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Sammanfattning 
BAKGRUND: Demenssjukdom är vanligt förekommande hos äldre. Med ökat 

antal äldre i samhället kommer andelen demenssjuka personer också att öka. Det 

är vanligt med Beteendestörningar och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD) 

och dessa kan påverka de demenssjukas livskvalitet negativt samt orsaka stort 

lidande. Omvårdnadsåtgärder för att minska förekomsten av BPSD beskrivs och 

kan sökas i aktuell omvårdnadsforskning. SYFTE: Studiens syfte var att, utifrån 

aktuell omvårdnadslitteratur, beskriva omvårdnadsåtgärder, vid BPSD, som 

distriktssköterskan kan använda i arbetet med demenssjuka personer på ordinärt 

eller särskilt boende. METOD: En allmän litteraturstudie baserad på 21 

vetenskapliga artiklar genomfördes. RESULTAT: Resultatet visade att vissa 

förutsättningar för omvårdnadsåtgärder vid BPSD fanns. Omvårdnadspersonalen 

bör ha kunskaper om BPSD och omvårdnaden bör grundas på individanpassad 

vård med professionellt bemötande. Demenssjuka personers sinnen kan stimuleras 

för att hantera BPSD (musik-hörsel, beröring-känsel, ljus-syn). Fysisk aktivitet 

kan användas för att hantera BPSD. SLUTSATS: Det är oftast inte bara en 

omvårdnadsåtgärd som kan vara lämplig vid BPSD utan de kan med fördel 

användas tillsammans. Grunden bör dock utgöras av goda kunskaper om BPSD 

samt individanpassad vård. 

 

Nyckelord: Demens, omvårdnadsåtgärder, BPSD, omvårdnad, 

omvårdnadspersonal. 
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Abstract 
BACKGROUND: Dementia is common in the elderly. With the increasing number of 

elderly people in the community, the proportion of people with dementia will also 

increase. Behavioral and Psychological Symptoms in Demented individuals (BPSD) are 

common and these can affect the quality of life negatively and cause great suffering. 

Nursing interventions to reduce the prevalence of BPSD are described and can be found 

in current nursing research. OBJECTIVE: The study aimed to describe nursing 

interventions for BPSD, such as the district nurse can use in the work with individuals 

with dementia in ordinary and special housing. METHOD: A literature review based on 

21 scientific articles was implemented. RESULTS: The results showed that there are 

certain prerequisites for nursing interventions in BPSD, the nursing staff should have 

knowledge of BPSD and care should be based on individualized care with a 

professional approach. Senses in individuals with dementia can be activated to manage 

BPSD (music-hearing, touch- sensory, light-vision). Physical activity can be used to 

manage BPSD. CONCLUSION: It's usually not just one nursing intervention that may 

be appropriate for BPSD, they can be used together. The foundation should consist of 

knowledge of BPSD and individualized care.  

 

Keywords: Dementia, Intervention, BPSD, Nursing Care, Nursing Staff. 
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INLEDNING 
Demens är en vanligt förekommande diagnos hos den äldre befolkningen och med 

ökat antal äldre i samhället kommer andelen demenssjuka personer också att öka 

(1). Det är även vanligt med Beteendestörningar och Psykiska Symtom (BPS) vid 

Demens (BPSD). Dessa symtom kan ta sig uttryck genom vanföreställningar, 

hallucinationer, vandring/kroppslig överaktivitet, verbal och fysisk aggressivitet, 

störd dygnsrytm, affektiva symtom samt ångest (2). BPS kan därmed påverka den 

demenssjuka personens livskvalitet negativt och orsaka stort lidande. Det kan 

också vara mycket påfrestande, främst psykiskt, att vårda en person med 

demenssjukdom och BPS (3). Författarna till denna studie har erfarenhet av att 

omvårdnadsarbetet och omvårdnadsåtgärdernas kvalitet varierar ute i praktiken. 

Det verkar vara vanligt förekommande med sederande läkemedel för att hantera 

BPSD. Aktiva omvårdnadsåtgärder för att förebygga, hantera och minska BPSD 

tycks alltför ofta saknas kanske pga. okunskap och för lite tid/resurser. Litteratur 

visar att det finns kunskap om att de första åtgärderna för att hjälpa personer med 

BPSD inte handlar om läkemedelsbehandling utan att anpassa omvårdnaden, den 

omgivande miljön och bemötandet av de demenssjuka personerna (4). Det tycks 

finnas ett behov av en aktuell sammanställning av omvårdnadsåtgärder vid BPSD. 

Om distriktssköterskan, som kommer i kontakt med demenssjuka personer, 

anhöriga och omvårdnadspersonal både på särskilt och ordinärt boende, har 

aktuell kunskap om omvårdnadsåtgärder vid BPSD kan förekomst av symtom 

minska och de berördas livskvalitet ökas. 

 

BAKGRUND 
Demenssjukdomar är kroniska, progredierande diagnoser som leder till försämring 

i människans kognitiva funktioner. Detta innebär att tankeförmågor som är 

nödvändiga för att kunna dra slutsatser av sinnesintryck, kunna föra resonemang 

och vara medveten om tillvaron, förmågan att minnas och emotionella förmågor 

försämras. Det finns flera olika typer av demenssjukdomar, och det är viktigt för 

distriktssköterskan och den som vårdar att veta vad demens och dess symtom 

beror på för att god omvårdnad och bemötande ska kunna ges (5).  
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Risken för demenssjukdom ökar med stigande ålder och då antalet äldre personer 

förväntas öka, betyder det också att andelen personer med demensdiagnos 

kommer att tillta. Antalet Alzheimersjuka förväntas fördubblas fram till år 2050 

(5). 

 

BPS är vanligt förekommande hos personer med demens. Nio av tio personer med 

demenssjukdom har något eller några av dessa symtom någon gång (1). BPSD kan 

ta sig uttryck genom verbal aggression (skrik, fula ord, vanföreställningar, 

hallucinationer), fysisk aggression (slå, sparka, bita, nypa) samt icke fysisk 

aggression (vandring/kroppslig överaktivitet, störd dygnsrytm, affektiva symtom, 

ångest, passivitet) (2, 6). 

En orsak till BPS kan vara den demenssjuka personens svårigheter att tolka 

sinnesintryck, dennes labila stämningsläge samt dennes förändrade 

beteendemönster (2). Andra orsaker till BPSD kan vara somatiska åkommor, 

såsom smärta och infektioner. Det är därför viktigt att sådana faktorer utesluts och 

behandlas i mån det går (3).  

I en litteraturöversikt av SBU (5) tydliggörs vikten av god omvårdnad av 

demenssjuka personer för att minska eller hindra BPS. Målet med omvårdnaden 

bör vara att hjälpa den demenssjuka personen att bevara sin identitet och bibehålla 

sina funktioner, genom att bl.a. se till personens livshistoria, erfarenhet och 

personlighet. Förutom sjukdomsprogressen, kan BPS utlösas om närmiljön 

förändras och den demenssjuka personen inte känner igen sig (a.a.).  

BPS kan även utvecklas vid överstimulering där personen med demens utsätts för 

många intryck på kort tid, eller genom understimulering där den demenssjuka 

personen inte får utlopp för sin överskottsenergi på ett ändamålsenligt sätt (1). 

Perry et al. (7) beskriver att om personer med demens inte upplever 

meningsfullhet i tillvaron med sysselsättning och fysisk aktivitet, blir resultatet 

ofta BPS. Dessutom påverkas den demenssjukes livskvalitet negativt genom 

ytterligare sänkning av funktionsförmågan. Andra möjliga orsaker kan vara 

reviröverträdelse i samband med till exempel en omvårdnadshandling eller 

ändrade rutiner där den demenssjuka personen upplever sig utsatt eller kränkt 

(a.a.). Den demenssjuka personen är i behov av trygghet, t.ex. att känna igen sig i 

miljön och träffa samma vårdpersonal. Kontinuitet i omvårdnaden av 

demenssjuka personer är av vikt. Om personalomsättningen är stor och den 
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demenssjuka personen ständigt träffar och bli vårdad av nya personer som inte 

känns igen kan det leda till BPS. Samspelet och relationen med vårdpersonalen 

och den demenssjuka är av mycket stor betydelse vid uppkomsten BPS (1). Det 

synsätt som vårdpersonalen har på omvårdnad är avgörande för hur relationen 

med den demenssjuka personen är. Att vårdpersonalen har vilja och förmåga att 

sätta sig in i personens livssituation är avgörande för att kunna skapa en god 

relation. En nära relation mellan vårdpersonal och patient kan få en person med 

demens att fungera bra och uppleva god livskvalitet, och tvärtom kan en dåligt 

fungerande relation framkalla BPS (3, 5, 7, 8). Genom god omvårdnad kan 

självkänslan hos den demenssjuke stärkas då personen har en bevarad självkänsla 

även i avancerade stadier av sjukdomen. Självkänslan kan stärkas genom att 

vårdpersonalen är tydlig i språk och kroppsspråk, begränsar informationen samt 

ger gott om tid i samtalet/mötet för den dementa att uppfatta och svara (9,10). 

Att vårdpersonalen också har förmåga att tolka och förstå personens outtalade 

krav är av vikt eftersom personer med demens har svårt att föra sin egen talan (7). 

 

Skovdahl (3) menar att BPS påverkar den demenssjuka personens livskvalitet 

negativt, men att dessa symtom kan uppfattas vara en större påfrestning för 

vårdpersonalen än själva demenssymtomen. Att vårda en person med 

demenssjukdom är en svår och ansvarsfull uppgift, för både anhöriga och 

vårdpersonal (a.a.).  Skovdahl et al. (11) fann i en studie att det kan innebära 

fysiska och psykiska påfrestningar att vårda demenssjuka personer vilka kan leda 

till utmattning och känsla av maktlöshet. Skovdahl (3) menar att stöd till 

personalen i form av regelbunden handledning och kompetensutveckling kan höja 

omvårdnadens kvalitet. Perry et al. (7) visade att ökad vårdtyngd och stress hos 

vårdpersonalen kan leda till stress hos demenssjuka personer med BPS som följd. 

Organisationen av demensvården är därför viktig för att god omvårdnad av 

demenssjuka personer ska kunna utföras (a.a.). 

 

Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU) genomförde en systematisk 

litteraturöversikt (t.o.m. juli 2004) om demenssjukdomar som även visar 

kunskapsläget vad gäller omvårdnadsåtgärder vid BPSD (5). De studier som 

granskades varierade mycket i kvalitet varför evidensgradering försvårades. 

Rapporten visade flera studier med positiva effekter av olika omvårdnadsåtgärder 
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som multisensorisk stimulering, musik, fysisk aktivitet och reminiscensterapi, 

dock med lågt bevisvärde. Utbildning och handledning av vårdpersonal visades 

också ha positiva effekter vid BPSD (a.a.).  

 

Det är distriktssköterskan som är ansvarig för de demenssjuka personernas 

omvårdnad vid sjukdom och hälsa inom ordinärt och särskilt boende. I 

distriktssköterskans kompetensbeskrivning tydliggörs att distriktssköterskan 

ansvarar för att främja och skydda människors hälsa under hela livet. 

Distriktssköterskan bör ha kunskaper om förändrade vårdbehov hos en åldrande 

befolkning med behov av vård i hemmet och/eller i särskilt boende (12). Inom 

2,5-3 år efter att den demenssjuka personen blivit diagnostiserad har hälften flyttat 

från ordinärt till särskilt boende. Omkring hälften av de demenssjuka personerna 

bor i särskilt boende (5). I kompetensbeskrivningen tydliggörs också att 

distriktssköterskan ska handleda omvårdnadsarbetet (12). 

Omvårdnadsåtgärder vid BPSD behöver således sammanställas för att kunna 

användas av distriktssköterskan i omvårdnadsarbetet för att minska dess 

förekomst och öka de berördas livskvalitet. 

 

SYFTE 
Studiens syfte var att - utifrån aktuell omvårdnadslitteratur - beskriva 

omvårdnadsåtgärder vid BPSD som distriktssköterskan kan använda i 

arbetet med demenssjuka personer på ordinärt och särskilt boende. 

 

Definitioner och förtydliganden 

Med ordinärt boende menades i denna studie, det privata boende som den 

demenssjuka personen lever i med stöd från hemtjänst och distriktssköterska. Med 

särskilt boende menades i denna studie, det kommunala boende den demenssjuka 

personen flyttar till när det praktiskt, medicinskt och socialt inte längre fungerar i 

det ordinära boendet. Här finns då nära tillgång till omvårdnadspersonal som kan 

stödja personen dygnet runt (13). Enligt socialtjänstlagen kan plats inom särskilt 

boende erhållas efter ansökan till kommunen (1). 
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Med omvårdnadsåtgärder menades i denna studie, de aktiva gärningar som, 

närstående och/eller omvårdnadspersonal, utför i syfte att förhindra och minska 

förekomsten av BPSD (3). 

 

METOD 

Design 

Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie. Enligt Polit och Beck 

(15) görs litteraturstudier för att sammanställa redan genomförda empiriska 

studier och därmed beskriva kunskapsläget inom ett visst område. För att få 

en inblick i valt område inleddes studien med att information söktes 

manuellt i böcker, på internet via sökmotorn Google samt i databaser. Enligt 

Friberg (14) bör pilotsökningar göras innan den egentliga 

litteratursökningen påbörjas för att undersöka vad om finns publicerat inom 

området. Pilotsökningar gjordes i databasen CINAHL, och det visade sig 

finnas tillräckligt med vetenskaplig litteratur om omvårdnadsåtgärder vid 

BPSD.  

Friberg (14) rekommenderar ett strukturerat systematiskt arbetssätt vid 

sökning av aktuell vetenskaplig litteratur. Arbetssättet i själva dataanalysen 

kännetecknades av integrerad analys. Litteraturstudiens arbetsgång följde en 

modell av Polit och Beck (15) Figur 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema över litteraturstudiens arbetsgång. Fritt översatt ur Polit och Beck (15), s. 108. 
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Datainsamling 

Efter en pilotsökning identifierades sökorden till dementia, intervention, 

BPSD, nursing care, nursing staff, anxiety, violence, agitation och 

aggression. Sökorden justerades till MeSH-termer enligt Karolinska 

Institutets bibliotekstjänst för MeSH (16). Sökorden användes i olika 

kombinationer i litteratursökningen för att ge ett brett träffält. 

Litteratursökningen utfördes i databaserna Cinahl, PubMed och Swemed
+
 

samt i de elektroniska tidskriftssamlingarna Academic Search Elite, DiVA 

och ScienceDirect. Parallellt under sökperioden gjordes även manuell 

sökning via framkomna artiklars referenslistor. Artikelsökningen 

redovisades i bilaga 1. Sökningarna i databasen Swemed+ och PubMed 

resulterande inte i några användbara träffar, varför dessa sökningar inte 

presenterades i bilaga 1. Sökningarna i den elektroniska tidsskriftsamlingen 

DiVA resulterade endast i en användbar artikel, varför endast denna träff 

redovisades (Bilaga 1). 

Urval 

Litteraturstudien grundades på vetenskapliga artiklar som var 

förstahandskällor och som överensstämde med studiens syfte. Eftersom 

kunskap om BPSD sammanställdes genom en systematisk litteraturöversikt 

av SBU (5) begränsades sökningen i vår litteraturstudie till efter SBU-

rapportens sökperiod, vilket innebar att vår litteraturstudie innehöll nyare 

kunskap. Artiklar som var publicerade fr.o.m. augusti 2004 inkluderades 

därför. Såväl kvantitativa som kvalitativa artiklar inkluderades, då båda 

forskningsapproacherna kunde svara på studiens syfte. Artiklar som 

publiceras i vetenskapliga tidskrifter är oftast skrivna på det engelska 

språket, dock finns det skandinaviska forskare på området som kan ha 

publicerat artiklar på sitt hemspråk. Artiklar skrivna på engelska samt 

skandinaviska språk inkluderades därför. De artiklar som handlade om 

demenssjuka personer som vårdades i ordinärt boende eller på särskilt 

boende inkluderades. Det är dessa dementa personer som distriktssköterskan 

möter i sitt arbete. Artiklar som enbart hade ett farmakologiskt perspektiv 

eller var inriktade på sjukhusvård exkluderades, då de inte hade 

distriktssköterskans arbetsområde som fokus. Reviewer exkluderades, 
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eftersom dessa inte var förstahandskällor. Likaså exkluderades artiklar som 

efter artikelgranskning bedömdes ha låg vetenskaplig kvalitet (< 32 poäng 

av totalt 45) enligt mall av Carlsson och Eiman (17) (Bilaga 2 och 3). 

Genomförande 

För att få fram relevanta artiklar utifrån studiens syfte läste författarna titlar 

på alla i sökningen framkomna artiklar (n=1848). Artiklar med en titel, som 

verkade motsvara vårt syfte, valdes ut och dess abstrakt lästes (n=155). 

Artiklar med syfte som inte överensstämde med litteraturstudiens sorterades 

bort. Likaså förkastades, utifrån inklusion- och exklusionskriterier, 

irrelevanta artiklar (15). Utvalda artiklar (n=50) införskaffades. Författarna 

läste därefter artiklarna var för sig och granskade dem kritiskt avseende 

metod och resultat utifrån en kvalitetsbedömningsmall (17) för 

kvalitativa/kvantitativa artiklar (Bilaga 2 och 3). Mallen innehöll dock en 

specifik fråga om lungcancer, vilken togs bort, liksom motsvarande poäng, 

då frågan inte var relevant för denna studie. Granskningsmallen gav - genom 

ett poängsystem - en övergripande bild av artiklarnas vetenskapliga kvalitet. 

Kvaliteten graderades till Grad I (hög kvalitet), Grad II (medelgod kvalitet) 

och Grad III (låg kvalitet). Artiklar med låg kvalitet (≤ 27 poäng av totalt 45 

poäng) sorterades bort (n=29) vilket gav ett användbart material med hög 

kvalitet (≥36 poäng av totalt 45 poäng) och medel kvalitet (≥ 31,5 poäng av 

totalt 45 poäng) (a.a.). 

Totalt 21 artiklar med hög/medel kvalitet kom att ingå i litteraturstudiens 

resultatdel. Av artiklarna var 18 kvantitativa och tre kvalitativa vilka 

presenteras i en artikelöversikt (Bilaga 4). 
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Dataanalys  

De 21 artiklar som valdes ut lästes igenom flera gånger för att författarna 

skulle få en god förståelse av innehållet. Artiklarnas resultat undersöktes 

och sammanställdes genom en integrerad analys för att beskriva en 

helhetsbild utifrån syftet. Analysen genomförde författarna gemensamt. 

Enligt Beyer och Nicols (18) samt Kirkevold (19) innebär integrerad analys 

att enskilda resultat från tidigare forskning sammanställs. Genom att 

forskningsresultat granskas och jämförs med varandra kan nya perspektiv 

komma fram och ny kunskap utvecklas. Metoden ger en mer omfattande 

bild av ett specifikt fenomen än enbart ett forskningsresultat och bidrar till 

värdefull kunskap och utveckling (18,19). Författarna sammanställde och 

skrev ner varje studies resultat för att lättare kunna urskilja gemensamma 

områden. Författarna tittade gemensamt efter likheter och skillnader i 

artiklarnas resultat vilka bearbetades. Under analysen framträdde mindre 

områden som svarade på studiens syfte. Dessa mindre områden eller s.k. 

subkategorier som hade liknade innehåll, kom sedan att grupperas till tre 

större områden, kategorier. Framkomna kategorier och subkategorier 

framgår av Figur 3. 
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Etiska överväganden 

Litteratursökningen genomfördes i databaser och författarna strävade efter 

att så många relevanta artiklar som möjligt inkluderades. Forsberg och 

Wengström (20) betonar att etiska överväganden vid litteraturstudier bör 

göras beträffande urval och presentation av resultat. De beskriver vidare att 

god etik är en viktig aspekt i all vetenskaplig forskning. Intresset för att 

inhämta ny kunskap bör alltid övervägas mot kravet att skydda de individer 

som deltar i undersökningar (a.a.). Författarna strävade efter att inkludera 

artiklar med godkännande från en etisk kommitté och elva av de utvalda 

artiklarna uppfyllde kravet. Övriga artiklar beskrev frivilligheten att delta 

samt medgivande. 

Vidare är det enligt Forsberg och Wengström (20) ett kvalitetskrav att 

författarna redovisar sin förförståelse för att läsaren ska kunna få en 

uppfattning om utgångspunkten för tolkningen av data. Författarna till denna 

studie hade en förförståelse om att de omvårdnadsåtgärder som berör musik, 

kroppslig beröring samt vårdarens ödmjukhet och kompetens i arbetet med 

BPSD hade störst betydelse vid omvårdnad av demenssjuka personer. 

Författarna var vid datainsamlingen och dataanalysen öppna i sitt sätt att 

söka och analysera materialet, så att inte förförståelsen begränsade 

resultatet. 

RESULTAT 
Resultatet baserades på 21 vetenskapliga artiklar där 18 var kvantitativa och 

tre var kvalitativa. Vid analys av studiens artiklar identifierades väsentliga 

likheter och skillnader i resultaten och tre kategorier framkom; 

förutsättningar för omvårdnadsåtgärder, omvårdnadsåtgärder som 

påverkar sinnena samt omvårdnadsåtgärder i form av fysisk aktivitet.  

 

Resultatet visade tydligt att det krävs vissa förutsättningar vid omvårdnaden 

av demenssjuka personer för att BPSD ska kunna hanteras. Det framkom att 

det var viktigt att omvårdnadspersonalen hade kunskaper om BPSD och 

förmåga att bemöta de demenssjuka personerna utifrån deras behov. Vikten 

av individanpassade omvårdnadsåtgärder framkom tydligt i flertalet artiklar. 

Likaså sågs en återkommande viktig aspekt i artiklarna avseende hur de 
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demenssjuka personernas sinnen kunde aktiveras för att förbättra BPSD 

(musik-hörsel, beröring-känsel, ljus-syn, lukt). Artiklarna visade också att 

fysisk aktivitet kunde användas som en omvårdnadsåtgärd för att hantera 

BPSD. Resultatet visade att det oftast inte bara är en omvårdnadsåtgärd som 

kan vara lämplig vid BPSD utan att de med fördel kan användas 

tillsammans. 

Förutsättningar för omvårdnadsåtgärder 

Omvårdnadspersonalens kunskaper och Individanpassad vård 

 

Omvårdnadspersonalens kunskaper: Flera artiklar visade att omvårdnadspersonal 

behöver ha kunskaper om demenssjukdomar, beteendestörningar, psykiska 

symtom, omvårdnad samt bemötande för att BPSD skulle kunna hanteras (22, 23, 

29, 33, 36). I en fransk studie (36) framkom att när vårdpersonal, som arbetade 

med demenssjuka personer, genom ett utbildningsprogram fick ökade kunskaper 

om BPSD minskade agitationsnivån signifikant hos de demenssjuka personerna. I 

utbildningen fick vårdpersonalen också lära sig att använda instruktionskort med 

praktiska råd vid BPSD. Det kunde vara tydlighet i kommunikationen, empatiskt 

bemötande eller respekt för autonomi. De positiva effekterna kvarstod även tre 

månader efter att vårdpersonalen förvärvat ökade kunskaper om BPSD. En 

amerikansk studie (23) fann att vårdpersonalen ansåg sig ha för lite kunskaper om 

BPSD och att kunskapsbrist kunde försvåra omvårdnadsarbetet vid BPSD. Ett 

annat fynd var att vårdpersonalen ansåg att det ingick för lite utbildning om BPSD 

i grundutbildningen. 

 

“I don’t think that new CAN’s come out of class knowing how to 

deal with combative, aggressive or apathic residents.” (23, s. 218) 

 

I en norsk studie beskrev Testad et al. (29) en interventionsstudie där vårdpersonal 

genom ett utbildningsprogram fick ökade kunskaper om demens, aggression, 

beteendestörningar, omvårdnad och alternativ till fysiska begränsningsåtgärder. 

Vårdpersonalen fick också handledning under sex månader. Studien visade att 

förekomsten av agiterat/aggressivt beteende ökade efter interventionen, men dock 



  

 11 

inte signifikant. Detta förklarar Testad et al. (29) kunna bero på vårdpersonalens 

ökade förmåga att tolka beteenden efter utbildningen.  

 

Det kan vara avgörande för förekomsten av BPSD huruvida tillräcklig 

kontinuitet i arbetet eller tillräckliga resurser finns på boendet för 

demenssjuka personer (23). Kolanowski et al. (23) fann att vårdpersonalen 

upplevde att beteendestörningar och psykiska symtom ökade under helgen 

då bemanningen var lägre och andelen vikarier var större på enheten.   

 

“ If it´s a CAN that´s been here for a while and they know that 

particular person, then they are going to know how to deal with 

the behaviors ... versus somebody that´s brand new coming in and 

doesn’t know that particular person.” (23, s. 218) 

 

Två studier (22, 23) visade att det var av vikt att personalen har kunskaper 

om miljön, vilken bör anpassas till den dementa personen och dennes 

förutsättningar för att kunna hantera BPSD. 

 

”This one gentleman that urinated in the heater every night … it 

was something to do with the bathroom … the heater actually 

looked as a latrine ….” (23, s. 217). 

 

Individanpassad vård: I 14 av artiklarna framkom vikten av att 

omvårdnadsåtgärden utgår ifrån en helhetsbild och anpassas utifrån den 

unika individens livshistoria, erfarenhet, personlighet och förmåga, dvs. är 

individanpassad. Detta för att BPSD ska kunna hanteras (21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34). Cohen-Mansfield et al. (21) beskrev en 

metod där de demenssjuka personerna tilldelades en individanpassad 

omvårdnadsåtgärd utifrån personlighet, intresse, bakgrund och förmåga; 

t.ex. att handarbeta, sköta om blommor eller att titta i fotoalbum. Studien 

(21) visade att agitationsnivån minskade signifikant i interventionsgruppen 

efter omvårdnadsåtgärden. Det fanns också en signifikant skillnad i 

jämförelse med en kontrollgrupp. De demenssjuka personernas uttryck av 

välbefinnande och intresse ökade också. Putman och Wang (22) beskrev på 
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liknade sätt en omvårdnadsåtgärd där de demenssjuka personerna deltog vid 

en individanpassad aktivitet, men den utfördes tillsammans med andra 

demenssjuka personer. Fokus låg på lugnare tempo och mindre stimulans än 

i den ordinarie omvårdnadsgruppen, t.ex. sitta i en avslappningsfåtölj. I 

studien framkom det att agitationsnivån minskade signifikant hos de 

demenssjuka personerna samt även förekomsten av rop och skrikbeteende. 

Putman och Wang (22) visade också att omvårdnadspersonalen upplevde de 

demenssjuka personerna lugnare och mindre oroliga, efter den 

individanpassade omvårdnadsåtgärden. Kolanowski et al. (23) visade på 

liknande sätt att det var av vikt, att omvårdnaden anpassades utifrån den 

unika individens bakgrund, personlighet samt förmåga för att BPSD skulle 

kunna hanteras.  

  

”I had a resident who was a farmer … he had lost meaning and 

purpose, but by engaging him in therapeutic activities of just 

gardening that allowed him to continue to explore and to give him 

a sense of identity again.” (23, s. 217) 

 

Flera artiklar visade att individanpassade omvårdnadsåtgärder bör grundas 

på att omvårdnadspersonalen har ett professionellt bemötande vilket kan ge 

den demenssjuka personen en känsla av trygghet, tillfredsställda behov, 

respekt för autonomi och tydlighet i kommunikationen, både verbal och icke 

verbal (23, 33, 35, 36).  Duschning och badning är moment som kan orsaka 

BPSD.  Sloane et al. (35) fann med sin studie, med fokus personcentrerad 

duschning och handduksbad, att dessa kunde utföras utan att behöva 

innebära BPSD. Dessa metoder var individanpassade och utgick från den 

demenssjuka personens egna val (t.ex. tvål som inte behöver sköljas av, 

reglering av duschstråle) och omvårdnadspersonalen var lyhörd för den 

demenssjuka personens behov (t.ex. vattentemperatur, massage). Studien 

visade att förekomsten av agitation/aggression minskade signifikant i båda 

interventionsgrupperna men inte i kontrollgruppen. Även uppvisat obehag 

minskade signifikant i båda grupperna men inte i kontrollgruppen (a.a.).  
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Flera artiklar visade att interaktion och kommunikation mellan 

vårdgivare och den demenssjuka personen, kan underlättas av att 

vårdpersonalen är lyhörd för och bemöter den demenssjuka personen 

utifrån dennes verklighet (23, 29, 34, 37). En amerikansk studie (23) 

visade att vårdpersonalen ansåg det vara viktigt med individanpassad 

vård, att bemöta den demenssjuka personen utifrån dennes livsvärld och 

försöka förstå personen utifrån dennes förmåga. Detta för att förbättra 

interaktionen och förhindra uppkomsten av BPSD (a.a.). Två svenska 

studier (34, 37) visade hur interaktionen och kommunikationen mellan 

vårdgivaren och den demenssjuka personen förbättrades. 

 

“… they could interact with the resident in a more positive way 

after they started tactile stimulation, and they felt that they had a 

warmer relationship with them.” (37, s. 165) 

Omvårdnadsåtgärder som påverkar sinnena 

Musik – hörsel, beröring – känsel, ljus – syn 

Studier visade att när demenssjuka personers sinnen stimuleras eller dämpas kan 

förekomsten av BPSD minskas. I några studier användes flera 

stimulerande/dämpande åtgärder (27, 33). I en studie från Holland beskrev Van 

Weert et al. (33) en omvårdnadsåtgärd som grundades på Snoezelen-baserad 

omvårdnad. Snoezelen innebär att flera sinnen påverkas med hjälp av ljud, 

beröring, ljus och lukt. Det kunde t.ex. innebära att den demenssjuka personen låg 

i en vattensäng i ett vitt rum med fiberoptiskt ljus, projicerade mönster och lugn 

musik. Van Weert et al. (33) visade i sin studie att agitationsnivån (oro, passivitet, 

aggressivitet, depression) minskade signifikant hos de demenssjuka personerna 

som fick Snoezelen-baserad omvårdnad i jämförelse med en kontrollgrupp. Under 

morgonarbetet visade personerna signifikant förbättring av humör och glädje samt 

minskade förekomsten av ledsenhet. Lin et al. (27)  beskrev en omvårdnadsåtgärd 

som grundades på akupressur (beröring) och på Montessori-aktiviteter (hörsel, 

syn, beröring). Omvårdnadsåtgärderna i Montessori-metoden kunde t.ex. vara 

lyssna på musik, krama lera, rita och klippa i papper. Lin et al. (27) fann med sin 

studie att agitationsnivån minskade signifikant efter både akupressur och 

Montessori-metoden i jämförelse med en kontrollgrupp som endast hade närvaro 
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av en person. Omvårdnaden underlättades och de dementa personernas 

känslomässiga uttryck och respons (välbefinnande och intresse) förbättrades. 

 

Musik - Hörsel: Sju artiklar visade hur musik kunde stimulera hörseln och ge 

positiva effekter på BPSD (24, 25, 26, 31, 34, 38, 39) Park och Pringle Specht 

(24) visade att när anhöriga spelade musik för den demenssjuka personen, 30 

minuter två gånger i veckan, minskade förekomsten av agiterat beteende 

signifikant under omvårdnadsåtgärden men också direkt efteråt. Under de 

uppehållsveckor som ingen musik spelades ökade dock agitationsnivån igen (a.a.). 

Tuet och Lam (39) visade på liknande sätt att när den demenssjuka personen fick 

lyssna på musik, minskade psykiska symtom och agiterat beteende signifikant 

efter omvårdnadsåtgärden, men efter tre veckor ökade dessa symtom igen. 

Liknande resultat visades i en studie av Sung et al. (31). Demenssjuka personer 

fick lyssna på musik, 30 minuter två gånger i veckan, och förekomsten av oro 

minskade signifikant efter omvårdnadsåtgärden i jämförelse med före. I en studie 

av Lin et al. (26) beskrevs hur musikterapi i grupp signifikant minskade 

agitationsnivån under, direkt efter samt en månad efter omvårdnadsåtgärden. 

Omvårdnadsåtgärden grundades bl.a. på rytmisk musik i lågt tempo med 

instrument, sång samt att lyssna på musik. Vid specifika mätningar av symtom 

visade studien både minskade fysiska aggressiva symtom och fysiska icke 

aggressiva symtom vid samtliga mättillfällen, samt vid den första mätningen av 

verbala symtom. Agitationsnivån visades minska signifikant i jämförelse med en 

kontrollgrupp (a.a.). I en svensk studie beskrev Götell et al. (34) en 

musikomvårdnadsåtgärd där vårdpersonalen i samband med omvårdnadsarbetet 

antingen spelade bakgrundsmusik eller sjöng med den demenssjuka personen. 

Studien (34) visade att positiva känslor ökade och aggressivitet minskade. När en 

av vårdgivarna sjöng ”Kostervalsen”, i vilken det i slutet sker ett frieri, sjöngs 

följande: 

 

“Maja, sweetheart, do you want to marry me!” Patienten 

skrattade och svarade hjärtligt “Ok, I’ll do that.” (34, s. 428) 

 

Beröring - Känsel: Flera artiklar visade att beröring kunde minska 

förekomsten av BPSD och därmed förbättra både välbefinnandet och 
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livskvaliteten hos personer med demenssjukdom (25, 27, 37, 40). Hicks-

Moore och Robinson (25) visade i sin studie hur handmassage 

signifikant minskade verbalt agiterat beteende och icke aggressivt 

beteende (vandra oroligt, rastlös, ofrivilliga rörelser). Handmassagen 

gavs fem minuter på varje hand och bestod av långsamma strykningar 

med lätt tryck och jämn rytm över handrygg, handflata, fingrar och 

tumme. (a.a.). Samma resultat framkom i en amerikansk studie (40), där 

beröring signifikant minskade fysiskt icke aggressivt beteende i 

jämförelse med en kontrollgrupp. Beröringen utfördes som terapeutisk 

stimuli 30-40 minuter dagligen. I en svensk studie visade Skovdahl et al. 

(37) att demenssjuka personer som fick taktil massage med naturell olja, 

en gång i veckan, uttryckte mer positiva känslor och blev mer 

avslappnade. Förekomsten av aggressivitet minskade också hos de 

demenssjuka personerna (a.a.). 

 

Ljus - Syn: Tre artiklar visade att ljusexponering i form av ljusterapi 

eller utomhusvistelse kunde minska förekomsten av BPSD (30, 32, 41). 

En amerikansk studie (41) visade att en interventionsgrupp som 

exponerades av starkt ljus en timma dagligen gav en signifikant 

förbättring av agitation/aggression, depression/dysfori, avvikande 

rörelsemönster och aptit/ätstörning, i jämförelse med en kontrollgrupp. 

Under denna timma befann sig personerna i ett upplyst rum (>2500 lux) 

eller utomhus. Connell et al. (30) visade i sin studie att demenssjuka 

personer som vistades utomhus, en timma per dag, uppvisade minskad 

aggression, fysisk agitation samt verbal agitation efter interventionen, 

men endast verbal agitation minskade signifikant. Liknande resultat 

framkom i en studie av Calkins et al. (32) som visade att demenssjuka 

personer som vistades utomhus visade ett signifikant större 

välbefinnande än de som vistades inomhus och förekomsten av agitation 

minskade signifikant för dessa personer. 

Omvårdnadsåtgärder i form av fysisk aktivitet 

Rörelseträning/fysisk aktivitet 
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Två artiklar (28, 38) visade att genom att röra på kroppen och vara fysiskt aktiv 

kunde BPSD påverkas både genom att lugna agiterande beteenden samt stimulera 

passiva beteende hos demenssjuka personer. I studien av Sung et al. (38) framkom 

att rörelseträning i grupp (stretchning, koordination, rytmiska rörelser, balans), 30 

minuter två gånger i veckan, signifikant minskade agitationsnivå både under och 

efter träningen i jämförelse med en kontrollgrupp. Rörelseträningen leddes av 

vårdpersonal och bestod i att röra kroppen, armar och ben. Agitationsnivån efter 

omvårdnadsåtgärden minskade även i förhållande till före åtgärden (a.a.). På 

liknande sätt visade Buettner et al. (28) att demenssjuka personer som fick 30 

minuters daglig fysisk aktivitet (stretchning, balans, styrka, koordination) på 

förmiddagen uppvisade signifikant lägre nivåer av agitation samt minskade 

passiva beteenden i jämförelse med före omvårdnadsåtgärden. 

Omvårdnadsåtgärden grundades på ett motionsprogram för demenssjuka personer: 

Dementia practice guidelines for recreational therapy. Studien visade dock att när 

omvårdnadsåtgärden utfördes på eftermiddagen ökade agitationsnivån och de 

passiva beteendena signifikant i jämförelse med om omvårdnadsåtgärden utfördes 

på förmiddagen (a.a.). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att, utifrån aktuell omvårdnadslitteratur, 

beskriva omvårdnadsåtgärder, vid BPSD, som distriktssköterskan kan 

använda i arbetet med demenssjuka personer i ordinärt och särskilt boende.  

 

Datainsamlingen gjordes på ett systematiskt tillvägagångssätt. Författarna 

följde Polit och Becks (15) arbetsgång vid en strukturerad litteraturstudie. 

Likaså presenterades artikelsökning (Bilaga 1) och en artikelöversikt (Bilaga 

4). Detta är en styrka hos denna studie. Polit och Beck (15) anser att en 

litteraturstudie bör genomföras i så många relevanta databaser som möjligt 

för att öka studiens kvalitet. I denna litteraturstudie valdes tre databaser och 

tre elektroniska tidsskriftsamlingar, vilket får ses som en styrka. Samma 

artiklar kom fram vid olika sökningar i databaserna (redovisas i Bilaga 1) 

och flera artiklar refererade även till varandra, vilket tyder på att 
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datamättnad uppstod. Efter dataanalysen framkom det också nya och mer 

specifika sökord (multisensory, sense, dance, aromatherapy, physical 

activity, affekt) som kunde ha gett ett bredare och djupare material till denna 

litteraturstudie. Detta kan vara en svaghet för studien. Urvalet av artiklarna 

baserades på om titlarna bedömdes stämma överens med den aktuella 

studiens syfte. Om artikelns titel var av intresse lästes abstrakt annars 

förkastades artikeln. Detta förfarande kunde ha inneburit att relevanta 

artiklar förbisågs och kan vara en svaghet för denna studie. 

Eftersom Högskolan i Kristianstad hade ett litet utbud av elektroniska 

tidskrifter och relativt få artiklar fanns att tillgå i fulltext i databaserna och 

författarna hade tillgång till Göteborgs Universitetsbiblioteks elektroniska 

tidskrifter kunde 47 av 50 artiklar skrivas ut i fulltext. Således hade inga 

artiklar valts bort pga. otillgänglighet, vilket kunde vara en styrka för denna 

studie. Ursprungsmaterialet (n=1848) reducerades till 50 artiklar som 

beställdes och genomlästes i sin helhet. Detta kan betraktas som ett stort och 

bra antal artiklar att utgå från, vilket kan stärka den aktuella studien.  

 

Vetenskapligt material är en färskvara (15). Artiklar publicerade mellan 

08/2004-08/2010 inkluderades i denna studie. Anledningen till att artiklarna 

inte var äldre än så, var att SBU genomförde en systematisk litteraturstudie 

(5) med kunskap fram till 07/2004. Detta innebär att denna litteraturstudie 

innehöll aktuell kunskap. I denna studie inkluderades såväl kvantitativa som 

kvalitativa artiklar vilket stärkte studien, då den speglade både 

omvårdnadsåtgärdernas mätbara effekter och upplevelser av effekterna. 

Författarna granskade artiklarna kritiskt, var för sig, utifrån Carlsson och 

Eimans (17) kvalitetsbedömningsinstrument för kvalitativa och kvantitativa 

studier (Bilaga 2 och 3) vilket gav ett material som höll god kvalitet. En 

svaghet i kvalitetsbedömningen kunde vara att författarna ibland upplevde 

svårigheter att bedöma statistiska beräkningar och analyser vilket kunde ha 

påverkat kvalitetsgranskningen.  

 

När de slutgiltiga artiklarna hade identifierats (21 artiklar) genomlästes 

dessa av författarna var för sig inför dataanalysen. Detta ökade denna 

studies kvalitet då båda författarna granskat materialet till grund för 
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analysen. Efter oberoende genomläsning av artiklarna har författarna strävat 

efter att göra en integrerad analys gemensamt, vilket ökade resultatets 

kvalitet.  

Eftersom alla artiklarna var publicerade på engelska, och författarna inte 

talade engelska som modersmål, fanns det en risk för att författarna kunde 

ha missat relevanta aspekter under dataanalysen. Detta kunde vara en 

svaghet i denna studie. 

 

Författarna hittade endast två svenska artiklar, skrivna på engelska, till 

resultatet. Det kunde vara av intresse att få fram fler svenska artiklar för att 

belysa omvårdnadsåtgärder vid BPSD som används i Sverige, men resultatet 

visade att åtgärderna ändå var snarlika oavsett geografiskt ursprung. Det 

kunde vara en styrka för den aktuella studien att artiklar från olika 

världsdelar och kulturer ingick, eftersom BPSD och dess konsekvenser finns 

i hela världen och Sverige är ett mångkulturellt land. Urvalet och metoderna 

i flertalet av artiklarna var lika, vilket också gynnade denna studies kvalitet. 

En styrka för litteraturstudien var att författarna hade deltagit i flera 

seminarier där studien kritiskt granskats.  

I denna studie framkom endast en artikel med utgångspunkt från ordinärt 

boende. På grund av detta kan resultatet inte generaliseras till endast 

ordinärt boende. 

 

Denna litteraturstudie grundades på 21 vetenskapliga artiklar, 18 

kvantitativa och tre kvalitativa. Artiklarnas mätmetoder 

(bedömningsinstrument och analysmetoder) var välutvecklade och relevanta 

utifrån artiklarnas syften, vilket stärkte artiklarnas kvalitet. De mätmetoder 

som användes i de kvantitativa artiklarna, för att bedöma BPSD, var: CMAI, 

CDR, RAID, MMSE, GDS, NPI, AARS, ABMI och BARS m.fl. I flertalet 

av artiklarna beskrevs dessa mätmetoder utförligt inklusive dess validitet 

samt reliabilitet, vilket var en styrka i artiklarna. I flertalet artiklar gjordes 

upprepade mätningar/bedömningar av BPSD under studiens gång. Detta 

förfarande gav mycket information om omvårdnadsåtgärdens resultat, vilket 

stärkte artiklarnas resultat. Metoder som användes i de kvalitativa artiklarna 

var fokusgruppintervju med innehållsanalys, formulär med öppna frågor och 
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manifest innehållsanalys samt videoinspelning med deduktiv 

innehållsanalys. Dessa metoder är enligt Forsberg och Wengström (20) 

relevanta inom kvalitativ forskning och kan stärka dessa artiklars kvalitet. I 

11 av de kvantitativa artiklarna var antalet deltagare lågt (n< 100). Detta 

kunde försvaga artiklarnas kvalitet. Artiklarnas datainsamlingsmetoder och 

analysmetoder var dock välbeskrivna och deras resultat ansågs, trots det 

låga urvalet, vara av intresse för denna litteraturstudie.  

 

Samtliga artiklar i denna litteraturstudie bedömdes ha ett representativt urval 

(demenssjuka personer över 65 år med kognitiva nedsättningar och 

uppvisade beteendestörningar eller psykologiska symtom, boende på 

ordinärt eller särskilt boende), vilket stärker artiklarnas kvalitet. I tre artiklar 

(23, 30, 34) undersöktes eventuell inverkan av läkemedel på BPSD, vilket 

stärkte studiernas kvalitet. Tre andra artiklar (27, 29, 33) hade endast en kort 

mätperiod eller få mättillfällen. Detta innebar att omvårdnadsåtgärdens 

resultat kanske inte synliggjordes fullständigt. Fyra artiklar (36, 37, 38, 40) 

hade utfört mätningar av BPSD och effekten av omvårdnadsåtgärden under 

en längre period, vilket stärker resultatet. I två av artiklarna (26, 36) var 

antalet män överrepresenterade. Vissa BPS, så som verbal agitation, är 

vanligare hos kvinnor (26) varför risk för bias förelåg. Polit och Beck (15) 

beskriver vikten av att studier diskuterar metod med egenkritik och ev. 

felkällor. I tre artiklar (28, 30, 35) saknas metoddiskussion, vilket kan ses 

som en svaghet. Denna litteraturstudie innehöll fyra pilotstudier (21, 28, 33, 

36). Dessa uppnådde hög kvalitet vid granskning och resultaten ansågs 

tillföra kunskap till denna litteraturstudie. Därför inkluderades de i 

resultatet. 

 

Av studiens totalt 21 artiklar hade 14 stycken hög kvalitet och sju stycken 

medel kvalitet. De artiklar vars kvalitet bedömdes till medel vägdes dock 

upp på grund av välbeprövade datainsamlingsmetoder, lång 

datainsamlingsperiod, representativt urval, välbeskriven metod och analys. 
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Resultatdiskussion  

Vi har i resultatdiskussionen valt att fokusera på två fynd från denna studies 

resultat. Förutsättningar för omvårdnadsåtgärder samt omvårdnadsåtgärder som 

påverkar sinnena. I resultatdiskussionen diskuteras också litteraturstudiens 

resultat i förhållande till SBU-rapporten (5).  

 

Det framkom i denna studies resultat under kategorin förutsättningar för 

omvårdnadsåtgärder att när omvårdnadspersonalen fick ökade kunskaper 

om BPSD minskade förekomsten av BPS. Liknande resultat framkom i en 

studie av van Weert et al. (42) där omvårdnadspersonalen efter utbildning 

upplevde sig mer lyhörda för den demenssjuka personens uttryck och behov, 

vilket gav positiva skillnader i förekomsten av BPS. En australiensisk studie 

(43) visade också att ökad kunskap hos omvårdnadspersonal kunde förändra 

attityden och bemötandet gentemot den demenssjuka personen så att 

autonomi respekterades, vilket resulterade i minskad förekomst av BPSD.  

Denna litteraturstudie visade även att ökad kunskap hos vårdpersonalen 

kunde ge långvariga positiva effekter på BPSD. En norsk studie (44) visade 

på liknande sätt att ökad kunskap hos personalen ledde till förbättrad trivsel 

och välbefinnande hos de dementa personerna under en längre tid.  

Då utbildning av vårdpersonal, som arbetar med demenssjuka personer, kan 

ge långvariga positiva effekter på BPS och de demenssjuka personernas 

livskvalitet borde det både ur ett humanistiskt och ur ett ekonomiskt 

perspektiv vara motiverat att kommun och landsting satsar på utbildning av 

vårdpersonal som arbetar med demenssjuka personer för att öka 

omvårdnadens kvalitet.  

 

En annan förutsättning för god omvårdnad vid BPSD visade sig i denna studie 

vara att omvårdnaden var individanpassad, d.v.s. utgick från en helhetssyn och 

den demenssjuka personens livshistoria, personlighet och förmåga. Personen 

kunde då känna sig trygg i sin situation och utveckling av BPSD kunde 

förhindras. Buettner et al. (45) stärker detta resultat genom att visa hur 

individanpassade omvårdnadsåtgärder kunde minska förekomsten av BPSD, öka 

välbefinnandet samt aktivera passiva personer och lugna agiterade personer. Även 

studien av van Weert et al. (46) visade hur viktigt det är att anpassa omvårdnaden 
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efter den unika individens behov. Det kunde handla om att inte väcka den 

demenssjuka personen innan den själv vaknar, erbjuda frukost innan 

morgontoalett, föra samtal om småsaker i närmiljön (vad ses genom fönstret, 

kommentera ett foto). 

Det kan finnas en risk i vårt moderna och stressade samhälle att vården ibland 

grundas på läkemedelsbehandling, teknik och arbete utan innebörd. I och med 

detta försvinner också helhetssynen på patienten.  Eriksson (47) åskådliggör hur 

viktigt det är att vårdpersonal vågar visa värme, spontanitet och kärlek. Endast 

små handlingar av vårdpersonalen krävs för att visa att man verkligen bryr sig om, 

att i en relation mötas som en människa till en annan människa (a.a.).  

Utifrån författarnas egna erfarenheter av omvårdnad av demenssjuka personer kan 

många gånger relationen mellan vårdpersonal och patient utvecklas till ett tomt 

och meningslöst givande av konkreta saker eller tjänster utan egentligt innehåll. 

Detta kan bero på okunskap eller en stressad tillvaro, men kanske ibland även ett 

ointresse för sitt viktiga uppdrag som vårdpersonal. Eriksson (47) belyser 

meningen med vården, vilken bör grundas på ömsesidighet mellan vårdpersonal 

och patient, en s.k. professionell vänskap med inslag av tro, hopp och kärlek. 

Omvårdnad kan också ses som en handling där det gäller att ansa, leka och lära. 

Dessa begrepp utgår från en helhetssyn på människan, kroppsligt och andligt 

välbefinnande, tillit samt tillfredställelse (a.a.). 

  

”Varje människa behöver en annan människa 

någon som kravlöst ansar, leker och lär, 

någon som tar dig i sin famn, håller dig 

smeker dig, torkar tårarna, vaggar dig till ro, 

någon som skrattar med dig, knyter dina 

skosnöre och någon som du tillsammans med kan 

lära dig livets möjligheter och krav”. (47, s. 51) 

 

I denna studie framkom det att individanpassade omvårdnadsåtgärder också 

innebär att omvårdnadspersonalen har ett professionellt bemötande (både verbalt 

och icke verbalt) vilket kan ge den demenssjuka personen en känsla av trygghet, 

tillfredsställda behov, respekt för autonomi genom tydlighet i kommunikationen. 

Här kan Joyce Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter (48) 
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användas i omvårdnadsarbetet med de demenssjuka personerna.  Travelbee (48) 

menar att interaktionen mellan individ och vårdare är avgörande för god 

omvårdnad. När en människa drabbas av kronisk sjukdom bör vårdaren ge stöd i 

att hantera lidandet och ge hjälp till att finna mening i det. För att klara av detta 

behöver vårdaren vara medveten om sig själv, sina egna värderingar och attityder 

ifråga om sjukdom och lidande för att kunna skapa en god relation med individen. 

En terapeutisk närhet kan utvecklas och genom den kan individens behov 

identifieras och tillgodoses (a.a.). Travelbee (48) menar också att kommunikation 

är ett av vårdarens viktigaste redskap, genom vilket hon förmedlar tankar och 

känslor. Kommunikationen gör det möjligt för vårdaren att lära känna individen 

och etablera en äkta och nära relation för att förstå individens behov och därmed 

uppnå målet för omvårdnaden (a.a.).  

 

Kommuner och landsting i Sverige har som vårdgivare ansvar för vården av 

demenssjuka personer i ordinärt och särskilt boende, vilken regleras enligt 

lag. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (49) ska vård ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Hälso- 

och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. 

Detta innebär att den ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens 

behov av trygghet i vården, bygga på respekt för patientens integritet, främja 

goda kontakter mellan patienten och vårdpersonalen samt tillgodose 

patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården (a.a.).  Denna 

litteraturstudie visade att det kan vara avgörande för förekomsten av BPSD 

huruvida tillräcklig kunskap, kontinuitet i arbetet eller tillräckliga resurser 

finns på boendet för demenssjuka personer. Socialstyrelsens (50) oanmälda 

tillsyn av demensboende (nov 2010) visade att på 6 av 10 demensboenden i 

Sverige låses de demenssjuka personerna in på sina rum utan tillsyn pga. 

otillräckliga resurser för att ta hand om dem. Då antalet demenssjuka 

personer förväntas öka inom en snar framtid kan detta förfarande få ytterst 

ogynnsamma följder för kvaliteten på omvårdnaden av de demenssjuka 

personerna. Större krav på kommuner och landsting, som ansvarar för 

demensboendena, bör ställas med avseende på kontinuitet/resurser och 

utbildning av personal så att säker och god omvårdnad med respekt för 

patientens integritet och behov kan utövas.  
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I kategorin omvårdnadsåtgärder som påverkar sinnena framkom metoder 

som påverkar hörsel, känsel, syn och lukt vilka kan användas för att hantera 

BPSD. Människans sinnen behöver stimuleras annars tillbakabildas de. 

Uppenbart kan en demenssjuk person som har tappat kognitiva funktioner 

tillgodose sig metoder som stimulerar sinnena för att bibehålla sina 

funktioner och minska förekomsten av BPSD. Cohen-Mansfield et al. (51) 

visade i ytterligare en studie att stimuli av sinnena kan påverka BPSD. I 

studien användes stimuli så som närvaro av ett riktigt djur, att hålla en 

barnliknande docka, vika tvätt, arrangera blommor, lyssna på musik och att 

titta på foton. I en review artikel (52) visades att taktil massage kan minska 

förekomsten av BPSD. När rygg och handmassage utfördes kunde den 

demenssjuka personen finna ett lugn och slappna av (a.a.).  I tre studier (42, 

46, 53) visades vilka goda effekter Snoezelen har på BPSD. Snoezelen 

innebär att den demenssjuka personen vistas i en multisensorisk miljö som 

stimulerar sinnena hörsel (musik), syn (rita, färger, speglar, ljus), känsel 

(plysch djur, taktil massage) och lukt (tvålar, doftblock), vilket kan minska 

förekomsten av BPSD. En annan review visade på liknande sätt att 

Snoezelen-rum (54)  med lugn musik, fiberoptik, projicerat ljus, speglar 

doftblock och vattensäng kan ge den demenssjuka personen stimuli utan att 

krav ställs på individens prestation. Snoezelen-rummet kan genom intrycken 

ge tillbaka känslan av identitet till den demenssjuka personen och minska 

förekomsten av BPSD (a.a.). Flertalet av interventionerna som framkommit 

i denna studie kan liknas vid de metoder som används för personer med 

begåvningsmässiga funktionsnedsättningar. Metoderna är ofta 

individanpassade och syftar till att stimulera sinnena (beröring, ljus, ljud, 

lukt, smak) till exempel genom multisensorisk stimulering, Snoezelen, 

neuromotorisk rörelseträning och Montessori-baserade aktiviteter. 

Omvårdnadens profession kan lära mycket av dessa pedagogiska metoder 

för att utveckla demensvården. Omsorgen av personer med 

begåvningsmässiga funktionsnedsättningar har ofta tillgång till stora 

resurser, både vad gäller personaltäthet och ekonomi, vilket kan ses som ett 

krav för att dessa metoder ska kunna genomföras. Tillräckliga resurser är 

lika viktiga i demensvården för att god omvårdnad ska kunna praktiseras. 
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Arbetsgivare inom hälso- och sjukvård bör prioritera resurser till 

demensvården för att god och säker vårdnad ska kunna ges till de allt fler 

demenssjuka personerna.  

 

Många användbara omvårdnadsåtgärder beskrivs i denna studies resultat. 

Varför används inte i större utsträckning de omvårdnadsåtgärder som denna 

studie visat har effekt? En orsak kan vara att flertalet av 

omvårdnadsåtgärderna kräver initialt engagemang, kunskap samt ökade 

resurser i form av vårdpersonal och pengar till utbildning och material. Det 

som bör tänkas på är att när denna ändå lilla investering är gjord bör 

vinsterna bli så mycket större, både ekonomiskt och framförallt för den 

demenssjuka personen. 

Vid en jämförelse av den aktuella litteraturstudiens resultat fanns likheter med 

resultaten i SBU-rapporten från 2004 (5).  SBU-rapporten visade också att 

vårdpersonalens kunskaper om demenssjukdom, ett professionellt bemötande och 

individanpassad omvårdnad var avgörande vid BPSD. Rapporten visade också att 

utbildning av personal ger långvariga effekter då vårdpersonalen behandlar de 

demenssjuka personerna annorlunda. Andra likheter med rapporten var de 

beskrivna omvårdnadsåtgärderna. Åtgärder som musik, beröring, stimulering av 

sinnen och fysisk aktivitet visades ha effekter på BPSD (a.a.). Denna 

litteraturstudie bekräftar de fynd som gjordes i SBU-rapporten och aktualiserar 

dem med ny forskning. 

Kliniska implikationer 

Denna litteraturstudie kan vara distriktssköterskan till hjälp i sitt arbete med 

äldre dementa personer. Studien kan användas som ett överskådligt 

dokument för att inhämta aktuell kunskap om omvårdnadsåtgärder vid 

BPSD. Resultatet kan användas som ett redskap vid handledning i 

omvårdnadsarbetet. Vårdpersonal behöver motiveras till att bedriva god 

omvårdnad baserad på kunskaper och personligt engagemang. Men också 

för att kommuner och landsting ska få upp ögonen för ett viktigt område och 

där våga satsa på utbildning av personal och tillräckliga resurser till de allt 

fler demenssjuka personerna i ordinärt och särskilt boende.  
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Denna litteraturstudie kan ligga till grund för fördjupade, empiriska studier i 

ämnet, vilket kan leda till utveckling av redan befintliga 

omvårdnadsåtgärder och nya omvårdnadsåtgärder för att hantera BPSD. 

Slutsats 

Antalet personer med demens kommer inom en snar framtid att öka och det 

kommer att ställas större krav på vården.  Vårdpersonalens kunskaper om 

demenssjukdom och BPSD behöver därför ökas för att god omvårdnad ska 

kunna erbjudas. Kunskaper om omvårdnadsåtgärder vid BPSD såsom 

individanpassad vård, påverkan av sinnena och fysik aktivitet – bör ligga till 

grund för god omvårdnad i ordinärt och särskilt boende.  Denna 

litteraturstudie kan användas av distriktssköterskan i omvårdnadsarbetet 

med demenssjuka personer samt vid handledning av vårdpersonal för att 

BPSD ska kunna hanteras. 
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Bilaga 2 

Bedömningsmall för artiklar med kvalitativ metod 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (Syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

     

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

     

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

     

Metod     

   Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej angivet Relevant  

   Metodbeskrivning  

   (repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

   Triangulering Saknas Finns   

   Urval  

  (antal, beskrivning, representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

   Bortfall Ej undersökt > 20 % 5-20 % < 5 % 

   Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas/Ja Nej   

   Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

   Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

     

Resultat     

   Frågeställning besvarad Nej Ja   

   Resultatbeskrivning  

   (redovisning, kodning etc.) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

   Tolkning av resultatet  

   (citat, kod, teori etc.) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

     

Diskussion     

   Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

   Diskussion av egenkritik och     

   Felkällor 

Saknas Låg God  

   Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg  Medel God 

     

Slutsatser     

   Överensstämmelse med resultat 

   (resultatets huvudpunkter  

   belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

   Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

     

Total poäng (max 45 p) p p p p 

    p 

Grad I: 80%    % 

Grad II: 70 %    Grad 

Grad III:60 %     

     

Titel:     

Författare:     

Källa: Modifierad version av bedömningsmallen (Carlsson & Eiman, 2003). 
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Bilaga  3 

Bedömningsmall för artiklar med kvantitativ metod 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (Syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

     

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

     

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

     

Metod     

   Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej angivet Relevant  

   Metodbeskrivning  

   (repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

   Urval  

  (antal, beskrivning, representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

   Bortfall Ej undersökt > 20 % 5-20 % < 5 % 

   Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas/Ja Nej   

   Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

   Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

     

Resultat     

   Frågeställning besvarad Nej Ja   

   Resultatbeskrivning  

   (redovisning, tabeller etc.) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

   Statistisk analys 

   (beräkningar, metoder, signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra  

  Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

   Tolkning av resultatet  

    

Ej acceptabel Låg Medel God 

     

Diskussion     

   Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

   Diskussion av egenkritik och     

   felkällor 

Saknas Låg God  

   Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg  Medel God 

     

Slutsatser     

   Överensstämmelse med resultat 

   (resultatets huvudpunkter  

   belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

   Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

     

Total poäng (max 44 p) p p p p 

    p 

Grad I: 80%    % 

Grad II: 70 %    Grad 

Grad III:60 %     

     

Titel:     

Författare:     

Källa: Modifierad version av bedömningsmallen (Carlsson & Eiman, 2003).



 

 

Bilaga 1 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning 

Datum Databas Sökord och boolesk operator 

(and, or, not) 

Begränsningar Typ av 

sökning (tex. 

fritext, ab-

stract, 

nyckelord, 

MESH-term) 

Antal 

träffar/Ant

al utvalda 

artiklar 

inkl. 

dubletter 

Motiv till exklusion av 

artiklar 

Utvalda artiklar  

100824 

 

CINAHL Dementia Språk: Svenska, 

Engelska, Norska 

och Danska 

Peer Reviewed 

2004-08 – 2010-10 

Abstract 

Mesh-term 

5072 Huvudsökord, för stort 

antal träffar – tillägg av 

fler sökord 

 

100824 

 

 

CINAHL Dementia and Intervention Språk: Svenska, 

Engelska, Norska 

och Danska 

Peer Reviewed 

2004-08 – 2010-10 

Abstract 

Mesh-term 

406 För stort antal träffar -

tillägg av fler sökord 
 

100824 

 

 

CINAHL Dementia and Intervention 

and Anxiety 

Språk: Svenska, 

Engelska, Norska 

och Danska 

Peer Reviewed 

2004-08 – 2010-10 

 

Abstract 

Mesh-term 

20/2 Innehållet i artiklarna 

motsvarade inte den 

aktuella studiens fokus. 

-A preferred music listening 

intervention to reduce anxiety in 

older adults with dementia in 

nursing homes. 

-The closing group: Therapeutic 

recreation for nursing homes 

residents with dementia and 

accompanying agitation and /or 

anxiety. 

100824 

 

 

CINAHL Dementia and Intervention 

and Agitation 

Språk: Svenska, 

Engelska, Norska 

och Danska 

Peer Reviewed 

2004-08 – 2010-10 

Abstract 

Mesh-term 

43/14 Innehållet i artiklarna 

motsvarade inte den 

aktuella studiens fokus. 

Låg kvalitet enligt 

bedömningsmall av 

Carlsson & Eiman, 2003.  

-Therapeutic effects of an outdoor 

activity program on nursing home 

residents with dementia. 

-Therapeutic touch and agitation in 

individuals with Alzheimer’s 

disease. 

-The effect of staff training on the 

use of restraint in dementia: a single 



 

 

 blind randomized controlled trial. 

-Nonpharmacological treatment of 

agitation: A controlled trial of 

systematic individualized 

intervention. 

-A preliminary study of the effects of 

music therapy on agitation in 

Chinese patients with dementia. 

-The effects of group music with 

movement intervention on agitated 

behaviors of institutionalized elders 

with dementia in Taiwan. 

-Effect of individualized music on 

agitation in individuals with 

dementia who live at home. 

100824 

 

 

CINAHL Dementia and Aggression Språk: Svenska, 

Engelska, Norska 

och Danska 

Peer Reviewed 

2004-08 – 2010-10 

Abstract 

Mesh-term 

71/1 Innehållet i artiklarna 

motsvarade inte den 

aktuella studiens fokus. 

Låg kvalitet enligt 

bedömningsmall av 

Carlsson & Eiman, 2003.  

Farmakologiskt perspektiv. 

Effect of person-centered showering 

and the towel bath on bathing 

associated aggression, agitation and 

discomfort in nursing home 

residents with dementia: A 

randomized controlled trial. 

100824 

 

 

CINAHL Dementia and BPSD Språk: Svenska, 

Engelska, Norska 

och Danska 

Peer Reviewed 

2004-08 – 2010-10 

Abstract 

Mesh-term 

55/2 Innehållet i artiklarna 

motsvarade inte den 

aktuella studiens fokus. 

Låg kvalitet enligt 

bedömningsmall av 

Carlsson & Eiman, 2003.  

-It´s about time: Use of 

nonpharmacological interventions in 

the nursing home. 

-Non-pharmalogical management of 

behavioral symptoms in nursing 

homes 

100824 

 

 

CINAHL Dementia and Nursing Staff Språk: Svenska, 

Engelska, Norska 

och Danska 

Peer Reviewed 

2004-08 – 2010-10 

Abstract 

Mesh-term 

68/3 Innehållet i artiklarna 

motsvarade inte den 

aktuella studiens fokus. 

Låg kvalitet enligt 

bedömningsmall av 

Carlsson & Eiman, 2003.  

-Using acupressure and Montessori-

based activities to decrease agitation 

for residents with dementia: A cross-

over trial. 

 

100824 CINAHL Dementia and Nursing Care  Språk: Svenska, 

Engelska, Norska 

och Danska 

Abstract  

Mesh-term 

116/3 Innehållet i artiklarna 

motsvarade inte den 

aktuella studiens fokus. 

-Recreational therapy exercise on 

the special care unit: impact on 

behaviors. 



 

 

Peer Reviewed 

2004-08 – 2010-10 

Låg kvalitet enligt 

bedömningsmall av 

Carlsson & Eiman, 2003.  

-Favorite music and hand massage: 

Two interventions to decrease 

agitation in residents with dementia. 

100826 Academic 

Search Elite 

Dementia Peer Reviewed 

2004-08 – 2010-10 

Abstract 

Mesh-term 

4067 Huvudsökord, för stort 

antal träffar – tillägg av 

fler sökord 

 

100826 Academic 

Search Elite 

Dementia and Intervention Peer Reviewed 

2004-08 – 2010-10 

Abstract 

Mesh-term 

418 För stort antal träffar – 

tillägg av sökord 

 

100826 Academic 

Search Elite 

Dementia and Intervention 

and Anxiety 

Peer Reviewed 

2004-08 – 2010-10 

Abstract 

Mesh-term 

16/0 Innehållet i artiklarna 

motsvarade inte den 

aktuella studiens fokus. 

 

100826 Academic 

Search Elite 

Dementia and Intervention 

and Agitation 

Peer Reviewed 

2004-08 – 2010-10 

Abstract 

Mesh-term 

21/5 Innehållet i artiklarna 

motsvarade inte den 

aktuella studiens fokus. 

Låg kvalitet enligt 

bedömningsmall av 

Carlsson & Eiman, 2003.  

 

100826 Academic 

Search Elite 

Dementia and Nursing staff Peer Reviewed 

2004-08 – 2010-10 

Abstract 

Mesh-term 

36/1 Innehållet i artiklarna 

motsvarade inte den 

aktuella studiens fokus. 

 

100826 Academic 

Search Elite 

Dementia and Nursing Care Peer Reviewed 

2004-08 – 2010-10 

Abstract 

Mesh-term 

71/1 Innehållet i artiklarna 

motsvarade inte den 

aktuella studiens fokus. 

 

100826 Academic 

Search Elite 

Dementia and BPSD Peer Reviewed 

2004-08 – 2010-10 

Abstract 

Mesh-term 

10/1 Innehållet i artiklarna 

motsvarade inte den 

aktuella studiens fokus. 

 

100826 Academic 

Search Elite  

Dementia and Violence  Peer Reviewed 

2004-08 – 2010-10 

Abstract 

Mesh-term 

9/0 Innehållet i artiklarna 

motsvarade inte den 

aktuella studiens fokus. 

 

 

 

100826 Academic 

Search Elite 

Dementia and Aggression Peer Reviewed 

2004-08 – 2010-10 

Abstract 

Mesh-term 

36/1 Innehållet i artiklarna 

motsvarade inte den 

 



 

 

aktuella studiens fokus. 

Farmakologiskt perspektiv. 

100902 Science 

Direct 

Dementia Språk: Engelska, 

Svenska, Norska, 

Danska 

Peer Reviewd 

2004-08 – 2010-10 

Abstract 

Mesh-term 

1503 Huvudsökord, för stort 

antal träffar – tillägg av 

fler sökord 

 

100902 Science 

Direct 

Dementia and intervention Språk: Engelska, 

Svenska, Norska, 

Danska 

Peer Reviewd 

2004-08 – 2010-10 

Abstract 

Mesh-term 

79/1 Innehållet i artiklarna 

motsvarade inte den 

aktuella studiens fokus. 

Farmakologiskt perspektiv. 

 

100902 Science 

Direct 

Dementia and aggression Språk: Engelska, 

Svenska, Norska, 

Danska 

Peer Reviewd 

2004-08 – 2010-10 

Abstract 

Mesh-term 

17/0 Innehållet i artiklarna 

motsvarade inte den 

aktuella studiens fokus. 

 

100902 Science 

Direct 

Dementia and agitation Språk: Engelska, 

Svenska, Norska, 

Danska 

Peer Reviewd 

2004-08 – 2010-10 

Abstract 

Mesh-term 

21/0 Innehållet i artiklarna 

motsvarade inte den 

aktuella studiens fokus. 

Låg kvalitet enligt 

bedömningsmall av 

Carlsson & Eiman, 2003.  

 

100902 Science 

Direct 

Dementia and Violence Språk: Engelska, 

Svenska, Norska, 

Danska 

Peer Reviewd 

2004-08 – 2010-10 

Abstract 

Mesh-term 

1/0 Innehållet i artiklarna 

motsvarade inte den 

aktuella studiens fokus. 

 

100902 Science 

Direct 

Dementia and Nursing Care Språk: Engelska, 

Svenska, Norska, 

Danska 

Peer Reviewd 

2004-08 – 2010-10 

Abstract 

Mesh-term 

62/2 Innehållet i artiklarna 

motsvarade inte den 

aktuella studiens fokus. 

Låg kvalitet enligt 

bedömningsmall av 

-The influence of caregiver singing 

and background music on vocally 

expressed emotions and mood in 

dementia care: en kvalitativ analys 

-Behavioral and mood effects of 

Snoezelen integrated into 24-hour 

dementia care. 



 

 

Carlsson & Eiman, 2003. 

100902 Science 

Direct 

Dementia and BPSD Språk: Engelska, 

Svenska, Norska, 

Danska 

Peer Reviewd 

Abstract 

Mesh-term 

2004-08 – 2010-10 

Abstract 

Mesh-term 

17/0 Innehållet i artiklarna 

motsvarade inte den 

aktuella studiens fokus. 

 

100902 Science 

Direct 

Dementia and Nursing Staff Språk: Engelska, 

Svenska, Norska, 

Danska 

Peer Reviewd 

2004-08 – 2010-10 

Abstract 

Mesh-term 

16/0 Innehållet i artiklarna 

motsvarade inte den 

aktuella studiens fokus. 

Låg kvalitet enligt 

bedömningsmall av 

Carlsson & Eiman, 2003. 

 

100902 Science 

Direct 

Dementia and Anxiety Språk: Engelska, 

Svenska, Norska, 

Danska 

Peer Reviewd 

2004-08 – 2010-10 

Abstract 

Mesh-term 

26/0 Innehållet i artiklarna 

motsvarade inte den 

aktuella studiens fokus. 

 

100901 DIVA Dementia and intervention Peer Reviewd 

2004-08 – 2010-10 

Mesh-term 44/1 Innehållet i artiklarna 

motsvarade inte den 

aktuella studiens fokus. 

 

Tactile stimulation associated with 

nursing care to individuals with 

dementia showing aggressive or 

restless tendencies: an intervention 

study in dementia care. 

100826-

101120 

 

Manuell 

sökning 

 2004-08 – 2010-10  3/3  -Light treatment for 

neuropsychiatric behaviors in 

Alzheimer’s disease. 

-Effectiveness of group music 

intervention against agitated 

behavior in elderly persons with 

dementia. 

-Effect on increased time spent 

outdoors on individuals with 

dementia residing in nursing homes. 

 



 

 

Bilaga 4 

Artikelöversikt      

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 
Styrkor/Svagheter 

SUBKATEGORI 

Park, H.  

Pringle 

Specht, J. 

 

USA 

 

2009 

Effect of 

Individualize

d music on 

agitation in 

individuals 

with 

dementia 

who live at 

home. 

Syftet var att 

undersöka hur 

individanpassad 

musik påverkar 

förekomsten av 

agitation hos 

dementa 

personer som 

bor i ordinärt 

boende. 

15 personer med 

demensdiagnos i ordinärt 

boende deltog i studien. De 

var 60 år eller äldre, 

uppvisade agiterat beteende 

enligt CMAI och den 

kognitiva förmågan 

fastställdes med MMSE≤ 25. 

God hörsel. Agitationsnivån 

mättes med en modifierad 

version av CMAI–I under en 

vecka för att fastställa 

tidpunkten på dagen då 

agitationsnivån var som 

högst. Favoritmusiken 

identifierades genom 

Assessment of personal 

music preference. 

Medgivande gavs. 

Kvantitativ studie. 

Interventionen pågick totalt under 8 

veckor. Anhöriga spelade 

favoritmusik i 30 minuter, vid den 

tidpunkt på dagen som 

agitationsnivån var som högst, två 

gånger i veckan i två veckor. Sedan 

var det uppehåll i två veckor och 

efter det två interventionsveckor 

följt av två uppehållsveckor. 

Agitationsnivån mättes av anhöriga 

med en modifierad version av 

CMAI-II under 

interventionsveckorna 30 minuter 

före, under och direkt efter 

interventionen.  

Signifikansnivån sattes till 0,05. 

ANOVA användes för att hitta 

skillnader i agitationsnivån före, 

under och efter interventionen. 

Resultatet visade att de dementa 

personernas agitationsnivåer var 

signifikant lägre under 

interventionen än före.  

Agitationsnivån var inte 

signifikant lägre under 

interventionen än efter. 

Agitationsnivån var signifikant 

lägre efter interventionen än före. 

Agitationsnivån var inte 

signifikant lägre under 

interventionsveckorna än under 

uppehållsveckorna.  

 

Individanpassad musik kan 

minska förekomsten av agiterat 

beteende hos dementa personer 

under interventionen men också 

efteråt.  

Kvalitetsgrad I 

(36/45 poäng) 

enligt 

bedömningsmall 

av Carlsson & 

Eiman, 2003. 

Styrkor: 

Representativt 

urval, Adekvat 

metodval i 

förhållande till 

syftet. 

Välbeprövade 

datainsamlingsme

toder (CMAI). 

Svagheter: 

Pilotstudie. Lågt 

antal deltagande. 
MUSIK-HÖRSEL 

Hicks-

Moore, S. 

Robinson, 

B. 

 

Canada 

Favorite 

music and 

hand 

massage. 

Two 

interventions 

Syftet var att 

undersöka om 

favoritmusik 

och 

handmassage 

kan minska 

41 personer med 

demensdiagnos på särskilt 

boende deltog i studien.  De 

var 65 år eller äldre, 

uppvisade agiterat beteende, 

hade god hörsel och god 

Kvantitativ, randomiserad och 

kontrollerad studie. 

Interventionsgruppen fick tre 

behandlingar, vid tre tillfällen: 

handmassage/favoritmusik/handma

ssage samtidigt som favoritmusik. 

Resultatet visar att verbalt agiterat 

beteende och icke aggressivt 

beteende (vandra oroligt, rastlös, 

ofrivilliga rörelser) minskade 

signifikant över tid, men ingen 

skillnad sågs mellan de olika 

Kvalitetsgrad I 

(35/45 poäng) 

enligt 

bedömningsmall 

av Carlsson & 

Eiman, 2003. 



 

 

 

2008 

 

to decrease 

agitation in 

residents 

with 

dementia. 

agiterat 

beteende hos 

dementa 

personer på 

särskilt boende. 

känsel i händerna. MMSE 

median på 23. 

Urvalet valdes slumpvis till 

en interventionsgrupp 

(N=32) eller en 

kontrollgrupp (N=9). 

CMAI användes för att mäta 

agitationsnivån.  

Anhöriga intervjuades för att 

identifiera den dementa 

personens favoritmusik, som 

sedan brändes på en CD. 

Medgivande gavs och 

studien fick godkännande 

från en etisk kommitté. 

Varje behandling pågick under 10 

minuter på deltagarens rum eller på 

ett familjärt ställe.  Kontrollgruppen 

fick sedvanlig omvårdnad.  

Agitationsnivån bedömdes enligt 

CMAI 10 minuter före 

interventionen, direkt efter och en 

timma efter interventionen slut. 

Signifikansnivån sattes till 0,001. 

ANOVA användes för att bedöma 

skillnader i agitationsnivån (fysiskt 

aggressiv, fysiskt icke aggressiv, 

verbal). 

interventionerna. Interventionerna 

minskade inte signifikant nivån av 

det fysiskt aggressiva beteendet.  

 

Dementa personers verbala och 

icke fysiskt aggressiva 

agitationsnivå minskar med 

favorit musik och/eller 

handmassage direkt efter 

interventionen men den kvarstår 

även en timma efteråt.  

Styrkor: Adekvat 

metodval. 

Representativt 

urval. 

Välbeprövade 

datainsamlingsme

toder. 

Svagheter: Lågt 

antal deltagande. 

Bortfall på 36 %. 

BERÖRING-

KÄNSEL 

Sung, H-C. 

Chang, S-

M 

Lee, W-L. 

Lee, M-S. 

 

Taiwan 

 

2006 

The effects 

of group 

music with 

movement 

intervention 

on agitated 

behaviors of 

institutionali

zed elders 

with 

dementia in 

Taiwan. 

Syftet var att 

undersöka om 

musik och 

rörelseträning i 

grupp påverkar 

agiterat 

beteende hos 

dementa 

personer på 

särskilt boende.  

36 personer med 

demensdiagnos på särskilt 

boende deltog i studien. De 

var 65 år eller äldre, 

uppvisade agiterat beteende, 

hade förmåga att utföra 

enkla aktiviteter och följa 

enkla instruktioner, god 

hörsel, inga läkemedel mot 

agitation, GDS 3-6. 

Urvalet valdes slumpvis till 

en interventionsgrupp 

(N=18) eller en 

kontrollgrupp (N=18). 

CMAI användes för att mäta 

agitationsnivån.  

Medgivande gavs och 

studien fick godkännande 

från en etisk kommitté. 

Kvantitativ randomiserad 

kontrollerad studie. 

Interventionsgruppen fick 

behandling med familjär musik 

(enligt deltagarna) och 

rörelseträning i grupp, 30 minuter 

på eftermiddagen två gånger i 

veckan i fyra veckor.  

Kontrollgruppen fick sedvanlig 

omvårdnad. 

Agitationsnivån bedömdes enligt 

CMAI före interventionen, två 

veckor efter och 4 veckor efter 

interventionens slut. 

Signifikansnivån sattes till 0,001. 

ANOVA användes för att jämföra 

skillnader i förekomst av agiterat 

beteende över tid och mellan 

grupperna. 

Resultatet visar att de dementa 

personernas agitationsnivå 

minskade signifikant efter 

interventionen samt även i 

jämförelse med kontrollgruppen 

under de olika mätningarna 

(vecka 2 och 4).  

 

Musik och rörelseträning i grupp 

kan minska förekomsten av 

agiterat beteende hos dementa 

personer på särskilt boende. 

Kvalitetsgrad I 

(37/45 poäng) 

enligt 

bedömningsmall 

av Carlsson & 

Eiman, 2003. 

Styrkor: Adekvat 

metodval. 

Representativt 

urval. 

Välbeprövade 

datainsamlingsme

toder. Ev. 

inverkan av 

läkemedel 

undersöktes. 

Svagheter: Lågt 

antal deltagande. 

RÖRELSETRÄN. 



 

 

Tuet, 

RWK. 

Lam, 

LCW. 

 

Kina 

 

2006 

A preliminary 

study of the 

effects of 

music therapy 

on agitation in 

Chinese 

patients with 

dementia. 

Syftet var att 

utforska 

effekten av 

musikterapi, i 

grupp, på 

agiterat 

beteende hos 

dementa 

personer i 

Kina. 

16 personer med 

demensdiagnos på särskilt 

boende deltog i studien. De 

var 65 år eller äldre, 

uppvisade agiterat beteende, 

hade god hörsel, MMSE 

≤21. 

CMAI användes för att mäta 

agitationsnivån.  

NPI användes för att mäta 

förekomsten av 

neuropsykiatriska symtom.  

Medgivande gavs och 

studien fick godkännande 

från en etisk kommitté. 

Kvantitativ crossover studie. 

Urvalet indelades i två grupper där 

grupp 1 fick musikterapi 45 minuter 

på eftermiddagen tre gånger i 

veckan i tre veckor. Musikterapin 

började med inledning och sedan 

sång och instrument och till sist 

rörelseträning till musik. Grupp 2 

fick sedvanlig omvårdnad. Därefter 

var det uppehåll i tre veckor och 

sedan skiftade grupperna så grupp 2 

fick behandling och grupp 1 

sedvanlig omvårdnad. 

Agitationsnivån samt förekomsten 

av neuropsykiatriska symtom 

bedömdes enligt CMAI och NPI 

före interventionen, en vecka efter 

och 3 veckor efter interventionens 

slut. 

Signifikansnivån sattes till 0,05. 

Wilconxon test (Mann-Witney U-

tet) användes för att jämföra 

skillnader i förekomst av agiterat 

beteende över tid och mellan 

grupperna. 

 

Resultatet visar på signifikant 

minskning av neuropsykiatriska 

symtom en vecka efter 

interventionen, men ej efter tre 

veckor. Likaså fanns signifikant 

minskning av agitations-symtom 

efter interventionen. Vid 

jämförelse av grupperna fanns 

signifikant skillnad i lägre 

förekomst av symtom hos 

interventionsgruppen.  

 

Musikterapi i grupp kan minska 

förekomsten av 

beteendestörningar och 

psykiatriska symtom hos 

dementa, under och direkt efter 

interventionen. Inga 

långtidseffekter sågs. 

Kvalitetsgrad I 

(35/45 poäng) 

enligt 

bedömningsmall 

av Carlsson & 

Eiman, 2003. 

Styrkor: Adekvat 

metodval. 

Representativt 

urval. 

Välbeprövade 

datainsamlingsme

toder. 

Svagheter: Ingen 

kontroll över 

förekomsten av ps 

läkemedel. 

MUSIK 

Lin, Y. 

Chu, H. 

Yang, C-Y. 

Chen, C-H. 

Chen, S-G. 

Chang, H-

J. 

Hsien, C-J. 

Effectiveness 

of group music 

intervention 

against 

agitated 

behavior in 

elderly 

persons with 

Syftet var att 

utforska 

effekten av en 

musik-

intervention i 

grupp på 

agiterat 

beteende hos 

100 personer med 

demensdiagnos på särskilt 

boende deltog i studien.  De 

var 65 år eller äldre, 

uppvisade agiterat beteende, 

MMSE ≤ 23. 

Urvalet valdes slumpvis till 

en interventionsgrupp 

Kvantitativ randomiserad 

kontrollerad studie. 

Interventionsgruppen fick 30 

minuter musikterapi, i grupp, två 

gånger i veckan i sex veckor. 

Musikinterventionen byggde på 1) 

rytmisk musik i lågt tempo med 

instrument. 2) sång 3) lyssna på 

Resultatet visar att i 

interventionsgruppen minskade 

agitationsnivån signifikant vid de 

olika mätningarna. Vid specifika 

mätningar på olika symtom visade 

resultatet på minskade fysiska 

aggressiva symtom och fysiska 

icke aggressiva symtom vid tre 

Kvalitetsgrad I 

(36/45 poäng) 

enligt 

bedömningsmall 

av Carlsson & 

Eiman, 2003. 

Styrkor: Adekvat 

metodval. 



 

 

Chou, K-R. 

 

Taiwan 

 

2010 

dementia. äldre dementa 

personer. 

(N=49) eller en 

kontrollgrupp (N=51). 

CMAI användes för att mäta 

agitationsnivån.  

Genom ett formulär 

identifierades personens 

favoritmusik. 

Medgivande gavs. 

utvald musik 4) klockspel 5) 

aktivitet 6) kreativ musik. 

Kontrollgruppen fick sedvanlig 

omvårdnad. Agitationsnivån mättes, 

enl. CMAI, i båda grupperna före 

interventionen, efter halva tiden, 

efter interventionens slut samt efter 

4 veckor. 

Signifikansnivån sattes till 0,001. 

Analysen gjordes utifrån Mann-

Witney U-test, x
2
, t-test. 

olika mättillfällena samt vid den 

första mätningen av verbala 

symtom.  

 

Musikterapi i grupp kan minska 

förekomsten av agiterat beteende 

hos dementa personer.  

Representativt 

urval. 

Välbeprövade 

mätmetoder. 

Lågt bortfall. 

MUSIK 

Lin, L-C. 

Yang, M-H. 

Kao, C-C. 

Wu, S-C. 

Tang, S-H. 

Lin, J-G. 

 

Taiwan 

 

2009 

Using 

acupressure 

and 

Montessori 

based 

activities to 

decrease 

agitation for 

residents with 

dementia: A 

cross over 

trial. 

Syftet var att 

utforska om 

akupressur 

och 

Montessori 

baserade 

aktiviteter kan 

minska 

agitationsnivå

n hos dementa 

personer på 

särskilt 

boende. 

133 personer med 

demensdiagnos på särskilt 

boende deltog i studien. De 

var 65 år eller äldre, 

uppvisade agiterat beteende, 

MMSE≤15.  

CMAI användes för att mäta 

agitationsnivån.  

Vandringsmönster mättes 

med pedometer. De dementa 

personernas känslomässiga 

uttryck och respons mättes 

med AARS (Apparent 

Affect Rating Scale). För att 

bedöma om omvårdnaden 

underlättas av 

interventionerna fick 

undersköterskorna fylla i ett 

formulär, Ease-of –care 

inventory. 

Medgivande gavs och 

studien fick godkännande 

från en etisk kommitté. 

Kvantitativ randomiserad cross-

over design. 

Urvalet delades slumpvis in i tre 

grupper (N=42, N=39, N=52) i 

vilka interventionerna gavs i olika 

ordning under tre olika tidsperioder, 

med fyra veckors mellanrum. 

Under detta mellanrum utfördes 

uppföljningstester en vecka, vila 2 

veckor och förberedelsetester en 

vecka. Interventionerna var: 

1. Akupressur 15 minuter sex dagar 

i veckan i fyra veckor. 5 minuters 

uppvärmning (hålla, gnugga, trycka 

handflata och fingerleder) sedan 

akupressur på 5 ställen i 2 min 

vardera. 

2. Närvaro med samtal eller 

engagemang av vårdpersonal under 

15 minuter sex dagar i veckan i fyra 

veckor. 

3. Montessori-aktivitet i grupp gavs 

45 minuter sex dagar i veckan i fyra 

Resultatet av mätningarna visade 

signifikant lägre nivåer av 

agitation efter akupressur-

metoden och Montessori-metoden 

än vid närvarometoden. 

Omvårdnaden underlättades och 

de dementa personernas 

känslomässiga uttryck och 

respons förbättrades också i dessa 

grupper. Närvaro-metoden visade 

ingen signifikant påverkan. Det 

fanns ingen signifikant skillnad i 

antal besök av familjemedlemmar 

och registrerade fysiska hinder i 

de olika grupperna.  

 

Akupressur och 

Montessoribaserade aktiviteter 

kan minska förekomsten av 

agiterat beteende hos dementa 

personer. 

Kvalitetsgrad I 

(38/45 poäng) 

enligt 

bedömningsmall 

av Carlsson & 

Eiman, 2003. 

Styrkor:  

Adekvat 

metodval. 

Välbeprövade 

datainsamlingsme

toder. 

Svagheter: 

Pedometer 

fungerade inte bra 

som mätmetod. 

Män var 

överrepresenterad

e. Verbal agitation 

vanligare hos 

kvinnor- 

missvisande 

resultat? 



 

 

Besök av familjemedlemmar 

registrerades samt 

förekomsten av fysiska 

hinder. 

veckor. Exempel: Rytmisk musik 

tillsammans med fysisk aktivitet, 

rulla boll, hälla vatten, krama lera, 

rita och klippa i papper, duka, vika 

kläder. 

Signifikansnivån sattes till 0.01 

Deskriptiv statistik användes för att 

analysera resultatet, x
2
 

MUSIK-

HÖRSEL, 

BERÖRING-

KÄNSEL 

Cohen-

Mansfield, 

J. 

Libin, A. 

Marx, M. 

 

USA 

 

2007 

Nonpharmacol

ogical 

treatment of 

agitation. A 

Controlled 

trial of 

systematic 

individualized 

intervention. 

Syftet var att 

utforska om en 

metodiskt 

individanpassa

d 

ickefarmakolo

gisk 

intervention 

kan minska 

förekomsten 

av agiterat 

beteende hos 

dementa 

personer på 

särskilt 

boende. 

167 personer med 

demensdiagnos på särskilt 

boende deltog i studien.  De 

var 65 år eller äldre, 

uppvisade agiterat beteende, 

MMSE ≤ 23. 

Depressiva tecken bedömdes 

utifrån RDS (Raskin 

Depression Scale). 

Agitationsnivån bedömdes 

utrifrån ABMI (Agitation 

Behaviour Mapping 

Instrument) – fysiskt 

agiterad/verbalt agiterad. De 

dementa personernas 

känslomässiga uttryck 

bedömdes utifrån Lawton´s 

Modified Behaviour Stream 

(tillfredsställd, intresserad, 

arg, orolig, ledsen).  

Genom att observera de 

dementa personerna under 

tre dagar med avseende på 

agitation och känslouttryck 

framkom en fyra-timmars-

period där agitationsnivån 

Kvantitativ randomiserad 

kontrollerad studie.  

Urvalet valdes slumpvis till en 

interventionsgrupp (N=89) eller en 

kontrollgrupp (N=78). 

Deltagarna i interventionsgruppen 

tilldelades en individanpassad 

intervention utifrån personlighet, 

intresse, bakgrund och förmåga. 

Exempel: Individanpassad musik, 

video/fotoalbum av familj, 

bildböcker, spel/pussel, plysch 

leksaker, sortera kort, stressbollar, 

dockor, massage, smärtlindring, 

utevistelse, lera, trädgård m.fl. 

Interventionen utfördes under den 

period på dagen när agitationsnivån 

var som högst, i 10 dagar. 

Mätningar av agitationsnivå samt 

känslomässiga uttryck gjordes de 3 

första dagarna och de tre sista 

dagarna. 

Signifikansnivån sattes till 0,001. 

ANOVA användes för att analyser 

och jämföra variablerna. 

Resultatet visar en signifikant 

minskning av agitationsnivån hos 

interventionsgruppen efter 

interventionen. Det finns också en 

signifikant skillnad i jämförelse 

med kontrollgruppen. Uttrycken 

välbefinnande och intresserad 

ökar i interventionsgruppen.  

 

Individanpassade metoder och 

personcentrerad vård kan minska 

förekomsten av agiterat beteende 

hos dementa och öka 

välbefinnandet. 

Kvalitetsgrad I 

(40/45 poäng) 

enligt 

bedömningsmall 

av Carlsson & 

Eiman, 2003.  

Styrkor: Adekvat 

metodval. 

Representativt 

urval. 

Välbeprövade 

datainsamlingsme

toder. 

Förekomst av 

läkemedel som 

kan påverka 

resultatet 

undersöktes. Kort 

mätperiod, 10 

dagar, 

långtidkunskap 

om interventionen 

saknas. 

INDIVIDANPAS

SAD VÅRD 



 

 

var som högst för varje 

deltagare. 

Anhöriga fick svara på 

frågor i ett formulär 

angående medicinsk 

bakgrund, personlighet, 

livshistoria, socialt liv. 

Medgivande gavs och 

studien fick godkännande 

från en etisk kommitté. 

Buettner, 

L. 

Fitzsimmon

s, S. 

 

USA 

 

2004 

Recreational 

therapy 

exercise on the 

special care 

unit: Impact 

on behaviors. 

Syftet var att 

undersöka om 

styrka, 

rörlighet, och 

störande 

beteende hos 

dementa 

personer kan 

förbättras 

genom daglig 

motion. 

20 personer med 

demensdiagnos på särskilt 

boende deltog i studien.  De 

var 65 år eller äldre, 

uppvisade agiterat beteende 

främst på eftermiddagen och 

passivt beteende främst på 

förmiddagen, MMSE ≤ 24. 

Agitationsnivån bedömdes 

utifrån CMAI. Passivitet 

bedömdes enligt Passivity in 

Dementia Scale (PDS). 

Handstyrka mättes med 

dynamometer. 

Medgivande gavs. 

Kvantitativ randomiserad 

kontrollerad studie. 

Deltagarna valdes slumpmässigt in i 

två grupper. Grupp 1 fick 30 

minuters daglig motion till musik 

på förmiddagen i fyra veckor. 

Grupp 2 fick 30 minuters daglig 

motion till musik på eftermiddagen, 

i fyra veckor. Motionsprogrammet 

följer Dementia Practice Guidelines 

for Recreational Therapy. 

 

Agitationsnivån, passivt beteende, 

rörlighet och styrka mättes före 

interventionen, två veckor efter 

interventionen samt 4 veckor efter. 

 

Signifikansnivån sattes till 0.01 

ANOVA användes för att analysera 

insamlat material. 

Resultatet visar att grupp 1, som 

fick intervention på förmiddagen, 

visar signifikant lägre nivåer av 

agitation, visar förbättrad styrka 

samt förbättrad rörlighet i 

jämförelse med innan 

interventionen. I Grupp 2 ökar 

agitationsnivån.  

 

Interventionen fysisk aktivitet till 

musik kan påverka agitation, 

passivt beteende, styrka och 

rörlighet om den utförs på 

förmiddagen. Utförs den på 

eftermiddagen är agitationsnivån 

högre eller är lika med före 

interventionen. 

Kvalitetsgrad II 

(32/45 poäng) 

enligt 

bedömningsmall 

av Carlsson & 

Eiman, 2003. 

Styrkor: Adekvat 

metodval. 

Representativt 

urval. 

Välbeprövade 

datainsamlingsme

toder. 

Svagheter: Lågt 

antal deltagande. 

Pilotstudie. 

Metoddiskussion 

saknas. 

RÖRELSETRÄN. 

Hawranik, 

P. 

Johnston, 

P. 

Therapeutic 

touch and 

agitation in 

individuals 

Syftet var att 

jämföra 

effekten av 

terapeutisk 

51 personer med 

demensdiagnos på särskilt 

boende deltog i studien.  De 

var 65 år eller äldre, 

Kvantitativ randomiserad 

kontrollerad studie.  

Urvalet indelades i en 

interventionsgrupp, en simulerad 

. Resultatet visar att terapeutisk 

stimuli signifikant minskar fysiskt 

icke aggressivt beteende i 

jämförelse med simulerad 

Kvalitetsgrad II 

(34/45 poäng) 

enligt 

bedömningsmall 



 

 

Deatrich, J. 

 

USA 

 

2008 

with 

Alzheimer’s 

disease. 

stimuli med 

simulerad 

terapeutisk 

stimuli med 

avseende på 

förekomst av 

agiterat 

beteende. 

uppvisade agiterat beteende, 

MMSE ≤ 23. 

Agitationsnivån bedömdes 

utifrån CMAI (fysiskt 

aggressiv, fysiskt icke 

aggressiv, verbal agitation). 

Noteringar gjordes av 

patientens energi, beteende, 

miljöfaktorer som kan ha 

inverkat. 

Medgivande gavs och 

studien fick godkännande 

från en etisk kommitté. 

interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. 

Interventionsgruppen fick 

terapeutisk stimuli som utfördes av 

välutbildad personal 30-40 minuter 

på eftermiddagen under fem dagar. 

Simulerad terapeutisk stimuli 

utfördes av icke utbildad personal 

30-40 minuter i fem dagar. 

Kontrollgruppen fick sedvanlig 

omvårdnad. 

 

Den dementa personens 

agitationsnivå bedömdes, enligt 

CMAI, före interventionen, 2 

timmar efter varje intervention, 24 

timmar efter sista interventionen, 1 

vecka samt 2 veckor efter sista 

interventionen. 

 

Signifikansnivån sattes till 0,001.  

Multivariabelanalys, x
2
. 

terapeutisk stimuli och 

kontrollgruppen under 

interventionen. Ingen signifikant 

skillnad sågs på fysiskt aggressivt 

beteende eller verbalt agiterat 

beteende i någon utav grupperna. 

Efter interventionerna ökar 

förekomsten av agiterade 

beteendena igen, vilket innebär att 

interventionen behöver upprepas 

för att nå resultat.  

 

Agiterade beteenden minskar 

under interventionen och även 

efteråt i alla grupperna, dock mest 

i interventionsgruppen, även om 

det inte är signifikant. 

 

 

av Carlsson & 

Eiman, 2003. 

Styrkor: 

Representativt 

urval. Adekvat 

metodval. 

Välbeprövade 

datainsamlingsme

toder. 

Svagheter: Lågt 

antal deltagande.  

Förekomst av ps 

läkemedel som 

kan inverka på 

resultatet 

undersöktes ej. 

Kort mätperiod, 

fem dagar, ingen 

långtidskunskap 

om interventionen 

fås. 

BERÖRING-

KÄNSEL 

Dowling, G. 

Graf, C. 

Hubbard, 

E. 

Luxenberg, 

J. 

 

USA 

 

2007 

Light 

treatment for 

neuropsychiat

ric behaviors 

in Alzheimer’s 

disease. 

Syftet var att 

undersöka om 

exponering av 

starkt ljus 

morgon eller 

kväll i, 

jämförelse 

med 

innomhusljus, 

kan påverka 

neuropsykiatri

70 personer med 

Alzheimer’s sjukdom på 

särskilt boende deltog i 

studien.  De var 65 år eller 

äldre, uppvisade 

neuropsykiatriska symtom, 

MMSE ≤ 23. 

Beteendestörningar och 

psykiatriska symtom 

bedömdes genom The 

neuropsyciatric inventory 

Kvantitativ randomiserad 

kontrollerad studie. 

Urvalet valdes slumpmässigt till två 

olika interventionsgrupper och en 

kontrollgrupp. Grupp 1 

exponerades för starkt ljus (>2500 

lux) 1 timma på morgonen fem 

dagar i veckan i 10 veckor. Grupp 2 

exponerades för starkt ljus (>2500 

lux) 1 timma på eftermiddagen fem 

dagar i veckan i 10 veckor. 

Resultatet av interventionen visar 

en signifikant förbättring av 

agitation/aggression, 

depression/dysfori, avvikande 

rörelsemönster, aptit/ätstörning. I 

morgongruppen sågs större 

förbättring av aggression/agitation 

än i eftermiddagsgruppen vid 

jämförelse före och efter 

interventionen. Vid jämförelse av 

morgongruppen och 

Kvalitetsgrad II 

(35/45 poäng) 

enligt 

bedömningsmall 

av Carlsson & 

Eiman, 2003. 

Styrkor: 

Representativt 

urval. Adekvat 

metodval. 

Välbeprövade 



 

 

ska beteenden 

hos personer 

med 

Alzheimer’s 

sjukdom på 

särskilt 

boende. 

nursing home version (NPI-

NH). Medgivande gavs och 

studien fick godkännande 

från en etisk kommitté. 

Interventionsgrupperna deltog 

under denna timma i aktiviteter i ett 

upplyst rum eller utevistelse. 

Kontrollgruppen exponerades för 

vanligt inomhusljus och deltog i 

dagliga aktiviteter liknande de i 

interventionsgrupperna. 

Mätningar av beteendestörningar 

och psykiatriska symtom mättes 

innan interventionen och efter. 

Signifikansnivån sattes till 0,05. 

Mätningarna analyserades med 

ANOVA, Pearson’s 

korrelationskoefficient.  

kontrollgruppen sågs minskning 

av agitation/aggression samt 

avvikande rörelsemönster i 

morgongruppen medan 

beteendena ökade i 

kontrollgruppen. Vid jämförelse 

av eftermiddagsgruppen och 

kontrollgruppen ökade 

förekomsten av 

depression/dysfori i 

eftermiddagsgruppen, och 

symtomen minskade i 

kontrollgruppen. Exponering av 

ljus kan minska förekomsten av 

neuropsykiatriska beteenden hos 

dementa personer om det sker på 

förmiddagen. 

datainsamlingsme

toder. Förekomst 

av ps läkemedel 

vb uteslöts. 

Närvaro noterades 

så rätt dos ljus 

gavs. 

Svagheter: Lågt 

antal deltagande.  

Få mättillfällen 

under en lång 

interventionstid (2 

på 11 veckor). 

LJUS-SYN 

Sloane, P 

Hoeffer, B. 

Mithell, M. 

McKenzie, 

D. 

Barrick, 

AL. 

Rader, J. 

Stewart, B. 

Talerico, K. 

Rasin, J. 

Zink, R. 

Koch, G. 

 

USA 

 

2004 

Effect of 

personcentere

d showering 

and the towel 

bath on 

bathingassoci

ated 

aggression, 

agitation and 

discomfort in 

nursing home 

residents with 

dementia. A 

randomized 

controlled 

trial. 

Syftet var att 

undersöka om 

interventioner

na 

personcentrera

d duschning 

och 

handduksbada 

kan minska 

förekomsten 

av agitation, 

aggression och 

obehag hos 

dementa 

personer på 

särskilt 

boende. 

69 personer med 

demensdiagnos på särskilt 

boende deltog i studien.  De 

var 65 år eller äldre, 

uppvisade 

agitation/aggression/obehag 

i samband med dusch eller 

bad. 

Agitation/aggression mättes 

med Care Recipient 

Behavior Assessment 

(CRBA). Obehag mättes 

med Discomfort Scale for 

dementia of the Alzheimer’s 

Type (DSDAT). 

Badtillfällena videofilmades 

och beteenden analyserades 

Kvantitativ randomiserad 

kontrollerad studie. Urvalet valdes 

slumpvis till två 

interventionsgrupper och en 

kontrollgrupp.  

Interventionen personcentrerad 

duschning utgår från 

personcentrerad vård, där anpassas 

val efter individen. Patienten täcks 

med handdukar, distraheras genom 

att erbjudas mat, hygienartiklar 

används som personen själv gillar. 

Använda tvål som ej behöver 

sköljas ur. Interventionen 

handuksbad är en i-sängen-metod 

där personen ligger i två badtäcken 

och handdukar. Man använder tvål 

Resultatet visar att förekomsten 

av agitation/aggression minskade 

signifikant i båda 

interventionsgrupperna men inte i 

kontrollgruppen. Uppvisat obehag 

minskade signifikant i båda 

grupperna men inte i 

kontrollgruppen. Förekomsten av 

agitation/aggression skilde sig 

inte mellan de båda 

interventionsgrupperna, men 

uppvisat obehag minskade mer i 

handduksbadet. Tiden för 

dusch/bad ökade signifikant med 

personcentrerad duschning men ej 

för handduksbadet. 

Interventionerna medföljde 

Kvalitetsgrad II 

(32/45 poäng) 

enligt 

bedömningsmall 

av Carlsson & 

Eiman, 2003. 

Styrkor: 

Representativt 

urval. Adekvat 

metodval. 

Välbeprövade 

datainsamlingsme

toder. Förutom 

beteendemätninga

r kontrolleras 

metodens 

påverkan på tid 



 

 

utifrån dessa. Anteckningar 

fördes över badets 

längd/fullständighet, 

hudkvalité och 

mikrobiologisk förekomst i 

hudfloran.  

Medgivande gavs. 

som ej ska sköljas ur och 2 liter 

varmt vatten. Personen ligger 

inbäddad och tvättas med lätt 

massage. Grupp 1 fick först 

handduksbad i 6 veckor och 

personcentrerad dusch i 6 veckor. 

Grupp två fick interventionerna i 

omvänd ordning. Kontrollgruppen 

fick sedvanlig duschning. 

Mätningar av beteenden gjordes 

före och efter interventionen i alla 

grupperna. 

Signifikansnivån sattes till 0.01. 

Analysen genomfördes utifrån 

Wilcoxons rangsummetest, Fishers 

exakta test samt x
2
. 

förbättrad hudkvalité och ingen 

förhöjd förekomst av patogena 

bakterier eller svamp.  

 

Personcentrerad duschning och 

handduksbad är en säker och 

effektiv metod för att minska 

agitation, aggression och obehag 

hos personer med demens.  

och hudkvalité. 

Svagheter: Lågt 

antal deltagande. 

Metoddiskussion 

med egenkritik 

och ev. felkällor 

saknas. 

INDIVIDANPAS

SAD VÅRD 

Testad, I. 

Aasland, A. 

Aarsland, 

D. 

 

Norge 

 

2005 

The effect of 

staff training 

on the use of 

restraint in 

dementia: A 

single blind 

randomized 

controlled 

trial. 

Syftet var att 

minska 

beteendestörni

ngar och 

användandet 

av fysiska 

hinder hos 

dementa 

personer, 

genom att 

utbilda 

vårdpersonal. 

142 personer med 

demensdiagnos på särskilt 

boende deltog i studien. 

Svårighetsgraden av demens 

mättes med Clinical 

Dementia Rating (CDR). 

Agitationsnivån mättes med 

Brief Agitation Rating Scale 

(BARS). Förekomsten av 

fysiska hinder undersöktes 

genom en standardiserad 

intervju. 

Mätningar gjordes före och 

efter interventionen (7 

månader senare). 

Kvantitativ randomiserad 

kontrollerad studie. Urvalet 

fördelades slumpvis till en i 

experimentgrupp (N=55) och en 

kontrollgrupp (N=(87). 

Vårdpersonalen i 

experimentgruppen fick en heldags 

seminarie/utbildning med fokus på 

demens, aggression, 

beteendestörningar, omvårdnad, 

alternativ till fysiska hinder. De fick 

också handledning en timma i 

månaden i sex månader. Varje 

patient diskuterades och en 

individanpassad vårdplan 

upprättades. 

I kontrollgruppen fortlöpte 

omvårdnaden som vanligt. 

Resultatet visar att antalet hinder 

reducerades signifikant. Däremot 

ökar förekomsten av 

agiterat/aggressivt beteende. Detta 

kan bero på att vårdpersonalens 

förmåga att tolka beteenden ökade 

efter utbildningen. 

Kvalitetsgrad II 

(32/45 poäng) 

enligt 

bedömningsmall 

av Carlsson & 

Eiman, 2003. 

Styrkor: 

Representativt 

urval. Adekvat 

metodval. 

Välbeprövade 

datainsamlingsme

toder. Förekomst 

av ps läkemedel 

analyseras. God 

metoddiskussion 

där , trots 

resultatets utfall, 



 

 

Signifikansnivån sattes till 0,05. 

Analysen genomfördes utifråm 

Mann-Witney U-test och Wilcoxon 

test. 

positiva aspekter 

med metoden 

framkommer. 

Svagheter: 

Personalen som 

utbildades 

beskrivs ej, endast 

bortfallet (som 

var 14 + 22). 

Etiska aspekter 

diskuteras ej.  
OMVPERSONALEN

S KUNSKAPER 

Conell, B. 

Sanford, J. 

Lewis, D. 

 

USA 

 

2007 

Therapeutic 

effect of an 

outdoor 

activity 

program on 

nursing home 

residents with 

dementia. 

Syftet var att 

undersöka om 

ett 

aktivitetsprogr

am utomhus 

kan påverka 

sömn och 

beteendestörni

ngar hos 

dementa 

personer på 

särskilt 

boende.  

20 personer med 

demensdiagnos på särskilt 

boende deltog i studien. 

De var 65 år eller äldre, 

uppvisade neuropsykiatriska 

symtom och sömnstörningar, 

MMSE ≤ 23. 

Sömnstatus och 

ljusexponering mättes med 

en fotocellmätare på vristen. 

Beteendestörningar 

bedömdes utifrån CMAI 

(aggression, fysisk agitation, 

verbal agitation). 

Medgivande gavs. 

 

Kvantitativ randomiserad 

kontrollerad studie. 

Urvalet valdes slumpmässigt till en 

utegrupp (N=10), som vistades ute 

under aktivitet i en timma per dag i 

10 dagar, och en innegrupp (N=10), 

som vistades inne under aktivitet i 

en timma per dag i 10 dagar. 

Aktiviteterna var individanpassade i 

båda grupperna (trädgårdsarbete, 

sång, läsa, skämt, plantera, göra 

dekorationer m.fl.) och utfördes i 

mindre grupper om 4-6 personer, 

före eller efter lunch.  

Mätningar gjordes före och efter 

interventionen i båda grupperna. 

Signifikansnivån sattes till 0.1. 

Analysen gjordes utifrån T-test. 

 

 

Resultatet visar att 

utomhusgruppen exponerades för 

signifikant större dos ljus är 

inomhusgruppen. 

Utomhusgruppen ökade 

signifikant sin längsta sömnperiod 

per natt. Båda grupperna ökade 

totalt sin sömntid per natt. I 

utomhusgruppen minskade 

aggression, fysisk agitation samt 

verbal agitation efter 

interventionen men endast verbal 

agitation minskade signifikant i 

utomhusgruppen. I 

inomhusgruppen minskade 

förekomsten av aggression och 

verbal agitation, medan fysisk 

agitation ökade. Inga värden var 

signifikanta för inomhusgruppen.  

 

En individanpassad aktivitet 

Kvalitetsgrad II 

(32/45 poäng) 

enligt 

bedömningsmall 

av Carlsson & 

Eiman, 2003. 

Styrkor: 

Representativt 

urval. Adekvat 

metodval. 

Välbeprövade 

datainsamlingsme

toder. 

Svagheter: Lågt 

antal deltagande.  

95% av urvalet 

var män. Låga 

mätvärden av 

CMAI vid före 

interventionen 

försvårade 



 

 

utomhus kan minska förekomsten 

av agiterat beteende, främst 

verbalt, och förbättra sömnen hos 

dementa personer.  

En individanpassad aktivitet 

inomhus kan till viss del minska 

förekomsten av agiterat beteende 

samt till viss del förbättra 

sömnen. 

möjligheten till 

förbättring efter 

interventionen, 

därav ingen 

signifikans. Ingen 

anknytning till 

tidigare forskning 

i diskussionen. 

Kort mätperiod, 

10 dagar, ingen 

långtidskunskap 

om 

interventionen. 

Pilotstudie. 

LJUS-SYN 

Deudun, A 

Maubourgu

et, N 

Gervais, X 

Leone, E 

Brocker, P 

Carcallion, 

L 

Riff, S 

Lavallart, 

B 

Robert,H,R 

 

Frankrike 

 

2009 

Non-

pharmacologi

cal 

management 

of behavioral 

symptoms in 

nursing homes 

Syftet var att 

utvärdera om 

ett 

utbildningspro

gram för 

vårdpersonal, 

med 

interventionsk

ort, kan 

förhindra att 

BPSD 

uppkommer 

hos äldre 

dementa 

personer. 

306 personer med 

demensdiagnos boende på 

särskilt boende deltog i 

studien. Beteendestörningar 

bedömdes utifrån CMAI, en 

observationsskala samt NPI 

(Neuro psyciatric inventory). 

Studien fick godkänt av en 

etisk kommitté.  

Kvantitativ randomiserad 

kontrollerad studie. Studien pågick 

i två månader. Personalen fick en 

utbildning på 90 minuter om 

demens och BPSD samt 

information om hur instruktionskort 

skulle användas. Dessa var fyra kort 

med praktiska råd om hur BPSD 

kan hanteras, som personalen 

använde som stöd i 

omvårdnadsarbetet. Det var icke 

farmakologiska interventioner med 

utgångspunkt i personcentrerad 

vård, t.ex. vara tydlig i 

kommunikationen och bemötande, 

underlätta i miljön, respektera 

autonomi, beröring. Data mättes 

vecka 0, vecka 8, vecka 20 samt tre 

månader efter avslutad studie. 

Resultatet visar att i jämförelse 

med kontrollgruppen hade 

interventionsgruppen lägre värden 

på CMAI efter avslutad studie.  

Utbildning av personal vad gäller 

individuella instruktionskort som 

handlar om bemötande, aktivitet 

och beröring visade sig vara 

effektiva för att minska agitation 

och aggression. De positiva 

effekterna observerades direkt 

efter 2 månader och kvarstod 3 

månader efter avslutat studie. 

 

Kvalitetsgrad I 

(41/45 poäng) 

enligt 

bedömningsmall 

av Carlsson & 

Eiman, 2003. 

Styrkor: Stort 

antal deltagande. 

Adekvat 

metodval. 

Välbeprövade 

mätmetoder.  

Svagheter: 

Interventionsgrup

pen uppvisade fler 

BPSD före 

interventionen 

vilket 

möjliggjorde ett 



 

 

Värden sattes efter en standard 

deviration  p<0,01. 

bättre resultat, 

bias. 
OMVPERSONALEN
S KUNSKAPER 

Sung, H-C 

Chang, 

A,M 

Lee, W-L 

 

Taiwan 

 

2009 

A preferred 

music 

listening 

intervention to 

reduce anxiety 

in older adults 

with dementia 

in nursing 

homes 

Syftet med 

studien var att 

utvärdera 

vilken effekt 

individanpassa

d musik har på 

oro hos 

dementa 

personer på 

äldreboende. 

52 personer med 

demensdiagnos på särskilt 

boende deltog i studien. 

De var 65 år eller äldre och 

hade kognitiv svikt enligt 

GDS. Oron mättes utifrån ett 

formulär Rating anxiety in 

dementia (RAID) före samt 

efter de sex veckorna som 

interventionen pågick. 

Studien fick godkännande av 

en etisk kommitté. 

Kvantitativ randomiserad 

kontrollerad studie.  

Studien inleddes med att intervjua 

anhöriga om vilken sorts musik de 

dementa personerna föredrog. 

Experimentgruppen fick lyssna på 

”sin musik” 30 minuter på 

eftermiddagen två gånger i veckan, 

under sex veckor. Kontrollgruppen 

fick sedvanlig omvårdnad. 

ANCOVA användes för att 

utvärdera vilken effekt 

individanpassad musik hade för att 

minska oro.  

Resultatet visade att personerna i 

interventionsgruppen, som 

lyssnade på individanpassad 

musik, uppvisade signifikant lägre 

nivåer av oro efter interventionen 

än kontrollgruppen. 

Kvalitetsgrad I 

(40/45 poäng) 

enligt 

bedömningsmall 

av Carlsson & 

Eiman, 2003. 

Styrkor: 

Representativt 

urval.  

Välbeprövade 

mätmetoder.  

Svagheter: 

Förekomsten av 

oro var lägre i 

kontrollgruppen 

före 

interventionen, 

risk för bias. Lågt 

antal deltagande. 

MUSIK-

HÖRSEL 

Calkins, M. 

Szmerekow

sky, JG. 

Biddle, S. 

 

USA 

 

2007 

Effect on 

increased time 

spent outdoors 

on individuals 

with dementia 

residing in 

nursing homes 

Syftet var att 

undersöka hur 

dementa 

personer 

påverkades av 

att vara 

utomhus med 

avseende på 

sömn och 

18 personer med 

demensdiagnos på särskilt 

boende deltog i studien. 

Personerna bar en mätare på 

armen som mätte hur aktiva 

de var samt hur mycket 

dagsljus de exponerades för.  

Beteendena analyserades 

efter CMAI skalan. 

En kvantitativ studie.  

Interventionen byggde på 

individanpassade aktiviteter eller 

aktiviteter i små grupper.  

Interventionerna utfördes antingen 

utomhus eller inomhus.  

En forskningsassistent observerade 

personerna var 20:e minut under 

fyra timmar varje dag i sex 

Resultatet visade att de som 

vistades utomhus var mer aktiva 

än de som inte var ute. Likaså var 

sömnkvalitén bättre samt var de 

mindre benägna att uppträda 

opassande klädda eller ta av sig. 

Värdena var signifikanta. 

Alla bedömningsmodellerna visar 

en minskning i opassande 

Kvalitetsgrad I 

(39/45 poäng) 

enligt 

bedömningsmall 

av Carlsson & 

Eiman, 2003. 

Styrka: 

Representativt 

urval. 



 

 

agitation. Nattpersonalen mätte de 

dementas sömn enligt 

Pittsburgh Quality sleep 

index. Facial Affect Rating 

Scale mätte personernas 

stämningsläge. 

månader.  

Randomiserad blockanalys, 

regressionsanalys. 

beteende relaterat till god 

nattsömn. 

Välbeprövad 

mätmetod. 

Svaghet: Lågt 

antal deltagande. 

Pilotstudie. 

Ljusmätare 

känsligt 

mätinstrument, 

risk för bias. 

LJUS-SYN 

Van Weert, 

J,C,M 

Van 

Dulmen, 

A,M 

Spreeuwen

berg, M,A 

Ribbe,M,W 

Bensing,J,

M 

 

Holland 

 

2005 

Behavioral 

and mood 

effects of 

snoezelen 

integrated into 

24- hour 

dementia care 

 

Syftet var att 

undersöka om 

snoezelen-

baserad vård, 

på ett 

äldreboende 

för dementa, 

kunde  

påverka 

agitation och 

depressivt 

beteende. 

120 personer med demens 

boende på särskilt boende 

och med uppvisade 

beteendestörningar och eller 

psykiska symtom, deltog i 

studien. Mätningarna 

utfördes enligt en holländsk 

beteende och 

observationsskala. CMAI-D 

användes för att mäta 

agitation. 

Två oberoende observatörer 

filmade morgonarbetet. 

Materialet bedömdes enligt 

ett mätinstrument 

INTERACT som är speciellt 

utformat för snoezelen-

baserad omvårdnad. 

Medgivande gavs. 

Kvantitativ randomiserad 

kontrollerad studie. 

Undersökningen varade i 18 

månader. 

Deltagarna indelades slumpvis till 

en experimentgrupp, som fick 

snoezelen-baserad omvårdnad, eller 

en kontrollgrupp, som fick 

sedvanlig omvårdnad. Personalen 

utbildades fyra timmar varje dag 

under fyra veckor i Snoezelen-

kunskap.  Snoezelenbaserade 

interventioner bygger på att sinnena 

aktiveras: ljus, ljud, beröring och 

lukt. Interventionerna är 

individanpassade. 

Efter genomgången utbildning 

skrev personalen individuella 

snoezelen planer för de dementa 

personerna. Förekomsten av 

agitation och depressivt beteende 

mättes före och efter 

interventionen. 

Beskrivande statistik användes för 

Resultatet visade att det inte 

förelåg några skillnader mellan 

experimentgruppen och 

kontrollgruppen innan mätningen 

började. 

De dementa som fick snoezelen-

baserad omvårdnad visade 

signifikant minskning av 

opassande beteende, aggressivitet 

och depression i förhållande till 

de som fick den basala 

omvårdnaden. Observationerna 

under morgonarbetet visade bättre 

humör och bättre interaktion med 

omvårdnadspersonalen.  

Resultatet stödjer det faktum att 

det finns vinster med att införa 

snoezelen-baserad omvårdnad 

inom demensvården. 

Kvalitetsgrad I 

(37/45 poäng) 

enligt 

bedömningsmall 

av Carlsson & 

Eiman, 2003. 

Styrkor: Lång 

mätperiod. 

Välbeprövade 

mätbetoder. 

Representativt 

urval. Adekvat 

metodval. 

Svaghet: Etiskt 

resonemang 

saknas. 

MUSIK-

HÖRSEL, 

BERÖRING-

KÄNSEL, LJUS-

SYN 



 

 

att jämföra variablerna för 

experimentgruppen och kontroll 

gruppen enligt chi-square test och t- 

test. 

Putman, L 

Wang, JT 

 

USA 

 

2007 

Therapeutic 

recreation for 

nursing home 

residents with 

dementia and 

accompanying 

agitation and / 

or anxiety 

Syftet var att 

undersöka 

omen 

gruppvesamhe

t med lugnt 

tempo kan 

minska 

förekomsten 

av agitation 

och 

aggression. 

16 personer med 

demensdiagnos boende på 

särskilt boende deltog i 

studien. De hade MMT ≤ 25 

och höga värden på GDS-

skalan. Skalor såsom CMAI 

och CDS användes för att 

mäta agitation och 

aggression. Dagliga 

observationsblanketter 

användes för att 

dokumentera förekomsten av 

agitation och aggression. 

 Mätningar utfördes före 

studien startade och efter 

avslutad studie. 

Tolv personer från olika 

personal kategorier 

intervjuades enskilt efter 

avslutad studie om hur de 

upplevde att personerna som 

deltog förändrats. 

Kvantitativ och kvalitative studie. 

Deltagarna närvarade vid en 

gruppverksamhet som hade ett 

lugnare tempo och mindre 

stimulans än i den ordinarie 

gruppen på avdelningen. Gruppen 

indelades i två mindre grupper med 

8 i varje, vilka träffades tre timmar 

två dagar i veckan. Aktiviteterna 

var individanpassade efter de 

dementa personernas dagliga form 

(sitta i avslappningsfåtölj). Studien 

pågick i två år. 

Analysen redovisas med deskriptiv 

statistik. Signifikansnivån sattes till 

0,05. 

Resultatet visar att agitationsnivån 

minskade signifikant efter 

avslutad studie. Det framkom att 

de dementa personerna hade 

mindre förekomst av skrik och 

ångest efter att ha deltagit i 

grupperna. 

Resultatet visade också att både 

oro och gråtmildhet sällan 

inträffade under grupp- 

sammankomsterna. 

Alla ur personalgruppen som 

svarade berättade att innan 

studien var det mycket oro bland 

de dementa, efter avslutad studie 

upplevdes de mycket lugnare. 

Kvalitetsgrad I 

(39/45 poäng) 

enligt 

bedömningsmall 

av Carlsson & 

Eiman, 2003. 

Styrkor: 

Representativt 

urval. 

Välbeprövade 

mätmetoder. 

Svagheter: Lågt 

antal deltagande. 

INDIVIDANPAS

SAD VÅRD 

Kolanowski

, A 

Fick, D 

Frazer, C 

Pernod, J 

 

USA 

 

It´s about 

time: use of 

nonpharmacol

ogical 

interventions 

in the nursing 

homes 

Syftet var att 

undersöka om 

icke 

farmakologisk 

behandling är 

att föredra i 

hanteringen av 

BPSD. 

35 personer med yrke inom 

omvårdnaden på särskilt 

boende deltog i studien. De 

delades in i grupper med 4-

10 i varje grupp och bildade 

fokusgrupper för intervju. 

Författare/intervjuare var 

fyra stycken. 

Kvalitativ metod med innehålls 

analys. För att konversationen i 

fokusgruppen skulle flyta fanns en 

lathund angående BPSD. 

Intervjuerna videoinspelades och 

transkriberades.  

Varje författare analyserade 

texterna för sig sedan analyserades 

Det framkom i resultatet att BPSD 

ofta uppkom på helgerna då det 

var mindre personaltäthet. Att 

hålla de dementa lugna var ett 

tema som framkom i alla 

fokusgrupperna. De icke 

farmakologiska metoderna som 

gav minskad BPSD var musik och 

Kvalitetsgrad I 

(38/45 poäng) 

enligt 

bedömningsmall 

av Carlsson & 

Eiman, 2003. 

Styrka: 

Heterogena 



 

 

2010 texterna i grupp. Där framkom 

koder och teman skapades. 

Konsensus nåddes. 

avslappning. grupper. Analysen 

gjordes både 

enskilt och i 

grupp för att öka 

reliabiliteten. 

Många 

intervjupersoner – 

stort material. 

Svaghet: Etiskt 

resonemang 

saknas.  
OMVPESONALENS 

KUNSKAPER 

Skovdahl, 

K 

Sörlie, V 

Kihlgren, 

M 

 

Sverige 

 

2007 

Tactile 

stimulation 

associated 

with nursing 

care to 

individuals 

with dementia 

showing 

aggressive or 

restless 

tendencies: an 

intervention 

study in 

dementia care. 

Syftet med 

studien var att 

beskriva 

omvårdnadspe

rsonalens 

erfarenheter 

av att ge taktil 

massage 

personer med 

medel till svår 

demens som 

uppvisade 

aggressiva och 

rastlösa 

tendenser, och 

beteendeförän

dringar av 

massagen.  

En kvinna och fyra män med 

demens boende på särskilt 

boende och som uppvisade 

aggressiva och rastlösa 

tendenser ingick i studien.  

Studien fick godkännande av 

en etisk kommitté 

Kvalitativ metod. All 

omvårdnadspersonal (n= 40) blev 

undervisad i taktil massage, i totalt 

36 timmar. Massage med naturell 

olja utfördes minst en gång i veckan 

men helst en gång per dag under 28 

veckor. Inga andra stimuli såsom 

oljor med lukt eller musik användes 

under sessionen. Utifrån ett 

stödformulär beskrev 

omvårdnadspersonalen i text sin 

erfarenhet samt viktig information 

från sessionerna/observationer av 

de dementa personernas beteende. 

Den manifesta informationen från 

massage tillfällena analyserades 

utifrån innehållsanalys enligt Polit 

& Beck. Texten som beskrevs 

sessionerna delades upp i positiva 

eller negativa tolkningar av 

beteendena i samband med 

Taktil massage som en icke verbal 

kommunikation kan vara en källa 

till god vård och tillfälle till 

återhämtning både för 

omvårdnadspersonal och äldre 

dementa personer. Rastlösa och 

aggressiva tendenser minskade. 

Kvalitetsgrad II 

(32/45 poäng) 

enligt 

bedömningsmall 

av Carlsson & 

Eiman, 2003. 

Styrkor: Lång 

datainsamlingsper

iod. Stort 

textmaterial. 

Svagheter: Få 

personer som fick 

massage ger ett 

litet underlag för 

variation. Låg 

kvalitet på 

beskrivning av 

analysmetod. 

BERÖRING-

KÄNSEL 



 

 

massagetillfällena.  

Götell, E, 

Brown, S, 

Ekman, S-

L 

 

Sverige 

 

2009 

The influence 

of caregiver 

singing and 

background 

music on 

vocally 

expressed 

emotions and 

moods in 

dementia 

care: A 

qualitative 

analysis. 

Syftet var att 

undersöka om 

musik vid 

morgonarbetet 

kan minska 

förekomsten 

av 

ropbeteende 

och negativa 

beteenden hos 

dementa 

personer. 

Nio personer med 

demensdiagnos på särskilt 

boende ingick i studien. 

Personerna videoinspelades i 

sitt badrum under 

morgonarbetet tillsammans 

med omvårdnadspersonalen. 

Inspelningen varade mellan 

6 och 22 minuter. Studien 

bestod av 27 observationer 

fördelat på 9 personer x 3 

omvårdnadstillfällen. Den 

första sessionen 

dokumenterades på papper 

medan de två följande 

videoinspelades.  

Studien fick godkännande 

från en etisk kommitté 

Kvalitativ studie med deduktiv 

innehållsanalys. Interventionen 

genomfördes i tre steg. I den första 

sessionen utfördes sedvanlig 

omvårdnad. I den andra sessionen 

fanns individanpassad bakgrunds 

musik som valts ut i samråd med 

anhöriga. I den tredje sessionen 

sjöng omvårdnadspersonalen till 

eller med den dementa personen. 

Ljud och intryck från 

videoinspelningarna transkriberades 

till text och användes för att 

analysera känslor och humör hos de 

dementa personerna samt hos 

omvårdnadspersonalen. För att 

datainsamlingen skulle ha stor 

reliabilitet gick den sista författaren 

igenom materialet och kom fram till 

samma resultat som de två första 

författarna.  

Resultatet visar att 

bakgrundsmusik eller sjungande 

omvårdnadspersonal kan minska 

skrik och ropbeteende hos 

dementa personer. Interaktionen 

mellan den dementa personen och 

omvårdnadspersonalen 

förbättrades vid förekomst av 

musik. 

Kvalitetsgrad I 

(39/45 poäng) 

enligt 

bedömningsmall 

av Carlsson & 

Eiman, 2003. 

Styrkor: Bra 

exempel på utdrag 

ur texten finns. 

Författarna gjorde 

analysen var för 

sig för att sedan 

jämföra – ökar 

reliabiliteten. 

Svagheter: Lågt 

antal deltagande. 

MUSIK-

HÖRSEL 

 


