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Abstrakt  
 

Demens är en degenerativ sjukdomsprocess som påverkar människans 

kognitiva förmågor och beteende vilket leder till ökat behov av stöd och 

hjälp i det dagliga livet. Ångest, oro, agitation och aggression är vanligt 

förekommande beteendesymtom som är svåra att hantera. Dessa symtom 

påverkar inte bara personen med demens negativt utan även personerna i 

omgivningen. Syftet med studien var att beskriva omvårdnadsåtgärder som 

kan lindra beteendestörningar hos äldre personer med demens som bor på 

särskilt boende. Litteraturstudien genomfördes som en systematisk 

litteraturöversikt som resulterade i 23 funna studier. I litteraturstudien 

identifierades totalt åtta omvårdnadsåtgärder: musik, djurassisterad aktivitet, 

musikbaserad aktivitet, personcentrerad omvårdnad, taktil massage, 

aktivitetsmiljö, högläsning och simulerad närvaroterapi. Dessa 

omvårdnadsåtgärder kan förutom att reducera ångest, oro, agitation och 

aggression även öka psykiskt och fysiskt välbefinnande, sociala 

interaktioner, livskvalité och skapa meningsfullhet för personer med 

demens. Omvårdnadsåtgärder för personer med demens bör planeras utifrån 

personens livshistoria och intresse. Åtgärdernas möjlighet att skapa en 

social gemenskap och miljön där aktiviteten genomförs är viktig för att en 

positiv effekt ska kunna uppnås.    

 

Nyckelord: Demens, Särskilt boende, Ångest, Oro, Aggression, Agitation, 

Omvårdnadsåtgärd 
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Denna litteraturstudie beskriver omvårdnadsåtgärder som kan lindra beteendestörningar hos 

personer med demens. Enligt Ferri et al. (2005) beräknas att det finns i världen ca 24 miljoner 

personer med demens diagnos och uppskattas att det registreras ca 4,6 miljoner nya fall per år.  

Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2006) beräknas det finnas ca 

140 000 personer med demens i Sverige. Personer med demens är en stor patientgrupp inom 

vården idag. Därför är det viktigt att vårdpersonal har kunskap om sjukdomen och dess 

behandling och omvårdnad. Enligt Edberg, Bird, Richards, Woods, Keeley och Davis-Quarell 

(2008) uttrycker vårdpersonal en frustration över att vilja ge den omvårdnad som de önskar 

till äldre personer med demens. Frustrationen skapades genom att vårdpersonalen upplevde att 

de inte kunde påverka sitt arbete. Vilket ledde till att omvårdnaden av personer med demens 

inte blev så bra som den hade kunnat vara.  

 

Enligt Rait, Walters, Bottomley, Petersen, Iliffe och Nazareth (2010) förväntas antalet 

personer med demens öka till cirka 80 miljoner världen över år 2040, detta kommer att leda 

till ett ökat vårdbehov för populationen. Rait et al. (2010) visar i deras studie att 

överlevnadstiden från diagnos av demenssjukdom till död var i genomsnitt 6,7 år för personer 

i åldersgruppen 60-69 år. Demens är ett samlingsbegrepp för de sjukdomar som innebär en 

degenerativ sjukdomsprocess som påverkar människans kognitiva förmågor och beteende och 

ökar behovet av stöd och hjälp i livet. Sjukdomen delas upp i tre grupper, primärdegenerativa- 

vaskulära- och sekundära demenssjukdomar (Lowery & Warner, 2009). Socialstyrelsen 

(2010) delar in demenssjukdomar i tre stadier mild, medelsvår och svår. Det milda stadiet 

innebär att personen klarar sig själv i vardagen i stort. Vid det medelsvåra stadiet behöver 

personen hjälp för att klara av en del av vardagssysslorna, det svåra stadiet innebär att 

personen inte klarar av vardagslivet och har omfattande hjälpbehov. I den här studien kommer 

begreppet demenssjukdomar att användas som ett samlingsbegrepp för alla dessa typer av 

demens, studien kommer att fokusera på personer med demens i medelsvårt till svårt stadie. 

Den största gemensamma nämnaren för dessa sjukdomar är att det skapar ett stort lidande 

med flera dimensioner för den drabbade och närstående (Lowery & Warner, 2009). Att leva 

med demens kan ge upphov till känslor av frustration, osäkerhet, hjälplöshet och minskad 

självständighet. Personer med demens upplever att deras relation till familj och närstående 

förändras till det sämre på grund av sjukdom (Mok, Lai, Wong & Wan, 2007).  De kognitiva 

förändringarna leder till en rad olika beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (Kim 

& Buschmann, 1999). Beteende mässiga och psykologiska symtom är vanligt förekommande 

vid demens och uppskattas till att ca 90 procent upplever dessa (Prado-Jean et al., 2010).   
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 De första symtomen som uppkommer vid demenssjukdomar är ofta av icke-kognitiv typ och 

har en koppling till tidig flytt till särskilt boende och minskad självständighet i dagligt liv 

(Fernandez, Gobartt & Balana, 2010; Qazi, Spector & Orrell, 2009). Det finns samband 

mellan minskad livskvalitet och upplevelse av ångest och oro samt depression hos personer 

med demens (Hoe, Hancock, Livingston, Woods, Challis & Orrell, 2009). Livskvalité är en 

individuell upplevelse av livet utifrån den egna föreställningen och det samhälle och kultur 

som människan finns i (Karim, Ramanna, Petit, Doward & Burns, 2008). Enligt Ready och 

Ott (2003) är livskvalité för personer med demens beroende av psykiskt och fysiskt 

välbefinnande samt att delta i en för personen meningsfull aktivitet. Förekomst av symtom 

som exempelvis ångest, agitation och aggression och positiva känslor som glädje, 

engagemang är en viktig del i hur livskvalitén upplevs.    

 

Ett samlingsbegrepp för icke-kognitiva symtom är Beteendemässiga och Psykiska Symtom 

vid Demens [BPSD], som inkluderar depression, oro, ångest, psykotiska tillstånd, rastlöshet, 

agitation, aggression och förändrad dygnsrytm detta ses som symtom orsakade av 

demenssjukdomen. Ångest, oro, agitation och aggressivitet leder till en ökad stressnivå inte 

bara för personen med demenssjukdom utan även vårdpersonal, närstående och medboende. 

Dessa beteendestörningar upplevs ofta som väldigt påfrestande för vårdpersonal och 

närstående (Cohen-Mansfield, 2009). Närstående till personer med demens kan uppleva 

hjälplöshet, förlust av hopp i vardagen och inför framtiden. Samtidigt kan även de negativa 

upplevelserna bidra till meningsfullhet och tillfredställelse hos de närstående (Acton & 

Wright, 2000). På grund av kognitiva förändringar kan personen ha svårt att förklara vad som 

är fel och sin upplevelse vilket kan bidra till beteendestörningen. Därför är vårdpersonalens 

och närståendes observationer ofta styrande när beslut om behandling fattas (Lowery & 

Warner, 2009).   

 

Ångest kan definieras som en aktiv känslomässig upplevelse med olika grader av intensitet, 

det som ofta kan vara synligt utåt vid ångestupplevelsen är bland annat, spändhet/svårigheter 

att koppla av, nervositet, repetitiva frågor och ängslan detta kan förstås som oro (Devier et al., 

2009). Oro är en mildare form av ångest (Teri et al., 1999). Därför har vi valt att använda 

ordet ångest som ett gemensamt uttryck för ångest- och orosupplevelser. Enligt Fernandez et 

al. (2010) finns ett tydligt samband mellan ångest och beteendestörningar såsom aggressivt 

beteende och agitation, det är därför viktigt att tidigt upptäcka detta och lindra inte bara för 
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individens skull utan även för de personer som finns i omgivningen. Enligt Dewing (2010) är 

agitation en verbal eller motoriskt olämplig aktivitet exempelvis rastlöshet och/eller olämpligt 

språkbruk. Agiterat beteende är ofta ett svar på åtgärder ifrån andra som personen inte förstår, 

beteendet är oftare förekommande hos personer med bibehållen talförmåga. Det aggressiva 

beteendet identifieras som försök att orsaka skada på andra eller sig själva exempelvis slag, 

sparkar, verbala påhopp, försök att bitas. Agitation vid demens upplevs av vårdpersonalen 

vara ett av det svåraste beteendet att hantera (Dewing, 2010).         

 

Enligt Bailey (2009) är omvårdnad det centrala i sjuksköterskans arbete som syftar till att se 

vårdtagarens individuella behov samt en princip och värdering för alla handlingar inom 

omvårdnaden. Omvårdnadens fokus är att öka eller bevara välbefinnande och livskvalité för 

patienten. Enligt Socialstyrelsen (2010) bör omvårdnaden av personer med demenssjukdom 

vara personcentrerad, omvårdnaden anpassas då efter personens livsmönster, kulturella 

bakgrund, värderingar och preferenser. Denna typ av omvårdnad syftar till att förstå hur 

beteenden och psykiska symtom uppfattas av personen med demenssjukdom. Detta kan öka 

personens självständighet och den personliga integriteten samt minska agitation. Forbes 

(2009) beskriver lämpliga omvårdnadsåtgärder som en specifik aktivitet vars syfte är att öka 

välbefinnande, minska lidande vid sjukdom, främja för en god relation mellan sjuksköterska 

och vårdtagare samt förebygga och upprätthålla upplevelse av hälsa. Como (2007) betonar att 

för att kunna ge god omvårdnad krävs det att sjuksköterskan har kunskap om hur en god 

relation med vårdtagare och närstående samt vårdpersonal kan uppnås.    

 

En stor andel av de personer som bor på någon form av särskilt boende har någon typ av 

demenssjukdom (Keady & Jones, 2010). En studie visar på att flytt till särskilt boende medför 

både positiva och negativa upplevelser för de närstående, det som upplevs som positivt är att 

belastningen minskar vilket även ger skuldkänslor. Närstående upplevde även att deras 

inflytande och betydelse för personen med demenssjukdom minskade (Kellet, 1999).  

Sjukdomen innebär inte enbart kognitiva nedsättningar, de beteendeförändringar som orsakas 

av sjukdomen innebär en stor utmaning för sjuksköterskan när det kommer till att identifiera 

och tillgodose omvårdnadsbehoven för personer med demens (Keady & Jones, 2010).  

 

Orsaken till BPSD i samband med demens är en viktig del att ha kunskap om, för att som 

vårdpersonal veta vart fokus på interventioner ska ligga (Kim & Buschmann, 1999). 

Beteendet är ett språk och en kommunikationsmöjlighet även för personer med demens, i 
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vissa fall kan det vara det enda sättet att nå ut och skapa kontakt med omgivningen. Därför är 

det viktigt att vårdpersonal har kunskaper om sjukdomsförlopp, kognitiva och 

beteendemässiga manifestationer (Dewing, 2010). Enligt Kim och Buschmann (1999) har 

miljön betydelse för förekomsten av BPSD hos personer med demens, en lugn trygg och 

vårdande omgivning avspeglas positivt i minskad förekomst av BPSD hos personer med 

demens. Nedsättande attityd från exempelvis vänner och andra i personens närhet kan öka 

förekomst av BPSD. Orsaken till BPSD är högst individuell varför planeringen av 

omvårdnaden måste ske i samförstånd med den aktuella personen med demens för att kunna 

skapa en god och säker vård.  

 

Demens med beteendestörningar är en vanligt förekommande hos äldre personer som 

påverkar personen med demens, dess närstående och vårdpersonal. Därför har vi valt att 

genomföra en systematisk litteraturöversikt över det omvårdnadsåtgärder som kan användas i 

samband med ångest, oro, aggression och agitation hos personer med demens boende på 

särskilt boende. En ökad kunskap och förståelse för hur vårdpersonal kan hantera dessa 

beteendestörningar hos personer med demens inom särskilt boende kan bidra till en förbättrad 

omvårdnad för personer med demens och beteendestörningar. Eftersom andelen personer med 

demenssjukdom förväntas öka för varje år som går är den här typen av kunskap kring 

omvårdnadsåtgärder vid ångest, oro, agitation och aggression viktig för att i framtiden kunna 

erbjuda en bra och god omvårdnad. Det finns idag en brist på kunskap om icke-medicinska 

åtgärder som kan lindra ångest, oro, agitation och aggression samt öka livskvalitet och 

välbefinnande hos personer med demens.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva omvårdnadsåtgärder som kan lindra beteendestörningar 

hos äldre personer med demens som bor på särskilt boende.  

 

Frågeställningar:  

- Vilka omvårdnadsåtgärder kan ges för att lindra beteendestörningar hos äldre personer 

med demens inom särskilt boende? 

- Hur påverkar dessa omvårdnadsåtgärder äldre personer med demens inom särskilt 

boende?  
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Metod  
 

En systematisk litteraturöversikt är en sammanfattning av den kunskap som finns inom ett 

bestämt problemområde. Litteraturstudien baseras på originalstudier. Eftersom det är viktigt 

att undvika ett cirkelresonemang, ingår inte studier som är kunskapsöversikter i analysen (jfr 

Polit & Beck, 2008, s. 136-137).  För att tydliggöra forskningsproblemet måste syftet med 

litteraturstudien vara tydligt formulerat och där även gällande kriterier är tydliga om vad som 

avses att undersökas och vem som ska ingå i undersökningsgruppen. Utifrån syftet ska 

frågeställningen eller frågeställningarna  formuleras (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, 

s.55-56).  

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen utfördes i databaserna PubMed, CINAHL, PsycINFO och Cochranes. 

Sökord som användes var: Intervention, Dementia, Anxiety, Aggression, Agitation, Nursing 

intervention, Behavioral symptoms och Nursing home. Inklusionskriterier för urvalet av 

studier som ingick i analysen var: personer över 65 år boende på särskilt boende med 

demensdiagnos med medelsvår till svår demens, vetenskapligt granskade, studier publicerade 

efter 2000. Alla typer av demenssjukdomar hos äldre inkluderades. Både kvalitativa och 

kvantitativa studier inkluderades. Vi valde att göra en preliminärsökning i databaserna med 

sökorden som användes för att se om det fanns tillräckligt med studier inom området (jfr. 

Willman et al., 2006, s.55 ). Sökorden översattes med hjälp utav databasen Swedish MeSH. 

Först gjordes en sökning med varje sökord var för sig i varje databas och sedan i 

kombinationer med varandra. För kombinationsökning valde vi att använda booleska 

operatorerna AND och OR (jfr. Polit & Beck, 2008, s. 112; Willman et al., 2006, s.55 ). 

Sökoperatorn OR användes för att det vid den preliminära sökningen med AND blev en för 

stor begränsning i sökresultatet eftersom alla studier inte fokuserade på alla 

beteendestörningar. Sökningen kompletterades med manuell sökning utifrån referenslistor i de 

funna studierna. Litteratursökningen presenteras i (tabell 1).  
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Tabell 1  Översikt av litteratursökningen  

Syftet med sökningen: att beskriva omvårdnadsåtgärder som kan lindra 

beteendestörningar hos äldre personer med demens som bor på särskilt boende. 

PubMed        2011-02-07 

  
Sök ord 

Antal 

träffar 

Valda 

studier 

#1 MH *) Dementia 26 123  

#2 MH Se*) Anxiety 10 134  

#3 MH Se Behavioral Symptoms 17 683  

#4 MH Se Aggression 992  

#5 MH Se Agitation 1277  

#6 MH  Intervention 36 134  

#7 MH Se Nursing Home 11 464  

#8 MH  Nursing intervention 3 023  

#9 FT*)  Anxiety OR  Aggression OR Agitaiton AND Dementia AND 

Nursing Home AND Intervention 

63 4 

#10 FT  Anxiety OR  Aggression OR Agitaiton AND  Dementia AND 

Nursing Home AND Nursing intervention 

60 4 

#11 FT  Behavioral Symptoms AND Dementia AND Nursing Home AND 

Intervention  

0  

#12 FT Behavioral Symptoms AND Dementia AND Nursing Home AND 

Nursing Intervention 

76 1 

  Manuell sökning   2 

  Totalt  11 

CINAHL       2011-02-07           

  Sök ord Antal 

träffar 

Valda 

studier 

#1 MH Dementia 16 703  

#2 MH Se Anxiety 20 810  

#3 MH Se Behavioral Symptoms   975  

#4 MH Se Aggression 3 546  

#5 MH Se Agitation 1 756  

#6 MH Intervention 65 298  

#7 MH Se Nursing Homes  6 878  

#8 MH Nursing interventions 1 740  

#9 FT Dementia AND Anxiety AND Intervention 45 6 

#10 FT Dementia AND Anxiety AND Nursing interventions 2  

#11 FT Dementia AND Anxiety AND (Nursing interventions OR Nursing 

Care) 

10 2 
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Tabell 1 (forts.) Översikt av litteratursökningen   

  
Sök ord 

Antal 

träffar 

Valda 

studier 

#12 FT Dementia AND Behavioral symptoms AND Nursing interventions 4  

#13 FT Dementia AND Behavioral symptoms AND Nursing homes 29 1 

  Totalt  9 

PcycINFO     2011-02-07 

  Sök ord Antal 

träffar 

Valda 

studier 

#1 MH  Dementia 49 760  

#2 MH Se Anxiety 187 709  

#3 MH Se Behavioral Symptoms 3 349  

#4 MH Se Aggression 64 120  

#5 MH Se Agitation 5 994  

#6 MH  Intervention 176 595  

#7 MH Se Nursing Home  13 784  

#8 MH  Nursing intervention 1 355  

#9 FT Anxiety OR  Aggression OR Agitaiton AND  Dementia AND Nursing 

Home AND Intervention 

939 6 

#10 FT  Anxiety OR  Aggression OR Agitaiton AND  Dementia AND Nursing 

Home AND Nursing intervention 

46 4 

#11 FT  Behavioral Symptoms AND Dementia AND Nursing Home AND 

Nursing intervention  

10 2 

#12 FT  Behavioral Symptoms AND Dementia AND Nursing Home AND 

Intervention 

353  

  Totalt  11 

Cochrane      2011-02-07 

   Sök ord Antal 

träffar 

Valda 

studier 

#1 MH Dementia 6 447  

#2 MH Se Anxiety 14 433  

#3 MH Se Behavioral Symptoms 1 345  

#4 MH Se Aggression 574  

#5 MH Se Agitation 634  

#6 MH Intervention 36 367  

#7 MH Se Nursing Homes 1 557  

#8 MH Nursing intervention 3 911  

#9 FT Anxiety OR  Aggression OR Agitaiton AND  Dementia AND Nursing 

Homes AND Intervention  

32 8 
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Tabell 1 (forts.)  Översikt av litteratursökningen  
  

Sök ord 
Antal 

träffar 

Valda 

studier 

#10 FT Anxiety OR  Aggression OR Agitaiton AND  Dementia AND Nursing 

Homes AND Nursing intervention 

29 2 

#11 FT Behavioral Symptoms AND Dementia AND Nursing Homes AND 

Nursing intervention 

19  

#12 FT Behavioral Symptoms AND Dementia AND Nursing Homes AND 

Intervention 

20  

  Totalt  10 

*)  MH - Meshterm, MHSe - Svensk Meshterm, FT – Filter i samtliga databaser 

 

Urval och Kvalitetsgranskning 

Vid sökningen lästes först titeln om den stämde överens med studiens syfte lästes även 

abstrakt. Sökningen i PsycInfo gav 939 träffar vid en sökning den övervägande delen av detta 

sökresultat var artiklar inriktade på medicinsk forskning. Detta framkom vid genomgång av 

studiernas titlar, vilket medförde att dessa studier exkluderades. Under tiden när sökningen 

pågick lästes totalt 150 abstrakt. Efter sökningen i alla fyra databaser valdes 41 studier som 

svarade mot studiens syfte. Därefter lästes studierna en gång av båda författarna. Efter detta 

exkluderades ett antal studier eftersom det inte uppfyllde uppsatta kriterier eller var 

kunskapsöversikter.  Totalt valdes 23 studier ut till analysen (bilaga 1).  

 

Alla studier som svarade på frågeställningarna genomgick systematisk granskning och 

bedömning av vetenskaplig kvalitet. I granskningen bedömdes studiernas utförande, storlek 

på undersökningsgruppen, instrument som forskaren använde och dess validitet och 

reliabilitet samt studiens mått av resultat (jfr. Willman et al., 2006, s.83-84). Studierna 

kvalitetsgranskades med hjälp av protokoll för kvalitetsbedömning av både kvantitativa och 

kvalitativa studier enligt Willman et al. (2006, s.152-157). Ett protokoll som är anpassat för 

kvalitetsbedömning av studier med mixad metod användes (Polit & Beck, 2008, s. 120). 

Protokoll för kvalitetsgranskning av kvantitativa studier anpassades efter studiens design 

eftersom alla frågor inte var relevanta. Exempelvis vid kvalitetsgranskning av CCT-studier är 

frågor om randomisering inte relevanta och togs därför bort (jfr. Willman et al., 2006, s. 95).  

Varje punkt i bedömningsprotokollen gav 1 eller 0 poäng, 1 poäng ”ja” eller ”finns 

beskrivet”, 0 poäng ”nej” eller ”finns ej beskrivet”. Antalet ”rätta” svar räknades om till 
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procentsatser. Utifrån detta graderades studierna med låg (60-69%), medel (70-79%) eller hög 

(80-100%) kvalitet. Resultat av granskningen och bedömning presenteras i bilaga 1. 

 

Analys 

Artiklarna som ingår i analysen presenteras i (bilaga 1). Under kvalitetsbedömning fördes 

anteckningar om studiernas design, urval, metod och resultat, detta användes som stöd för att 

skapa en analysmatris (jfr. Polit & Beck, 2008, s. 118-121). Båda författarna läste igenom 

studierna var för sig och markerade de textstycken som svarade mot studiens frågeställningar. 

Därefter gjordes en gemensam genomgång av studierna för att få en gemensam förståelse. 

Därefter skapades matriser utifrån frågeställningarna för att kunna sammanställa studier och 

underlätta analysprocessen. Under analysprocessen skapades två matriser som svarade mot 

frågeställningarna. Först skapades matriser som inkluderade studiens författare och 

publiceringssår, beskrivning av omvårdnadsåtgärd samt en kortare sammanfattning av 

omvårdnadsåtgärden och studiens resultat. Utifrån dessa matriser skapades två 

resultatmatriser för båda frågeställningarna. I resultatmatrisen för den första frågeställningen 

sammanställdes liknande interventioner i större domäner samt resultatet av studier 

sammanfattades genom att matrisens olika grupper analyserades var för sig och sedan gjordes 

en sammanställning av resultaten (jfr. Whittemore & Knafl, 2005).  Samma tillvägagångssätt 

användes för den andra frågeställningen. Slutligen skapades två matriser som inkluderar 

domäner och studiens författare som ingår i varje domän.  Den ena matrisen visar vilka 

omvårdnadsåtgärder som kan användas för att lindra aggression, agitation, oro och ångest hos 

personer med demens (tabell 3). Den andra matrisen presenterar hur dessa 

omvårdnadsåtgärder påverkar personer med demens (tabell 5) (jfr. Polit & Beck, 2008, s. 

119). Alla steg i analysprocessen dokumenterades.  

 

Resultat 

Syftet med studien var att beskriva omvårdnadsåtgärder som kan lindra beteendestörningar 

hos äldre personer med demens som bor på särskilt boende. För att kunna besvara syftet har vi 

utgått från två frågeställningar. 

- Vilka omvårdnadsåtgärder kan ges för att lindra beteendestörningar hos äldre personer med 

demens inom särskilt boende? 

- Hur påverkar dessa omvårdnadsåtgärder äldre personer med demens inom särskilt boende?  



12 

 

 

I resultatet ingår 23 studier varav 19 var kvantitativa och en var kvalitativ. Resterande tre 

studier hade en mixad metod, det vill säja med både kvalitativ och kvantitativ metod. Det 

resultat som framkom i analysen presenteras i tabell 2 och 4. Den ena presenterar vilka 

omvårdnadsåtgärder som kan användas för att lindra aggression, agitation, oro och ångest hos 

personer med demens. Den andra tabellen presenterar hur dessa omvårdnadsåtgärder påverkar 

personer med demens.    

Omvårdnadsåtgärder som kan lindra beteendestörningar hos personer med demens 

inom särskilt boende 

Totalt framkom åtta omvårdnadsinterventioner som kan användas för att lindra 

beteendestörningar såsom ångest, oro, agitation och aggression hos äldre personer med 

demenssjukdom (tabell 2).  

Tabell 2  Översikt av omvårdnadsåtgärder___________           

Omvårdnadsåtgärder                              

Musik 

Djurassisterad aktivitet 

Musikbaserad aktivitet 

Personcentrerad omvårdnad 

Taktil massage 

Aktivitetsmiljö 

Högläsning 

Simulerad närvaro terapi  

Studier som ingår i beskrivningen av varje omvårdnadsintervention presenteras i (tabell 3). 

Tabell 3 Matris över studier som beskriver varje omvårdnadsåtgärd  

Musik (n=5) Djurassisterad aktivitet (n=2) 

Författare / År Kvalité Författare / År Kvalité 

Sung et al. (2010) Hög Richesons (2003) Låg 

Cooke et al. (2010) Hög Sellers (2006) Medel 

Guetin et al.  (2009) Medel   

Hicks-Moore & Robinson, (2008)  Medel   

Gardiner et al. (2000) Medel 
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Tabell 3 (forts.) Matris över studier som beskriver varje omvårdnadsåtgärd  

 
Musikbaserad aktivitet (n=6) Personcentrerad omvårdnad (n=5) 

Författare / År Kvalité Författare / År Kvalité 

Choi et al. (2009) Medel Cohen-Mansfield et al.(2007) Medel 

Ledger & Bakers (2007) Hög Davison et al. (2007) Medel 

Svansdottir & Snaedals (2006) Medel Finnema et al. (2005) Hög 

Van de Winckel et al.(2004) Medel Testad et al. (2005) Medel 

Sung et al. (2006) Medel Chrzescijnski et al. (2007) Hög 

Palo-Bengtsson & Ekman (2000) Hög   

Taktil massage (n=4) Aktivitetsmiljö ( n=4) 

Författare / År Kvalité Författare / År Kvalité 

Suzuki et al. (2010) Medel Putman & Wang (2007) Medel 

Skovdahl et al. (2007) Medel Suzuki et al. (2010)  Medel 

Sansone & Schmitt (2000) Låg Skovdahl et al. (2007)  Medel 

Hicks-Moore & Robinson (2008) Medel Richeson (2003) Låg 

Högläsning (n=2) Simulerad närvaro terapi (n=2) 

Författare / År Kvalité Författare / År Kvalité 

Cooke, et al. (2010) Hög Peak och Cheston (2002) Medel 

Gardiner et al. (2000) Medel Davison et al. (2007) Medel 

 

Musik 

 Musik som omvårdnadsåtgärd användes som individuell eller gruppaktivitet för att lindra 

ångest, oro, agiterat och aggressivt beteende (Cooke, Moyle, Shum, Harrison & Murfield, 

2010; Gardiner et al., 2000; Guetin et al., 2009; Hicks-Moore & Robinson, 2008; Sung, 

Chang & Lee, 2010).  Deltagarna i interventionsgrupperna lyssnade på musik i en halvtimme 

två-tre gånger i veckan under sex-åtta veckors tid (Cooke et al., 2010; Sung et al., 2010). I 

båda studierna valdes musiken utifrån deltagarnas önskemål. Interventionsgrupperna hade en 

signifikant reducerad förekomst av ångest, agitation och verbal aggression jämfört med 

kontrollgrupperna, det märktes dock ingen kvarstående effekt av interventionen efter att 

studien var avslutad (Cooke et al., 2010; Sung et al., 2010). I Guetin et al. studie (2009) fick 

deltagarna lyssna på musik utifrån deras egen musiksmak enskilt. Vid lyssningstillfällena 

användes ett datorprogram som förändrade rytm, orkestrering, frekvens och volym gradvis 

under 20 minuter. Studien pågick under 24 veckor. Under interventionstiden sågs en 

signifikant minskning av förekomst och grad av ångest, åtta veckor efter interventionens 

avslutande sågs ingen skillnad i förekomst jämfört med kontrollgruppen. Studier (Gardiner et 

al., 2000; Hicks-Moore & Robinson, 2008;) visade att deltagarna som lyssnade på sin 

favoritmusik enskilt under 10 minuter hade ett minskat agiterat beteende. Deltagarna 
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observerades under och efter interventionen, vilket visade en signifikant reduktion av 

agitation och aggression hos deltagarna.   

 

Sammanfattningsvis att lyssna på musik kan reducera ångest, oro, aggression och agitation 

hos äldre personer med demens men det finns ingen kvarstående effekt efter avslutad 

intervention. 

 

Djurassisterad aktivitet 

Studier (Richesons, 2003; Sellers, 2006) undersökte effekten av djurassisterad aktivitet och 

förekomsten av agiterat beteende hos personer med demens. I en studie av Richesons (2003) 

fick deltagarna umgås med en hund och dess ägare som besökte boendet. Interventionen 

genomfördes i ett rum som var avskilt från det övriga äldreboendet. Detta pågick under tre 

veckor med fem tillfällen per vecka under en timmes tid. I Sellers studie (2006) fick 

deltagarna fem stycken femtonminuters träffar med hund. Träffen inleddes med att deltagarna 

sjöng och därefter fick de en genomgång av dagens pass. Efter detta genomfördes olika 

aktiviteter med hunden exempelvis apportering. I båda studierna var ett kriterium att 

deltagarna tidigare ägt eller haft intresse för husdjur. Båda studierna visade på en signifikant 

minskning av agiterat beteende under interventionsperioden hos deltagarna men det sågs 

ingen kvarstående effekt efter studiens avslutande (Richeson, 2003; Sellers, 2006).  

 

Sammanfattningsvis för att djurassisterade aktiviteter ska ha god effekt på agiterat beteende 

hos personer med demens bör det finnas en koppling till tidigare liv, exempelvis 

husdjursägande eller allmänt djurintresse.   

 

Musikbaserad aktivitet 

Flera studier (Choi, Lee, Cheong och Lee 2009; Ledger & Baker, 2007; Sung, Chang, Lee & 

Lee, 2006; Svansdottir & Snaedal, 2006; Van de Winckel, Feys, de Weerdt & Dom, 2004) 

använde musikbaserad gruppaktivitet som omfattade att sjunga, dansa, spela och tillverka 

musikinstrument för att lindra ångest, oro, agitation och aggression. I en studie av Choi, Lee, 

Cheong och Lee (2009) deltog interventionsgruppen i en musikbaserad gruppaktivitet där de 

fick sjunga eller spela instrument till inspelad musik, och de fick även tillverka 

musikinstrument under 50 minuter vid tre tillfällen per vecka. Ledger och Baker (2007) och 

Svansdottir och Snaedal (2006) använde musikbaserad aktivitet i form av att sjunga, dansa 
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och spela instrument till musik. Ledger och Baker (2007) studie pågick under 42 veckor. 

Svansdottir och Snaedal (2006) studie pågick under 6 veckors tid.  Deltagare i 

interventionsgrupperna delades in i mindre grupper, och i dessa tilläts de sjunga, spela 

instrument och dansa till musik. Musiken valdes utifrån deras intresse och önskemål.  

Studier (Choi et al., 2009; Ledger & Baker, 2007; Svansdottir & Snaedal, 2006) visade att 

musikbaserade aktiviteter minskade förekomst av agitation, aggression, ångest och oro, 

personerna som deltog blev även mer avslappnade och lugna men hade ingen kvarstående 

effekt fyra veckor efter avslutad gruppaktivitet.  

Studier (Sung, Chang, Lee & Lee, 2006; Van de Winckel, Feys, de Weerdt & Dom, 2004;) 

undersökte om dans kunde minska aggressivt och agiterat beteende hos äldre personer med 

demens. En signifikant reducering av aggressivt och agiterat beteende sågs hos deltagarna i 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. 

Sammanfattningsvis kan sång, dans, att spela och tillverka instrument reducera ångest, oro, 

aggression och agitation men har ingen kvarstående effekt efter avslutad intervention. 

Personcentrerad omvårdnad 

Personcentrerad omvårdnad har fokus på personens livshistoria och intressen samt faktorer 

som kan orsaka beteendestörningar och utifrån detta planeras omvårdnadsåtgärder 

(Chrzescijnski, Moyle & Greedy, 2007; Cohen-Mansfield, Libin och Marx, 2007; Davison, 

Hudgson, McCabe, George & Buchanan, 2007; Finnema, Dröes, Ettema, Ooms, Adér, Ribbe 

& van Tilburg, 2005; Testad, Aasland & Aarsland, 2005). I en studie av Cohen-Mansfield, 

Libin och Marx (2007)  bestod interventionen av identifiering av orsak till beteendestörningen 

och därefter genomfördes olika interventioner som var anpassade till varje deltagare.  

Interventionen syftade till att minska agitation, aggression och oro. Omvårdnadsåtgärder 

planerades utifrån deltagarens livshistoria och orsak till beteendestörning. Exempelvis 

identifierades brist på social gemenskap som en möjlig orsak till verbal agitation, vilket gör 

att ökad social gemenskap kan minska agiterat beteende. I interventionsgruppen sågs en 

signifikant minskad förekomst av agitation jämfört med kontrollgruppen.  

 

I studier (Chrzescijnski, Moyle & Greedy, 2007; Davison, Hudgson, McCabe, George & 

Buchanan, 2007; Testad, Aasland & Aarsland, 2005) utbildades personal kring 

demenssjukdomar, symtom och bemötande samt hur aktiviteter kunde planeras utifrån 
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individuella intressen och livshistoria för att reducera agitation och aggression. Även faktorer 

som kunde trigga aggressivt beteende identifierades och minimerades. Personalen 

uppmanades att aktivt reflektera över deras arbetssätt. Aktiviteter som genomfördes 

planerades utifrån individuella intresset. Det sågs en signifikant skillnad i verbal agitation och 

aggressivt beteende jämfört med tidigare observerat beteende. I personalgruppen sågs en ökad 

tolerans och förståelse för dessa beteenden, personalen kände sig även mer tillfredsställd med 

sitt arbete. Personalens attityder mot personer med demens förändrades till det bättre.  

 

Finnema et al. (2005) studie undersökte om en känsloorienterad vård kan minska förekomst 

av ångest och agitation hos personer med demens. Känsloorienterad vård beskrevs som 

omvårdnad vars syfte är att stärka emotionella och sociala funktioner för personer med 

demens. En minskad förekomst av ångest och agitation framkom hos deltagarna och att en 

känsloorienterad vård kan påverka personer med demens och vårdgivare genom att minska 

stressen.   

Sammanfattningsvis kan omvårdnad som bygger på personens livshistoria och intresse samt 

identifiering och reducering av orsaker som triggar beteendestörningar ge en minskad 

förekomst av ångest, oro, aggression och agitation hos äldre personer med demens. 

Taktil massage  

Studier (Hicks-Moore & Robinson, 2008; Sansone & Schmitt, 2000; Skovdahl, Sörlie & 

Kihlgren, 2007; Suzuki et al. 2010;) undersökte om taktil massage som gavs på händer, rygg, 

armar, fötter och ben kan minska förekomst av ångest, agitation och aggressivt beteende hos 

personer med demens. I alla studier gavs massagen i ett för deltagaren lugn och trygg miljö 

där de kunde slappna av, deltagarna tillfrågades även vid varje tillfälle om det ville ha 

massage.  Interventionstiden varierade mellan 6 veckor till ett års tid, varje massagetillfälle 

tog mellan 10 minuter till 45 minuter. Personalen som deltog i studierna utbildades i metoden 

av taktil massage. 

Studier (Hicks-Moore & Robinson, 2008; Sansone & Schmitt, 2000; Skovdahl et al., 2007; 

Suzuki et al., 2010) visade att taktil massage kan vara effektivt för att minska ångest, 

aggressivt och agiterat beteende hos personer med demens. Massagen ledde även till bättre 

relationer mellan deltagarna och personalen. Genom att ge taktil massage upplevde 



17 

 

personalen att de fick en ökad förståelse för personer med demens vilket ledde till en närmare 

relation.   

Sammanfattningsvis kan taktil massage ses som en effektiv metod för att minska ångest, 

aggression och agitation hos personer med demens, massagen skapade även bättre relationer 

mellan vårdgivaren och personen med demens.  

 

Aktivitetsmiljö 

 Denna typ av omvårdnadsåtgärd har fokus på miljön där aktiviteter genomförs. 

I en studie av Putman och Wang (2007) genomfördes en interventionsmodell som kallas för 

”the Closing Group”, studien undersökte effekten av denna intervention när det gäller ångest 

och agitation hos äldre personer med demens. The Closing Group kan ses som ett 

interventionspaket där deltagare med gemensamma intressen delades i mindre grupper på tre 

till fem personer. Grupperna träffades i avskilda lokaler med så lite stimuli utifrån som 

möjligt. Aktiviteten valdes utifrån deltagarnas intresse och dagsform. I interventionsgruppen 

minskades ångest och agitation. Flera av de studier som ingick i analysen (Richeson, 2003; 

Skovdahl et al., 2007; Suzuki et al., 2010) visade på vikten av att aktivitetsmiljön anpassas 

med lite stimuli utifrån, att den upplevs som trygg och avslappnande, att antalet deltagare är 

mindre i de grupper där aktiviteten utförs.  

 

Sammanfattningsvis är aktiviteter som genomförs i mindre grupper i lugn och trygg miljö 

användbara för att minska ångest, agiterat och aggressivt beteende.      

 

Högläsning  

Studier (Cooke et al., 2010; Gardiner et al., 2000) undersökte om högläsning kan påverka 

förekomst av ångest, agiterat och aggressivt beteende hos personer med demens. I en studie 

av Cooke et al. (2010) fick personer med demens ingå i en interventionsgrupp där de fick 

lyssna till högläsning under åtta veckors tid, en halvtimme per vecka jämfört med en 

kontrollgrupp som inte fick någon intervention. Ångest och agitation minskade i 

interventionsgruppen dock var resultatet inte signifikant jämfört mot kontrollgruppen. 

Gardiner et al. (2000) använde högläsning som individuell omvårdnadsåtgärd. Under de första 

två veckorna observerades deltagarna, två veckor senare genomfördes interventionen. 

Deltagarna fick fyra gånger i veckan tio minuters läsning samtidigt som de tittade i boken, 
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böcker valdes utifrån deltagarnas intresse. Interventionen genomfördes av en och samma 

person. Läsinterventionen visade att förekomsten av aggression och agitation hos deltagarna 

minskade jämfört med interventionens början.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att ha högläsning som intervention samt bläddra i böcker 

som är valda utifrån personens intresse kan leda till minskad förekomst av ångest, agitation 

och aggression hos personer med demens.  

 

Simulerad närvaro terapi 

Simulerad närvaro terapi (Simulated presence therapy (SPT)) innebör att närstående till 

pesonen spelar in ett band där de berättar om deras gemensamma liv och viktiga händelser. 

Peak och Cheston (2002) undersöker i sin studie effekten av simulerad närvaro terapi (SPT) 

på ångest, agitation och aggression. Deltagarnas anhöriga spelade in ett band där den 

närstående berättar kring deras gemensamma liv, på samma band fanns även en del av 

deltagarnas favoritmusik. Studiedeltagarna fick lyssna på banden vid nio tillfällen. Resultatet 

av studien visade på en minskad förekomst av aggressivitet, agitation och ångest. För två av 

deltagarna reducerades dessa beteendestörningar nästan helt. Hos de två resterande deltagarna 

sågs bara en liten skillnad i förekomsten av aggression, agitation och ångest. Detta tros bero 

på typen av relation mellan deltagare och närstående samt deltagarnas förmåga att förstå 

tekniken som användes. Hos alla deltagarna sågs de positiva känsloyttringarna öka 

exempelvis i form av glädje och engagemang. Även Davison et al. (2007) använde SPT som 

en del av interventionen i deras studie.  Där närstående informerades kring demenssjukdom 

och symtom, samt uppmanades till att delta i SPT då dem spelar in videofilmer med sig 

själva.  

 

Sammanfattningsvis kan simulerad närvaroterapi minska ångest, agiterat och aggressivt 

beteende, det finns skillnader i effektiviteten av omvårdnadsåtgärden vilket tros bero på 

relationen mellan personen med demens och dennes närstående.  

 

Omvårdnadsåtgärdernas påverkan på äldre personer med demens inom särskilt boende 

Totalt framkom fyra domäner som beskriver på vilket sätt utförande av de identifierade 

omvårdnadsåtgärderna påverkade personer med demens (tabell 4).  
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Tabell 4 Omvårdnadsåtgärdernas påverkan på äldre personer med demens_________ 

Faktorer som påverkas 

Fysiskt och psykiskt välbefinnande 

Social gemenskap 

Meningsfullhet 

Livskvalitet 

 

Studier som ingår i varje domän presenteras i (tabell 5). 

 

Tabell 5 Matris över studier som ingår i varje domän  

Fysiskt och psykiskt välbefinnande (n=7) Social gemenskap(n=5)  

Författare / År Kvalité Författare / År Kvalité 

Palo-Bengtsson & Ekman (2000) Hög Palo-Bengtsson & Ekman (2000) Hög 

Sansone & Schmitts (2000) Låg Cooke et al (2010) Hög 

Suzuki et al. (2010)  Medel Richeson (2003)  Låg 

Skovdahl et al. (2007)  Medel Sellers, 2006 Medel 

Hicks-Moore & Robinson (2008) Medel Putman &Wang (2007) Medel 

Putman & Wang (2007)  Medel   

Peak & Cheston (2002) Medel   

Meningsfullhet (n=2) Livskvalité  (n=2)  

Författare / År Kvalité Författare / År Kvalité 

Choi et al. (2009) Medel Choi et al. (2009) Medel 

Putman & Wang (2007)  Medel Putman & Wang (2007)  Medel 

Svansdottir & Snaedal (2006) Medel   

 

Fysisk och psykiskt välbefinnande 

Palo-Bengtsson och Ekman (2000) undersökte personalens upplevelse av att arrangera 

dansevenemang och hur den påverkar personerna med demens som deltog i dansen. Personal 

beskriver att dansinterventionen ökade det fysiska och känslomässiga välbefinnande hos 

personer med demens.  

En studie av Sansone och Schmitts (2000) visade att genom att ge taktil massage kunde 

välbefinnandet för personerna med demens öka. En av studiedeltagarna började även prata i 

större utsträckning än tidigare. Studier visade att taktil massage gav även avslappning och en 

känsla av bekräftelse för personer med demens samt en förbättrad nattsömn (Hicks-Moore & 

Robinson, 2008; Skovdahl et al., 2007; Suzuki et al., 2010).  Personalen observerade att 
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aktiviteter i mindre grupp i lugn och avskild miljö var en viktig del i deltagarnas vardag och 

upplevdes som mer avslappnade (Putman & Wang, 2007).  En studie av Peak och Chestons 

studie (2002) visade att simulerad närvaro terapi medförde ett ökat välbefinnande vilket 

mättes med skattningsskalor i samband med interventionen.  

 

Social gemenskap 

En studie av Palo-Bengtsson och Ekman (2000) har visat att dansevenemangen ledde till att 

andra aktiviteter arrangerades och att den sociala interaktionen ökade mellan vårdtagare och 

vårdpersonal. Danstillfällena sågs som något mer än bara dans. Intervjuerna visade att känslor 

som glädje och lycka var förknippade med dansinterventionen. Personalen berättade att 

humor och skratt var en viktig del i deras arbete, vilket även hade en positiv effekt för 

personerna med demens. Cooke et al. (2010) som undersökte två typer av interventioner 

musikbaserad aktivitet och högläsning i grupp kommer fram till att den sociala 

interaktionsförmåga ökade som resultat av interventionerna. Att delta i djurassisterade 

aktiviteter ger en signifikant ökning av graden av social interaktion för personer med demens 

(Richeson, 2003; Sellers, 2006).  

 

Putman och Wang (2007) undersökte effekten av aktiviteter i mindre grupp i lugn och avskild 

miljö för personer med demens. Intervjuerna som genomfördes med personalen i studien 

visade på att deltagarna i interventionsgruppen upplevde grupptillhörlighet. En kvinna som 

brukade vandra runt och uppredade gånger oroligt fråga efter ”sitt folk” efter att hon hade 

börjat delta i interventionsgruppen beskrev gruppträffarna som att vara med ”sitt folk”. 

 

Meningsfullhet 

En studie av Svansdottir och Snaedals (2006) visade att deltagande i musikaktiviteten var 

meningsfullt för de deltagande personerna med demens. Eftersom dem har förlorat förmågan 

att själva skapa en meningsfullhet. Liknande resultat sågs även i Choi et al. studie (2009) där 

musikbaserad aktivitet ansågs som meningsfull för äldre personer med demens. Även i 

Putman & Wang (2007) studie såg närstående gruppträffarna som betydelsefulla för 

deltagarna.  
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 Livskvalité 

En studie av Choi et al. (2009) där livskvalitén mättes med hjälp av en skala anpassad för att 

mäta livskvalité hos äldre (GQoL). Skalan ger ett kvantifierat mått på livskvalité, resultatet av 

studien var bland annat att gruppmusikaktiviteten förbättrade livskvalitén för 

studiedeltagarna. I Putman och Wang (2007) studie observerade personerna som höll i 

interventionsgruppen att aktiviteter i mindre grupp i lugn och avskild miljö ökade deltagarnas 

livskvalité samt för de medboende.  

 

Sammanfattningsvis visar att de omvårdnadsåtgärder som framkommit i resultatet påverkar 

flera faktorer hos personer med demens som har beteendestörningar, såsom fysisk och psykisk 

välbefinnande, social gemenskap, meningsfullhet och livskvalitet.  

Diskussion  

Studiens syfte var att beskriva omvårdnadsåtgärder som kan lindra beteendestörningar hos 

äldre personer med demens som bor på särskilt boende. I resultatet framkommer åtta 

omvårdnadsåtgärder som kan användas för personer med demens som har beteendestörningar. 

Dessa omvårdnadsåtgärder är musik, djurassisterad aktivitet, musikbaserad aktivitet, 

personcentrerad omvårdnad, taktil massage, aktivitetsmiljö, högläsning och simulerad närvaro 

terapi.  Omvårdnadsåtgärderna påverkade även välbefinnande, meningsfullhet, social 

interaktion och livskvalité för personer med demens. 

 

Resultatet i den systematiska litteraturöversikten visade att lyssna på musik vald utifrån 

personens preferenser enskilt eller i mindre grupp kan vara en effektiv omvårdnadsåtgärd. 

Studier visade på en signifikant minskning av ångest, oro, agitation och aggressivitet hos 

personer med demens i särskild boende. Detta styrks av Park och Pringle Specht (2009) där 

personer med demens som bor i eget hem lyssnade på egen vald musik. I studien sågs en 

signifikant minskning av agitation som resultat av musikinterventionen. Även Olofsson och 

Fossum (2009) visade att musik kunde minska ångest, stress och smärtupplevelsen hos 

personer med cancer, studien visade även på ett ökat generellt välbefinnande. Studier av 

Hartwig (2010) och Leow, Drury och Poon (2010)  beskrev att personer inom palliativ vård 

uttryckte att musik hade en positiv inverkan för dem i samband med smärta, trötthet och 

aggression vilket bidrog till ett ökat välbefinnande. Musiken upplevdes även ha störst 

lindrande effekt i samband med ångest och när de var rädda för att dö (Hartwig, 2010; Leow, 
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Drury & Poon, 2010). Detta visar att musik vald utifrån personens eget intresse kan vara 

effektiv åtgärd för att reducera ångest, oro, agitation och aggressivitet.  

Att delta i djurassisterade aktiviteter minskade olika typer av agiterat beteende hos äldre 

personer med demens som bor på särskild boende. Även andra studier Kanamori et al. (2001) 

och Le Roux och Kemp (2009) visade liknande resultat. Studier undersökte djurassisterade 

aktiviteters förmåga att minska olika typer av beteendestörningar hos personer med demens 

vid dagverksamhet på ett psykiatriskt sjukhus. Grupperna som umgicks med djur hade en 

minskad förekomst av problematiska beteenden jämfört med kontrollgrupper. Djurassisterade 

aktiviteter har även visats ha effekt för barn som upplever någon form av ångest (Weston, 

2010). Djurassisterade aktiviteter kan reducera olika typer av agiterat beteende och ångest 

med förutsättning att personen som deltar i aktivitet är intresserad av eller har haft djur. 

Resultatet av den systematiska litteraturöversikten visade att musikbaserad aktivitet var ett 

sätt att interagera med andra genom att exempelvis sjunga och spela musikinstrument i grupp. 

Musikbaserad aktivitet reducerade förekomsten av ångest, oro, agitation och aggressivitet. 

Liknande resultat sågs i en studie av Skingley och Vella-Burrows (2010) som visade att sång 

kunde minska ångest och aggressivt beteende hos äldre personer med demens som bor i eget 

hem eller vistas på sjukhus. Carbonell-Baeza et al. (2010) visade att dans och aerobics kunde 

minska ångest, smärta och trötthet hos kvinnor med fibromyalgi. Musik, sång, dans och spela 

instrument kan vara effektiv omvårdnadsåtgärd för att reducera ångest, oro, agitation och 

aggression om de har en koppling till personens livshistoria och intresse.  

 

Resultatet visade att en individanpassad omvårdnad kunde minska agitation, aggressivitet och 

ångest hos äldre personer med demens vid särskilt boende. En annan studie (Fitzsimmons & 

Buettner, 2002) visade att omvårdnadsåtgärder som baserades på individens intressen och 

livshistoria för personer med demens som bor i eget hem kunde effektivt reducera olika 

beteendestörningar. Det som också framkom i studien var att omvårdnadsåtgärder som 

medförde att deltagaren umgicks med andra hade större effekt än omvårdnadsåtgärder som 

utfördes enskilt (Fitzsimmons & Buettner, 2002). Detta styrks av en studie (Buron, 2010) där 

livshistorian användes när aktiviteter planerades vilket ledde till minskad oro och agitation. 

Livshistorian var viktig för att kunna skapa aktiviteter som var anpassade utifrån personen 

med demens intressen. Detta skapade bekräftelse för personens unika personlighet och 

livserfarenheter. Studier (Cohen-Mansfield et al., 2007; Davison et al., 2007) visade på nyttan 

av att identifiera de bakomliggande orsakerna till ångest, oro, agitation och aggression. Efter 
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att orsakssambandet var identifierat kunde omvårdnadsåtgärderna riktas och genomföras, 

denna typ av interventioner har även stöd i Socialstyrelsens riktlinjer för vård och omsorg vid 

demenssjukdom (2010). Personcentrerad omvårdnad visades vara effektivt för att reducera 

ångest, oro, agitation och aggression hos personer med demens. Personcentrerad omvårdnad 

innebär inte en specifik omvårdnadsåtgärd utan en förändring i arbetssättet och synen på 

personer med demens.  Detta kan ses som en samverkan mellan olika typer av 

omvårdnadsåtgärder där utgångspunkten är personen med demens och hans eller hennes 

livshistoria och behov.     

Resultatet i litteraturöversikten beskrev att taktil massage och stimulering kunde användas för 

att lindra ångest, oro, agitation och aggressivitet. En studie av Suzuki et al. (2010) visade att 

massagen hade effekt på kognitiva funktioner. Frasier & Kerr (1993) visade att taktil 

ryggmassage minskade förekomsten av ångest och psyko-emotionell och somatisk oro hos 

äldre personer. Taktil massage är en effektiv omvårdnadsåtgärd men måste alltid ges i samråd 

med personen som får den.  

Den systematiska litteraturöversiktens resultat visade att aktivitetsmiljön hade stor betydelse 

för omvårdnadsåtgärdens effekt. Aktiviteter som genomfördes i enskilt lugnt rum med så lite 

utifrånstimuli som möjligt där deltagarna kunde känna sig trygga och avslappnade minskade 

förekomsten av ångest, oro, agitation och aggression. Antal deltagare i gruppaktivitet bör vara 

3 till 8 personer. Detta resultat styrks av flera studier (Slaughter, Calkins, Eliaziw & Reimer, 

2006; Zeisel, Silverstein, Hyde, Levkoff, Lawton & Holmes, 2003) kring miljön vid särskilda 

boenden för personer med demens och dess betydelse för förekomsten av beteendestörningar, 

som visade att miljön bör utformas så pass hemlikt som möjligt för att öka känslan av 

trygghet och avslappning samt att lokaler avsedda för aktiviteter bör finnas på boendena. 

Genom att ha möjlighet att röra sig mellan en privat miljö och en social miljö ökar känslan av 

kontroll för personen med demens (Werezak & Morgan, 2003). Därför bör särskilda boenden 

utformas på så sätt att detta är möjligt. Vidare skriver de att miljön ska vara utformad så att 

det ska vara lätt att orientera sig och upplevas som trygg och säker. Rum där personer bor ska 

avspegla dess person samt ha en lagom nivå av ljud, ljus och synliga stimuli (Werezak & 

Morgan, 2003).  Vidare har studier (Dewing, 2009; Slaughter et al., 2006; Zeisel et al., 2003) 

visat att störande stimuli bör reduceras, exempelvis ljud från alarm eller från teknisk 

apparatur, dessa typer av ljud har visats öka agitation och oro hos personer med demens. Ljud 

som är förknippade med det vardagliga livet som människor som går, konversationer, musik 

och TV uppfattades inte som störande och hade tvärtemot en positiv påverkan för personer 
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med demens (Dewing, 2009). Därför är det viktigt att miljön där aktiviteten genomförs är 

lugn och trygg samt innehåller lite utifrånstimuli för att personer med demens sa kunna 

uppleva trygghet och avslappning, som i sin tur kan minska ångest, oro, agitation och 

aggression. När omvårdnadsåtgärder planeras bör livshistoria och intresse vara i åtanke samt 

miljöns utformning och aktivitetens möjlighet att bidra till en social gemenskap för personer 

med demens.  

Högläsning som omvårdnadsåtgärd för personer med demens som bor på särskilt boende 

kunde minska förekomsten av agitation, aggression och ångest. Litteraturen valdes utifrån 

deltagarnas intresse och livshistoria. Läsningen innebar även ett umgänge med någon annan. 

En studie (Chen & Fu, 2008) visade på att personens utbildningsnivå och hälsotillstånd 

påverkade hur pass betydelsefull läsning upplevdes. Högre utbildningsnivå och bättre hälsa 

ledde till mer läsning. En annan studie kring personer som har haft stroke visade på att läsning 

kunde ha effekt för att återfå talförmåga. Denna studie framhöll även att valet av litteratur bör 

spegla personens intresse (Higgins, McKevitt & Wolfe, 2005). Detta indikerar att högläsning 

skulle kunna hjälpa personer med demens för att minska deras ångest, agitation och 

aggression om den baseras på personens intresse.           

 

Resultat i den systematiska litteraturöversikten visade att simulerad närvaroterapi kunde 

minska förekomsten av ångest, aggressivitet och agitation hos personer med demens inom 

särskilt boende. Effekten av denna typ av omvårdnadsåtgärd varierade som kunde bero på 

relationen mellan mottagaren och den närstående som medverkar. I en studie av Woods och 

Ashley (1995) återfanns ett liknande resultat att SPT hade effekt hos personer med demens 

som upplevde oro. Vidare visar studien att personen med demens oftast valde att lyssna på 

bandet med rösten istället för musik, vilket visade på ett behov av att lyssna på något som 

känns igen och är relaterbart. Förekomst av oro, aggressivt och agiterat beteende kunde 

reduceras genom att använda simulerad närvaro terapi hos personer med demens (Woods & 

Ashley, 1995). Även Cohen-Mansfields studie (1997) använde en liknande form av SPT men 

med videoupptagning av närstående som berättade om det gemensamma livet med personen 

med demens. Studiens resultat visade att videofilmerna minskade förekomsten av verbalt 

aggressivt och agiterat beteende hos personer med demens. SPT kan vara effektiv för att 

minska ångest, agitation och aggressivitet hos personer med demens men effekten är beroende 

av hur relationen till närstående som medverkade fungerade. 
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Resultatet visade att deltagande i aktiviteter gav avslappning och bekräftelse, detta hade en 

positiv påverkan på både psykiskt och fysiskt välbefinnande. Deltagande i gruppaktiviteter 

sågs öka den sociala gemenskapen, upplevelsen av grupptillhörlighet och meningsfullheten, 

som hade en positiv påverkan på livskvalitén för personer med demens. Detta beskriver även  

Burack, Jefferson & Libow (2003) där äldre personerna lyssnade på musik utifrån deras 

preferenser enskilt vilket medförde ett ökat välbefinnande. Känslorna som beskrevs i samband 

med musikinterventionen är bland annat glädje och att känna sig ung på nytt. Enligt 

Heathcome (2010) hade djurassisterade aktiviteter en positiv effekt på välbefinnandet och 

sociala interaktioner för äldre personer med demens. Studier som undersökte effekten av 

musikterapi hos personer med psykiatriska diagnoser i olika åldrar visade att emotionell 

balans, socialisation, avslappning och kommunikation ökade (Choi, Lee & Lim, 2008; 

Covington, 2001). Ravelin, Kylmä och Korhonen (2006) visade att dans ökade fysiskt och 

psykiskt välbefinnande och förmågan att interagera med andra för personer inom psykiatrisk 

omvårdnad. Kolcaba, Schirm och Steiner (2006) visade att taktil handmassage gav ökat 

välbefinnande till äldre personer vid särskilt boende. Även i denna studie sågs en förbättring i 

relationen mellan vårdgivare och deltagare som fick massage. Social gemenskap har visats 

vara viktig för personer med demens och särskilt med familjemedlemmar, personer med 

demens tycktes ha kvar sin identitet i det tidigare livet vilket familjen påminde om (Harmer & 

Orrell, 2008). Vidare skriver författarna att social gemenskap med andra förutom närstående 

upplevs som viktig för personer med demens. Även personer som har tappat förmågan till 

verbal kommunikation har ett behov av att umgås med andra. Enligt Buron (2010) är 

livshistorian viktig för personer med demens. Livshistorien omfattar familj, tidigare arbete 

och personens intresse. Detta är även viktig kunskap för personalen eftersom den underlättar 

verbal kommunikation med personen samt för planering av aktiviteter som upplevs som 

meningsfull. Aktiviteter som planeras utifrån personens livshistoria kan leda till minskad 

förekomst av oönskade beteenden (Buron, 2010). Omvårdnadsåtgärderna har en positiv effekt 

på välbefinnande och social gemenskap för personer med demens. Dessa omvårdnadsåtgärder 

kan även bidra till förbättrade relationer mellan vårdgivare och personer med demens.  

 

Resultatet av den systematiska litteraturöversikten visade att de identifierade 

omvårdnadsåtgärderna kan bidra till en ökad livskvalité och upplevelse av meningsfullhet för 

personer med demens. Möjligheten att delta i meningsfull aktivitet är en del av livskvalitén 

(jmf. Karim et al., 2008). Aktiviteter som upplevs som meningsfulla beror på om det finns en 

koppling till personens livshistoria och intressen. Dessa aktiviteter innebär att personen med 
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demens kunde relatera till och känna igen sammanhanget (Harmer & Orrell, 2008). Att 

uppleva meningsfullhet har betydelse för livskvalitén för personer med demens enligt Karim 

et al (2008). Aktiviteter som utgår ifrån personens intressen upplevs som meningsfulla och 

ökar självförtroendet för personen som genomför aktiviteten (Hearle, Prince & Rees, 2005).  

Enligt Hoe et al. (2009) kan livskvaliteten påverkas positivt av omvårdnadsinterventioner, 

kontinuerliga livskvalitetsbedömningar är viktiga för att anpassa typen och graden av insatser 

för personer med demens. Livskvaliteten står i samband med personens egen upplevelse av 

sitt liv snarare än funktionsnedsättningen. Sammanfattningsvis har olika omvårdnadsåtgärder 

förutom möjligheten att reducera beteendestörningar även möjlighet att bidra till en mer 

meningsfull och trivsam vardag för personer med demens.   

      

Metoddiskussion      

För att kunna hålla en hög kvalitét på kunskapsöversikter bör den vara systematisk. 

Litteratursökningen var väl avgränsad med tydliga exklusions- och inklusionskriterier. De 

exklusions- och inklusionskriterier som upprättades för den systematiska litteraturöversikten 

var tydliga. Författarna genomförde en systematisk litteratursökning i fyra olika databaser. 

Det är viktigt att söka i flera databaser eftersom resultatet av sökningen kan vara olika 

beträffande utfall och relevans utifrån sökorden som används (Willman et al., 2006, s. 76). 

Studiens pålitlighet och trovärdighet påverkas positivt av att datainsamlingsmetod, 

kvalitetsgranskning och analys är tydligt beskrivna (Holopainen et al. 2008). Alla dessa 

faktorer är en förutsättning för att studien ska kunna genomföras av någon annan och gör 

studien reproducerbar (Polit & Beck, 2008, s. 108, 539). Samtliga steg i studien är tydligt 

beskrivna vilket gör studien pålitlig och trovärdig. 

 

I studien inkluderades originalstudier, kunskapsöversikter exkluderades eftersom det kan leda 

till ett cirkelresonemang. I studien användes artiklar som var publicerade mellan år 2000-2011 

detta gjordes dels för att avgränsa datamängden men även för att ge studien styrka genom att 

använda sig av de senaste forskningsresultaten. Enligt Polit och Beck (2008, s. 108, 136-137) 

visar nyare studier det rådande kunskapsläget i ämnet.   

 

Kvalitetsbedömningen av studierna genomfördes av båda författarna enskilt, för att undvika 

bias i bedömningen av studiernas kvalitet vilket kan ses som en styrka. Författarna deltog 

även i seminarier och fick hjälp vid handledningstillfällen vilket kan ses som en styrka. Alla 
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studier kvalitetsbedömdes med hjälp av protokoll för kvalitetsbedömning, vilket protokoll 

som användes bestämdes av den aktuella studiens design (jfr. Willman et al., 2006, s. 154-

157). Protokollen anpassades utifrån studierna exempelvis vid fråga om beskrivet 

randomiseringsförfarande som inte var aktuellt för exempelvis CCT-studier (Willman et al., 

2006, s. 95). Efter genomförd kvalitetsgranskning valde vi att inkludera studier som 

bedömdes ha låg kvalitet eftersom att vi ville skapa en överblick av det omvårdnadsåtgärder 

som finns att tillgå och inte skapa evidens för en viss omvårdnadsåtgärd. Enligt Willman et al. 

(2006, s. 95-96) studier av varierande kvalitet kan användas. Studier av låg kvalitet användes 

eftersom studier av hög och medel kvalitet saknades för en del av omvårdnadsåtgärderna. 

Studiens tillförlitlighet bedöms vara hög, eftersom studier som ingår i litteraturöversikten var 

genomförda i olika länder och visade liknande resultat.  

En svaghet i litteraturstudien kan vara att litteratursökningen är väldigt bred eftersom ingen 

specifik omvårdnadsåtgärd söktes, detta kan tänkas ha lett till att en del relevanta studier har 

missats. Sökningen kompletterades med manuell sökning utifrån referenslistor i 

kunskapsöversikter som påträffades under litteratursökningen. Sökning i databaser bör 

kompletteras med manuell sökning (Holopainen, Hakulinen-Viitanen & Tossavainen, 2008; 

Willman et al., 2006, s. 72).  Även begränsning på publiceringsår kan vara en svaghet 

eftersom det inte finns så mycket forskning om vissa omvårdnadsåtgärder och studier 

publicerade tidigare än år 2000 uteslöts ifrån resultatet. 

 

Slutsats 

Omvårdnadsåtgärderna som identifierades i litteraturstudien har visats kunna minska ångest, 

oro, agitation och aggression hos personer med demens. Idag är mycket av behandlingen mot 

dessa beteendestörningar farmakologisk vilket även kan orsaka biverkningar som kan påverka 

livet negativt. De identifierade omvårdnadsåtgärderna kan användas som komplement till den 

medicinska behandlingen. Att utgå ifrån personen med demens och han eller hennes 

livshistoria samt intressen är en viktig del av hur omvårdnadsåtgärder planeras och dess 

möjlighet att minska beteendestörningar. Vikten av social gemenskap och miljön där 

aktiviteten genomförs är stor. Genom att erbjuda en aktivitet som kan påminna om tidigare liv 

för personer med demens ger det inte bara en minskad förekomst av ångest, oro, agitation och 

aggression, utan även ett ökat välbefinnande och meningsfullhet i livet. Det viktigaste är inte 

den specifika omvårdnadsåtgärden utan det viktigaste är snarare om det finns en koppling till 
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tidigare liv och intressen. Omvårdnad bör planeras och ges utifrån personens behov och 

livshistoria. De flesta av dessa omvårdnadsåtgärder innebär inte någon större kostnad. 

Kontinuiteten är viktig dels för att det ger rutin i vardagen för personer med demens och för 

att åtgärderna inte har någon större effekt om det bara ges en gång. Förhoppningen är att 

denna kunskapsöversikt ska ge en överblick och inspirera till att använda omvårdnadsåtgärder 

för att ge ett bättre liv för personer med demens. När studien genomfördes upptäckte vi att det 

finns för lite forskning om vissa omvårdnadsåtgärder som tillexempel simulerad närvaro 

terapi. Även kvalitativ forskning om omvårdnadsåtgärder i denna studie har för litet underlag. 

Därför behövs det mera kvalitativ och kvantitativ forskning om olika åtgärder som kan 

reducera beteendestörningar hos personer med demens och förbättra livskvalité.  
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Sung et al. 
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Kvantitativ 

 

52 RCT studie  

Statistisk analys 

 

Att lyssna på musik utifrån 

personens egna preferenser kan 

lindra ångest. Effekt kunde ses 

under pågående intervention med 

minskad ångest, dock fanns det 

ingen kvarstående effekt efter 

studiens avslutande. 

 

 

Hög 

Cohen-

Mansfield et 

al.  

2007 

 USA 

 

 

Kvantitativ 167 Kvasi-experimentell 

Statistisk analys 

Signifikant skillnad mellan 

kontrollgrupp och 

interventionsgruppen gällande 

förekomst av agitation, ångest och 

oro. 

 

 

Medel 

Suzuki et al.  

2010 

Japan 

 

 

 

 

 

Kvantitativ 40 Kvasi-experimentell 

Statistisk analys 

Taktil massage reducerade 

förekomsten av aggression. 

Effekten påverkades av 

vårdgivarens relation till patienten 

om det fanns en bra relation hade 

massagen effekt. Fanns det inte en 

bra relation hade inte massagen 

effekt. Taktil massage kan vara 

effektivt vid icke-verbal 

kommunikation. Bättre nattsömn. 

 

 

 

Medel 

Putman & 

Wang  

2007 
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Kvantitativ

- Kvalitativ 

16 Experimentell med 

Mixed metod. 

Checklistor/ 

observationer. 

Statistisk analys+ 

kommentarer om 

interventionseffekt.  

 

 

 

Minskad förekomst av ångest och 

agitation samt en ökad 

interaktion. Interventionen ansågs 

även öka livskvaliteten för 

deltagarna och 

närstående/medboende. 

Medel 

Skovdahl et 

al. 

2007 

 Sverige 

 

Kvalitativ 

Kvantitativ 

5 Mixed metod 

Observationer/ 

Dokumentation 

Innehållsanalys av 

kvalitativ och kvantitativ 

data enligt Polit och 

Hungler, Berg  

Taktil massage kan vara en 

effektiv metod för att ge 

avslappning, icke-verbal 

kommunikation och bekräftelse 

till personer med demens. 

Massagen måste ges med respekt 

för individen. 

 

 

Medel 

Sung et al. 

2010  

Taiwan  
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52 RCT studie  

Statistisk analys 

 

Att lyssna på musik utifrån 

personens egna preferenser kan 

lindra ångest. Effekt kunde ses 

under pågående intervention med 

minskad ångest, dock fanns det 

ingen kvarstående effekt efter 

studiens avslutande. 
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Choi et al 

2009 
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Kvantitativ 20 CCT studie 

Statistisk analys 

Förekomsten av BPSD minskade 

under interventionstiden, 5 veckor 

efter avslutad intervention sågs 

ingen större skillnad mellan 

grupperna gällande förekomst av 
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Medel 

Finnema 

et.al.  2005 

Nederländer

na 

 

 

 

 

Kvantitativ 245 RCT-studie 

Statistisk analys 

Personcentrerad omvårdnad 

minskade ångest och agitation. 

Livskvaliteten och förmågan att 

skapa relationer ökade. 

Hög 

Testad et al. 
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Norge 

 

 

 

Kvantitativ 4 

äldre 

boend
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RCT studie 

Statistisk analys 

I interventionsgruppen sågs en 

reducering av förekomsten av 

agitation, och minskade 

användningen av 

begränsningsåtgärder med 50%. 

 

 

Medel 

Svansdottir 

& Snaedal 

2006 

Island 

 

 

Kvantitativ 47 RCT studie 

Statistisk analys 

Positiv effekt på förekomst av 

BPSD som aggressivitet och 

ångest. Ökad livskvalitet. Men 

ingen kvarstående effekt efter 

avslutad intervention. 

 

 

Medel 

Van de 

Winckel 

et.al. 

2004 

Belgien 

 

 

Kvantitativ 25 RCT studie 

Statistisk analys 

Kombination av musik och 

träning förbättrar kognitiva 

funktioner men har ingen 

signifikant påverkan på BPSD. 

Medel 

Sung et.al. 

2006 

Land: 

Taiwan 

 

 

Kvantitativ 36 RCT- studie 

Statistisk analys 

Kombination av musik och 

rörelse minskar signifikant 

förekomst av agitation och 

förbättrar kognitiv förmåga. 

 

Medel 

Guetin et.al.  

2009 

Frankrike 

 

 

 

Kvantitativ 30 RCT- studie 

Statistisk analys 

 

Individuellt anpassad musikterapi 

minskar signifikant förekomsten 

av ångest och BPSD, ingen 

kvarstående effekt efter avslutad 

intervention. 

 

 

Medel 

Palo-

Bengtson & 

Ekman 

2000 

Sverige 

 

Kvalitativ 

studie 

7 Intervju med öppna 

frågor  

Fenomenologisk analys 

enligt Giorgi  

Personal upplevde att 

dansinterventionen ökar psykiskt 

och fysiskt välbefinnande hos 

personer med demens.  Samt att 

det har en positiv inverkan på 

vårdpersonalen. 

Hög 
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Författare / 

År / Land 
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studie 

Delta

gare 

Metod 

Datainsamling/Analys 
Huvudfynd Kvalité 

Richeson   

2003 

USA 

 

 

 

Kvantitativ 15 Kvasiexperimentell 

studiedesign 

Statistisk analys 

Interventionen hade effekt på det 

agiterade beteendet och ökar den 

sociala interaktionen. Ingen 

kvarstående effekt efter studiens 

avslutande. 

Låg 

Sansone & 

Schmitt 

2000 

USA 

 

 

 

 

 

Kvantitativ 

Kvalitativ 

190 Mixed methods 

(demonstrations-projekt) 

Checklistor/ 

observationer. 

Statistisk analys+ 

kommentarer om 

interventionseffekt. 

Taktil beröring kan trösta och ge 

lugn till personer som upplever 

rädsla, ångest och stärker 

vårdpersonalens relation till 

personerna med demenssjukdom. 

Närstående upplevde att deras 

relation förbättrades. 

Taktil beröring minskar ångest 

och aggression men har ingen 

påverkan på smärtupplevelsen. 

 

 

Låg 

Peak & 

Cheston 

2002 

UK 

 

 

 

 

 

Kvantitativ 4 Case-control studie 

Statistisk analys 

I resultatet sågs en signifikant 

skillnad avseende aggressivitet, 

ångest och agitation. 

Välbefinnandet ökade. 

Interventionen var inte positiv för 

alla deltagare, för en deltagare 

sågs en stor minskning av 

välbefinnandet. Effekten kan 

tänkas vara beroende på typen av 

relation mellan personen med 

demenssjukdom och dennes 

närstående.   

 

 

Medel 

Davidson et 

al. 

2007 

Australien  

 

Kvantitativ 31 Clinical control trial 

Statistisk analys 

Minskad förekomst av verbalt 

agiterat beteende och fysiskt 

aggressivt beteende under 

interventionstiden. 

 

 

 

 

Medel 

Cooke et al. 

2010 

Australia 

 

 

 

Kvantitativ 47 RCT med crossover 

Statistisk analys 

Under interventionstiden sågs 

ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna avseende agitation och 

ångest.  

 

 

 

 

 

Hög 

Hicks-

Moore & 

Robinson 

2008 

Kanada 

 

Kvantitativ 41 Experimentell upprepad 

Statistisk analys 

Reducering av agitation och 

aggression sågs oberoende av 

massage eller musik. Det var en 

signifikant skillnad mellan 

kontrollgrupp och 

interventionsgrupp.  

Medel 
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studie 

Delta

gare 

Metod 
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Huvudfynd Kvalité 

Chrzescijans

ki et al. 

2007 

Australien 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ 128 CCT studie 

Statistisk analys 

Aggressionen sågs minska dock 

var det ingen statistisk signifikant 

effekt. Personalens attityder mot 

de boende hade inte heller 

förändrats signifikant. Det sågs ett 

samband mellan personalens 

bemötande och förekomsten av 

aggression hos personer med 

demenssjukdom, detta troddes 

bero på personalens 

föreställningar kring personerna 

med demenssjukdom.   

 

 

Hög 

Ledger & 

Baker 

2007 

Australien 

 

 

 

Kvantitativ 60 Kvasi-experimentell 

studiedesign 

Statistisk analys 

Under studiens första tid sågs en 

signifikant skillnad gentemot 

kontrollgruppen, med tiden 

jämnade dock detta ut sig.  

Hög 

Gardiner et 

al. 

2000 

USA 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ 

 

2 Experimentell fallstudie 

Statistisk analys 

Minskad förekomst och grad av 

aggression och agitation under 

musikinterventionen och 

veckorna efter avslutad 

intervention jämfört med veckor 

före intervention. 

Läsinterventionen visade att 

förekomsten av aggression och 

agitation minskade men inte 

signifikant.   

 

 

Medel 

Sellers 

2006 

USA 

Kvantitativ 4 Experimentell fallstudie 

Statistisk analys 

Det sågs en signifikant skillnad i 

graden av social interaktion och 

minskat agiterat beteende.  

 

 

Medel 

                                  

 


