aldrig

2. Hur viktig var maten/måltiderna för dig?
⧠

⧠

⧠

⧠

⧠

Inte alls viktig

Mindre viktig

Varken viktig

Ganska

Mycket

eller oviktig

viktig

viktig

2 a) Har detta i nuläget förändrats för dig?
⧠ Ja

⧠ Nej

2 b) Om ja, hur viktigt är det nu?
⧠

⧠

⧠

⧠

⧠

Inte alls viktigt

Mindre viktig

Varken viktigt

Ganska

Mycket

eller oviktigt

viktig

viktigt

Kommentarer:________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

MATENS SMAKUPPLEVELSE I NULÄGET
3. Tycker du att maten smakar annorlunda nu än tidigare?
⧠ Ja

⧠ Nej

⧠ Vet ej

3 a) Om ja. På vilket sätt?
⧠ Försämrat luktsinne

⧠ Försämrat smaksinne

⧠ Annat:______________________________

37

Examensarbete C, 15hp | Sandra Sjelin & Camilla Roa Cortés
Kommentarer:________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

4. Finns det någon lukt som framträder.
Mer?________________________________________________________________
Mindre?____________________________________________________________
4 a) Finns det någon av grundsmakerna som framträder..
Mer?

⧠ Salt

⧠ Sött

⧠ Surt

⧠ Beskt

⧠ Umami

Mindre?

⧠ Salt

⧠ Sött

⧠ Surt

⧠ Beskt

⧠ Umami

Kommentarer:________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

5. Har dessa förändringar påverkat ditt matintag?
⧠ Ja

⧠ Nej

5 a) Om ja. På vilket sätt?
⧠ Äter mindre

⧠ Äter mer

⧠ Annat____________________________________________
Kommentarer:________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

LUNCHENS UTSEENDE/UPPLÄGG, LUKT, SMAK OCH KONSISTENS/TEXTUR
6. Hur viktig är matens upplägg/utseende för dig, överhuvudtaget, när du får en
måltiden serverad?
⧠

⧠

⧠

⧠

⧠

Inte alls viktig

Mindre viktig

Varken viktig

Ganska

Mycket

eller oviktig

viktig

viktig

Kommentarer:________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
6 a) Blev det viktigare nu när du känner lukter och/eller smaker sämre?
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⧠ Ja

⧠ Nej

⧠ Vet ej

Kommentarer:________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
7. Hur mycket tyckte du om utseendet av måltiden som du blev serverad?
⧠

⧠

⧠

⧠

Tycker illa

Tycker ganska

Tycker varken

Tycker ganska

⧠
Tycker

om

illa om

illa eller bra

om bra

bra om

Kommentarer:________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

8. Kände du någon lukt från den maten som du blev serverad idag?
⧠ Ja

⧠ Nej

⧠ Vet ej

8 a) Om ja. Hur mycket tyckte du om lukten från din lunch idag?
⧠

⧠

⧠

⧠

Tyckte illa

Tyckte ganska

Tyckte varken

Tyckte ganska

⧠
Tyckte

om

illa om

illa eller bra

om bra

bra om

Kommentarer:________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

9. Hur mycket tyckte
lunchkomponenterna?

du

om

texturen/konsistensen

av

de

olika

9 a) Komponent 1 (kött/fisk/fågel):
⧠

⧠

⧠

⧠

Tyckte illa

Tyckte ganska

Tyckte varken

Tyckte ganska

⧠
Tyckte

om

illa om

illa eller bra

om bra

bra om

Kommentarer:________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
9 b) Komponent 2 (potatis/ris):
⧠

⧠

⧠

⧠

Tyckte illa

Tyckte ganska

Tyckte varken

Tyckte ganska

⧠
Tyckte

om

illa om

illa eller bra

om bra

bra om
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Kommentarer:________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
9 c) Komponent 3 (Grönsaker):
⧠

⧠

⧠

⧠

Tyckte illa

Tyckte ganska

Tyckte varken

Tyckte ganska

⧠
Tyckte

om

illa om

illa eller bra

om bra

bra om

Kommentarer:________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
9 d) Blev matens konsistens/textur viktigare nu när du känner lukter och/eller
smaker sämre?
⧠ Ja

⧠ Nej

⧠ Vet ej

Kommentarer:________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

10. Är utseendet, lukt, smak och konsistens/textur i din måltid lika viktiga nu som de
var för dig innan du påbörjade behandlingen?
⧠ Ja

⧠ Nej

10 a) Om nej. Vilka sensoriska egenskaper av maträtter tycker du är viktigast nu?
Kan du rangordna från 1-4, där 1 är mest viktig och 4 är minst viktig?
…….Smak

…….Lukt

…….Konsistens

…….Utseende

Kommentarer:________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

11. Tycker du att sjukhusmåltiderna smakmässigt lever upp till de måltider som du
äter utanför sjukhuset?
⧠ Ja

⧠ Nej

⧠ Vet ej

Om Nej.
11 a) Vad är annorlunda?________________________________________________________________________
11 b) Vad saknar du?_____________________________________________________________________________
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Kommentarer:________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

MELLANMÅL/NÄRINGSDRYCKER
12. Frågan handlar om mellanmål i stort. I vilken form föredrar du att äta dina
mellanmål?
⧠ Fast (T.ex. pannacotta, gelé)
⧠ Annat:________________________

⧠ Flytande (T.ex. milkshake, soppa)

Varför?________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

13. Konsumerar du/ har du konsumerat näringsdrycker eller någon annan
måltidsersättning?
⧠ Ja

⧠ Nej

13 a) Om ja.
Namn?_________________________________

⧠ Vet ej

Producent?____________________________

⧠ Vet ej

13 b) Vilken smak tycker du bäst resp. sämst om? Varför?
Bäst:____________________________________

⧠ Vet ej

Sämst:__________________________________

⧠ Vet ej

Kommentarer:________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

MATLAGNING PÅ AVDELNINGEN
14. Har du möjlighet att få mat lagad i avdelningsköket speciellt för dig?
⧠ Ja

⧠ Nej

⧠ Vet ej

Kommentarer:________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
14 a) Hur viktigt är/skulle detta vara för dig?
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⧠

⧠

⧠

⧠

⧠

Inte alls viktig

Mindre viktig

Varken viktig

Ganska

Mycket

eller oviktig

viktig

viktig

Kommentarer:________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

DINA ÖNSKEMÅL OM MATEN
15. Har du några specifika önskemål kring sjukhusmaten som du tycker är viktiga att
lyfta fram?
Svar:___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Tack för din medverkan!
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BILAGA 2, INFORMATIONSBLADET

Informationsblad

Hur smakar maten och sjukhusmåltiden för dig?
– Ett samarbetsprojekt mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset.
Vid lunchtiden den 24 och den 25 april samt mellan den 28-30 april kommer vi på besök till
din avdelning. Vi som jobbar med projektet heter Sandra Sjelin och Camilla Roa Cortés och
vi studerar på Kostvetarprogrammet vid Institutionen för kostvetenskap, Uppsala
Universitet. Vi läser för närvarande sista terminen och just nu skriver vi vår C-uppsats,
därför behöver vi din hjälp.
Vi är nyfikna på just din upplevelse av smakerna i maten. Vi vill träffa dig bara en gång, så
Du kan berätta för oss hur du upplever måltiden du precis fått äta. Besöket kommer att ta
runt 10-15 minuter där vi ställer frågor om din måltidsupplevelse.
Du som deltar i undersökningen är anonym och allt insamlat material kommer enbart att
behandlas av oss och vår handledare och universitetslektor Iwona Kihlberg.
Dina åsikter värderas högt och de är mycket viktiga för oss, då de i framtiden kan förbättra
sjukhusmåltiden för er och andra.
Varje person är unik och vi vill höra just din åsikt.
Ditt deltagande är frivilligt och du kan avbryta när som helst under testet.
Vi hoppas att du vill delta i denna undersökning!
Med vänliga hälsningar,
C-uppsatsstudenter, Sandra & Camilla
Vid frågor kontakta:
Camilla på mobil: 0704291167.
Sandra på mobil: 0737175065.
Kontaktperson vid Inst. för kostvetenskap, Uppsala universitet: Iwona Kihlberg. Email:Iwona.Kihlberg@ikv.uu.se
Kontaktperson på din avdelning vid Akademiska sjukhuset: Caroline Andenius
Norling.
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BILAGA 3, ARBETSFÖRDELNING






Planering av studien och uppsatsarbetet, 50/50
Litteratursökning, 50/50
Datainsamling, 50/50
Analys, 50/50
Skrivandet av uppsatsen, 50/50
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