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Förord

Att äta och dricka är en del av livets väsentligheter och en av de mest  
basala aktiviteter vi utför. Det är några av de första färdigheter vi lär oss 
att utföra självständigt och något som vi vanligen klarar längst i livet.

Vi äter och dricker flera gånger om dagen. Det är naturligt och självklart – 
åtminstone för alla som inte har några svårigheter. Men med ökande ålder 
och sjukdom kan det bli svårare att klara av att äta och dricka. 

Vi vet idag att många äldre människor riskerar att bli undernärda,  
dels på grund av problem med själva ätandet, dels av att maten i sig är 
näringsfattig. Äldre människor med ätprobelm riskerar även att drabbas 
av till exempel lunginflammation genom att vätska eller mat hamnar i fel 
strupe. Alla som vårdar äldre behöver kunskap om vad kognitionen, miljön 
och sittställningen betyder när man äter och dricker, för att kunna lindra 
ätproblemen.

Den sociala aspekten på vad en måltid innebär bör inte förringas. Måltiden 
är ett tillfälle att umgås. Varje person har en önskan om att kunna välja 
när, hur, vad och med vem man ska äta. När vi blir äldre och drabbas av 
sjukdom kan våra möjligheter att välja minska. En bra sittställning och en 
känsla av trygghet under måltiden ger goda förutsättningar för att kunna 
äta och dricka tillsammans med andra. 

Som arbetsterapeuter har vi under många år förmedlat kunskap och 
under visat om ätproblem. I den här boken går vi igenom hur ätandet  
och drickandet kan göras säkrare och lättare genom enkla, vardagliga 
åtgärder. Vi ger konkreta råd om vad man bör tänka på och hur man kan 
gå tillväga.

December 2008

Gunilla Bergerson Ingrid Larsson

Legitimerad arbetsterapeut,  Legitimerad arbetsterapeut
specialist inom arbetsterapi Gävle Sjukhus, Gävle
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra, Göteborg 
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Vad innebär det  
att äta och dricka?

Det mesta sker automatiskt då vi äter och dricker. Men tittar man när-
mare på vad som ligger bakom att äta och dricka är många förmågor och 
funktioner inblandade. Måltiden är en komplex aktivitet, som kräver 
mycket mer än förmågan att tugga och svälja.

Vi tolkar signaler för hunger och törst som får oss att vilja äta och dricka. 
Tankarna börjar kretsa runt mat och vad man ska äta. Salivproduktionen i 
munhålan ökar för att göra kroppen förberedd på mat. Med hörselns hjälp 
tolkar vi ljud som har med måltiden att göra och börjar förbereda oss för 
att äta. Lagar man maten själv får kroppen längre tid på sig att förbereda 
sig än om man sätter sig vid ett dukat bord.

Med synens hjälp tar vi in åsynen av maten på bordet, vilket ökar hunger-
känslan och tillströmningen av saliv och magsyra.

Under en måltid krävs även uppmärksamhet och koncentrationsförmåga. 
Vi sållar bland syn- och ljudintryck. Vi växlar mellan att överblicka hela 
bordet och att fokusera på det som finns på tallriken. Vid avbrott för 

Måltiden kan vara ett tillfälle att umgås.
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samtal har vi oftast lätt att återgå till att äta. Genom att vi klarar av att 
lyssna och bearbeta det vi hör, samtidigt som vi äter, klarar vi av att äta 
utan att spilla.

Även minnet behövs. Vi använder minnet för att känna igen vad som är 
ätligt och inte ätligt, hur vi använder bestick, med mera. Vi minns de olika 
stegen i ätprocessen, som att ta en lagom stor tugga, att tugga ordentligt 
innan vi sväljer och att känna efter att munhålan är tom efter att vi har 
svalt, samt att korrigera kroppen och luta oss framåt när vi tar en tugga. 
Vi plockar fram lagrade erfarenheter för att allt ska fungera på bästa sätt. 
Det sker på ett undermedvetet plan och är inget vi tänker på.

Att planera innebär att välja när vi vill äta, var vi vill äta och vad mål-
tiden ska innehålla, samt om vi ska äta tillsammans med andra. Det kan 
också innebära att planera inköp och tillagning. I planeringen av själva 
ätandet ingår att välja rätt taktik och rätt hastighet och kraft i rörelserna. 
Vi väljer rätt kroppsposition och rätt placering vid bordet och utvärderar 
om det vi gör fungerar i praktiken eller om vi behöver ändra på något.

Att göra en ”efterkontroll” innebär att känna efter i munnen om den är 
tom, att torka bort eventuella matrester runt munnen, att kontrollera att 
tall riken är tom och att hungerkänslan har ersatts av mättnadskänsla. 

Uthållighet handlar om att kunna föra arm och hand till munnen många 
gånger och att man orkar sitta kvar vid bordet tills man är mätt oavsett 
ljudnivå och vad som händer i omgivningen, eller att man sitter obekvämt. 
Uthållighet kan även vara att klara av att tugga maten tills den är färdig-
tuggad.

Då vi äter krävs det initiativförmåga, att kunna sätta igång på egen hand 
och att avsluta måltiden då vi är mätta.

Funktioner som ingår i ätprocessen
Det centrala nervsystemet (CNS). Samspelet mellan kroppen och omgiv-
ningen innebär att vi tar emot och känner igen signaler från syn, hörsel och 
känsel. Signalerna bearbetas i det centrala nervsystemet. 

kognition. Omfattar de processer hjärnan använder för att bearbeta vad 
som händer. Till kognitiva funktioner räknas förmågan att tolka signaler, 
uppmärksamhet, varseblivning, minne, begreppsbildning, resonerande 
och förmågan att lösa problem. Vi bestämmer vad som är ett meningsfullt 
handlande och gör rätt sak i rätt ordning, på rätt sätt och i rätt tid.

Sensoriska signaler. Är signaler från yttre och inre känsel. Olika kroppsdelar 
har olika många sensoriska nervceller. Allra flest mottagare, receptorer, 
finns det i läppar, ansikte och händer. Det visar hur viktiga de är för bland 
annat ätandet. Tungan och svalget har fler receptorer än till exempel bålen.
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En normal ätprocess delas in i fyra faser 
Den preorala fasen. Omfattar allt som händer innan maten kommit in i 
munnen. Hit räknas sittställning, kognition, syn, hörsel, arm- och handfunk-
tion, och koordination av öga och hand. Den preorala fasen är viljestyrd.

Den orala fasen. Det är det som sker inne i munnen. Omfattar bearbetning 
av tuggan, det vill säga att tugga och blanda in saliv, samt transporten från 
läpparna bakåt mot svalget. Fasen är viljestyrd. Hur lång tid den orala fasen 
tar varierar.

Den faryngeala fasen beskriver matens eller dryckens passage genom 
svalget. Denna fas styrs både av vilja och av reflexer. Till viss del kan matens 
passage påverkas genom att använda specifika individuella sväljtekniker.

Den esofageala fasen omfattar transporten av mat och dryck från svalget 
till magsäcken. Transporten genom matstrupen till magsäcken sker dels 
genom tyngdlagen, dels genom matstrupens muskelrörelser. Fasen är helt 
reflexstyrd. 

Ätproblem eller dysfagi
Om problem finns i någon eller några av de fyra faserna i ätprocessen  
kallas det för ätproblem eller dysfagi. Ordet dysfagi kommer av en sam-
mansättning av latinets dys-, nedsättning, och grekiskans -phagein, ätande. 
Det betyder alltså svårigheter att äta.

Problem i den preorala fasen kan visa sig genom att personen har svårt att 
sitta bra, har nedsatt syn eller hörsel, nedsatt koncentrationsförmåga eller 
begränsad uthållighet, men också genom att personen har svårt att föra 
handen till munnen.

Problem i den orala fasen kan handla om att läpparna inte sluter tätt, att 
känseln är förändrad, en ökad eller minskad salivering, problem att kunna 
transportera maten bakåt mot svalget på grund av nedsatt tungrörlighet, 
dålig tandstatus eller smärta till följd av munsvamp eller sår i munnen. 

Problem i den faryngeala fasen kan visa sig i felsväljningar, upprepa de 
harklingar, slembildning och stoppkänsla i svalget. 

Problem i den esofageala fasen när födan går från svalget till matsäcken 
kan innebära stoppkänsla i matstrupen och reflux, det vill säga att man 
rapar upp nedsvald mat. 
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När det blir svårt att äta

Ålder och sjukdomar påverkar hur vi klarar av att äta och dricka. Kroppen 
förändras. Även våra kognitiva förmågor påverkas av ålder och sjukdomar. 

Åldersförändringar av syn, hörsel och nervimpulsernas hastighet, samt en 
minskad muskelstyrka och en sämre koordination, kan medföra långsam-
mare rörelser och att reaktionsförmågan förlångsammas.

En försämrad hörsel, som är vanligt hos äldre, kan göra det omöjligt för en 
äldre människa att tolka varifrån ett ljud kommer eller att sålla bort ovid-
kommande ljudstimuli. Det kan medföra att en person med hörselproblem 
blir mycket trött i sällskap med andra och får svårigheter att koncentrera 
sig. 

Även förändringar i smak, lukt, uppfattning av temperaturer, kontroll 
av  rörelser vid darrningar och nedsatt kroppsuppfattning kan påverka 
ätandet. Genom att impulserna från omgivningen tas emot sämre eller 
miss tolkas av sinnesorganen börjar man uppfatta saker annorlunda än 
tidigare. Aptiten minskar då smakförnimmelserna mattas av. Det kan vara 
lätt att bränna sig på kaffet om man inte uppfattar hur varmt det är. Att 
ha svårt att utföra precisa rörelser utan att darra och spilla kan medföra 
en osäkerhetskänsla då man äter tillsammans med andra.

kroppen åldras
När vi blir äldre sker en hel del kroppsliga förändringar. Dessa föränd-
ringar är individuella och det kan vara stora skillnader mellan personer i 
samma ålder. De fysiologiska förändringar som kan äga rum är följande:

• Kroppshållningen förändras. Den blir mera hopsjunken eftersom  
diskerna mellan kotkropparna sjunker samman. Bröstryggen sjunker 
ihop, vilket man kompenserar genom att böja huvudet framåt.

• Musklerna tillbakabildas och blir stelare vilket påverkar muskelkraften. 
Detta bidrar till att rörelseförmågan minskar. Den förlorade muskel-
massan ersätts av fett.

• Kroppens leder och ligament förändras genom att hållfastheten försäm-
ras och elasticiteten i brosk och ligament minskar. Lederna kan för-
ändras olika i de båda kroppshalvorna vilket kan påverka symmetrin i 
bäcken och muskulatur.

• Med åren försämras balansen. Orsakerna kan vara att synskärpan och 
djupseendet försämrats, att känseln avtrubbats och att antalet senso-
riska celler i balansorganet minskat.
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• De reflexer som håller huvudet uppe och fötterna nere, den så kallade 
 posturala kontrollen, försämras med stigande ålder. För den äldre kan 
 balanssvårigheter också bero på nedsatt samordning mellan sinnena. 

• Försämrad balans och förmåga att hålla sig upprätt ökar risken för fall. 
En ökad tendens att svaja kan ses med stigande ålder, vilket kan bero 
på förändringar i rörelseapparaten som till exempel muskelsvaghet och 
artros. Ett försämrat inflöde av impulser från beröring – den taktila 
känseln – och otillräckliga mekanismer för att korrigera kroppen för att 
behålla balansen kan vara andra orsaker.

Förutom åldersförändringar ökar även risken med åren att drabbas 
av  sjukdomar som påverkar kroppens funktioner. Sjukdomar som kan 
 påverka rörelse- och stödjeorgan kan leda till skillnader mellan kropps-
halvorna,  vilket påverkar sittandet.

Ansikte och munhåla förändras
Med stigande ålder kan förändringar ske i ansikte och munhåla som till 
exempel att:

• Hudens elasticitet försämras, vilket innebär att läppar och kinder inte 
rör sig lika smidigt som tidigare.

• Smak- och luktsinnet försämras. 

• Muskelstyrkan i käken avtar vilket innebär att det kan vara svårt att 
exempelvis tugga kött. Måltiden tar då längre tid. 

• Finmotoriken och känseln försämras i munnen, vilket till exempel kan 
medföra att det inte längre är så lätt att hitta ett litet fiskben.

• Samordningen mellan musklerna i munhåla och svalg försämras, vilket 
leder till att det lätt kan bli felsväljningar med hosta och harklingar som 
följd. 

• Törsten försvagas så att vi inte dricker tillräckligt.

• Munnens självrenande aktivitet såsom salivtillströmning och tung-
rörelser minskar, vilket innebär att det tar längre tid för munnens egna 
försvarsmekanismer att rengöra och neutralisera munnen efter en mål-
tid. Risken för karies ökar.

• Tandstatusen förändras, vilket kan medföra tuggproblem.

• Behovet av medicinering ökar och många läkemedel ger biverkningar 
som muntorrhet, vilket kan försvåra ätandet.
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Den kognitiva förmågan försämras
Kognitionen förändras hos många äldre, även utan att personen behöver 
vara sjuk. De vanligaste kognitiva problemen i hög ålder är minnes- och 
koncentrationsproblem. Det blir allt vanligare att man tappar tråden i 
samtal med många personer, särskilt om man dessutom har en nedsatt 
hörsel. Förmågan att lära in och medvetet plocka fram ny information för-
sämras under åldrandet. Det tar allt längre tid att uppfatta information, 
bearbeta den och sedan fatta beslut om en lämplig handling.

Tankeflexibiliteten försämras. Tiden från tanke till handling blir längre 
och det behövs därför längre tid att utföra även invanda handlingar. 
Rutiner som fungerat tidigare måste kanske brytas för att motoriken, 
sensoriken och uthålligheten har försämrats. Samtidigt minskar anpass-
ningsförmågan och det blir svårare att byta spår och ändra redan invanda 
mönster.

Stresståligheten förändras också med åldrandet. Vid för höga krav, trötthet 
och psykisk belastning kan stressen medföra att det blir svårare att göra 
flera saker samtidigt.

Det kan bli svårt att komma igång med att äta, vilket kan bero på trött-
het, initiativlöshet, att man känner sig ensam och nedstämd eller att man 
har nedsatt koncentration. Om en äldre människa har svårt att på egen 
hand påbörja en måltid kan hon eller han behöva tillsyn och påstötning vid 
måltidens början. Blir det av någon anledning avbrott under måltiden kan 
personen behöva uppmuntras att fortsätta äta.

Den kognitiva förmågan påverkar sittandet
Att åldras innebär att samarbetet mellan hjärnan och kroppen fördröjs 
eller försämras. De reflexer som har betydelse för kroppshållningen och 
extremiteternas position, samt för vår orientering av kroppen i rummet, 
kallas för posturala reflexer. Dessa reflexer är verksamma då vi sitter, står 
och går, och i någon mån även när vi ligger. Deras uppgift är att se till att 
vi håller ”huvudet uppe och fötterna nere” så att vi inte förlorar balansen.

De posturala reflexerna är beroende av att känselreceptorer i hud och 
leder ger oss information om tryck och tryckförändring. Från senor och 
muskler får vi information om muskelspänningen. Balansorganet i örat 
och synintryck ger oss information om huvudets position. Känselintryck 
sänds via det perifera nervsystemet till det centrala nervsystemet där in-
formationen bearbetas och koordineras. Det centrala nervsystemet sänder 
informationen vidare till organen i kroppen, till exempel till muskler som 
utför rörelser. 
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Vanligen ändrar vi sittställningen i stolen så fort något känns obehagligt. 
Det sker omedvetet. Men för att kunna känna och korrigera sin sittställ-
ning krävs det att man klarar av att tolka signaler både från motoriken 
och från känseln. Om vi inte korrigerar ställningen ger det obehag i form 
av trötthet, smärta eller domningar. 

Om de kognitiva funktionerna försämras kan det vara svårt att tolka sig-
naler från kroppens inre organ eller från sinnesceller på att något känns 
obehagligt. Det är vanligt att personer med kognitiva problem ändrar sin 
sittställning genom att glida ner i stolen eller luta sig mot ena sidan. Det 
kan vara svårt att planera eller välja strategi för hur kroppen ska röras för 
att det ska bli bekvämt eller inte göra ont. Ibland kan det vara omöjligt att 
korrigera sittställningen på egen hand.

 

Mannen har glidit ner. På grund av 
kogni tiva problem förstår han inte hur 

han ska korrigera sin sittställning. 
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Att hjälpa någon vid måltiden

När man ska hjälpa någon att äta bör man ingå i det sociala sammanhang-
et och ägna den person man hjälper uppmärksamhet under hela måltiden. 
Det bör inte förekomma avbrott under måltiden för att byta ut hjälparen 
mot en annan person.

Hjälparen bör inte föra samtal med någon annan person, eftersom det kan 
upplevas kränkande av den som behöver hjälp. 

När man matar någon bör man tänka på hur man för skeden mot personens 
mun. För att personen ska kunna förbereda sig ska skeden föras från tall-
riken till munnen i en rörelse framifrån. Är personen förberedd kan hon eller 
han möta skeden genom att böja fram huvudet och öppna munnen vid rätt 
tillfälle. Om inte personen hinner bli förberedd, genom att se skeden komma, 
ökar risken för en felsväljning. Hur väl personen kan förbereda sig är direkt 
avhängigt av var hjälparen sitter och varifrån skeden närmar sig munnen.

Hjälparen bör sitta mitt emot personen man ska mata för att få ögonkon-
takt. Det ger möjlighet att tolka och förstå kroppsspråk och mimik. Hjälp-
aren ska sitta i samma höjd som den person som matas och ha stöd för 
armarna för att själv undvika smärta i arm, hand och skuldra. Detta för 
att orka genomföra en hel måltid.

Sittställningarna bör anpassas både för den som ska äta och för hjälparen. 
Den som matas ska kunna ta emot mat eller dryck på ett så säkert och 
tryggt sätt som möjligt. Den som hjälper en person att äta måste själv ha 
en bra sittställning. Sitter hjälparen snett eller i en dålig sittställning kan 
det ge muskelspänningar i kroppen med många ofrivilliga rörelser. Kropps-
språket förmedlar att sittandet är obekvämt, vilket kan stressa den hjälp-
beroende. Den hjälpberoende kan tolka och uppleva att matandet är något 
som hjälparen inte har tid med eller vill ägna sig åt.

Att hjälpare samtalar med varandra sam tidigt som 
de matar, utan att ha ögonkontakt med den som 
matas, kan upplevas som kränkande och obehag-
ligt. Att sitta i en obekväm matningsposition ger 
ett oengagerat kroppsspråk, som kan förstärka 
känslan av obehag hos den person som matas.
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Skapa en lugn miljö

Måltiden kan vara den enda aktiviteten under dagen för social samvaro. 
Den är en daglig regelbunden aktivitet som ger möjlighet till interaktion 
och kommunikation och som ska vara något positivt och njutbart för var 
och en. För att måltiden ska bli en högtidsstund är det viktigt att perso-
nalen på sjukhuset eller boendet diskuterar hur måltiden bör organiseras. 
Om den är välorganiserad och välplanerad inger den trygghet.

Omgivningen påverkar oss mycket under måltiderna. Störande ljud, en 
 stökig miljö, obehagliga lukter och personer som rör sig fram och tillbaka 
i vår  närhet stör koncentrationen. Störningarna är påfrestande och kan 
minska aptiten och njutningen. Om man är trött påverkar sådana stör-
ningar ännu mer.

Det är viktigt att man ser över miljön inför måltider. För en person med 
kognitiva svårigheter kan miljön spela en avgörande roll för om hon eller 
han ska få i sig tillräckligt med mat. En olämplig ätmiljö kan i vissa fall 
förorsaka ätproblem! Den fysiska och psykiska miljön bör därför ses över 
innan medicinska åtgärder vidtas. Att skapa trygghet i miljön kan vara en 
avgörande åtgärd. 

Det är önskvärt att varje individ får välja var hon eller han vill sitta under 
måltiden. Om en person vill sitta mera avskilt ska det finnas mindre bord 
för att kunna respektera den enskildes val. Om det inte finns lugna avskil-
da platser för måltiden är det många gånger bättre att personen får sitta i 
sitt rum och äta, än i en stökig matsal. Det kräver dock större personalin-
satser. 

Det är till exempel bra att gå igenom vilka personer som behöver mer tid 
på sig än andra vid måltiden. De som behöver mera tid på sig bör placeras 
innerst och få maten först. Detta för att de som äter fort ska kunna resa 
sig upp efter att de har ätit färdigt utan att det behöver skapa oro för  
övriga vid matbordet.

Sittplats, belysning, dukning, val av porslin, organisation och hjälpmedel, 
det vill säga allt som underlättar måltiden, skapar trygghet och avspänd-
het för både personal och de som ska äta. 

Möblering
Stolar bör finnas både med och utan armstöd. Om stolen har armstöd, är 
det viktigt att dessa inte är så höga att stolen inte går att skjuta in under 
bordet. Ryggstöden på stolarna ska vara raka och ge bra stöd. För perso-
ner som inte når ned till golvet bör det finnas tillgång till fotpallar i olika 
höjder. Bra sittplatser för dem som matar innebär ett avspänt kroppsspråk 
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och minskar riskerna för spänningsvärk i axlar och armar. Extrastolar bör 
vara stapelbara så att de inte försämrar framkomligheten.

Ljus
Många äldre har nedsatt syn. Ju äldre vi blir desto bättre belysning krävs 
för att vi ska kunna urskilja detaljer. Synintrycken blir svårare att tolka 
när belysningen är bristfällig. Misstolkningar kan göra en person både 
rädd och arg. Från fönstren kommer en hel del ljus. Man bör tänka på 
möbleringen så att inte ljuset bländar. Persienner bör användas för att 
skärma av vid direkt solljus. Ljuset bör helst komma bakifrån eller från 
sidan. 

Ljud
Många äldre har svårt att urskilja ljud. Personer med kognitiva nedsätt-
ningar kan inte sålla ljudintrycken utan tar urskiljningslöst in alla ljud, 
vilket påverkar koncentrationen under måltiden. Matsalen kan ibland 
fungera som dagrum, där teve, radio- och stereoanläggningar finns place-
rade. För en person som har svårt att stänga av och att urskilja ljud kan 
detta bli oerhört påfrestande. Om dörren är öppen till köket, där disk-
maskinen är igång, eller fönstret är öppet för att släppa in frisk luft, släpps 
även oönskade ljud in. Detta kan till och med bidra till ätproblem eftersom 
det blir svårt att koncentrera sig på måltiden. 

Personer med nedsatt hörsel kan ha svårt att uppfatta samtal från flera 
håll. Placeringen vid bordet är särskilt viktig för en person som måste 
rikta sin uppmärksamhet mot en person i taget. 

Se till att sittplats och bord är 
anpassade till varandra och 
skapa en lugn miljö även för 
dem som vill äta avskilt.
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En störande ätmiljö.

Dukning
Om en person är känslig för yttre stimuli är det nödvändigt att man tänker 
på den omgivande miljön och hur bordet är dukat. För många färger och 
föremål kan förstärka problemen med att koncentrera sig på måltiden.

För personer som har problem med att urskilja föremål mot en stökig 
bakgrund kan det vara till stor hjälp att få bordet dukat med färger som 
avgränsar. En vit tallrik syns dåligt på en vit duk. Om duken inte går att 
byta kan ett färgat underlägg användas. Ett underlägg är samtidigt ljud-
dämpande. 

Porslin
En enfärgad tallrik med en avgränsande kant ger tydlig information om var 
tallriken slutar. Tallrik med blommönster på kan ge intryck av att blom-
mönstret är mat för den som har förändrad perception och svårt med att 
skilja mellan vad som är dekoration, bakgrund och mat. Tallrikar bör finnas 
i en mörkare och en ljusare nyans, som man varierar beroende på vilken 
mat som serveras. Det kan vara lättare att urskilja fisk, potatis och vit sås 
på en tallrik i stark färg jämfört med att servera detta på en vit tallrik.

Det kan vara svårare att urskilja vatten i ett genomskinligt glas än i ett fär-
gat. Kaffe kan vara lättare att dricka ur en mugg än från en kopp med fat. 
Valet av färg är viktigt. Man bör undvika att servera kaffe i en mörk kopp. 



ÄLDRE OCH MATSITUATIONEN20

Tio goda råd om ätmiljön

• Avsluta dukning och förberedelser innan personerna intar sina  platser 
vid bordet och låt de som äter långsamt få sin mat först.

• Rensa bort allt onödigt pynt från borden för att underlätta  fokusering på 
maten.

• Stäng av teve och radio.

• Välj rätt färg på porslinet utifrån vad som serveras.

• Tänk på att ett färgat underlägg gör det lättare att se var tallriken slutar.

• Se till att belysningen över borden är god så att äldre  personer kan 
 urskilja detaljer.

• Använd rätt sittplats och hjälpmedel för att underlätta den  enskilda 
individens självständighet.

• Ta fram en fotpall för de personer som inte når ned till golvet.

• Skapa en lugn och social miljö som inbjuder till kommunika tion och 
interaktion.

• Respektera en önskan om att sitta avskilt vid ätproblem.
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Förlamningen: Dagboksanteckningar
Hur det kan upplevas att själv inte klara av att dricka eller förse sig med 
vatten illustreras av Carl-Erik Åhgren i hans bok Förlamningen: Dagboks-
anteckningar, i kapitlet Några tankar om vatten.

” På den tiden jag kunde röra mig obehindrat drack jag mycket av 

denna vätska, ofta stående, men ibland även sittande vid ett bord. 

Kort sagt övervägande i upprätt ställning. Jag har ofta undrat hur perso-

nalen på långvården dricker. Mig försöker dom pytsa i vatten när jag ligger 

vågrätt, i bästa fall hopfälld som en kniv, lutande åt höger, så att det mesta 

rinner ut vid mungipan. 

När man försöker protestera ser de mycket förnärmade ut och det har  

aldrig hänt att de försökt med en naturligare ställning. De byter hellre skjor-

ta på en, så det är nog enklare än att placera patienten i drickvänligt läge. 

Det är en annan sak som förvånat mig mycket. Det är att varje morgon bär 

personalen in ett nytt glas med vatten, men endast i undantagsfall får jag 

dricka av det. Det lyckas ibland att göra personalen uppmärksam på att man 

är i behov av vatten, men i betraktande av den konstiga sittställningen så 

slutar det oftast i en svår hostattack orsakad av att vattnet rann raka vägen 

ner i lungorna. Givetvis beroende också på förlamningen i hals och mun. 

Varje morgon häller någon ut vattnet i slasken och placerar ett nytt glas 

med obeveklig konsekvens. Men så en dag kom det en syster och klagade 

på att jag drack för lite. Mina njurar kunde ta skada, sa hon. Vad svarar 

man på sådant när man inte kan tala?

Carl-Erik Åhgrens reflektioner visar hur viktigt det är att sitta rätt för att 
 underlätta sväljandet.

”
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Vikten av att sitta bra

När vi äter och dricker sker ett avancerat samspel mellan ett stort antal 
muskler i hela kroppen. Kroppen ska ses som ett slutet system där varje 
del påverkar en annan. Hur vi sitter påverkar det som händer när man 
äter och dricker eftersom det inverkar på samarbetet mellan huvud, armar 
och händer. Hur vi sitter har också en stor betydelse för hur självständig 
personen upplever att hon eller han är under måltiden.

Hela kroppen hänger samman. Enskilda delar på-
verkar varandra. En snedhet i bäckenet (G) innebär 
en påverkan på skuldergördeln (F) som i sin tur 
påverkar nacke (B), käke (E) och tungben (D).

A: Huvud/skalle

B: Nacke/hals

C: Ryggmuskler och kotpelare

D: Tungben

E: käke

F: Skuldergördel

G: Bäckengördel

Att sitta och äta

Vanligtvis sitter vi på en stol vid matbordet då vi äter. På stolen sitter man 
med en något framåtlutad sittställning för att ha kontroll över ätandet och 
för att kunna prata med andra runt bordet. 

Vi ändrar sittställning åtskilliga gånger under en måltid. Det är kroppens 
inre organ eller våra sinnesceller som signalerar när något känns obehag-
ligt. Det sker till stor del omedvetet. Vi ändrar även sittställningen med-
vetet, till exempel när vi vill nå saker på bordet. För att nå saker på bordet 
krävs stabilitet och balans. Ju längre bort vi behöver sträcka oss desto 
större samspel krävs mellan olika kroppsdelar.

Varje gång vi tar en tugga böjer vi fram huvudet och överkroppen i små 
rörelser, för att möta maten som förs mot munnen. Då vi har fått in tuggan 
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i munnen lyfter vi upp huvudet för att bearbeta maten, och kanske för att 
prata med andra runt bordet och för att kunna överblicka bordet. När vi 
har tuggat färdigt och ska svälja ner maten gör vi en liten ”framåtnick-
ning” med huvudet för att struplocket ska komma i ett så gynnsamt läge 
som möjligt och för att sväljningen ska kännas säker och vi ska undvika 
att svälja fel.

Bäckenet ska vara något framåttippat
När vi sitter stabilt och har balans i kroppen, och armarna och huvudet 
kan röras i olika riktningar, har vi goda förutsättningar för att kunna äta 
och dricka.

För att sittandet ska bli stabilt utgår man alltid från bäckenets position 
eftersom sittstabiliteten börjar i bäckenet. Små förändringar kan ha av-
görande betydelse för stabilitet, balans och kontroll.

Om vi sitter på ett fast och plant underlag och fördelar lika mycket tyngd 
på båda låren och större delen av stolsitsen, och har fötterna med stöd för 
hela fotsulan i golvet, kommer tyngdpunkten att vara framför sittbens-
knölarna. Det betyder att bäckenet kommer i ett något framåttippat läge. 

Tänk på att fötterna bör ha golvkontakt. Om det finns utrymme är det bäst 
att placera den ena foten framför eller bakom den andra. Fötterna kan 
även placeras bakom stolsbenen, eftersom det gör att sittandet blir ännu 
 stabilare.

En upprätt sittställning är bäst för att klara av att äta och dricka utan 
problem. Att sitta upprätt kräver inte så mycket energi och gör det möjligt 
att samordna huvud och händer. Det är önskvärt att bäckenet kommer i 
ett något framåttippat läge, som hos mannen till vänster på bilden. Att 
bäckenet är i ett framåttippat läge betyder följande:

•	Bålen kommer i ett uppsträckt läge. 
Det ger ett bra utrymme för de inre 
organen.

•	Lungorna får gott om utrymme.  
Det går att djupandas och att hosta 
om något hamnar i luftstrupen.  
När man sväljer fel krävs det att 
man klarar av att hosta, annars 
kan det leda till att mat dras ned i 
lungorna – aspiration – med lung-
inflammation som följd.

•	Matstrupen kommer i ett läge där 
den inte pressas ihop. En upprätt och en framåtböjd sittställning ger olika  

förutsättningar för att äta och dricka.
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•	Armar och händer får stor rörelsefrihet och kan användas flexibelt. Detta 
eftersom skuldran kommer i ett läge som ger maximal rörelsefrihet.

•	Finmotoriska rörelser kan utföras samordnat och koordinerat, vilket inne-
bär att bestick kan hanteras och föras till munnen utan att man spiller. 

•	Huvudet kan röras i alla riktningar utan att det känns ansträngande. 

•	Underkäkens position stabiliserar tungbenet, vilket gör det lättare att 
utföra kontrollerande tungrörelser. Musklerna i tunga och svalg samord-
nas så att man kan svälja utan att sätta i halsen.

Problem när bäckenet är bakåttippat
Kroppshållningen förändras med ålder och av sjukdom och det kan bli 
svårt att hålla kroppen upprätt. Om kroppshållningen är ihopsjunken blir 
sittställningen framåtböjd. Då man sitter böjd flyttas tyngdpunkten bakom 
sittbensknölarna, och därmed kommer bäckenet i ett bakåttippat läge. 
Det innebär att låren inte får stöd från underlaget. Stabiliteten i sittandet 
 minskar. 

Bäckenets position när vi sitter är avgörande för hur stabilt sittandet  
blir. Om bäckenet är bakåttippat så försöker en person oftast glida ner på 
stolen för att stolsryggen ska ge stöd och öka stabiliteten.

När bäckenet är bakåttippat händer följande:

•	Bålen blir hopsjunken. De inre organen pressas samman och får mindre 
plats i buken.

•	Lungorna blir hoptryckta. Det medför att andningen blir ytlig och det 
blir svårt att göra djupandningar. Syresättningen till hjärnan minskar 
och bidrar till ökad trötthetskänsla och koncentrationsproblem.

•	Matstrupen kommer i ett komprimerat läge och kan ge en stoppkänsla 
då maten glider ned. Ett vanligt problem hos äldre är mellangärdes-
bråck, där sittställningen blir extra viktig eftersom stoppkänsla och 
upprapning av mat (reflux) är vanligt. Magsäcken trycks ihop vilket kan 
innebära att mättnadskänslan kommer tidigare. Det leder till att en per-
son äter mind re. Ett framåtböjt sittande under en lång tid kan innebära 
att risken för undernäring ökar. 

•	Även tarmsystemet pressas samman. De naturliga tarmrörelserna  
minskar och kan leda till förstoppning.

•	Sammanpressade organ och kroppsdelar minskar också blodflödet med 
domningar som följd.
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Vid en framåtböjd sittställning, där bäckenet är bakåttippat, förändras 
samspelet mellan armar och huvud. Även andra förutsättningar förändras. 
Det som sker är följande:

•	Skuldran kommer i en position där armrörelserna blir begränsade. Det 
medför att man måste kompensera med axlar och armbågar för att till 
exempel kunna ta ett glas och föra det mot munnen. Det går åt mera 
energi för att föra handen mellan maten och munnen och det finns risk 
för att personen inte orkar äta tillräckligt.

•	Om armen inte kan röra sig tillräckligt påverkar det huvudet genom 
att man skjuter fram det extra mycket för att ta en tugga eller för att 
dricka. 

•	Det blir mera ansträngande att öppna munnen och stabiliteten i tung-
benet påverkas. Samordningen mellan musklerna i tungan och svalget 
försvåras och risken för att svälja fel ökar.

•	Måltiden tar längre tid eftersom mera energi går åt för att bearbeta 
 maten. Personen blir totalt sett tröttare.

•	Kontakten med andra runt bordet och möjligheten att umgås socialt 
minskar, eftersom det går åt mycket energi och koncentration för att 
hålla kroppen upprätt.

Besvär när bäckenet är snedbelastat
Om kroppens tyngd fördelas ojämnt, det vill säga om en person sitter lutad 
snett åt ena eller andra sidan (asymmetriskt), uppstår en snedbelastning 
av bäckenet. Det leder till liknande problem som när kroppen sjunker ihop 
framåt.

Vid en snedbelastning av bäckenet händer följande:

•	Hela kroppshållningen påverkas. Kroppen lutar åt ena hållet. Över-
kroppen kompenserar med att luta åt andra hållet. Ryggraden blir då 
som ett s. 

•	Muskelanspänningen ökar generellt i kroppen.

•	Att sitta instabilt kan ge smärta om muskelanspänningen är olika i 
olika kroppshalvor.

•	Trycket ökar på den ena bäckenhalvan och därmed ökar risken för  
trycksår.

•	Balansen försämras genom att kroppstyngden tas upp mera på ena 
kroppshalvan. Det går åt mycket energi för att hålla sig upprätt.
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•	Lungfunktionen försämras om den ena lungan trycks ihop. Den andra 
lungan påverkas också. Det blir svårare för personen att hosta och att 
djupandas.

•	Mag- och tarmfunktionen påverkas. De inre organen på den kompri-
merade sidan trycks ihop.

•	Rörelseförmågan i armar och händer begränsas. Det påverkar samspelet 
mellan höger och vänster arm. Det krävs mycket energi och kraft att om 
och om igen föra arm och hand mot munnen. Uthålligheten minskar och 
risken för undernäring ökar.

•	Möjligheten att röra huvudet på ett kontrollerat sätt minskar, samtidigt 
som det krävs mera energi för att hålla huvudet upprätt. Personen kan 
lätt bli uttröttad av att försöka hålla huvudet upprätt och får svårare att 
balansera huvudet.

•	Rörligheten i käken minskar. Tuggförmågan påverkas genom att  
muskelkraften avtar. Kött och annan mat kan vara svår att tugga,  
vilket medför att det tar längre tid att bearbeta maten i munnen.

•	Den ökade muskelanspänningen i ansikte, svalg och halsmuskulatur 
påverkar samordningen mellan musklerna. Risken för att svälja fel ökar.

•	Otryggheten, och en rädsla för att bli lämnad ensam, ökar. 

Vid en obekväm kroppsställning spänns musklerna.  
Det gör ont och det blir svårt att tugga och svälja.
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Hur får man en  
person att sitta bra?

Det bästa sättet att få någon att sitta bra vid matbordet är att använda 
en stol med fast sits. Fötterna behöver ta stöd i golvet för att ge en upprätt 
sittställning. Personer som använder rullstol bör, om det är möjligt, flytta 
över till en stol vid måltiden.

Det är tyvärr vanligt att äldre sitter kvar i rullstolen vid måltider. Sitt-
ställningen måste då anpassas för att ge så goda förutsättningar som möj-
ligt för att äta och dricka. Den sittställning man normalt har i en rullstol 
är ett framåtböjt sittande där bäckenet är bakåttippat.

Sittställningen bör justeras för att personen ska kunna vara delaktig i 
måltiden och kunna känna en social tillhörighet med övriga runt bordet. 
När sittställningen anpassas behöver hänsyn tas till personens fysiska, 
psykiska och kognitiva förmåga. 

Tänk gärna på att det kan vara bra att låta en äldre person vila före mål-
tiden, eftersom en utvilad person har lättare att orka sitta i en bra sitt-
ställning under måltiden.

Stol vid bord
För att sitta på en vanlig stol krävs det att personen har god sittbalans och 
orkar hålla kroppen upprätt. Det mest naturliga och det som ger den bästa 
sittställningen är att sitta på en vanlig stol med fötterna i golvet. En fast 
sits rätar upp överkroppen. Ett upprätt sittande ökar förutsättningarna 
för att själv klara av att äta. En annan fördel med att alla vid bordet sitter 
på stolar är att alla hamnar på samma nivå.

karmstol
Om personen känner sig otrygg av att sitta på en vanlig stol på grund av 
nedsatt balans eller nedsatt kroppskontroll, eller om det finns fallrisk i 
sidled, är en karmstol ett alternativ till en arbetsstol. Armstöden kan då ge 
stöd och ökad trygghet vilket kan förbättra möjligheterna att sitta upprätt 
under en längre tid, då anspänningar i kroppens muskulatur minskas. 
Om stolen har långa armstöd kan bordshöjden behöva anpassas så att 
arm stöden kommer under bordsskivan. Om man kommer för långt ifrån 
bordet, spiller man lättare och det blir mer energikrävande att föra maten 
från tallriken till munnen. 
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Arbetsstol
En arbetsstol ger möjligheter till individuella inställningar av ryggplatta, 
armstöd, höjd och sits. Om arbetsstolen är försedd med hjul underlättar 
den förflyttning från rullstolen till matplatsen och vice versa. En arbetsstol 
tar mindre plats vid bordet än en rullstol och kan ställas in så att personen 
kommer i samma höjd som de som sitter på vanliga stolar. Arbetsstolen 
måste vara bromsad under måltiden för att ge stabilitet och trygghet.

Rullstol
En person som inte kan flytta över till en vanlig stol vid matbordet utan 
som sitter kvar i rullstolen, behöver få rullstolen anpassad för att få en så 
upprätt sittställning som möjligt. Små justeringar kan vara avgörande för 
att öka självständigheten. Det är inte ovanligt att en person successivt får 
svårare att förflytta sig och att hjälpmedel, till exempel rullstol, används 
som kompensation. 

En rullstol som ska användas vid matbordet bör vara försedd med en in-
dividuellt utprovad sittdyna, som ger tryckfördelning och stabilitet åt ben 
och bäcken. Vilken sorts dyna som behövs ska utredas och föreskrivas av 
arbetsterapeut eller sjukgymnast. 

Det är lämpligt att ta bort benstöden så att fötterna kan placeras med 
hela fotsulan på golvet. Det ger rörelseutrymme för fötterna genom att de 
kan placeras under rullstolen, eller att den ena foten placeras framför den 
andra. Detta ökar sittstabiliteten. Om fötterna inte når ner till golvet, bör 
en bred fotpall användas för att ge lämplig höjd, och stöd för hela fotsulan. 

Det är viktigt att sittplatsen är 
 anpassad i en höjd som stämmer 
med bordet. Om en person måste 
sitta i en låg rullstol bör bordet 
anpassas.
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Ett stöd kan behövas i korsryggen för att underlätta att hålla överkroppen 
upprätt. Ett alternativ kan vara en kilkudde, som placeras bakom ryggen 
med den breda sidan uppåt, för att även få en lätt framåtlutad sittställning. 

Om rullstolen är försedd med långa armstöd kan det vara svårt att komma 
nära intill bordet eftersom armstöden tar emot bordskanten. Det innebär 
att det kan vara svårt att nå maten och att äta utan att spilla. Armstöden 
kan då bytas till kort modell. Om personen har nedsatt balans i över-
kroppen kan längre armstöd behövas vid andra aktiviteter.

Sitter personen snett i rullstolen så att bäckenet belastas snett, eller om 
rullstolen är för bred och om dyna saknas, innebär det att muskelspän-
ningen ökar i kroppen och det kan medföra svårigheter att äta och dricka.

Den som använder transportrullstol har oftast inte någon utprovad eller 
anpassad sittdyna. Sitsen blir då som en hängmatta och stabiliteten i sit-
tandet blir nedsatt, vilket påverkar sittställningen genom att låren trycks 
ihop. Det försvårar även en upprätt sittställning. En transportrullstol bör 
inte användas som sittplats!

komfortrullstol
Det finns rullstolar med egenskaper där sitt- och ryggenhet kan anpas-
sas för personer som har stora balansproblem i sittandet. Vissa kan även 
behöva stöd för huvudet. När en person sitter stabilt ger det energi för att 
äta och dricka själv, eller att äta om någon matar. En arbetsterapeut eller 
sjukgymnast kan ge råd om hur inställningar kan användas för att variera 
tryckfördelningen och för att anpassa sittställningen vid måltid.

Om personen sitter instabilt kan all energi gå åt till att hålla kroppen  
upprätt och personen orkar inte äta eller ta emot mat ens när någon  
annan hjälper till.

Följande kan underlätta måltiden för den som sitter i en komfortrullstol:

• Vinkla sitsen så att den blir så plan som möjligt under måltiden.  
Ta hänsyn till individen och hennes eller hans förmåga.

•	Benen bör vara så nära en 90 graders vinkel som möjligt. Komfortrull-
stolen är utrustad med vinkelställbara benstöd, som ska vinklas ned vid 
upprätt sittande. Anpassa höjden på benstödet och vinkeln på fotplattan, 
så att hela fotsulan får stöd. Kan benstöden tas bort och ersättas med 
fotpall ger det bättre position och stabilitet för ben och fötter. Då går det 
även att placera den ena foten eller båda fötterna under rullstolen.

•	För att få en så upprätt sittställning som möjligt bör ryggstödet vinklas 
upp i förhållande till sitsen. Tänk på att om balansen är nedsatt i över-
kroppen finns det risk för att personen kan falla framåt.
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•	Ett rullstolsbord ger stöd för armarna och överkroppen och förhindrar 
fall framåt, samt underlättar en upprätt sittställning. Ett alternativ kan 
vara att komplettera rullstolen med någon typ av sele, som stödjer över-
kroppen under måltiden. Fråga arbetsterapeuten om råd!

•	Armstöden ska ge bra stöd för armarna och vara inställda i rätt höjd för 
att öka stabiliteten. 

•	Om det är möjligt tas nackstödet bort, så att huvudet kan röras fritt 
under måltiden. Om nackstödet behövs under måltiden är det viktigt  
att det anpassas så att det ger stöd och stabilitet åt huvudet, för att  
personen ska kunna tugga och svälja på ett så säkert sätt som möjligt. 
Personer som under måltiden sitter i bakåtlutad sittställning, pressar 
ofta huvudet bakåt mot nackstödet. När huvudet är bakåtböjt är det  
svårare att stänga luftvägarna när man sväljer, vilket ökar risken att få 
ned mat och dryck i luftvägarna, med lunginflammation som följd. 

En person som pressar huvudet mot 
 nackstödet spänner hela kroppen.
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Att sitta och äta i sängen

Ibland måste man servera maten eller ge medicin till en person som  
ligger till sängs. Idag finns flera olika modeller på sängar, med varierande 
funktioner. 

Det är viktigt att tänka på följande:

•	Att personen sitter med höfterna vinklade i 90 grader med ryggstödet 
uppfällt så mycket som möjligt.

•	För att undvika nedåtglidning kan en kudde placeras som stöd under 
knäna. 

•	Samtidigt kan en kudde placeras vid svankryggen för att ge stöd för att 
klara av att hålla kroppen upprätt. 

•	Kudden bakom huvudet tas bort, eller placeras bakom skuldrorna. En 
kudde bakom huvudet ger stimulans till att trycka huvudet bakåt och 
gör det svårare att hålla luftvägarna stängda när man sväljer.

•	Om balansen är nedsatt i överkroppen kan en formsydd lång kudde  
användas för att ge stabilitet åt överkroppen. Kudden placeras runt  
magen i en båge så att armarna får stöd av kudden. 
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Ordlista

Aspiration. Felsväljning där mat eller dryck hamnar i luftstrupen och  kommer 
ned i lungorna med risk för lunginflammation.

Biomekanik. Rörlighet i leder.

Dysfagi. Av latinets dys-, nedsättning, och grekiskans phagein, ätande. 
 Betyder tugg- och sväljsvårigheter. Dysfagi är inte en sjukdom i sig, utan 
 symtom på något bakomliggande, som stroke, parkinsons eller als.

Esofageal fas. Matstrupsfasen.

Faryngeal fas. Sväljfasen.

kognition. Handlar om hjärnans processer för att ta emot, bearbeta och 
 hantera information och kunskap. Till de kognitiva funktionerna räknas 
 varseblivning, minne, begreppsbildning, resonerande, förmåga att lösa 
 problem, uppmärksamhet och språklig förmåga. 

koordination. Samordning av rörelser.

komprimera. Pressa ihop.

Oral fas. Munfasen.

Perception. Förmågan att uppfatta omgivningen.

Preoral fas. Före munfasen.

Sensomotorik. Känselns och rörelsernas koppling till varandra.

Öga- och handkoordination. Samordning av syn och rörelser för att öka 
 kontrollen.
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Hur vi sitter betyder mycket för hur vi klarar av att äta och 
dricka. Inom äldrevården där många sitter i rullstol under  
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