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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Demensdrabbade patienter har tilltagande besvär med minnet, försämrad 

språkförmåga, vilket påverkar kommunikationen och beteende avsevärd. Dessa svårigheter 

kan ge utlopp till aggressivitet, oro och ångest och är vanliga vid demenssjukdomar vilket är 

ansträngande för både patienter, anhöriga och vårdare. Beteendeförändringar är vanligt 

förekommande tillstånd hos patienter med demens och påverkar livskvalitet och medför 

onödigt lidande. Farmakologisk behandling som sätts in för att lindra dessa symtom har 

många biverkningar. Behov utav ökad kunskap kring icke- farmakologiska 

omvårdnadsåtgärder som kan underlätta omvårdnaden för både patienter, anhöriga och 

vårdarna är stor.  

Syfte: Att beskriva icke- farmakologiska omvårdnadsåtgärder i demensvård.  

Metod: En allmän litteraturöversikt av tretton vetenskapliga artiklar som 

sammanställdes och beskrivs i ett resultat. 

Resultat: Sammanställningen resulterade i 2 teman, Musik i demensvård och Stimulans i 

demensvård och 4 subteman, Sång i omvårdnaden, Att lyssna på musik, Aktivitet och Tröst 

och stumulans som påvisade en dominerande positiv effekt på demensdrabbade patienter 

samt vårdarna och därigenom gynnande för vårdandet i demensvård. 

Slutsats: De olika omvårdnadsåtgärder kan vara användbara inom demensvården då dem 

visar på en dominerande positiv påverkan på olika beteendeförändringar, verkar 

minnesstimulerande samt främjar kommunikation mellan patienter och vårdare vilket 

gynnar vårdandet.  

Nyckelord: Agiterat beteende, demens, icke- farmakologisk, litteraturöversikt, 

omvårdnad.  



 

  

ABSTRACT 

Background: Dementia affected patients have increasing problems with memory , impaired 

language ability, which affects communication and behaviour is considerable. These 

difficulties may provide an outlet for aggression, agitation and anxiety, and are common in 

dementia, which is exhausting for patients and their relatives and carers. Behavioural 

changes are common condition in patients with dementia and affects quality of life and cause 

unnecessary suffering . Pharmacological treatment that is inserted to relieve these symptoms 

have many side effects. Printed out more knowledge about non- pharmacological nursing 

interventions that can facilitate care for patients , relatives and carers are great. 

Aim: To describe non- pharmacological nursing interventions in dementia care . 

Method: A general literature review of thirteen scientific papers compiled and described in a 

result. 

Results: Compilation resulted in two themes,  Music in dementia care and Stimulation in 

dementia care and four subthemes, Singing in the care, Listening to music, Activities and 

Consolation and fillip that showed a dominant positive effect on dementia affected patients 

and carers and there by create opportunities for caring in dementia care . 

Conclusion: The different nursing interventions may be useful in dementia care when they 

show a dominant positive effect on various behavioural changes, it seems memory stimulant 

and promotes communication between patients and carers which favours caring . 

Keywords: Agitated behaviour, dementia, non- pharmacological, literature review, 

nursing. 
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1 INLEDNING 

 Under vår tid som yrkesverksamma undersköterskor och senare som sjuksköterskestudenter 

har vi kommit i kontakt med demensdrabbade patienter. Dessa patienter har varit oroliga, 

aggressiva, förvirrade, rastlösa eller tillbakadragna och nedstämda samt hade utvecklat 

plock- och skrik beteende. Alla dessa symtom kan uppstå då patienter inte kan uttrycka sig 

förståeligt på grund av kommunikationssvårigheter sjukdomen medför. Ofta agiterade och 

aggressiva patienter gör omvårdnaden utmanande där båda patienter, anhöriga och vårdarna 

kan uppleva osäkerhet och lidandet. Dessutom har vi sett att våld förekommer i större 

utsträckning i demensvården exempelvis våld- och tvångsåtgärder i samband med agitation, 

aggression, oro och/eller nedstämdhet från patienters sida. Med lämpligt stöd och kunskap 

om befintliga sätt att stödja patienter kan anhöriga och vårdarna vid omvårdnadssituationer 

öka patienternas välbefinnande och minska lidandet. Kunskapsbrist råder kring åtgärder 

som kan sättas in för att lugna patienter, skapa gynnsammare förutsättningar för olika 

moment i omvårdnaden och öka livskvalitet hos patienter. Vilja, engagemang och förståelse 

för patientens lidande, känslor och utlopp av dessa är bland de viktigaste förutsättningar för 

att kunna vårda demensdrabbade patienter. 

Vi har sett att behandling med psykofarmaka är fortfarande den främsta åtgärden vid 

hantering av beteendemässiga och psykologiska symtom vid demens. Biverkningar av 

psykofarmaka kan vara exempelvis lunginflammation som ofta blir långdragen och 

utmattande och tär kraftigt på patienter. Andra biverkningar såsom parkinsonism och stroke 

påverkar ytterligare patienternas hälsa och livskvalitet, samt leder till att de blir mer ängsliga, 

konfysa eller deprimerade.  Det väcker uppmärksamhet och oro.  

För att kunna hantera olika symtom vid demens är det av vikt att kunna förstå och 

kommunicera med patienter samt öka vårdarnas och anhörigas medvetenhet kring olika 

icke- farmakologiska omvårdnadsåtgärder som redan finns studerade och är tillgängliga för 

de flesta. Åtgärder som främjar patienternas och vårdarnas samspel vid omvårdnaden, 

underlättar kommunikationen i asociala situationer. Vi anser att kännedomen kring de icke- 

farmakologiska omvårdnadsåtgärder är fortfarande närmast obefintlig bland vårdarna. 
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2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras viktiga och återkommande definitioner och begrepp samt fakta om 

vanligt förekommande demenssjukdomar, beteendeförändringar och psykologiska symtom 

vid demens (BPSD), farmakologisk behandling. Kommunikation där verbal och icke- verbal 

kommunikation vid demens samt kommunikationssvårigheter belyses. Personcentrerad 

omvårdnad, valideringsterapi och reminiscensterapi som arbetsätt inom demensvård 

beskrivs. Styrdokument och riktlinjer inom demensvård presenteras. Teoretisk referensram 

inom problemområdet redovisas.   

2.1 Definitioner och begrepp  

I denna litteraturöversikt används begreppen ”demensdrabbade patienter” samt ”patienter”. 

Med ”vårdarna/vårdare” i detta examensarbete anses både legitimerade sjuksköterskor, 

undersköterskor och vårdbiträden samt anhöriga som har huvudansvar för omvårdnaden 

utav demenssjuka i hemmet nämns. I detta arbetet menas med  icke- farmakologiska 

omvårdnadsåtgärder åtgärder som används istället för eller komplimenterar farmakologisk 

behandling vid olika demenssymtom. 

2.1.1 Demens 

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos på olika symtom som beror på att nervceller 

bryts ner och dör och kan yttra sig på olika sätt beroende vilka delar av hjärnan drabbas 

(Jönhagen, 2011). 

Demens är sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar minnes- och tankeförmågor. 

Demens orsakas alltid av sjukdom och är inte en normal åldersförändring. Vid 

demens påverkas flera av hjärnans funktioner och enbart minnesförlust räcker inte 

för att kunna ställa diagnosen. Andra funktioner som brukar drabbas är: förmåga att 

tänka, att planera och skapa överblick, att hitta i miljön, att tala och förstå språket, att 

ta egna initiativ, att uppleva känslor som förut och att kontrollera sina känslor 

(Demensförbundet, 2012). 

2.1.2 Beteendemässiga och psykologiska symtom vid demens (BPSD) 

International Psychogeriatric Association myntade termen beteendemässiga och 

psykologiska symtom vid demens (BPSD) under 1990-talet, sedan dess används den som ett 

samlingsnamn för de beteendeförändringar som uppträder i samband med 

demenssjukdomar (Läkemedelsverket, 2008). 
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2.1.3 Kommunikation, verbal - och icke verbal kommunikation, 

kommunikationssvårigheter 

Ordets ursprung kommer av latinets communicatio (utt: kommunika´tio) bildat på ordet 

communis (utt: kommu´nis) 'gemensam'. Verbformen kommunicera kommer av latinets 

communicare (utt: kommunika´re) med grundbetydelsen 'göra gemensamt' eller 'ha 

gemensamt', även 'meddela sig med någon' (Psykologiguiden, 2012). Kommunikation (latin 

communica´tio 'ömsesidigt utbyte', av commu´nico 'göra gemensamt', 'låta få del i', 'få del av', 

'meddela', av commu´nis 'gemensam', 'allmän', 'offentlig'), överföring av information mellan 

människor, djur, växter eller apparater. Verbal kommunikation har med språket, röst och 

talförmågan att göra (Nationalencyklopedin NE, 2012). Icke-verbal kommunikation är 

sådana kommunikativa signaler som till skillnad från de språkliga/verbala inte förmedlas 

genom tal, skrift och andra sekundärt språkbärande artefakter (NE, 2012).  

Generellt definieras kommunikationssvårigheter på följande sätt: svårighet i samspelet 

mellan människor till följd av att den ena parten inte förstår den andra eller inte kan klargöra 

sin egen uppfattning och inställning (Psykologiguiden, 2012). 

2.1.4. Personcentrerad omvårdnad, validation, reminiscens 

Personcentrerad omvårdnad syftar till att vårdaren ser fram för allt personen och inte 

sjukdomsdiagnosen och/eller en uppgift, att omvårdnaden och miljön kring patienten är 

individanpassade samt att vårdaren förstår beteenden och psykiska symtom ur den 

patientens perspektiv (Socialstyrelsen, 2010). 

Validation eller bekräftelse syftar till att bekräfta känslor som personer med demens 

uttrycker via verbal och icke- verbal kommunikation samt att stärka deras självkänsla, 

minska ångest och nedstämdhet (Skovdahl & Edberg, 2011). 

Reminiscens betyder erinring eller minne, att vara i sina minnen (Santamäki Fischer, 2010; 

Svenskt Demenscentrum, 2008).   

2.2 Demens och vanligt förekommande demenssjukdomar  

Världshälsoorganisationen (WHO) i samarbete med andra organisationer inom 

demensforskning framhåller sjukdomens accelererande prevalens världen över, vilket gör 

demens till ett globalt folkhälsoproblem (World Health Organization and Alzheimer’s Disease 

International, 2012). I Sverige finns det ca 160 000 personer med någon form av demens och 

varje år insjuknar ca 20 000-25 000 personer (Fakta om Alzheimers, 2013). Demens 

förekommer vanligast i hög ålder och eftersom antal personer i hög ålder ökar förväntas 

sjukdomen öka (Gillå, 2005; Socialstyrelsen, 2010). De identifierade riskfaktorer till demens 

är ålder och ärftlighet. Forskning pågår kring olika livsfaktorers roll i uppkomsten av 

demenssjukdomar. Demenssjukdomar drabbar i första hand storhjärnan och därmed dess 

funktioner vilket leder till att kognitiva (tala, tänka, minnas och planera), funktionella och 

http://www.ne.se/lang/information/211471
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sociala förmågor påverkas. Symtom och sjukdomarnas förlopp varierar och det är vanligt 

med förändrat beteende samt gradvis minnesförlust, språksvårigheter, svårigheter att tolka 

omgivning, nedsatt abstraktionsförmåga samt förmåga att själv ta initiativ. 

Demenssjukdomarna indelas i så kallade primärdegenerativa, vaskulära och sekundära. De 

sekundära demenssjukdomarna är inte ”riktiga” utan utgörs av tillstånd som kan ge liknande 

symtom men har en annan orsak exempelvis vissa infektioner i hjärnan, missbruk av vissa 

läkemedel/droger och alkohol. För att kunna stödja personer med demens är korrekt diagnos 

viktig. Diagnosen ställs efter så kallad demensutredning vilket innebär att data från olika 

undersökningar samlas in och sammanvägs till en slutlig diagnos. En somatisk 

undersökning, ingående anamnes samt information från en nära anhörig likaså olika 

minnestest, funktionsbedömning, röntgenundersökning av hjärnan samt undersökning av 

ryggmärgsvätskan ingår i demensutredning (Jönhagen, 2011; Ericsson, 2011). Demens har 

genom åren beskrivits på många olika sätt såsom ”utan sinne, utan själ”, ”begravning utan 

slut”, ”förlust av själv” och ”levande död” (Norberg & Zingmark, 2011).  

Alzheimers sjukdom (AD) står för ca 60 % av samtliga fall av demens i Sverige. Sjukliga 

degenerativa processer i hjärnvävnad gradvis förstör nervceller som börjar förtvina och dö i 

onormalt omfång vilket gör att hjärnan minskar i storlek (Jönhagen, 2011). Symtom kommer 

alltid smygande och utvecklas långsamt. I sena sjukdomsstadiet minnet är endast 

fragmentariskt, rörelseförmågan samt den språkliga förmågan avtar, patient drabbas av 

sväljningssvårigheter, blir inkontinent och i slutet sängliggande. BPSD- symtom förekommer 

i form av synhallucinationer, vanföreställningar, personlighetsförändringar som i sig 

innefattar flertal symtom, ångest och oro samt depressiva symtom såsom apati/initiativlöshet 

(Svenskt Demenscentrum, 2012; Jönhagen, 2011). 

Vaskulär demens står för ca 30% av samtliga fall. Vävnadsdöd förorsakas av små infarkter 

(proppbildningar) i hjärnan (stroke) eller kärlförändringar i hjärnan samt emboli från hjärtat 

och har förödande konsekvenser för hjärnans normal funktion. Beroende av vilka områden i 

hjärnan drabbas så bevaras vissa förmågor eller försämras (Svenskt Demenscentrum, 2012; 

Gillå, 2005; Jönhagen, 2011).  

 Frontotemporal demens utgör ca 5% av alla demenssjukdomar och drabbar ofta personer 

som är yngre än 65 år. Orsaken är okänd dock en ärftlig faktor finns. Symtombild består av 

två olika kliniska bildtyper där det ena typen debuterar med en personlighetsförändring med 

omdömeslöshet och nedsatt social kompetens och den andra typen debuterar med tydliga 

språkliga svårigheter (Jönhagen, 2011).   

Lewy- bodydemens drabbar personer över 65 år gamla. Orsaken är okänd dock så kallade 

lewykropparna som innehåller ett speciellt protein påvisas i vissa hjärnområden hos dessa 

patienter. Tillståndet debuterar med synhallucinationer i tidigt skede dock minnesförmågan 

är någorlunda bevarad samt utvecklar symtom som vid Parkinsons sjukdom med darringar, 

nedsatt rörelseförmåga och stelhet (Jönhagen, 2011). 

I det föreliggande arbetet finns det intresse att beskriva icke- farmakologiska 

omvårdnadsåtgärder i demensvård och därför kan det vara motiverat att beskriva 
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demenssjukdomar. Demens kan påverka olika förmågor såsom minne, kommunikation, 

beteende medför det på olika sätt svårigheter för patienter att uppleva hälsa, välbefinnande 

och därigenom orsakar ökat lidande. Näslund (1997) lyfter vikten av att skapa ett förtroende 

samt visa respekt i möten med patienter, vara tydlig och ärlig mot patienter i 

kommunikationen. Detta ställer höga krav på kunskap kring olika demenssjukdomar, 

bemötande, personalens medicinska och praktiska kompetens samt personlig intresse hos 

dem som vårdar (Näslund, 1997; Summer Meranius, 2010).  

Summer Meranius (2010) beskriver äldres behov utav insatser som sätter individens olika 

behov i centrum då demens påverkar hela patienten, dennes livssituation. Demenssymtom 

drabbar olika aspekter av en människas liv där den kan känna sig förtvivlad av sin oförmåga 

att delta i olika dagliga aktiviteter och omvårdnaden på grund utav funktionshinder demens 

medför. Att vara avskärmad från sitt vardag kan av äldre upplevas som förluster både socialt, 

fysiskt och existentiellt (ibid).  

2.3 Beteendeförändringar och psykologiska symtom vid demens (BPSD) 

Beteendeförändringar och psykologiska symtom vid demens (BPSD) drabbar ca 90% av alla 

med en demenssjukdom. Relativt vanligt förekommande beteenden vid demens är 

exempelvis fysisk aggressivitet (innefattar slå, sparka, knuffa, riva och spotta) och verbal 

aggressivitet (innefattar skrika, svära, och andra stötande ord) samt vandrande, rastlöshet, 

nedstämdhet, sömnproblem, oro och irritabilitet. Patienter med långt framskriden 

demenssjukdom ofta utvecklar skrikbeteendet vilken kan vara uttryck för olika typer av 

ångest och smärta (Norberg & Zingmark, 2011). Edberg (2011) skriver att dessa patienter har 

även episoder av psykisk klarhet och det är då de beter sig mer adekvat än de annars gör. 

Dessa symtom orsakar ett stort lidande framförallt för patienten, men även för anhöriga 

och vårdpersonal. Maidment et.al. (2008) beskriver BPSD som ett stort och etablerat 

problem för patienter och anhöriga och påverkar båda gruppernas livskvalité och är en stark 

faktor som påverkar anhörigas psykiska hälsa. BPSD anses vara en av de främsta orsakerna 

till att demensdrabbade placeras på institution. BPSD kan även leda till felaktig tolkning utav 

patientens beteenden vilket leder till ökad medicinering. 

I litteraturen nämns det många olika orsaker bakom patienters beteenden som är svåra att 

tolka och förstå där konfusion, läkemedelsbehandlingar, oupptäckt smärta vid fraktur, 

obstipation, urinretention samt stress är några. Reviröverträdelse vid intima 

omvårdnadshandlingar kan utlösa beteendeförändringar då patienten kan uppleva sig vara 

utsatt, hotad eller kränkt (Skovdahl & Kihlgren, 2011).  

Zeller, Dassen, Kok, Needham och Halfens (2011) och Skärsäter (2010) och  Ericsson (2011) 

skildrar beteendeförändringar och kommunikationssvårigheter som utlöses p.g.a. den 

drabbade oförmågan att uttrycka sina behov och svårigheten att tolka situationer och 

omgivningen. Detta stödjas av Testad, Aasland och Aarsland (2007) som skriver att 

demensdrabbade patienter har svårt att tyda verkligheten och därigenom agera adekvat 
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vilket ger upphov till beteendeförändringar samt beror på kognitiva nedsättningar 

sjukdomen medför. 

Zeller et.al. (2011) hävdar även att ytterligare faktorer såsom miljö, vårdarnas 

utbildningsnivå, vårdarnas attityder och egenskaper påverkar beteendeförändringar hos 

demensdrabbade patienter. Sarna och Thompson (2008) skriver att beteendeförändringar är 

svårt att förebygga om vårdaren inte besitter kundkap och inte är speciellt utbildat. Dessa 

påståenden stödjas av Skovdahl och Kihlgren (2011) som poängterar vårdarnas kompetens 

och förhållningssätt, fysisk och psykosocial miljö som bidragande faktorer till oro och 

aggressivitet. Vidare behandlar författarna vikten av fysisk aktivitet, meningsfull tillvaro och 

en god omhändertagande som i sin brist kan leda till konflikt med andra i omgivningen och 

därmed utlösa beteendeförändringar hos patienter. Men dessa kan också begrundas i 

hjärnskadan i sig eller vara uttryck för fysisk eller känslomässig smärta vilket framhävs av 

Skovdahl och Kihlgren (2011).  

Dessa symtom påverkar hela människans värld och sätter hon i dagligt behov av andras 

hjälp. Vårdarna och anhöriga i sin tur kan uppleva möten under sådana förutsättningar som 

stressande och utmattande, känna agg mot personer med demens, rädsla och frustration, 

vilket kan ledda till att vården utav demenssjuka försämras eller uteblir (Nakahira, Moyle, 

Creedy & Hitomi, 2008). Kaotiska och pendlande upplevelser hos både patienter och 

vårdarna beskrivs av Hällgren Graneheim (2004). Vårdarna kunde uppleva att patienter 

infinner sig i en annan verklighet och sammanhang. Författaren tolkar BPSD inte bara som 

symtom utan också som ett sätt att kommunicera där demensdrabbade kommunicerar med 

omvärlden utifrån sina förmågor och förutsättningar. Personens livshistoria och tidigare 

upplevelser kan spegla förekomst och typ av BPSD men i vilket fall bidrar till lägre livskvalitet 

hos patienter, anhöriga och vårdarna. Författaren lyfter även upp vikten av Jag- Du relation i 

mötet med demensdrabbade där både patient och vårdare blir bekräftade. Att vårda patienter 

med BPSD innebär en utmaning, en påfrestning. Samtidigt beskriver Hällgren Graneheim 

(2004) vårdarnas upplevelser av att vårda patienter med BPSD som tillfredställelse för 

vårdarna då en god omvårdnad kan främja välbefinnande och patienternas integritet och 

därigenom minska lidandet (ibid). 

 

 2.4 Farmakologisk behandling vid demens  

Idag finns det inget läkemedel eller kombination av läkemedel som kan bota eller förebygga 

utveckling av demenssjukdomar. Däremot finns det läkemedel som anses kunna ge viss 

förbättring av kognitiva funktioner, ADL- funktioner (Activities of Daily Living) samt 

påverkar signalöverföringen mellan nervcellerna så kallade kolinesterashämmare. I dagligt 

tal kallas dessa läkemedel för bromsmediciner och visat sig förbättra exekutiva förmågor och 

minska beteendesymtom i en viss grad. Vissa av dessa läkemedel används vid behandling av 

lätt/måttlig Alzheimers sjukdom och andra vid måttlig/svår samt har olika 

verkningsmekanismer. Det gemensamma för bromsmedicinerna är att effekten tillträder 

först efter några månaders användning och måste utvärderas kontinuerligt 
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(Demensförbundet, 2012). Möjligheten att leva ett gott liv med relativt gott livskvalitet, 

bevara minnen och leva tillsammans med sin partner i hemmet ökar då bromsmedicinerna 

inte negligeras och sätts in i tidiga skeden (Läkemedelsboken, 2011-2012).  

Andra läkemedel som har vid användning inom demensvården och är symtomlindrande är 

neuroleptika, antidepressiva, hypno- sedativa medel som lindrar för stunden och har en 

mängd negativa biverkningar och påverkar otroligt starkt demenssjuka patienters 

kroppslig/själslig hälsa. Patienter med vaskulär demens behandlas i förebyggande syfte mot 

vaskulära riskfaktorerna d.v.s. högt blodtryck och blodfetterna, diabetes och eventuella 

hjärtkärlsjukdomar (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006; Jönhagen, 

2011). Behandling av patienter med frontotemporal demens riktar sig på att lindra olika 

symtomen. Patienter med lewy- bodydemens är mycket känsliga för läkemedel, särskilt mot 

psykofarmaka (Jönhagen, 2011). 

Åldrandet generellt innebär ökad sensibilitet för läkemedel för såväl psykofarmaka som 

annan farmakologisk behandling. Vid läkemedelsbehandling är det viktigt att målsätta 

förbättrade kognitiva symptom och stabilisera depressiva symptom, symptom på 

beteendeförändringar samt psykologiska symptom (BPSD), härleddes behandlas de äldre 

med flera läkemedel samtidigt (Socialstyrelsen, 2013). Polyfarmaci hos äldre 

uppmärksammas ofta, i och med att äldre har fler sjukdomar behandlas de med flera 

läkemedel samtidigt därmed risken för biverkningar och interaktioner ökar. Polyfarmaci 

utgör ett stort problem där enkla lösningar inte finns (Janusinfo, 2011). Att vara behandlat 

med flera läkemedel kan skapa en upplevelse av ohälsa och lidandet hos patienter (Summer 

Meranius, 2010). Enligt samma författare kan medicinering begränsa äldres liv samtidigt 

som den nödvändiga medicineringen kan minska den begränsning som uppstår vid sjukdom 

vilket främjar hälsa och välbefinnande (ibid). I Socialstyrelsens (2010) rapport "Indikatorer 

för god läkemedelsterapi hos äldre" framgår det att oförnuftig och olämplig behandling 

med bl.a. neuroleptika, läkemedel med antikolinerga effekter samt långverkande lugnande 

medel och sömnmedel innebär en påtaglig risk för biverkningar och läkemedelsinteraktioner 

(ibid). Läkemedelsgenomgångar skall göras en eller två gånger årligen för att få en överblick 

av läkemedelsbehandlingen samt utvärdering utav eventuella biverkningar och interaktioner 

(Lindh & Sahlqvist, 2012).  

I rapporten ”Demens- se människan bakom sjukdomen” tydliggörs vikten av att utvärdera 

och individanpassa medicinsk behandling inom kort samt att vissa läkemedel visade sig vara 

direkt otillbörliga då patientens psykiska funktioner störs ytterligare. I rapporten understryks 

det också att vissa nyare läkemedel så kallade atypiska antipsykotiska läkemedel kan öka 

dödligheten.  Antipsykotiska läkemedel kan ge flera och svåra biverkningar där motorik och 

kognitiva funktioner drabbas samt risk för stroke ökar betydligt (SBU, 2006).  

Enligt Läkemedelsverkets (2008) kartläggning av personer med demens boende på sjukhem 

hade hela 26% medicinerats med antipsykotiska läkemedel och 38% på demensboende. 

Läkemedelsverket (2008) poängterar vikten utav andra omvårdnadsåtgärder som ska 

tillämpas i första hand. Omvårdnadsåtgärder som utgör en anpassning av omgivningen, ökad 

kunskap hos vårdarna om olika demenssjukdomar och dess symtom samt kunskap om ett 
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mångsidigt, personcentrerad, individanpassad och medmänskligt förhållningssätt i vården av 

demensdrabbade med BPSD. Individbaserad omvårdnad inom demensvård enligt Suhonen, 

Gustafsson, Katajisto, Välimäki och Leino-Kilpi (2009) innebär att vårdaren i mötet med 

patienten uppmärksammar den enskilda individen och ger vård som uppfyller dennes 

individuella unika behov. Vårdaren bör iaktta patientens livssituation, preferenser och 

egenskaper för att kunna främja patientens delaktighet i vården d.v.s. vårdaren ska anpassa 

sina åtgärder efter individens behov samt ska lämna utrymme för patienten att sätta sin 

individuella karaktär på omvårdnad (ibid).  

 

2.5 Verbal, icke-verbal kommunikation och kommunikationssvårigheter  

Sjuksköterskan kan få tillträde till patientens livsvärld via kommunikationen samt skapa en 

relation. Med kommunikation menas en komplex och ömsesidig process, som bygger på 

sjuksköterskans förståelse för det patienten förmedlar för att vidare planera och genomföra 

omvårdnadsåtgärder. Kommunikationen även är ett sätt att lära känna patienten, att inse och 

möta patientens unika behov och lindra lidandet (Hilde & Eide, 1997). Enligt Eriksson (1994) 

är det väsentligt att relationen präglas av äkthet och människokärlek, präglas av ömsesidigt 

tillit och respekt. Det är även av vikt att vårdaren förhåller sig med öppenhet och viljan att 

göra den andre väl. Skovdahl och Edberg (2011) belyser vikten av kommunikation via språket 

vilket i sin brist kan leda till minskad sinnesstimulering och kan påverka upplevelse av 

meningsfullhet och helhet hos patienter med demenssjukdom. Författarna skriver även att 

olika kommunikationsmetoder av verbal och icke- verbal art ökar möjlighet till att förmedla 

kontakt, bekräftelse och trygghet samt befrämja lugn och ro för demensdrabbade patienter. 

Dock skall dessa metoder vara individanpassade och negativa effekter måste observeras 

(ibid). 

Allt eftersom demenssymtom förvärras blir språket svårbegripligt, mer omskrivningar 

används d.v.s. det blir svårare och svårare för personer med demens att uttrycka sig, föra 

fram talan (Ekman et.al., 2011).  Marmstål Hammar, Emami, Engström och Götell (2011) 

beskrev om demensdrabbade patienter att de ofta uppvisar aggressivt beteende i 

kommunikationen när de inte finner ord då den verbala funktionen försämras i takt med 

demensutvecklingen.  

När den verbala kommunikationen inte fungerade  blev den icke- verbala kommunikationen 

ännu viktigare. Vårdarnas icke- verbala kommunikation såsom tonfall, att se personen och 

inte uppgiften, bristande uppmärksamhet gentemot patient påverkade mötet med patienten 

vid omvårdnadssituation (Edberg, 2010). Kroppsspråk, gester, mimik och ögonkontakt 

beskrevs som viktiga kommunikationsmedel för demensdrabbade patienter. Det var viktigt 

att vårdarna kunde tolka dessa uttryck för att förstå och möta patientens behov på bästa sätt 

och detta kräver både tid, sensibilitet, lyhördhet och intresse av vårdarna (Carlsson, 2010). 

Ericsson (2011) lyfte upp att kommunikationssvårigheter lätt uppkommer när 

demensdrabbade patienter inte känner igen sig, upplever otrygghet, störs utav andra faktorer 
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i omgivningen. Nakahira et.al. (2008) beskrev att kommunikationssvårigheter uppstod som 

följd av sjukliga förändringar i hjärnan vid demens där minnen och kognitiva förmågor 

gradvis går förlorade vilket kunde innebära stora utmaningar för vårdarna, anhöriga och 

demensdrabbade patienter i omvårdnaden. Kommunikationssvårigheter kunde leda till 

osäkerhet och missförstånd från både patientens och vårdarens sida. Demensdrabbade 

reagerade med våld och hot på kommunikationssvårigheter. Författarna poängterade vikten 

av en fungerande kommunikation mellan demensdrabbade patienter och vårdare som med 

fördel kunde gynna det goda vårdandet och därmed lindra lidandet och de 

beteendeförändringarna tillståndet gav upphov till (ibid). 

Ericsson, Hellström och Kjellström (2011) ansåg att dessa kommunikationsproblem kunde 

leda till att patienter lätt uteslutits från det sociala sammanhanget, samt dragit paralleller 

med negativ vårdtradition där interaktioner mellan vårdare och demensdrabbade patienter 

som ignorerar patientens behov tenderar att stimulera störande beteenden.  

Således kan man se att kommunikation är en stor del av sjuksköterskans profession. Vikten 

av närvaro och lyssnande betonas av Wiklund (2003) där vårdaren tar patientens olika 

reaktioner, känslor, tankar på allvar och genom reflektion återger det patienten berättar, 

hjälper denne sätta ord på det. Sjuksköterskans lyhörda, empatiska och respektfulla 

förhållningssätt mot patienter betonas i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (2005).  

  

2.6 Personcentrerad omvårdnad, valideringsterapi, reminiscensterapi 

Personcentrerad omvårdnad innebär att all personal inom hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten bemöter demensdrabbade patienter som en person med alldeles egna 

upplevelser och uppfattningar om livet, självkänsla och rättigheter samt strävar att involvera 

patienten och anhöriga i vården för att på bästa sätt utforma vården och upprätta relation till 

patienten (Socialstyrelsen, 2010). Utövning av personcentrerad omvårdnad kan med fördel 

minska agitation samt minska bruk av antipsykotiska läkemedel och därigenom öka 

välbefinnande hos patienter (Socialstyrelsen, 2010). Edvardsson (2010) belyser även 

gynnsamma hälsoeffekter av en personcentrerad omvårdnad då demensdrabbade uppvisade 

högre vakenhetsgrad, välbefinnande och mindre beteendeförändringar när de behandlades 

som autonoma personer. 

Enligt Socialstyrelsen (2010) skall vårdare skydda patienters upplevelse av tillvaron och 

världen samt sträva till förståelse utav patienters självkänsla och rättigheter trots avtagande 

kognitiva funktioner. Valideringsterapi är ett förhållningssätt för att bekräfta äldre personens 

upplevelser och skildringar av livet. Edvardsson (2010) menar att i besvärliga situationer kan 

vårdaren försöka flytta fokus till något annat i stället för att tala om för patienten hur 

tillvaron faktiskt är och hur den fungerar, vilket kan skapa förutsättningar för ett 

välbefinnande. Santamäki Fischer (2010) beskriver reminiscensterapi som baseras på 

patientens livsberättelse och inom äldrevård/demensvård går ut på att hjälpa patienter att 
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minnas sitt liv. Genom att dela med sig av upplevda minnen, tänka på och prata om minnen, 

livsupplevelser och erfarenheter ökar självkänslan, identiteten stärks vilket ökar viljan att 

kommunicera, skapar gemenskap och trygghet. För att skapa tankeanknytning till en 

händelse använder vårdarna sig av olika föremål exempelvis bilder på patienten då denne var 

frisk och aktiv eller något som patienten har gjort själv och startar samtalet. När minnen 

väcks uppstår det inte bara känslor av glädje och välbefinnande utan även av smärta och sorg 

(ibid).  

 

2.7 Styrdokument, riktlinjer    

Hälso- och sjukvårdslagen [SFS 1982:736] målsätter en god hälsa och en god vård på lika 

villkor för hela befolkningen samt att patientens behov av säker och trygg vård och 

behandling tillgodoses. Det åligger all hälso- och sjukvårdspersonal att en god vård bedrivs 

enligt hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär bland annat att genom ett professionellt 

bemötande ska patientens behov av trygghet tillgodoses samt integritet respekteras. En god 

kontakt mellan vårdare och patient ska främjas. Också Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (2005) framhåller att sjuksköterskan ska ha förmågan att 

kommunicera med patienter, anhöriga och andra på ett lyhört, respektfullt och empatiskt 

sätt. Det betonas även att sjuksköterskan ska kunna förmedla kontakt med en lämplig insats. 

Enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer (2010) för vård och omsorg vid demenssjukdom 

skall personcentrerad omvårdnad och validation vara utgångspunkter för bemötande utav 

demenssjuka där vårdare ska handla med respekt och bekräftelse för patienters identitet, 

integritet och självbestämmanderätt. Detta innebär att omvårdnaden ska ställa individen i 

centrum, inte diagnosen där vårdaren värnar om patientens egna upplevelser av sin 

livssituation. Detta kan även innebära att individanpassade aktiviteter som anses vara 

meningsfulla för individen tillämpas i vården (ibid). Vården skall dessutom vara riktad på att 

bevara ett värdigt liv genom en meningsfull, trygg och aktiv tillvaro i gemenskap med andra i 

patientens omgivning (Socialtjänstelagen, SFS, 2001:453). Utformandet utav den fysiska 

miljön kring patienten kan vara viktigt för att åstadkomma trygghet och hemlikhet vilket i sin 

tur kan minska förekomst av olika beteendena hos demensdrabbade patienter. Att skapa 

meningsfulla stunder i gemenskap med andra, bevara patientens identitet och integritet 

genom att se till dennes personlighet och livshistoria.  

2.8 Teoretisk perspektiv  

Eriksson (1987; 2007) presenterar begreppen vårdande, hälsa och lidande. Dessa valdes då 

de utgör en betydande roll för varje enskild individ samt i omvårdnaden av demensdrabbade 

patienter när det gäller de icke- farmakologiska omvårdnadsåtgärder som alternativ 

behandling, och vilket i studien ansågs relevanta.  
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2.8.1 Hälsa 

Eriksson (2007) ser hälsa som en enhet mellan kropp, själ och ande, som avgör människans 

unika upplevelse av hälsa och dessa tre går inte att separera. Eriksson ser även hälsa ur tre 

perspektiv, hälsa som sundhet, friskhet och välbefinnande. Hälsa som en upplevelse av 

helhet och sammanhang. Sundhet och friskhet uttrycker hälsans objektiva dimensioner, 

medan välbefinnande uttrycker den subjektiva dimensionen. Närmare uttryckas sundhet som 

den psykiska hälsan, friskhet som den fysiska hälsan och välbefinnande som det unikt 

upplevda tillfredsställandet. Eriksson lägger sin fokus på välbefinnande. Med välbefinnande 

menar hon att hälsan är en helhet och andlighet och inte enbart frånvaro av sjukdom. 

Eriksson (2007) menar att människan kan uppleva hälsan, erfara välbefinnandet och känna 

sig frisk, trots en obotlig sjukdom. Hälsa är inte ett statiskt tillstånd utan är i ständigt rörelse 

och förändring, mellan det faktiska och det potentiella hälsa. 

2.8.2 Vårdande 

Eriksson (1989) beskriver vårdandet som naturligt och från grunden kommer från spontan 

och villkorslös kärlek samt moderlighet. Det grundläggande vårdandet uttrycker sig genom 

ansande, lekande och lärande i en anda av tro, hopp och kärlek för att uppnå sundhet, 

friskhet och välbefinnande hos patienten. Genom ansning, lekande och lärande tillsammans 

med tillit, tillfredställelse, kroppsligt och andligt välbehag uppkommer vårdandet. Ansning är 

den grundläggande formen av vårdandet, där och ett sätt att konfirmera en annan människas 

existens. Ansning är ett uttryck för vänskap som kännetecknas av närhet, sympati och ömhet. 

Lekandet är ett uttryck för hälsa och främjar utveckling hos patienten. Leken ger reflektion, 

olika handlingsalternativ och erfarenheter. En lekfull individ har god fantasi och kan förena 

fantasin med verkligheten och vågar då skapa situationer och se nya möjligheter. Möjlighet 

att våga skratta och använda humören i svåra och allvarliga situationer utvecklar gemenskap. 

Eriksson (1987) menar att lärandet sker i samfund med andra människor och syftar till 

förändring och förbättring. Genom de olika reaktionerna inom lärandet lär sig individen. 

Vårdare som ledare ska lära patienterna att lära sig själva att bli friska, dvs. göra patienten 

delaktig i vårdandet och hjälpa patienten att bli självständig och oberoende. 

2.8.3 Lidande 

Eriksson (1994) beskriver lidande som något unikt och enskilt för varje individ/patient samt 

att lidande har sitt egna specifika uttryck hos varje individ. I patientens värld är lidandet den 

mest centrala upplevelsen. Genom att individen kan hantera sitt lidande främjas 

välbefinnande men det är viktigt att hitta lidandets källa för att bäst kunna skilja vilken typ 

av lidande det är för att kunna anpassa vården specifikt efter det.  

Eriksson (1994) indelar lidandet inom vården i sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande.  Sjukdomslidande handlar om det lidande som har orsakats av en sjukdom eller 

en behandling som kan medföra biverkningar. Detta kan ses som det fysiska symptom som 

uppkommer med sjukdomar. Vårdlidande är den delen som vårdarna kan styra över då det 

innebär lidande på grund av utebliven vård, felbehandling eller begränsning i vårdande. 

Patienten upplever begränsning eller blir ifråntagen sin värdighet och kan en känsla av skam 

uppstå. Skam är en del av människans lidande. Konsekvensen av att uppleva skam kan vara 
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kränkt värdighet vilket innebär att människans helhet är förlorad eller åtminstone skadad. 

En annan aspekt av vårdlidandet är vårdarnas maktutövning vilket i ett vårdsammanhang 

kan få yttryck genom att fördöma eller straffa patienten och leder fram till ett vårdlidande. 

Straffa i detta sammanhang kan innebära att medvetet inte ge en god omvårdnad eller att 

nonchalera patienten, vilket är djupt förnedrande. För att minimera risken ska vårdaren se 

den unika individen och inte bara utgå från sitt eget perspektiv eller sjukdomsdiagnosen 

patienten har. Livslidandet är det lidande som berör hela människan och drabbar hela 

individen. Detta behöver inte enbart bero på sjukdomen men även andra sociala faktorer som 

ensamhet, sorg, depression. Livslidande kan även växa fram ur sjukdomslidande. Att vara 

patient kan innebära ett hot mot personens integritet och autonomi, hur människan förhåller 

sig till sig själv och verkligheten runtomkring. Genom att kunna vara verksam och aktiv ger 

det en känsla av värdighet. För människan är det viktigt att göra rätt för sig och vid en svår 

sjukdom är det inte alltid möjligt vilket sänker livskvalitet och gör det svårare för individen 

att uppleva hopp, tro och hälsa.  Livslidande kan uppkomma i situationer när patienten inte 

känner sig sedd och inte blir bekräftad utav vårdarna (ibid). 

 

3 Problemformulering  

Landets befolkning blir allt äldre och till följd därav ökar antalet personer med 

demenssjukdomar. Demenssjukdomar drabbar olika delar av hjärnan men oavsett vilken så 

förekommer det liknande och karakteristiska symtom och beteendemönster så kallade BPSD 

där förvirring, ångest, depression, agitation, aggressivitet, irritabilitet är vanliga. BPSD 

behandlas i första hand med psykofarmaka trots många biverkningar. Vid demens påverkas 

även kommunikationsförmågan och det ställer ökade krav på vårdarna att hitta vägar för 

kommunikation. Kommunikation är betydelsefull i all omvårdnad. Att bli bemött och 

respekterad som en unik individ är grundläggande behov och främjande för välbefinnandet. 

Demenssjukdomar i sig samt behandling med psykofarmaka medför sjukdomslidande, 

livslidande och vårdlidande samt innebär stora utmaningar för både patienter, anhöriga och 

vårdarna och gör omvårdnaden krävande. Genom en god vård utifrån patientens unika behov 

ska dennes lidande lindras och välbefinnande, livskvalitet främjas.  

För att minska agitationsbeteende och motverka kognitiva nedsättningar hos patienter bör 

individanpassade åtgärder d.v.s. personcentrerad vård, valideringsterapi och/eller 

reminiscensterapi tillämpas för att öka upplevelse av välbefinnandet samt minska lidandet. 

Problemet är att kunskapen kring icke- farmakologiska omvårdnadsåtgärder inte är 

tillräcklig vilket meddelar stort intresse för dessa. Icke- farmakologiska omvårdnadsåtgärder 

med färre risker då dessa utesluter biverkningar och interaktioner för patienter samt 

kostnadseffektiva för vårdgivarna. Med grund i detta vill författarna till detta examensarbete 

öka vårdarnas medvetenhet om icke- farmakologiska omvårdnadsåtgärder och hur dessa kan 

förbättra och skapa gynnsamma förutsättningar för omvårdnaden utav demensdrabbade och 

därmed öka deras välbefinnande. 
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 4 Syfte 

Syftet är att beskriva icke- farmakologiska omvårdnadsåtgärder i demensvård. 

5 Metod  

I metodkapitel redogörs för vald metod, design samt beskrivning av hur datainsamlingen, 

urvalet och dataanalysen genomförts. De etiska övervägandena som beaktats i detta 

examensarbete presenteras. 

En litteraturöversikt som vald metod kan motiveras då en översikt över det aktuella 

forskningsläget inom ett specifikt område önskas skapas. Resultat av tretton vetenskapliga 

artiklar sammanställdes och beskrevs.   

  
 5.1 Design 

Studien utformades som en litteraturöversikt. Litteraturöversikt definieras som 

sammanfattningen av alla skrivna eller tryckta arbeten inom något område (Norstedts 

svenska ordbok, 2004). Metoden som valdes var en allmän litteraturöversikt (overview) och 

kunde enligt Friberg (2012) och Forsberg och Wengström (2003) motiveras när en överblick 

över ett avgränsat område eller en beskrivande bakgrund som motiverar till att en empirisk 

studie görs samt beskrivning av kunskapsläge inom ett visst område önskas skapas. En 

metod där både kvalitativ och kvantitativ forskning kan inkluderas då kombination utav båda 

ansatser gav breddare totalbild inom problemområde. Valda studier till denna 

litteraturöversikt kvalitetsgranskades, analyserades vilket resulterade i beskrivande översikt, 

men analysen var inte lika ingående såsom i s.k. systematisk litteraturöversikt (Friberg, 2012; 

Forsberg & Wengström, 2003). 

Friberg (2012) beskriver utförandet av en litteraturöversikt med att i början anlägga ett 

helikopterperspektiv inom område där fokus bör ligga på det som var mer utmärkande. I det 

första skede var det av vikt att inte låsa sig, inte bestämma sig för tidigt samt ta reda på vilken 

typ av forskning som fanns att tillgå. Anläggning av helikopterperspektivet ledde till 

ledtrådar för avgränsning. I nästa steg skedde en avgränsning till ett urval av 

artiklar/forskning där vissa artiklar inkluderas och exkluderas. Samtliga avgränsningar skall 

kunna motiveras, därför var det av vikt att dessa görs med omsorg och kreativitet. Processen 

utgick från problemformuleringen och syfte. Efter urvalet hade gjorts granskades artiklar 

som inkluderades i arbetet enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) protokoll för 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ/kvantitativ metod. De artiklar som efter 

granskningen valdes har skrivits ned i en matris (bilaga 1). Vidare lästes de utvalda artiklarna 

igenom flera gånger för att skapa förståelse för artiklarnas innehåll och sammanhang, 

likheter respektive skillnader i artiklarnas resultat söktes och framkom som teman. En 

beskrivande sammanställning av fynden gjordes där i resultatet presenteras det som kom 

fram under analysgången i teman/subteman under lämpliga rubriker (Friberg, 2012).  
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5.2 Datainsamling, urval 

Sökmotorn Discovery valts av den orsaken att informationshämtning sker i flera databaser 

inom det vårdvetenskapliga området såsom CINAHL Plus, Academic Search Elite, Science 

Citation Index, MEDLINE och PsycINFO.  

Datainsamlingen skedde genom sökningen i databasen Discovery på Mälardalens 

högskolebiblioteks hemsida där ”avancerad sökning”, ”hitta alla mina sökord”, ”peer- 

reviewed” och ”full text” valdes samt begränsning efter publikations år (2008-2012) angivits. 

Vid sökning av artiklar hade studiens problemformulering och syfte varit avgörande. 

Litteratursökningen inleddes med ett brett helikopterperspektiv inom ämnet demens och 

omvårdnad där sökorden ”dementia”,  ”caring”, ”nursing”, ”communication”,  

”communication difficulties” och dess variationer används samt trunkering av orden gjorts 

(Friberg, 2012). Trunkering innebär att ersätta början eller slutet av ordet med en asterisk * 

vilket möjliggör att olika böjningar av ordet kommer med i sökningen (Forsberg & 

Wengström, 2003). Trunkeringstecken kan variera, i detta examensarbete användes *. 

Träfflistan bestod av många och blandade artiklar d.v.s. både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar fanns med. Sökningen ansågs vara för stor och bredd.  

För att avgränsa sökresultaten ytterligare begränsningar i form av andra sökord utförts det 

som Friberg (2012) beskriver som det andra steget i översikten d.v.s. att avgränsa till ett urval 

av studier. Författarna koncentrerade sig vidare på symtom som ingår i begreppet BPSD 

d.v.s. agitated behaviour, aggressiveness, emotion, anxiety samt non- pharmacological 

nursing.  

Vidare hade sökning utförts på de sista publikationerna (år 2013) inom intresseområde vilket 

resulterad i tre nya studier. Manuell datasökning utfördes på författarnamn samt för att 

eventuellt hitta ytterligare studier valde författarna att utföra det som Friberg (2012) och 

Willman et.al. (2011) benämner sekundärsökning vilket innebär att bland annat studera 

artiklarnas referenslistor för att inte missa intressanta referenser. Manuell datasökning gav 

utfall på 3 intressanta artiklar av forskare vid Mälardalens högskola M. Hammar, Emami, 

Götell och Engström (2011), Marmstål Hammar, Emami, Engström och Götell (2010a), 

Engström, Marmstål Hammar, Williams och Götell (2011a). Övriga sökningar, antal träffar 

och urval av artiklar redovisas i bilaga 1.  

Vid urval av artiklar hade författarna studiens problemformulering och syfte framför sig. 

Tretton artiklar som ingår i denna litteraturöversikt valts då de svarat bra på syfte och 

beskrev en nyanserad bild av icke- farmakologiska omvårdnadsåtgärder/interventioner i 

demensvård. I urvalsprocessen inkluderades artiklar från publikations år 2008 och framåt, 

artiklar som handlar om demens oavsett vilken demenssjukdom och svårighetsgrad det 

handlade om, kommunikation/kommunikationssvårigheter vid demens, BPSD och icke- 

farmakologiska omvårdnadsåtgärder i demensvård. Artiklar publicerade på engelska och 

godkända av etiska kommittéer inkluderades. Ingen geografiskt begränsning, begränsning 

gällande ålder och kön gjordes.  
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Ett stort antal abstracts lästes igenom för att få mer information om artiklarnas innehåll samt 

att få fram de mest relevanta för examensarbetes syfte. Därefter exkluderades artiklar som 

var literature reviews, book reviews och därmed ansågs vara inaktuella. Artiklar som inte gick 

att öppna i fulltext samt artiklar som inte var vårdvetenskapligt inriktade exkluderades. 

Vidare granskades artiklarnas hållbarhet och enligt Segesten (2012) ska en vetenskaplig 

artikel utformas enligt bestämda regler samt uppfylla dessa krav; redovisa ny kunskap, vara 

möjlig att granska, varit utsatt för bedömning och publicerad på engelska. En vetenskaplig 

artikel ska vidare innehålla bakgrund, syfte, material och metod, resultat, diskussion och 

tydliga referenser. 

Kvarvarande artiklar (n=28) lästes ingående och i fulltext för att avgöra dess relevans till 

syftet i detta examensarbete. Artiklar med tillämpning av icke- farmakologiska 

omvårdnadsåtgärder inom andra områden/vetenskap exkluderades (n=15) då dessa inte 

svarade på detta examensarbetes syfte. Efter den sista granskningen valdes 13 artiklar ut för 

analysen. Sista granskning av dessa 13 artiklar gjordes enligt Willman et.al. (2011) protokoll 

för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ/kvantitativ metod för att säkerställa 

artiklarnas trovärdighet, tillförlitlighet och därigenom kvalitet (se bilaga 2). Artiklar (n=13) 

som ingick i denna litteraturöversikt ansågs av hög eller medel kvalitet. Redovisning av urval 

för artiklar har presenterats i en översiktstabell (bilaga 3) där teoretisk 

utgångspunkt/perspektiv, syfte, metod och resultat anges.  

 
 
5.3 Genomförande och sammanställning 

Dataanalysen i en beskrivande litteraturöversikt inkluderar tre olika steg; läsa igenom valda 

studier flera gånger, söka efter likheter och skillnader med fokus på teoretisk 

utgångspunkt/perspektiv, metod, syfte och resultat och presenteras i bilaga 3, samt sortera 

och sammanställa resultatet så som det beskrivs av Friberg (2012).  

Valda artiklar lästes igenom flera gånger för att skapa en djupare förståelse för artiklarnas 

innehåll och sammanhang. Nästa steg inriktades på likheter och skillnader i artiklarnas 

resultat. Utifrån varje artikel samlades det ut resultat som ansågs vara relevant för 

examensarbetets syfte (Friberg, 2012). Vidare för att underlätta sammanställningens 

tillvägagångssätt och kunna koppla samman fynden till respektive artikeln så markerades 

artiklar med siffror 1-13. När alla resultat samlades från artiklar så kunde alla fynden 

grupperas i separata hög och 4 subteman bildades. Ytterligare gick författarna igenom de 

klassificerade subteman då framkom det 2 teman. Sorterat material har presenterats under 

lämpliga rubriker i examensarbetes resultat.   
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5.4 Etiska överväganden 

Enligt Codex - regler och riktlinjer för forskare (2013) fanns det olika etiska och juridiska 

föreskrifter, många av de bindande, andra är helt frivilliga. All vetenskaplig forskning skall 

grundas på moralisk objektivism, oegennytta och organiserad skepticism som utmärkande 

drag för god forskning. Etiska överväganden bör enligt Forsberg och Wengström (2003) 

göras beträffande urval och resultatpresentation innan en litteraturöversikt påbörjas. 

Samtliga studier skall ha erhållit godkännande från en etisk kommitté eller redovisat att ett 

etisk övervägande har gjorts. All forskning som ingick i detta examensarbete är både 

granskade och godkända av etiska kommittéer och där etiska överväganden grundligt utförts 

och presenterats.  

 

6 Resultat 

Det framtagna resultatet i analyserade studier delades in i 4 subteman. Utifrån dessa 4 

subteman genererades sedan 2 övergripande teman: Musik i demensvård och Stimulans i 

demensvård (se tabell 1) där flera icke- farmakologiska omvårdnadsåtgärder i demensvård 

samt dess effekt på olika aspekt (kommunikation, BPSD) i vårdande av demensdrabbade 

presenteras.  

 

Tabell 1. Översikt av teman/subteman 

                                 Tema                                 Subtema 
Musik i demensvård Sång i omvårdnaden 

Att lyssna på musik 
Stimulans i demensvård Aktivitet 

Tröst och stimulering 

 

6.1 Musik i demensvård   

Musik i demensvård där vårdarna sjunger med eller för patienter har visat sig främja 

kommunikationen mellan patienter och vårdare, frammana mer vitalitet och positiva 

känslor. Användning av musik i olika form vid omvårdnaden utav agiterade/aggressiva 

patienter påvisar förbättringar och minskning utav BPSD. Samtidigt ökar demensdrabbades 

kompetens till verbal och icke- verbal kommunikation, kognitiv förmåga påverkas i positivt 

riktning, social funktion förbättras och patienternas samarbetsförmåga vid olika 

omvårdnadssituationer ökar vilket leder till ömsesidig avslappnande och välbefinnande hos 

både demensdrabbade och vårdare. Musik och sång som omvårdnadsåtgärd i demensvård 

framställs kunna ge en bättre vård, skapa gynnsammare förutsättningar för omvårdnaden 

utav demensdrabbade under olika tidpunkter och situationer och därmed öka både 
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patienternas/anhörigas/vårdarnas välbefinnande och livskvalitet (M. Hammar, Emami, 

Götell & Engström, 2011; Götell, Brown & Ekman, 2009; Engström, Marmstål, Williams & 

Götell, 2011a; Engström, Marmstål Hammar, Williams & Götell, 2011b; Marmstål Hammar, 

Emami, Engström & Götell, 2010a; Marmstål Hammar, Emami, Engström & Götell, 2010b; 

Sung, Lee, Li & Watson, 2011; Chang, Huang, Lin & Lin, 2010; Lin et. al., 2010). Dessa är 

indelade under rubriker: Sång i omvårdnaden och Att lyssna på musik.  

 

6.1.1 Sång i omvårdnaden  

Engström et.al. (2011a) visade att demensdrabbades sociala, inklusive verbalt och icke-

verbalt uttryckta kommunikationsbeteendena ökade med 23 % vid vårdsituationer med sång 

medan osociala, inklusive verbalt och icke-verbalt uttryckta kommunikationsbeteendena och 

BPSD, minskade med 80 %. Poäng för de sociala kommunikationsbeteendena låg på 26,1 

poäng vid vårdsituationer utan sång och ökad till 32,2 poäng med sång, samtidigt som poäng 

för osociala kommunikationsbeteenden låg på 3,8 poäng vid vårdsituationer utan sång och 

dessa beteenden minskade till 0,8 poäng. Också Engström et.al. (2011b) lyfte fram att under 

omvårdnaden med och utan sång förbättrades förmåga hos demensdrabbade till verbal och 

icke-verbal kommunikation samt osocialt beteende minskades. Engström et.al. (2011a) 

påvisade att patienten uttryckte i högre grad sociala kommunikationsbeteenden under 

vårdsituationer med sång d.v.s. började kommunicera med vårdarna och hade möjlighet att 

ställa lämpliga frågor vid vårdsituationer med sång. Götell et.al. (2009) beskrev när vårdarna 

sjöng med eller för patienter ökade känslor av öppenhet, intimitet, förundran och närhet men 

även sårbarhet i interaktionen mellan vårdare och patient som präglats av ömsesidigt 

vitalitet. När vårdarna sjöng för demensdrabbade var dessa lugna och avslappnade samt 

började sjunga med vårdarna och kunde minnas sångtexter. Även Engström et.al. (2011b) 

beskrev en markant ökning i de sociala icke-verbala beteendena och en betydlig minskning i 

flera besvärliga beteenden. Däremot vid vårdsituationer utan sång patientens verbala 

kommunikation kunde inte tolkas av vårdarna och BPSD varit mer uttalade.  

Marmstål Hammar et.al. (2010a) beskrev att demensdrabbade och vårdare reagerade i olika 

takt vid vårdsituationer utan sång, där vårdare ställt frågor om plagg under påklädning har 

patienter inte givits möjlighet att svara och därmed förblev passiva, reagerade oförenligt till 

instruktioner, var otillräckliga verbalt eller rent av motståndskraftiga. Det framkommer även 

konfusion, olika beteendena (BPSD) förenade med aggression, osammanhängande tal samt 

uppvisande av inadekvat fysisk respons hos demensdrabbade. Däremot vårdsituationer med 

sång utmärker sig med inbjudan till kommunikation, ögonkontakt samt sång om kärlek, 

dans, Gud och segling. Majoriteten av demensdrabbade svarat då på ett sammanhängande 

sätt genom att vara aktiva i påklädning, tillmötesgående och hjälpsamma. Några av patienter 

sjöng med, visslade eller nynnade melodin. Dessa resultat stödjas av en annan kvantitativ 

studie utförd av M. Hammar et.al. (2011) där olika men vanligt förekommande 

agitationsbeteenden (BPSD) hos demensdrabbade vid vårdsituationer kartlagts. Beteenden 

som att dra bort/dra ifrån var vanligt förekommande agitationsbeteende och observerades 

både vid vårdsituationer med sång (47%, n=19) och utan sång (65%, n=26). Exempelvis 
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skrikbeteendet inträffade under samtliga vårdsituationer men med en betecknande 

minskning (från 55% till 32.5%) med sång. En stor förbättring påvisas i uttryck av positiva 

känslor såsom generell vakenhet (72.5%) och glädje (50%) vid vårdsituationer där vårdarna 

sjöng för eller med patienter. En minskning på 12.5% för agitation, rädslan och sorg hos 

demensdrabbade vid vårdsituationer med sång konstaterades. Enligt Engström et.al. (2011a) 

har socialt icke- verbalt kommunikationsbeteende ökat från medelvärdet på 20,1 vid 

vårdsituationer utan sång till 25,2 då vårdarna sjöng. Sammanfattningsvis framhåller 

studierna att medelvärde för olika förmågor att använda sig av relevanta 

kommunikationsstrategier ökat betydligt hos demensdrabbade patienter samt olika utryck 

för BPSD minskat då vårdarna sjöng bekanta låtar i omvårdnaden och därmed främja de 

kognitiva förmågor, välbefinnande och självkänsla. 

Marmstål Hammar et.al. (2010b) beskrev patienternas känslouttryck under morgonvård 

utan sång såsom patienter befinner sig i en annan verklighet, verkar vara med fysiskt men 

inte mentalt närvarande vid vårdnadssituationen. Patienternas oförmåga att tolka vårdarnas 

försök till kommunikation ledde till att de blev irriterade, konfysa, osäkra och ångestladdade 

vilket påverkade samarbeten de emellan i negativ riktning. Dessa negativa känslouttryck 

beskrivs av vårdarna som omöjliga att förutse och vanligt förekommande under 

omvårdnaden. Även Götell et.al. (2009) lyfter fram att vårdsituationer utan sång upplevs 

som energikrävande utav vårdarna i försöket att skapa en fungerande kommunikation och 

god stämning under omvårdnaden. Under och efter morgonvård med sång beskriver 

vårdarna annorlunda upplevelser utav patienter där kommunikationen varit mer innehållsrik 

och patienter var mer adekvata. Sinnesstämningar lugn och trygghet var dominerande under 

morgonvård där vårdarna sjöng. Vissa demensdrabbade påvisade episoder av god 

omdömesförmågan då de sjöng tillsammans, korrigerade vårdarna och fyllde i texter. 

Vårdarna rapporterar vidare att patienter började samarbeta i vårdsituationen genom att 

tvätta sig själva, förflytta sig med mer styrka och självförtroende, stod upp och gick lättare, 

utförde målriktade rörelser under sångtakten. Också Götell et.al. (2009) hade visat att 

demensdrabbade patienter engagerade sig och försökte hjälpa till i omvårdnaden vilket de 

inte gjort tidigare. Sång i vårdsituationer ansågs underlätta, föra samman olika moment i 

omvårdnadssituationen då demensdrabbades medvetenhet tycktes öka om vad som pågick 

och därmed ökade deras samarbetsförmåga utan att varken vårdarna eller patienter behövde 

anstränga sig. Därmed påverkades både patienter och deras vårdare i en positiv anda.  

 

6.1.2 Att lyssna på musik   

Sammanställningen visade att bakgrundsmusik där bekanta/favoritlåtar spelats ökade 

känslan av lekfullhet hos demensdrabbade patienter och detta bekräftas av Götell et.al. 

(2009) och Sung et.al. (2011) som även poängterar att välbekant och individanpassad musik 

minskar ångest. Bakgrundsmusik tycktes även minska vårdarnas behov av att lägga så 

mycket av sin egen energi för att åstadkomma en förbättring i beteenden (BPSD) och 

samarbete samt skapa trevligt stämning under omvårdnaden. Också Chang et.al. (2010) 

lyfter fram att musiken i bakgrunden i form av naturljud påverkade vårdarnas 
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arbetsbelastning under måltidssituationer på ett positivt sätt samt att demensdrabbade 

patienter åt snabbare. Götell et.al. (2009) lyfter även fram patienternas positiva känslor som 

var dominerande då bakgrundsmusik spelades. Även vårdarna visade en djupare känsla av 

engagemang, lät lekfullt och kärleksfullt, verkade ha en ökad förståelse för patienters 

kompetens och begränsningar. Uttryck för BPSD såsom förvirring, agitation, irritation, 

otålighet, osäkerhet och ångest förekom vid vårdsituationer med bakgrundsmusik, dock 

minskade avsevärt som även Sung et.al. (2012), Chang et.al. (2010) och Lin et.al. (2010) 

poängterar ett signifikant minskning inom olika beteendena där exempelvis poängen för 

ångest sjönk från 10,04 till 3,22. Götell et.al. (2009) beskrev även att en patient reagerade 

med motstånd och aggression riktad mot vårdaren, var förvirrad, arg och rädd. Lin et.al. 

(2010) tyder på att bakgrundsmusik och annan musik kan dessutom användas som 

komplement till farmakologisk behandling och med fördel minska användandet utav 

neuroleptika, lugnande och antipsykotiska  läkemedel.  

Kommunikationen med andra är en viktig mänskligt behov. Den nedsatta 

kommunikationsförmågan och olika BPSD symtom hos demensdrabbade stör/minskar deras 

upplevelser av hälsa, välbefinnande och självkänsla samt vårdarnas och anhörigas 

påfrestning och illabefinnande ökar. Demensdrabbade uttrycker positiva känslor vid 

vårdsituationer med sång genom komplimanger till sina vårdare, lättsam beröring längs 

armen/handen. Patienter generellt sätt beskrivs som mer  kompatibla och avslappnade, 

uttryckte glädje genom att sjunga med och skratta, initierande i samtal och svarade i 

meningar istället för enstaka ord (Marmstål et.al., 2010a; Engström et.al., 2011b). Vårdarna 

beskriver annorlunda upplevelser utav patienter där kommunikationen varit mer omfattande 

och demensdrabbade varade mer adekvata i både sin mentala och fysiska närvaro vilket ökar 

chanser till ett lyckat samarbete (M. Hammar et.al., 2011; Marmstål Hammar et.al., 2010b). 

Sång, musik och bakgrundsmusik i omvårdnaden även påverkar olika symtom på BPSD då 

aggressivitet, oron, rädsla, ångest och motståndsbeteende minskade avsevärt (Marmstål 

Hammar et.al., 2010a; Götell et.al., 2009). Engström et.al. (2011b) lyfte upp också att 

musiken kan sätta igång känslomässiga processer i olika delar av hjärnan som bidrar till att 

en person kan uppleva välbefinnande även om en person har nedsatt 

kommunikationsförmåga.  

 

6.2 Stimulans i demensvård  

Olika stimulerande aktiviteter i demensvård som även dessa benämns icke- farmakologiska 

omvårdnadsåtgärder har visat sig höja sinnesstämning och humöret, öka livskvalitet, minska 

depression samt förebygga stress hos demensdrabbade patienter. Stora framsteg i hantering 

utav olika beteendeförändringar vid demens (BPSD), eskalerande förbättringar i kognitiva 

förmågor påvisades samt statistiskt signifikant minskning av medicinering mot BPSD. 

Stimulerande aktiviteter kan med fördel vara individanpassade men fungerar också som 

gruppaktivitet  (Aguirre, Hoare, Streater, Spector, Woods, Hoe et.al., 2012; Mowrey, Parikh, 

Bharwani & Bharwani, 2012; Winchester, Dick, Reed, Miller, Tinklenberg, Mungas et.al., 

2012; Williams & Tappen, 2008).     
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6.2.1 Aktivitet  

Det framkom ur sammanställningen att aktivitet kunde bidra till att bromsa nedsättning i 

kognitiva förmågor samt förbättra humöret och minska depressiva symtom hos 

demensdrabbade patienter (Winchester et.al., 2012; Williams & Tappen, 2008). Winchester 

et.al. (2012) fastställde förekomsten av  aktivitet bland demensdrabbade samt samspelet 

mellan fysisk aktivitet, humör/sinnesstämning och kognitiva förmågor hos demensdrabbade 

patienter. Författarna lyfte fram att utbildning och kön inte spelade betydande roll. 

Patienterna spenderade för lite tid åt fysisk aktivitet i allmänhet samt att deras totala fysisk 

aktivitet sjönk med tiden och det hade med en förändring i global kognition att göra samt 

påverkade humöret hos demensdrabbade patienter. Jämförelser visade att de deltagare som 

promenerade i lugn takt hade betydligt högre MMSE poäng över tiden än de som inte 

promenerade. En viss nivå av fysisk aktivitet, speciellt promenader kunde vara till stor nytta 

för att stödja de kognitiva förmågorna hos demensdrabbade och att en stillasittande livsstil 

hade samband med nedsättning i de kognitiva förmågorna. Däremot betonades att de flesta 

patienter, även dem aktiva hade en förlust av kraft och en ökning av känslor av ilska, 

förvirring, depression och trötthet över tiden. Också Williams och Tappen (2008) beskrev att 

promenader och rörelser kunde ha en positiv effekt på depressiva symtom i samband när 

demensdrabbade patienter hade någon form av nedsatt rörelseförmåga och varit i behov av 

daglig hjälp utav vårdarna. Författarna beskrev att inte bara graden av depression minskade 

hos demensdrabbade utan även patienter i kontrollgruppen påverkades positivt. En höjning i 

sinnesstämningen hos patienter i de olika grupper samt en ytterligare förbättring av 

sinnesstämning och depression i grupperna med fysisk aktivitet och promenader i jämförelse 

med kontrollgruppen mättes och beskrevs. Förbättringen var ännu högre hos 

demensdrabbade patienter med fysisk aktivitet i jämförelse med gruppen med promenader.  

 

6.2.2 Tröst och stimulering  

Aguirre et.al. (2012) framhävde att CST (Cognitive stimulation terapy) kunde ha något positiv 

påverkan på livskvalitet och kognitiv förmåga hos demensdrabbade patienter oavsett 

medicinering med bromsmedicin. CST förbättrade kognitiva förmågor vilka mättes i MMSE 

poäng från 15,8 till 18,5 poäng samt livskvalitet från 35,7 poäng till 36,3 poäng hos 

demensdrabbade. Den sociala levnadssituation d.v.s. demensdrabbade patienter bosatta 

hemma beskrevs ha förbättrad livskvalitet jämfört med demensdrabbade bossatta på 

äldreboende. Däremot beteendeproblem (BPSD) minskade hos demensdrabbade patienter 

bosatta på äldreboende. Stigande ålder och kvinnlig kön visade sig ha samband med 

förbättrade kognitiva förmågor vid användning utav CST.  

Mowrey et.al. (2012) beskriver BBET som en individualiserad icke- farmakologisk 

intervention för att hantera beteendeförändringar och främja engagemang hos 

demensdrabbade patienter. BBET programmet används som ett komplement till 

gruppaktiviteter för att proaktivt hantera stress som orsakas av enformighet eller urkoppling. 
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Det är en strukturerad metod och indelad i tröstande insatser (musikterapi med bärbara CD- 

spelare, videoterapi med DVD- spelare), en tröstlåda med gamla minnen (familjens foton, 

tidskrifter, böcker o.s.v.) samt stimulerande insatser (stimulerande läsning, spel, pussel). 

Individuella/individanpassade insatser var tillgängliga för patienter dygnet runt genom 

vårdarnas hjälp. BBET terapi användes i förebyggande syfte när vårdarna observerade tecken 

på stressutveckling hos demensdrabbade eller före redan kända stressfaktorer, såsom ett 

bad/dusch samt måltidsituationer. Tiden som krävdes för att hantera BPSD genom 

användning utav BBET var mindre än 5 minuter. Besvärliga eller störande beteende (BPSD) 

hos demensdrabbade patienter minskade med 53% och därmed minskade användning av 

antipsykotiska läkemedel med hela 57%. Dessutom minskade graden av depression, ångest 

och agitation hos patienter, terapin påverkade deras livskvalitet på ett positivt sätt likaså 

deras hälsa.  Dessutom kan BBET terapin lindra många av beteendeförändringar som 

personer med demens påvisar samt att antipsykotiska läkemedel bör inte användas i första 

hand. 

 

7 Diskussion  

I detta avsnitt beskrivs metoddiskussion, resultatdiskussion och etikdiskussion. I 

metoddiskussionen resoneras kring metodvalet och dess för och - nackdelar. I 

resultatdiskussionen diskuteras det framkomna resultatet i förhållande till teoretisk 

perspektiv och tidigare forskning. Slutligen resoneras det kring de etiska aspekterna på 

genomförande av detta examensarbete och etisk problem inom demensvård presenteras.   

 

7.1 Metoddiskussion 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva icke- farmakologiska omvårdnadsåtgärder i 

vården av demensdrabbade patienter. Författarna hade till en början föresatsen att göra en 

litteraturstudie där bara kvalitativa artiklar skulle ingå men av den orsaken att tillräcklig 

mängd kvalitativ forskning inte hittades var det nödvändigt att ändra metoden helt så att 

både kvalitativ och kvantitativ forskning kunde inkluderas. Därför valde författarna att 

göra en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012) och Forsberg och Wengström 

(2003) som ger en överblick över ett avgränsat forskningsområde där forskning med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats kan användas. Fördelen med att använda både kvalitativ och 

kvantitativ forskning är att olika perspektiv som presenteras i upplevelser och mätningar kan 

uppfångas. Nackdelen är att alltför begränsad mängd relevant forskning användes därför 

finns det risk för ett selektivt urval utav studerat material samt att sammanställning  inte blir 

så djupgående som i en systematisk litteraturstudie (Friberg, 2012).  

Vid datainsamlingen har sökmotorn Discovery används. Sökmotorn Discovery hade valts av 

den anledningen att informationshämtning sker i flera databaser som publicerar inom det 

vårdvetenskapliga området och därför ansågs vara lämpliga. Databaser såsom CINAHL Plus, 
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Academic Search Elite, Science Citation Index, MEDLINE och PsycINFO ingår i sökmotorn 

Discovery vilket enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) ger en tillfredställande 

omfattning vid datasökning. Manuell/sekundär datasökning utfördes på författarnamn samt 

artiklarnas referenslistor studerades för att inte missa intressanta referenser.  

Vid sökningen av aktuella artiklar så uteslöts vissa då de inte fanns i fulltext trots kriteriet 

”fulltext” hade valts vid sökningen. Eftersom olika kriterier vid sökningen angivits kan risk 

föreligga att vid urvalet av artiklar har högt relevanta och värdefulla artiklar för detta 

examensarbetets resultat fallit bort och gått förlorade. Omfattande forskning pågick sedan 

1990-talet och framåt om olika icke- farmakologiska omvårdnadsåtgärder såsom musik och 

dans, massage och beröring som kunde besvara arbetets syfte men uteslöts på grund av 

publikations år (Palo-Bengtsson, 2000; Denny, 1997; Remington, 2002;). Bara artiklar från 

publikations år 2008 och framåt inkluderades vilket av författarna betraktas som en stor 

nackdel då en stor mängd intressant forskning exkluderades. Vidare vid artikelsökningen 

begränsades antalet sökord till dementia, agitated behaviour, emotion och anxiety samt 

omvårdnad vid demenssjukdom med fokus på communication då dessa uppskattades vara 

kärnfulla för examensarbetet.  

Ett fåtal av studierna är gjorda utanför europeiska länder såsom exempelvis Taiwan och USA 

vilket kan innebära både för och - nackdelar för detta examensarbete. Fördelen ansågs av 

författarna vara att vården av demensdrabbade patienter kan se lite annorlunda ut i dessa 

länder med grund i påtagliga kulturskillnader då vi får möjlighet att berika var kunskap och 

erfarenheter i den mångkulturella svenska demensvården. Däremot övervägande delen av 

analyserat material var gjorda i Sverige och närliggande europeiska länder. 

I början fördelades examensarbete så att den förstå författare började skriva bakgrunden 

medan den andra författaren sökte artiklar till resultatanalysen. Under arbetsgång har 

författarna inte alltid haft möjlighet att träffas, diskussioner och reflektioner kring arbetet 

fördes på annat sätt. Detta examensarbetes tillförlitlighet tycks vara tämligen stark då 

relevanta sökord och avgränsningar för detta arbetets syfte används samt artikelsökningen 

skedde i databaser med innehåll inom vårdvetenskapligt område vilket minskar risken för 

slumpmässiga fel (Forsberg & Wengström, 2003). För att öka tillförlitligheten och 

trovärdigheten i detta examensarbete har sökmotorn Discovery används för att kunna söka i 

flera vårdvetenskapliga databaser. Förutom detta har bara primärkällor i form av 

empirisk/original forskning analyserats. Resultatet har inte kunnat missuppfattas då 

resultatet vid en allmän litteraturöversikt endast sammanställs och beskrivs. Genom att 

redogöra för och motivera för arbetets datainsamling/urval av artiklar/sammanställningens 

utförandet har detta arbete även en noggrannhet.  

De flesta studier som ingick i examensarbete var stora och väl genomförda RCT studier vilket 

enligt Willman et.al. (2011) anses ha starkt bevisvärde vilket ökar examensarbetets 

trovärdighet och tillförlitlighet. Metoden är tydligt beskrivet så att läsaren kan följa 

forskningsstegen vilket kan styrka ytterligare arbetets trovärdighet. Resultatet har 

sammanställts och beskrivits. Författarnas förhållningssätt har varit så opartisk som möjligt, 

vilket innebär att det finnits en neutralitet till data som användes i arbetet och att data inte 
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förvanskats till författarnas fördel. Författarna har även varit noggranna med att redovisa 

referenser på ett korrekt sätt det vill säga enligt APA- manualen. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Examensarbetets syfte var att beskriva icke- farmakologiska omvårdnadsåtgärder i vården av 

demensdrabbade patienter. Resultatdiskussionen dryftas utifrån två rubriker: Musik - och 

Stimulans i demensvård. Resultatet sammanfogas med teoretisk referensram samt tidigare 

forskning. 

 

7.2.1 Musik i demensvård 

I det framlagda resultatet i denna litteraturöversikt konstaterades att sång i omvårdnaden 

och att lyssna på musik som omvårdnadsåtgärder hade en dominerande positiv och 

förebyggande effekt på beteendeförändringar och psykologiska symtom vid demens (BPSD) 

samt olika kommunikativa uttryck hos demensdrabbade patienter. Genom att vårdarna 

pratade för patienter, lyssnade, inväntade och bjöd in till kommunikation, berörde 

patienterna psykiskt genom att sjunga för de möjliggjordes den goda relationen. På så vis 

kunde patienterna uppleva att vårdarnas intention var äkta vilket skapade trygghet och 

påverkade kommunikationen de emellan. Detta kan då härledas till HSL:s målsättning på 

god vård där bland annat patientens behov av trygghet och säkerhet i vården skall tillgodoses 

samt en god relation mellan patient och vårdare skall främjas (SFS 1982:736). Det kan även 

kopplas till Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) som betonar 

sjuksköterskans förmåga att kommunicera med patienter, anhöriga och andra på ett lyhört, 

respektfullt och empatiskt sätt. Den goda relationen mellan vårdare och patient som 

framkom i resultatet kan även kopplas till Eriksson (1994) som beskriver relation som 

präglas av äkthet , människokärlek, och ömsesidigt tillit och respekt. Resultatet visade att en 

mer innehållrik och adekvat  kommunikation kunde skapas då vårdare betraktade patienten 

som subjekt med alldeles egna upplevelser och bekräftade varandra i nuet. Genom den här 

kommunikationen och relationen förmedlas vårdarens kärlek mot patienten.  

Musik och sång i vården som omvårdnadsåtgärd möjliggjorde även vårdarens integration 

med patienten då även patienter gjorde fysiska handlingar såsom att klappa på eller lättsam 

beröra vårdarna längst armen. Den fysiska vidrörandet mellan patient och vårdare kan 

relateras till Erikssons (1989) tanke om ansandet i vårdandet. Ansandet är en av de tre 

kärnorna i vårdandet och avser vårdarens vilja att ge patienten ett kroppsligt välbefinnande.  

Musikens och sångens positiva påverkan på verbal- och icke verbal kommunikation hos 

demensdrabbade patienter, etablerad ögonkontakt med vårdarna, sammanhängande tal, 

tacksamhet och ömhet kan ses som bekräftelse från vårdarnas sida. Detta gjorde 

omvårdnaden mer personcentrerad, valid och individanpassad. Resultatet påvisade att det är 
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väsentligt att utgå från individuella och unika behov varje enskild patient har för att en god 

vård ska kunna utföras. Det kan återspeglas mot Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 

demenssjukdom, där det framkom att personcentrerad vård skall vara utgångspunkt i mötet 

med demenssjuka patienter, där vårdaren bekräftar patientens integritet och identitet 

(Socialstyrelsen, 2010). Detta kan även kopplas till tidigare forskning som belyser 

personcentrerad omvårdnad ur hälsoperspektiv (Edvardsson, 2010). 

 Vidare framkom det i resultatet vårdarnas annorlunda upplevelser utav patienter. En god 

vård åstadkoms genom att välbekant och individanpassad musik spelades under 

omvårdnaden, vilket resulterade i att patienter varit lugnare, lekfulla, delaktiga i 

omvårdnaden samt att olika BPSD symtom minskade. Musik som spelas i form av olika 

naturljud såsom fågelsång och rinnande vatten vid måltidssituationer visade sig 

förbättra/minska graden av problembeteenden hos patienter samt att patienter åt snabbare 

och framträdde kvickare vid matbordet. Det kan relateras till tidigare forskning som 

beskriver förändrad beteende hos demensdrabbade patienter som utlöses i samband med 

olika omvårdnadssituationer och brister i vården (Nakahira et.al., 2008; Norberg & 

Zingmark, 2011; Zeller et.al., 2011; Sarna & Thompson, 2008). Det kan även speglas mot 

Erikssons (1987) idé om lekandet och lärandet i vårdandet. Det vill säga att en lekfull, 

delaktig individ har god fantasi och ser nya möjligheter och i samfynd med andra bidrar till 

förändring och förbättring.  

Resultatet visade på att olika sociala kommunikationsbeteendena förbättrades samt att 

uttryck utav olika BPSD symtom minskade avsevärt när vårdarna sjöng för eller med 

patienter. Trevlig stämning under omvårdnaden med musik och sång reducerade även 

vårdarnas arbetsbelastning och stress. Detta ledde till att vårdarna kunde uppleva öppenhet 

och närhet samt ömsesidigt vitalitet under omvårdnaden. Det härleds till Socialtjänstelagen 

där det stadgas att vården skall genom en meningsfull, trygg och aktiv tillvaro i gemenskap 

med andra i patientens omgivning riktad på att bevara ett värdigt liv (SFS 2001:453). 

Relaterad till Eriksson (2007) vision på hälsa som en upplevelse av helhet och sammanhang 

och att människan kan uppleva hälsan, erfara välbefinnandet och känna sig frisk, trots en 

obotlig sjukdom. 

Klart framkom det i flera studiers resultat att omvårdnad med musik, sång samt att lyssna på 

musik minskade patienternas oro, agitation och ångest samt att dessa symtom förenade med 

lidandet. Resultaten visade också att ovannämnda omvårdnadsåtgärder i grupp avsevärt 

minskade användning av antipsykotiska och lugnande läkemedel mot problembeteenden 

inom demensvård. Det kan kopplas till tidigare forskning som beskriver upplevelser av 

ohälsa och lidandet hos patienter som behandlas med flera läkemedel i onödan (Summer 

Meranius, 2010; Socialstyrelsen, 2010). I enlighet med Erikssons (1994) teori om olika 

lidanden där sjukdomslidande har sin grund i en sjukdom eller behandling, vårdlidande i 

begränsning i vårdande eller utebliven vård och livslidande som kan ha sin ursprung i 

sjukdomslidande där personens integritet och autonomi hotas. Det vill säga att demens i sig 

kan medföra lidande då patienten gradvis förlorar olika förmågor, har svårt att känna igen sig 

själv och sin omgivning, inte blir förstådd och sedd. Också vårdlidande i detta sammanhang 

kan innebära att patientens värdighet kränks då vårdaren nonchalerar patienten och inte 
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erbjuder en god vård. Att leva med demenssjukdom kan innebära ett livslidande då patienten 

har inte kontroll över sitt eget liv, blir beroende utav andras hjälp. Att lindra patientens 

lidande är en av sjuksköterskans grundläggande uppgift (Socialstyrelsen, 2005). Författarna i 

detta examensarbete anser att musik i dess olika former bör vara en framstående 

omvårdnadsåtgärd för att minska lidandet och skapa förutsättningar för en god vård då dessa 

med utgångspunk i patientens unika behov stimulerar upplevelser av välbefinnandet och 

livskvalitet hos patienter.   

 

 7.2.2 Stimulans i demensvård   

Sammantaget visade resultaten ur sammanställda studier att fysisk aktivitet, CST (kognitiv 

stimulering terapi) och BEET (Beteende- baserade ergonomisk terapi) som 

omvårdnadsåtgärder lindrar många beteendeförändringar och ger positiva effekter genom 

minskad frekvens/förekomst av problembeteende, förbättrar humöret och ökar 

välbefinnande hos demensdrabbade patienter. Dessa stimulerande och tröstande 

omvårdnadsåtgärder även stödjer social samvaro för demensdrabbade patienter då de 

upplever en gemenskap och delaktighet när de deltar i olika gruppaktiviteter med andra 

patienter i liknande situation. Här finns det koppling till reminiscensterapi där patienter 

pratar om sina livsupplevelser, minnen och erfarenheter, vilket skapar gemenskap och 

trygghet (Santamäki Fischer, 2010). Detta kopplas även till Socialtjänstelagen som 

förespråkar en meningsfull, trygg och aktiv tillvaro för patienter (SFS, 2001:453). Resultaten 

visade på att ovanstående omvårdnadsåtgärder avsevärt minskade användning av 

antipsykotiska, lugnande läkemedel mot problembeteenden, vilka ökar risk för livshotande 

biverkningar. Det kan relateras till tidigare forskning som belyser irrationell behandling med 

ovannämnda läkemedel och risker denna medför (SBU, 2006; Socialstyrelsen, 2010; 

Läkemedelsverket, 2008). Författarna i detta examensarbete anser att icke- farmakologiska 

omvårdnadsåtgärder bör i första hand utnyttjas i demensvård, vilket kan påverka vårdandet 

positivt. De olika icke- farmakologiska omvårdnadsåtgärder är dessutom lätta att införa, inte 

tidskrävande och inte speciellt kostsamma jämfort med exempelvis läkemedelsbehandling.  

Resultaten påvisade även att fysisk aktivitet, CST och BEET hade positiv effekt på livskvalitet 

hos demensdrabbade patienter genom att graden av depression, ångest och agitation 

minskade och detta gjorde att de upplevde ett ökad fysiskt välbehag samt att de kunde 

uppleva hälsa och välbefinnande trots de psykiska/kognitiva symtom och 

funktionsnedsättningar som demenssjukdomen medför. Detta kan sammanlänkas med 

Erikssons teori (2007) att vid upplevd hälsa kan människan erfara välbefinnande och känna 

sig frisk, trots personen har en obotlig och progressiv sjukdom. Författarna till denna 

litteraturöversikt anser att de olika omvårdnadsåtgärderna kan öka välbefinnande hos 

patienter och att dessa skulle kunna vara en stor del i omvårdnaden och bör användas 

dagligen. Socialstyrelsen (2010) menar att omvårdnaden av demensdrabbade patienter ska 

vara personcentrerad vilket innebär respekt för patientens integritet där de får möjlighet till 

individanpassad sysselsättning som till exempel BBET (Beteende- baserade ergonomisk 

terapi).  
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I en av studierna jämförs den aktiva patientgruppen med en stillasittande patientgrupp för 

att se hur en mer aktiv livsstil påverkar den kognitiva funktionen hos demensdrabbade 

patienter. Det visar sig att stillasittande livsstil har samband med nedsättning i de kognitiva 

funktionerna. Men efter upprepade analyser gällande MMSE poäng påvisades det att flesta av 

patienter även dem aktiva åstadkommer förlust av kraft, och en ökning av känslor av ilska, 

förvirring, depression och trötthet över tiden (Winchester et.al., 2012). Även om resultatet 

tyder på att CST förbättrar kognitionsförmåga och livskvalitet hos personer med demens 

framgår det att vissa patienter exkluderats då de hade någon typ av utvecklingsstörning, icke 

tillräcklig kommunikationsförmåga, nedsatt hörsel o.s.v. vilket kan påverka studiens resultat.  

De olika icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder påvisar en dominerande positiv/gynnsam 

effekt på humör och sinnestämning hos demenssjuka patienter. Dessa patienter får möjlighet 

till individanpassad och meningsfull sysselsättning efter deras förmågor, kan uppleva 

gemenskap och därmed ökad välbefinnande och självkänsla. Detta kopplas till Nationella 

riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, där det förtydligas att vården ska vara   

individanpassad där vårdaren strävar att utforma vården utifrån patientens egna upplevelser, 

självkänsla och rättigheter (Socialstyrelsen, 2010). Författarna i detta examensarbete anser 

därför att stimulans i demensvården såsom aktiviteter, CST och BEET kan vara till hjälp att 

skapa förutsättningar för patientdelaktighet och gemenskap i vården.  

 

7.3 Förslag på fortsatt forskning 

Författarna till detta arbete saknar mer forskning kring icke- farmakologiska 

omvårdnadsåtgärder som kan förlänga och förgylla tiden som demensdrabbade kan bo kvar 

hemma med sina nära och kära. Det skulle vara lysande att veta om personer med demens 

oavsett sina kvarvarande förmågor kan uppleva ökad livskvalitet utav de olika icke- 

farmakologiska omvårdnadsåtgärder. Forskning bör drivas och åtföljas huruvida förekomst 

av BPSD symtom efter en/lång tid utan att omvårdnadsåtgärder tillämpas. Dessa resultat kan 

då sätta ifråga omvårdnadsåtgärdernas påverkan på problembeteenden hos demensdrabbade 

patienter. Också stora forskningssammanställningar inom området med blandade och stora 

undersökningsgrupper krävs och främst studier utförda i Norden då dessa är så gott som 

obefintliga.  

 

7.4 Etikdiskussion 

Alla vetenskapliga artiklar som användes i detta examensarbete har blivit granskade och 

godkända för publicering. Vid datainsamlingen angavs sökbegränsning "peer reviewed"  

vilket är en försäkran om att artiklarna granskades och kunde ingå i 

resultatsammanställningen. Artiklar även granskades etiskt för att säkerställa att exempelvis 

patienternas rättigheter bevarades, samt vårdarnas informerat samtycke hämtades. Alla 

resultat som författarna till detta examensarbete kommit fram till vid sammanställning av 

vetenskapliga artiklar redovisats utifrån den valda metoden. Inget i sammanställd data i 

http://synonymer.cc/search/lysande?w_lang=sv
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resultatet har medvetet förvrängts, misstolkats eller förfalskats. Detta kan kopplas till Codex 

(2013) som påpekar att forskaren inte ska förfalska, plagiera eller fabricera vetenskaplig data. 

Författarna till detta examensarbete varit angelägna och strävat efter att vara ärliga och 

öppna för att minimera författarnas egen förförståelse vid både urvalet av studerade artiklar 

samt framställning av resultatet. Det kan relateras till Forsberg och Wengström (2003) som 

framför att det är oetiskt att presentera endast data som stödjer forskarnas egna åsikter. 

Författarna har även strävat efter en så felfritt översättning som möjligt då alla artiklar var 

skrivna på engelska och det kan finnas risk för felaktig tolkning och missförstånd. Vid 

formuleringar har författarna varit tydliga med vad som är våra egna ord/reflektioner och 

vad som är artikelförfattarnas för att undvika missvisande resultatbeskrivning. Alla ovan 

beskrivna förhållningssätt har det tagits hänsyn till vid skrivandet av denna 

litteraturöversikt.  

Att flitigt använda farmakologisk behandling vid olika beteendeförändringar vid demens när 

det finns likvärdiga icke- farmakologiska omvårdnadsåtgärder kan anses  som ett etiskt 

problem i demensvård. Det vill säga vårdarnas kunskap, bemötande och förhållningssätt 

gentemot patienter kan avgöra vilka åtgärder som sätts in. Konsekvensen blir då att patienter 

fråntas sin autonomi och integriteten kränks och en god vård äventyras. 

 

Slutsatser  

Sammanfattningsvis visar resultaten att de olika icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder i 

olika situationer i omvårdnaden av demensdrabbade patienter ger en dominerande positiv 

effekt på problembeteenden och understödjer kommunikation, relation och samarbetet 

mellan vårdare och patient. Dessutom påvisades minnesstimulerande och stämningshöjande 

effekter hos demensdrabbade patienter samt minskat lidande. Avsevärt ökad livskvalitet och 

välbefinnande påvisades genom en ökad prestationsförmåga i kommunikationen med 

omgivningen. De olika icke- farmakologiska omvårdnadsåtgärder visade sig även ha påverkat 

vårdarna och anhöriga på ett positivt sätt där exempelvis arbetsbelastning vid olika 

omvårdnadssituationer sjönk och patienter uppträdde lugnare. Resultatet i denna 

litteraturöversikt kan vara användbar vid olika sort utbildningar inom vården samt kan ha en 

påverkan på den framtida omvårdnaden utav demensdrabbade patienter i demensvård.  
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Är kontexten presenterad?              Ja     Nej         Vet ej 

Etiskt resonemang?                           Ja     Nej         Vet ej 

Urval 

- Relevant?                                           Ja     Nej         Vet ej 

- Strategiskt?                                       Ja     Nej         Vet ej 

Metod för 

- urvalsförfarande tydligt beskrivet?   Ja     Nej         Vet ej 

- datainsamling tydligt beskriven?       Ja     Nej         Vet ej 

        Databas          Sökord        Antal träffar             Urval 
 
MEDLINE, 
Academic Search Elite, 
CINAHL 

via Discovery 

 
SU: Dementia, agitated 
behavior, cognition, 
quality of life, music 
therapy+ Smart Text 
Search 
Subjects: elderly, 
depression, dementia, 
aggression, anxiety 

 
3/142 

 
Effectiveness of group 
music intervention 
against agitated 
behavior in elderly 
persons with dementia. 
 
The effect of a music 
programme 
e during lunchtime on 
the problem behavior 
of the older residents 
with dementia at an 
institution in Taiwan. 
 
A group music 
intervention using 
percussion instruments 
with familiar music to 
reduce anxiety and 
agitation of 
institutionalized older 
adults with dementia. 
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- analys tydligt beskriven?                      Ja     Nej         Vet ej 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt?           Ja     Nej         Vet ej 

- Råder datamättnad (om tillämpligt)? Ja     Nej         Vet ej 

- Råder analysmättnad?                            Ja     Nej         Vet ej 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja     Nej         Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande till 

 en teoretisk referensram?                          Ja     Nej         Vet ej 

Genereras teori?                                            Ja     Nej         Vet ej 

Huvudfynd (Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys 
adekvat?) 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 Hög            Medel      Låg 

Kommentar 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

Granskare (sign): …………… 

 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod, RCT 

& CCT (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011) 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod                 RCT     CCT (ej randomiserad)          

                                                  multicenter, antal center..................................... 

Kontrollgrupp/er................................................. 
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Patientkarakteristiska Antal…………………………………………………… 

 Ålder.........……………………………………………. 

 Man/kvinna………………………………………… 

Kriterier för inkludering/exkludering 

Adekvat inkludering/exklusion               Ja                       Nej 

Intervention ............................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

Vad avsåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått........................................... 

..................................................................................................................................  

Urvalsförfarandet beskrivet?                 Ja                       Nej         

Representativt urval?                               Ja                       Nej 

Randomiseringsförfarande beskrivet?                               Ja     Nej         Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?                                               Ja     Nej         Vet ej 

Analyserade i den grupp som de randomiserades till?   Ja     Nej         Vet ej 

Blindning av patienter?                                                         Ja     Nej         Vet ej 

Blindning av vårdare?                                                            Ja     Nej         Vet ej 

Blindning av forskare?                                                           Ja     Nej         Vet ej 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?                                                Ja     Nej         

Bortfallsstorleken beskriven?                                              Ja     Nej          

Adekvat statistisk metod?                                                     Ja     Nej          

Etiskt resonemang?                                                                Ja     Nej          

Hur tillförlitligt är resultaten?                                            Ja     Nej          

Är instrumenten valida?                                                        Ja     Nej 

Är instrumenten reliabla?                                                     Ja     Nej                   

Är resultatet generaliserbart?                                              Ja     Nej          
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Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, 

statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning)................................................ 

...............................................................................................................................................  

Sammanfattande bedömning av kvalitet   

Låg 

 

Kommentar……………………………………………………………………………………………………………….......

............................……………………………………………………................................................................. 

 

Granskare sign: …………………………………………………………………………… 
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Bilaga 3. Redovisning av urval av artiklar, artiklarnas kvalitet 

 
Titel, författare, 
tidskrift,     årtal 

Perspektiv 
(vårdvetenskapliga eller 
andra teoretiska 
utgångspunkter m.m) 

 
Syfte 

 
Metod (urval, analys 
m.m) 

 
Resultat 

 
Artiklarnas 
kvalitet 

 
Cognitive stimulation 
therapy (CST) for 
people with dementia-
who benefits most? 
Aguirre et al. 
International Journal 
of Geriatric Psychiatry. 
2012. 
 

 
Reality Orientering 
(RO) teorin fungerar 
genom presentationen 
av orientering eller 
information (t.ex. tid, 
rum och person -
relaterat), som är tänkt 
att ge personen en 
större förståelse för sin 
omgivning, vilket kan 
leda till en ökad känsla 
av kontroll och 
självkänsla. 
Anhörigvårdar och/eller 
vårdarperspektiv. 

 
Att undersöka vilka 
faktorer som kan 
förutsäga ett positiv 
svar på CST . 

 
Kvantitativ studie där 
272 patienter med 
demens deltog i en 7-
veckors CST 
sessioner. Bedömningar 
hade utförts innan och 
efter sessioner. 

 
Resultatet visade att 
CST kan förbättra 
kognition och 
livskvalitet samt att 
resultatet var oberoende 
av medicinering. 
Patienter bosatta på 
vårdhem förbättrats 
mer än de bosatta 
hemma, men de 
sistnämnda tycks 
gynnas mer i 
förhållande till 
problembeteenden. 

 
Hög 

 
The effect of a music 
programme during 
lunchtime on the 
problem behavior of the 
older residents with 
dementia at an 
institution in Taiwan. 
Chang, F., Huang, H., 
Lin, K. & Lin, L. 
Journal of Clinical 
Nursing. 
2010.  

 
Cohen-Mansfield 
(2005) teori där musik 
kan dämpa 
miljömässiga stimuli för 
att ge de äldre som lider 
av demens med en 
lugnare miljö under 
vissa omständigheter. 

 

 
Att studera vad ett 
musikprogram under 
måltiderna kan ha för 
effekt på 
beteendeproblem  hos 
demensdrabbade 
patienter.  

 
Kvantitativ, 
kvasiexperimentell 
studie under 8 veckor 
där 41 patienter med 
demens deltog. 
Bakgrundsmusik 
spelades varje dag 
under jämna veckor 
under måltider, ojämna 
veckor spelades ingen 
musik. 

 
Resultat visade 
signifikant minskning 
av verbal och fysisk 
uttryck aggression. 
Däremot påvisades det 
ingen signifikant 
skillnad på fysisk icke 
aggressivt och verbalt 
icke aggressivt uttryckt 
beteenden. En veckas 
fördröjning sågs mellan 
införandet av 
intervention och de 
signifikanta resultaten. 

 
Hög 
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The impact of singing 
in caring for a person 
With Dementia: Single 
case Analysis of Video 
Recorded Sessions. 
Engström, G., 
Marmstål Hammar, L., 
Williams, C. & Götell, 
E. 
Music and Medicine. 
2011. 
 
 

 

 
Ej identifierad. 

 

 
Att mäta om 
intervention vårdarsång 
kan förbättra 
kommunikation mellan 
patienten och vårdaren. 

 
Kvantitativ-kvalitativ. 
Videoinspelningar med 
observationer av en 
patient med demens i 8 
veckors period där 4 
inspelas med 
vårdarsång och 4 utan.  

 
Resultaten visade på att 
vårdarsång kan vara en 
effektiv intervention i 
demensvården då 
patienten kunnat komma 
ihåg texter och sjunga 
med vårdare i 39 av 40 
observerade minuter. 

 
Medel 

 
Evaluation of 
communication 
behavior in persons 
with dementia during 
caregivers’ singing.  
Engström, G., 
Marmstål, L., Williams, 
C. & Götell, E. 
Nursing Reports. 
2011. 
 
 

 

 
Vårdarperspektiv. 
 

 
Undersöka effekterna av 

musik terapeutisk 
omvårdnad (MTC) under 
morgonvård på verbal 
och icke-verbal 
kommunikationsbete  
enden  hos personer med 
demens. 

 

 
Kvantitativ, kvalitativ 
observationsstudie där 
10 patienter med 
demens av olika 
svårighetsgrad deltog. 
 

 
Resultatet visade att både 
medelvärden för 
förmågan att använda sig 
av relevanta 
kommunikationsstrategier 
och förmågan att svara på 
frågor ökat avsevärt under 
sessioner med musik 
(MTC), jämfört med 
vanlig morgonvård.  

 

 
Hög 
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The influence of 
caregiver singing and 
background music on 
vocally expressed 
emotions and moods in 
dementia care: A 
qualitative analysis. 
Götell, E., Brown, S. & 
Ekman, S.-L. 
International Journal 
of Nursing Studies. 
2009. 
 
 
 

 

 
Patient/vårdar- 
perspektiv. Bowers 
(1981) teori som hävdar 
att olika aspekter av 
uttrycksfullt beteende 
kan länkas till varandra 
i form av nätverk, där 
aktivering kan spridas 
till relaterade 
känslotillstånd eller till 
andra former av 
uttryck. 
 
 

 
Att belysa vokalt 
uttryckta känslor och 
humör- sinnesstämning 
i kommunikationen 
mellan vårdare och 
patienter med svår 
demens vid morgon 
omvårdnad.  
 
 
 
 
 

 

 
Kvalitativ 
innehållsanalys av 
videoobservationer med 
9 patienter med svår 
demens var för sig 
under vanligt 
omvårdnad och 
morgonvård med 
vårdarsång.  
 
 
 
 

 

 
Resultatet visade en ökad 
känsla av intimitet och 
öppenhet i samspelet och 
vårdare- patient 
förbättrad 
kommunikation under 
omvårdnad med 
vårdarsång och musiken i 
bakgrunden, aggressivitet 
har minskat jämfört med 
vanligt omvårdnad.  
 
 

 

 
Hög 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Effectiveness of group 
music intervention 
against agitated 
behavior in elderly 
persons with dementia. 
Lin et al. 
International Journal 
of Geriatric Psychiatry. 
2010. 
 

 
Patient perspektivet. En 
terapeut som utövat 
olika musik 
interventioner och 
övervakades av två 
externa, oberoende 
musikterapeuter.    

 
Att undersöka 
effektiviteten av 
gruppmusik som en 
intervention för att 
lindra 
agitationsbeteende hos 
patienter med demens 
på särskilt boende.                               

 
Kvantitativ, 
experimentell studie 
med upprepade 
mätningar där 100 
patienter deltog varav 
51 ingick i 
kontrollgruppen och 49 
i experimentgruppen. 

 
Resultatet visade att 
under den 6 och 12 
sessionen med 
gruppintervention och en 
månad efter visade 
experimentgruppen en 
signifikant minskning av 
agitationsbeteenden. En 
signifikant minskning av 
verbalt aggressivt 
beteende visade sig bara 
under 6 sessionen. 
 
 
 
 

 
Hög 
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The impact of 
caregivers` singing on 
expression of emotion 
and resistance during 
morning care situations 
in dementia care: an 
intervention in 
dementia care. 
M. Hammar, L., Emami, 
A., Götell, E. & 
Engström, G. 
Journal of Clinical 
Nursing. 
2011. 
 
 

 

 
Watsons (2008) teori 
om mellanmänsklig 
relation mellan vårdare 
och patient.  
Vårdarperspektiv. 

 
Att beskriva uttryck för 
känslor och motstånd 
vid morgon 
vårdsituationer utan 
och med musik 
terapeutisk omvårdnad 
(MTC). 

 
Kvantitativ studie där 
10 deltagare med svår 
demens deltog. 
Videoobservationer av 
morgon vårdsituationer 
med MTC och utan 
under åtta veckors 
period. I studien har 
olika beteenden (n=13) 
observerats och 
beskrivits gällande 
frekvensen. 

 
Resultaten visade att 
musik och sång i vården 
kan vara en effektiv 
omvårdnadsåtgärd, kan 
ge patienten  trevligare 
upplevelser och minska 
olika 
motståndsbeteende vid 
omvårdnaden.    

 
Hög 

 
Communicating though 
caregiver singing during 
morning care situations 
in dementia care. 
Marmstål Hammar, L., 
Emami, A., Engström, 
G. & Götell, E. 
Scandinavian Journal 
of Caring Sciences. 
2010. 

 

 
Vårdarperspektiv.  
Bubers (2004) teori om 
Jag-Du och Jag-Det. 

    
    Att beskriva hur 

patienter och deras 
vårdgivare uttrycker 
verbal och icke-verbal 
kommunikation och får 
ögonkontakt under 
morgon vårdsituationer 
utan och med vårdarsång. 

 

 
Kvalitativ 
innehållsanalys, 
intervjuer och 
videoobservationer, 
10 patienter och 6 
kvinnliga vårdare deltog 
i studien. Vanlig 
morgonvård jämfördes 
med morgonvård med 
intervention 
vårdarsång. Under två 
månader vid fyra 
tillfällen per vecka. 
 

 

 
Resultaten visade att 
under morgonvården 
med vårdarsång både 
patienter och vårdarna 
framgångsrikt 
interagerade med 
ömsesidigt engagemang 
samt samarbetade, 
patienter var mer 
samlade, aktiva, 
följsamma, 
avslappnade. 

 
Hög 
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Reactions of Persons 
with Dementia to 
Caregivers Singing in 
Morning Care 
Situations. 
Marmstål Hammar,L., 
Emami, A., Engström, 
G. & Götell, E. 
The Open nursing 
Journal. 
2010. 

 

 
Vårdarperspektiv. 

 
Att presentera 
professionella 
vårdgivares 
erfarenheter av 
patienter med demens 
under morgon 
vårdssituationer med 
och utan vårdarsång. 

 
Kvalitativ studie med 
latent innehållsanalys 
där gruppintervjuer 
med öppna frågor till 
vårdarna hade ställts. 

 
Resultatet visade på att 
sång vid omvårdnaden 
kan leda till en mer 
positiv upplevelse av 
patienter med demens 
under omvårdnaden. 

 
Hög 
 
 

 
Application of Behavior- 
Based Ergonomics 
Therapies to Improve 
Quality of Life and 
Reduce Medication 
Usage for 
Alzheimer`s/Dementia 
Residents. 
Mowrey, C., Parikh, P.-
J., Bharwani, G.& 
Bharwani, M.  
American Journal of 
Alzheimer`s Disease 
and Other Dementias. 
2012. 
 

 

 
En tvärvetenskaplig 
grupp representerad av 
läkare, sjuksköterskor, 
vårdbiträden och 
anhöriga som utövade 
individanpassade 
lugnande/stimulerande 
åtgärder. Data 
registrerats av vårdarna 
och noterats i journaler 
vilket retrospektivt 
analyserats. 

 

 
Att utvärdera effekten 
av BBET på livskvalitet, 
problembeteende och 
medicin användning 
samt jämföra dessa 
mätningar under 6-
månaders period. 

 
Longitudinell pilot 
studie med kvantitativ 
och kvalitativ ansats där 
mätningar utfördes på 
39 patienter delade i 2 
grupper 6 månader 
innan start och 6 
månader efter studien 
påbörjades. 

 
Resultatet visar att 
BBET verkar ha en 
positiv inverkan på 
patienters livskvalitet 
och dessutom tycks 
reducera medicin 
användning där antalet 
dagar med 
beteendemässiga 
episoder minskade med 
53%. Medicin 
användning minskade 
med 57%. 

 
Hög 
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A group music 
intervention using 
percussion instruments 
with familiar music to 
reduce anxiety and 
agitation of 
institutionalized older 
adults with dementia. 
Sung, H.-c., Lee, W.-l., 
Li, T.-l. & Watson, R. 
International Journal 
of Geriatric Psychiatry. 
2011. 

 

 
Lawtons (1982) människa -
miljöfit teori, vilken tyder 
på att stödja de 
återstående 
förmågor och modifierad 
miljön som passar för äldre 
vuxna med 
demens. 

 
Att utvärdera effekterna 
av musik som 
omvårdnadsåtgärd 
I grupp på ångest och 
agitation hos 
institutionaliserade 
patienter med demens. 

En experimentell 
kvantitativ studie där 
60 patienter uppdelades 
i experimentell och 
kontrollgrupp. 
Den experimentella 
gruppen fick en 30-min 
musik session med 
slagverk och 
välbekant musik i grupp 
två gånger i veckan i 6 
veckor. En 
dimensioneringsskala 
av ångest i demens  
användes för att 
bedöma ångest och 
CMAI skala användes 
för att bedöma agitation 
vid starten, vecka 4 och 
vecka 6. 

 

 
Resultatet visade på att 
patienter som fick 
sessioner grupp musik 
hade en signifikant 
lägre ångest poäng än 
de i kontrollgruppen 
samtidigt hade 
kontroller utförts 
avseende poäng på 
kognitiv nivå. Men 
minskningen av 
agitation mellan två 
grupper var inte 
signifikant olika. 

 
Hög 

 
Walking stabilizes 
cognitive functioning in 
Alzheimer`s disease 
(AD) across one year. 
Winchester et al. 
Archives of 
Gerontology and 
Geriatrics. 
2012. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Anhörig/patientperspektiv. 

 

 
Att undersöka 
sambandet mellan 
motion och kognitiv 
nedgång/humör hos 
104 patienter med 
Alzheimer (AD) under 
1- års period. 

 
Longitudinell, 
kvantitativ 
undersökning där 104 
patienter observerades 
och skattades utifrån 
olika skala, veckovis och 
under 1 års tid. 
Patienterna delades till 
aktiv och stillasittande 
grupper. 

 

 
Resultatet visade 
att patienterna var 
inaktivitet i allmänhet 
och den totala aktivitet 
sjönk med tiden. Det 
hade samband med en 
förändring i global 
kognition där humör 
påverkades. Ej aktiva 
patienter hade en 
signifikant nedgång i 
kognition medan aktiva 
patienter hade bara en 
dämpning i kognition.  

 
Medel 
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Exercise training for 
depressed older adults 
with Alzheimers 
disease. 
Williams & Tappen  
Aging & mental health. 
2008 

 

 
 
Vårdarperspektiv. 

 
 
Att undersöka 
effekterna av motion på 
depressiva symtom och 
humör hos 
demensdrabbade 
(Alzheimers sjukdom ) 
boende  på ett vårdhem. 

 
 
Kvasi- experimentell 
design. Interventionen 
pågick under 16 veckor, 
5 dagar/vecka, 30 
minuter/gång. Totalt 45 
deltagare, boende på 
vårdhem, med 
medelsvår till svår 
kognitiv nedsättning. 
Deltagarna 
randomiserades till en 
grupp med fysisk 
träning(16), en som fick 
promenader (17) och en 
som hade 
ostrukturerade 
samtal(12) vilken 
fungerade som 
kontrollgrupp. Data 
analyserades med SAS 
statistical software. 
Variationsanalys 
utfördes med ANOVA. 

 

 
 
Resultatet påvisade att 
både före test och efter 
test att graden av 
depression sjönk i alla 
tre grupperna. Även 
humöret förändrades 
signifikant över tid. 

 
 
Hög 
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