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Abstrakt 
Agitationstillstånd är mycket vanligt förekommande hos personer med 

demens och ger upphov till försämrad livskvalitet. Andra negativa 

konsekvenser är ökad användning av neuroleptika och ökad 

arbetsbelastning för personalen, som upplever att de inte har verktyg 

för att kunna förebygga agitation på ett effektivt sätt. Syftet med 

studien är att beskriva interventioner för att förebygga agitation hos 

personer med demens, för att göra detta användes metod för 

systematisk litteraturöversikt.  Fyra databaser genomsöktes, 

Academic, Pubmed, Medline och Cinahl. Totalt inkluderades 19 

artiklar i studien. Interventionerna delades in i 4 kategorier: musik; 

beröring; fysiska aktiviteter och övrig sinnesstimulering. Resultatet 

visade på att interventionerna som beröring, fysiska aktiviteter och 

musik hade en positiv inverkan på agitation hos personer med demens. 

Under kategorin övrig sinnesstimulering var det endast Snoezelen som 

visade positiv inverkan på agitation hos personer med demens. 

Effekten av interventionerna var till stor del beroende av att de 

anpassades individuellt till personen. 

 

Nyckelord: Demens, agitation, intervention, prevention, omvårdnad, 

systematisk litteraturöversikt. 
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Enligt Román (2002) kan demens definieras som ett syndrom präglad av progressiv förlust av 

kognitiva färdigheter, med betoning på minnesförlust som stör det sociala och yrkesmässiga 

tillvaron. De tre vanligaste demensformerna är Alzheimers sjukdom (AD), Frontaltemporal 

demens (FTD) och Vaskulär demens (VaD). Symtomen vid demens beror på vilken del av 

hjärnan som är drabbad och de viktigaste delarna av diagnostiken är att fastställa den kogniti-

va påverkan samt genomföra en datortomografi (Aiko et al, 2004). Symtom som försvårar det 

dagliga livet för den som drabbas av demens kan exempelvis vara svårigheter att tolka sin-

nesintryck (agnosi) och att utföra viljestyrda handlingar (apraxi). Symtomen varierar beroende 

på svårighetsgraden av demens. Vid måttlig till svår grad av demens kan beteenden som ag-

gressivitet, skrikighet, mållöst vandrade, plockighet och apati förekomma (Kong, 2005). 

 

Kverno, Rabins, Blass, Hicks och Black (2008) fann att en stor andel (50%) av personer med 

avancerad demens uppvisar ett agitationsbeteende. Kong (2005) identifierar fem attribut för 

att ett beteende/handling kan klassificeras som agitation. Att handlingen/beteendet är orim-

ligt/häftig, opassande, upprepande, ospecifikt och observerbart. Exempel på agitations bete-

ende kan vara olämplig verbal och motorisk aktivitet, mållöst vandrande, svärande, skrikande, 

bitande och fysisk våld. Orsaker till uppkomsten av agitation kan vara miljömässiga, interper-

sonella relationer, begränsningsåtgärder och patologiska orsaker. Exempel på patologiska or-

saker kan vara neurologiska faktorer knutna till sjukdomen, gäller skärskilt FTD. Andra orsa-

ker kan vara fysiska som smärta, infektioner eller sömnproblem. Exempel på interpersonella 

orsaker kan vara språkhinder, problem att uttrycka sig verbalt eller konflikt med andra patien-

ter eller personal. Miljömässiga faktorer som kan utlösa agitation är reaktioner på oljud, in-

kräktande på personligt integritet eller för låg personaltäthet. Agitation som utlöses av tvång 

kan orsakas av fysiska begränsningar, tvångsåtgärder eller anti-psykotiska läkemedel (Kong, 

2005).   

 

Karlsson, Bucht, Eriksson och Sandman (2001) menar att förekomsten av begränsningsåtgär-

der är vanligt förekommande inom äldrevården, 45 % av de som bor på äldreboenden har va-

rit utsatta för begränsningsåtgärder. I andra studier (Hamers, Gulpers & Strik, 2003; Kverno et 

al, 2008; Liukkonen & Laitinen, 1994) anges agitationsbeteenden som orsak till begräns-
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ningsåtgärder i 17-26% av fallen. Kverno, et al. (2008) definierar begränsningsåtgärder som 

inskränkning i rörelsefriheten hos personer med demens. Exempel på begränsningsåtgärder är 

låsta dörrar på avdelningen, användande av bälte på stol och elektroniska övervakningssy-

stem. Enligt Karlsson, Bucht, Eriksson och Sandman (1998) finns en stor okunskap bland 

vårdpersonalen om när och hur fysiska begränsningsåtgärder får användas, de fann att en stor 

majoritet av vårdpersonalen trodde att det var tillåtet att använda begränsningsåtgärder vid 

agitationstillstånd. Samtidigt ansåg 32 % av vårdpersonalen att det var nödvändigt att använda 

begränsningsåtgärder på personer med demens som uppvisar agitationsbeteende. Karlsson et 

al (2001) fann att personalens attityd påverkar i vilken omfattning begränsningsåtgärder an-

vänds. Främst anser vårdpersonalen att de inte har några alternativa metoder att använda sig 

av och detta medför att personalen känner frustration och skuld över att ta till begränsningsåt-

gärder som hjälp vid agitation. 

 

Kim (2000) beskriver omvårdnad som att hjälpa individen att leva så gott man kan med sig 

själv, med sin omvärld och i den kontext man befinner sig i. Omvårdnad är inte enbart att 

identifiera eventuella risker eller hinder utan även att hjälpa och stödja individen i den 

situation man befinner sig i. Omvårdnad skall hjälpa individen att leva mera kreativt, mera 

meningsfullt, mera förståndigt och öka den personliga kontrollen. SBU (2006) skriver att 

omvårdnad kan lindra symtom som kan uppkomma vid demens och är ett nödvändigt 

komplement vid sidan av läkemedels behandling som riktar sig på specifik diagnos. Det är 

viktigt att omvårdnaden är individanpassad och att vårdpersonalen har kunskaper om 

omvårdnad vid demens samt kännedom om den enskilda individen och dess livshistoria 

eftersom det anses öka välbefinnandet hos personen med demens. Skovdahl, Larsson och 

Kihlgren (2003) samt Mccabee, Davison och George (2006) anser att vårdpersonalens 

agerande betyder mycket för förekomsten av agitation vid demens och att utbildning av 

vårdpersonalen minskar agitation och läkemedelsanvändning. Cohen-Mansfield, Libin och 

Marx, (2007) menar att sjuksköterskan först måste utesluta att agitationen har fysiska orsaker 

som smärta, infektioner eller läkemedelsbiverkningar innan andra åtgärder sätts in.  

 

Enligt Liukkonen (1992) har vårdpersonalen tendens att välja bort frivilliga aktiviteter som 
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promenader och istället fokusera på obligatoriska avdelningsrutiner som att städa. Detta gör 

att personer med demens får spendera tiden ensam eller med andra personer med liknande 

problematik. Dagen blir tråkig och monoton. Vårdpersonalen ser personen med demens som 

en passiv mottagare av vård. Detta resulterar i att vårdpersonalen inte ser till de enskilda be-

hoven eller arbetar för att stärka de förmågor som finns kvar, vilket i sin tur leder till att för-

mågorna förloras snabbare. Liukkonen (1992) visar också att vårdpersonalens agerande i hög 

grad styrs utifrån hur trötta de är och den arbetsbelastning de har. De personer som vårdperso-

nalen uppfattar som samarbetsvilliga och trevliga får mer hjälp och erbjuds aktiviteter i högre 

utsträckning än de som uppfattas som ”jobbiga” och motsträviga.  

 

Agitationstillstånd är mycket vanliga hos personer med demens men attityd och kunskapsbrist 

hos vårdpersonalen gör att de upplever att de saknar möjlighet att hantera dessa tillstånd. 

Detta gör att personer med demens riskerar att få ett sämre välbefinnande, att kvarvarande fy-

siska och kognitiva förmågor förloras snabbare. Agitation leder också till sämre arbetsmiljö 

och högre arbetsbelastning för vårdpersonalen, som dessutom uttrycker att de mår dåligt över 

att tvingas ta till metoder som begränsar personen i dennes dagliga liv. Därför anser vi att det 

är viktigt att söka alternativ för att förebygga agitationstillstånd eftersom detta leder till ökat 

välbefinnande hos personen med demens samt ger kunskap och ökar arbetsglädjen hos vård-

personal. Syftet med studien var att beskriva interventioner för att förebygga agitation hos 

personer med demens.  

 

Metod 

I denna studie var avsikten att beskriva olika interventioner som förebygger agitation vid 

demens, detta genom en systematisk litteraturöversikt (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, 

s.49-51). Systematisk litteraturöversikt är en effektiv metod för att sammanställa en stor 

mängd data från ett begränsat område (Polit & Beck, 2004, s.108).  

 

Frågeställningen till studien är vilka interventioner finns det för att förebygga agitation hos 

personer med demens. Eftersom studien har fokus på omvårdnad har studier som rör medi-

cinska behandlingar eller organisatoriska problem som arkitektur, utformning av boendet samt 
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personaltäthet exkluderats eftersom ansvaret för dessa åtgärder ligger hos andra professioner 

än sjuksköterskan. Studier publicerade före 1995 exkluderas i litteratursökningen eftersom vi 

vill belysa aktuella interventioner. Studierna skall vara granskade (peer-reviewed) och publi-

cerade i en vetenskaplig tidskrift och skrivna på svenska eller engelska.  

 

Litteratursökning 

Databaser som vi använt oss av är Academic Search Elite, Pubmed, Medline och Cinahl. Vi 

anser att dessa databaser gav oss tillräckligt med data att bearbeta. Enligt Willman et al (2006, 

s.63-64) är det viktigt att känna till databasens uppbyggnad i samband med att bestämma sök-

orden. Därför kontrollerade vi att sökorden vi använt ingår i databasens uppslagsverk, The-

saursus (THS) i Cinahl, Subject Terms (ST) i Academic Search Elite, MeSH (MSH) i Pubmed 

och Medline. Sökorden som vi använt är Nursing, Dementia, Agitation och för att komma ned 

till ett hanterbart antal artiklar användes sökordet prevention. Sökningen skedde så att först 

gjordes en allmän sökning på databasen med ett sökord som motsvarar databasens uppslags-

verk. Därefter användes kombinationssökning med s.k booleska söktermer. Willman et al. 

(2006, s.66) skriver att det inte är tillräckligt för en forskare att söka med enbart en sökterm 

vid en systematisk sökning, utan sökorden bör kombineras. Vidare menar Willman et al. 

(2006, s.69) att bästa sökresultat får man när man söker med MeSH termer kombinerat med 

fritextord. Litteratursökningen presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Söknr *) Söktermer Antal ref Urval (n=18) 

CINAHL 2009-09-12     

1 TSH Dementia 13374  

2 TSH Agitation 1429  

3 FT 1 AND 2 473  

4 TSH Nursing 223325  

5 FT 1 AND 4 3355  

6 FT 3 AND 4 217  

7 FT 6 AND Prevention 47 8 
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forts. Översikt av litteratursökning 
Söknr  *) Söktermer Antal ref Urval (n=18) 

ACADEMIC 2009-09-12 

1 ST Dementia 7399  

2 ST Agitation 1139  

3 FT 1 AND 2 132  

4 ST Nursing 112133  

5 FT 1 AND 4 1773  

6 FT 3 AND 4 51 5  

MEDLINE 2009-09-12 

1 MSH Dementia 33865   

2 MSH Agitation 5366   

3 FT 1 AND 2 857   

4 FT 1 AND Nursing 3675   

5 FT 3 AND Nursing 292   

6 FT 5 AND Prevention 42 2   

PUBMED 2009-09-12 

1 MSH Dementia 63397  

2 MSH Nursing 201076  

3 FT 1 AND 2 4633  

4 MSH Agitation 6009  

5 FT 1 AND 4 1087  

6 FT 3 AND 4 346  

7 FT 6 AND Prevention 51 3 

 

*MSH – Mesh termer i databasen Pubmed. TSH – Thesaurustermer i databasen Cinahl. ST - thesaurusterm i 

Academic Search Elite. FT – Fritextsökning. 

 

Urval och kvalitetsgranskning 

Vid urvalet har vi läst abstraktet för att identifiera om studien motsvarar vårt syfte samt att 

den uppfyller ställda inklusions/exklusionskriterier. Artiklarna hämtades sedan i fulltext direkt 

från databasen eller beställdes via biblioteket. Därefter lästes artikeln i sin helhet för att kunna 

göra ett sluturval. Totalt lästes abstrakten från 149 artiklar, 45 artiklar lästes i sin helhet varav 

21 kvalitetsgranskades då de motsvarade våra inklusions- och exklusionskriterier. Kvalitets-

granskningen gjordes så att båda författarna läste studien var för sig och gjorde en individuell 
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kvalitetsgranskning med protokoll för kvalitetsbedömning av systematiska litteraturöversikter 

och meta-analyser eller med protokoll för bedömning av studier med kvantitativ/kvalitativ 

metod (Willman et al 2006, s.152-156). Bedömning av studien skedde med hjälp av en tregra-

dig skala. För att en studie skall får hög kvalitet krävs att 80-100% av kriterierna i gransk-

ningsprotokollet uppfylls. 70-79% ger kvalitet medel. Under 70% ger låg kvalitet (Willman et 

al, 2006, s.96). 3 av de 21 kvalitetsgranskade studierna exkluderades på grund av låg kvalitet. 

Dessa hade stort bortfall, beskrivning över deltagarna var bristfällig eller resultatet var otyd-

ligt och svårtolkat. 

 

 

Tabell 2 Översikt av artiklar till analysen (n= 18) 

Författare/år Typ av studie 

 
Deltagare 

 
Metod 

 
Huvudfynd 

 
Kvalitet 

 
Buettner & Fitz-

simmons. 2004. 

Kvantitativ 20 delta-

gare. 80% 

Kvinnor. 

Pilotstudie Fysiska aktiviteter 

visade minskning av 

agitation i förmid-

dagsgruppen. Agita-

tion ökade i efter-

middagsgruppen. 

Medel 

Denny. 1997. Kvantitativ 24 delta-

gare. 75% 

kvinnor. 

Quasi-

experiment 

Lugn musik vid mål-

tiden visade signifi-

kant minskning av 

agitation jämfört 

med kontroll.  

Medel 

Dowling, Graf, 

Hubbard & Lux-

enberg. 2007. 

Kvantitativ 70 delta-

gare. 57 

kvinnor, 

13 män. 

RCT Ljusbehandling 

minskad agitation 

och aggressivitet i 

samtliga interven-

tionsgrupper  

Hög 

Hawranik, 

Johnston & Dea-

trich. 2008. 

 

Kvantitativ 51 delta-

gare. 36 

kvinnor. 

15 Män. 

RCT Teraputic Touch vi-

sade positiv effekt på 

agitation. Studien 

visade 2 ggr högre 

förekomst av agita-

tion i kontrollgrupp 

jämfört med inter-

ventionsgruppen 

 

Hög 
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forts. Översikt av artiklar till analysen (n=18)      

Författare/år Typ av studie 

 
Deltagare 

 
Metod 

 
Huvudfynd 

 
Kvalitet 

 

Kolanowski, Lita-

ker & Buettner. 

2005. 

Kvantitativ 33 delta-

gare. 77% 

kvinnor. 

Crossover 

experiment 

Fritidsaktiviteter vi-

sade signifikant 

minskning av agita-

tion i interventions-

gruppen jämfört med 

kontrollgrupp.  

Hög 

Kovach et al., 

2004. 

Kvantitativ 78 delta-

gare. 71 

kvinnor. 7 

män. 

RCT BACE intervention 

visade att agitation i 

interventionsgruppen 

minskade med 8% 

jämfört med kon-

trollgrupp.  

Medel 

Lou, 2001. Litteratur-

översikt 
- Litteraturstu-

die 

7 av 8 studier visar 

att musik har en po-

sitiv effekt på agita-

tion. 

 

Hög 

Lynn Hicks-

Moore. 2005. 

Kvantitativ 30 delta-

gare. 70% 

kvinnor. 

Quasi-

experiment 

Terapeutisk musik 

vid måltid hade en 

signifikant effekt på 

agitation  

Hög 

Ragneskog, Asp-

lund, Kihlgren & 

Norberg. 2000 

Kvantitativ 4 deltaga-

re. 1 

kvinna. 3 

män. 

Observa-

tionsstudie 

Studien visar att re-

sultatet av musikin-

tervention är indi-

vidberoende.   

Medel 

Remington. 2002. Kvantitativ 68 delta-

gare. 87% 

kvinnor 

Quasi-

experiment 

Handmassage och 

lugnande musik vi-

sade signifikant 

minskning av agita-

tion i samtliga inter-

ventionsgrupper. 

Hög 

Richeson & Neill. 

2004. 

Kvantitativ 27 delta-

gare. 21 

kvinnor, 6 

män. 

Quasi-

experiment 

Terapeutisk musik 

under måltid mins-

kade agitation med 

21%. Matintaget 

ökade med 8.6% 

Hög 
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forts. Översikt av artiklar till analysen (n=18) 

Författare/år Typ av studie 

 
Deltagare 

 
Metod 

 
Huvudfynd 

 
Kvalitet 

 
Skovdahl et al., 

2006. 

Kvalitativ 5 deltaga-

re. 4 män, 

1 kvinna. 

Observa-

tionsstudie 

Taktilmassage var 

svårt att utföra om 

personen med de-

mens var orolig eller 

uppjagad. Taktilmas-

sage gav bästa effekt 

efter några ggr. 

Närmare relation till 

patienten. 

Hög 

Sloane et al., 

2004. 

Kvantitativ 69 delta-

gare. 

95,7% 

kvinnor i 

kontroll-

grupp. 

73,9 i in-

terven-

tionsgrup-

pen. 

RCT Studien undersöker 

effekten av dusch 

och badteknik för att 

förebygga agitation. 

Förekomsten av agi-

tation minskade 

markant i båda inter-

ventionsgrupperna 

jämfört med kon-

trollgrupp. 

 

Hög 

Snow, Hovanec & 

Brandt. 2004. 

Kvantita-

tiv/kvalitativ 

7 deltaga-

re.  

Pilotstudie Studien undersöker 

aromterapi vid agita-

tion. Interventioner-

na hade ingen effekt.  

Medel 

Sung & Chang. 

2005. 

Litteratur-

översikt 
- Litteraturstu-

die 

Musik hade positiv 

effekt på agitation 

 

Medel 

Sung & Chang. 

2006. 

Kvantitativ 36 delta-

gare. 10 

kvinnor. 

26 män. 

RCT Studien undersöker 

musik som interven-

tion vid agitation. 

Signifikant minsk-

ning av agitation i 

interventionsgruppen 

Hög 

Van Weert et al. 

2005. 

Kvantitativ 125 delta-

gare. 101 

kvinnor. 4 

män. 

Quasi- expe-

riment 

Studien undersöker 

Snoezelen vid de-

mensvård. Signifi-

kant förändring på 

agitation konstatera-

des med interventio-

nen 

 

Hög 

Volcier et al. 2006. Kvantitativ 90 delta-

gare. 

100% 

män. 

Observa-

tionsstudie 

Studien visar att kon-

tinuerlig aktivering 

minskade agitation. 

Hög 
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Analys 

Studier som ingick i analysen presenteras i tabell 2. Artiklarna lästes igenom i sin helhet för 

att skapa en överblick av innehållet, därefter plockades de textenheter som svarade mot syftet 

ut och kondenserades och sammanställdes till kategorier (jfr. Whittemore & Knafl, 2005).   

 

Resultat 

Resultatet av analysen gav upphov till fyra kategorier som nedan presenteras i tabell 3. Varje 

kategori beskriver de använda interventionerna samt vilken effekt interventionen hade på del-

tagarna. 

 

Tabell 3 Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier 

Fysiska aktiviteter 

Beröring 

Musik 

Övrig sinnesstimulering 

 

Fysiska aktiviteter 

Fyra studier behandlar aktivitetens betydelse som intervention för att förebygga agitation vid 

demens (Buettner & Fitzsimmons, 2004; Kolanowski, Litaker & Buettner, 2005; Kovach, 

Taneli, Dohearty, Schlidt, Cashin & Silva-Smith, 2004; Volicer, Simard, Heartquist, Medrek 

& Riordan, 2006). 

 

Volicer et al. (2006) har i sin studie erbjudit kontinuerliga aktiviteter till personer med demens 

för att minska agitation som uppstår till följd av rastlöshet och tristess. Aktiviteterna var struk-

turerade exempelvis, träning, eller ostrukturerade, som konversationer. Aktiviteterna anpassa-

des individuellt utifrån personens förmågor, de med lättare demens erbjöds aktiviteter som 

sport, allsång, dans och spel. Personer med svårare demens erbjöds interventioner som massa-

ge, sensorisk stimulering eller att bolla med ballonger. Personalen var hela tiden närvarande 

för att hjälpa till med aktiviteterna eftersom personer med demens kan ha svårt att fokusera på 
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en uppgift under en längre tid. Allmänna dagliga aktiviteter (ADL) som rakning och munvård 

gjordes meningsfulla, genom att samtal fördes under interventionen och genom att ett rum in-

reddes som frisersalong dit de boende fick gå för att bli rakade istället för att rakningen utför-

des på deras rum. Resultatet visade på en signifikant minskning av agitationsbeteenden och en 

minskning av användandet av neuroleptika (Volicer et al. 2006). Buettner och Fitzsimmons 

(2004) har i studien använt sig av aktiviteter som syftar till att förbättra de fysiska förmågorna 

och därigenom minska agitationsbeteenden hos personer med demens. En grupp erhöll ett 30 

minuters träningsprogram till musik kl 10 varje morgon i fyra veckor, den andra gruppen fick 

motsvarande intervention kl 14:30 varje eftermiddag. Deltagarna hade själva fått vara med 

och utforma rörelserna samt önska musik. Resultatet visade att förekomsten av agitation 

minskade signifikant i morgongruppen medan det sågs en ökning av agitation i eftermiddags-

gruppen (Buettner & Fitzsimmons, 2004). 

 

Kolanowski, et al (2005) har undersökt effekten av aktiviteter som valts utifrån fysisk och 

kognitiv förmåga, intressen före sjukdomsdebut eller en kombination av dessa. 30 deltagare 

randomiserades till en av 6 aktivitetsgrupper. Aktiviteterna kunde bestå av ex spel, dans, all-

sång, hushållsarbete eller promenader. Resultaten visade att skillnaden mellan de tre interven-

tionsgrupperna var små men gruppen där aktivitet valdes enbart utifrån förmågor ägnade 

mindre tid till aktiviteter än övriga två grupper. En klar förbättring av agitationstillstånden 

syntes i alla grupper jämfört med kontrollgruppen.  

 

Kovach et al (2004) har undersökt effekten av Balancing Arousal Controll Excesses (BACE), 

vilket innebär att balansera nivån av stimuli som personer med demens utsätts för. Interven-

tionen bestod i att deltagarna, 71st varav 36 i interventionsgruppen, fick ett aktivitetsschema 

som skapade balans mellan perioder av hög stimuli och perioder med låg stimuli. Under inter-

ventionen definierades obalans i stimuli som en period längre än 1,5 timme utan förändring i 

stimulinivå. Graden av stimuli bedömdes utifrån deltagarnas aktivitetsnivå, ”sovande”, ”oen-

gagerad”, ”låg stimulinivå” och ”hög stimulinivå”. Resultatet av studien visade att agitationen 

minskade i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen, som inte erhöll någon inter-

vention. 
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Sammanfattningsvis så tyder studiernas resultat på att aktiviteter har en viss effekt på agita-

tion vid demens. Storleken på effekten varierar men resultaten tyder på att effekten är större 

om aktiviteterna individanpassas.  

 

Beröring 

Flertalet studier (Hawranik, Johnston & Deatrich, 2008; Remington, 2002; Skovdahl, Sörlie & 

Kihlgren, 2006; Sloane et al., 2004) beskriver interventioner där man genom fysisk beröring 

lindrar agitation hos personer med demens. 

 

I en studie av Hawranik et al. (2008) har undersökt effekten av terapeutisk beröring (TT). Den 

som utför interventionen lägger händerna på personens kropp och håller dem stilla på varje 

förutbestämd ställe. Metoden går ut på att systematiskt bearbeta hela personen på ett standar-

diserat sätt, med syfte att återskapa personens energibalans. TT har använts som intervention 

med syftet att se om det finns skillnad i effekt jämfört med simulerad TT (sTT) som innebär 

att den som utför interventionen inte har utbildning i terapeutisk beröring. Interventionsgrup-

perna har jämförts mot en kontrollgrupp där deltagarna inte erhöll någon intervention. Under 

fem dagar erhöll deltagarna i interventionsgrupperna daglig behandling som uppgick till 30-

40 minuter per tillfälle. Under interventionstiden visade sig TT sänka icke fysisk aggressivitet 

som bestod av vandrande, upprepande aktivitet och generell rastlöshet med upp till 2 gånger 

jämfört mot kontrollgruppen. Även simulerad TT halverade icke fysisk aggressivitet jämfört 

med kontrollgrupp. Effekten av TT visade sig dock inte lämna någon kvarvarande effekt på 

deltagarna då det inte fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna två veckor efter sista 

erhållna behandling. 

 

I en studie av Skovdahl et al. (2006) har fem deltagare erhållit taktilmassage som intervention 

vid agitationsbeteenden. Alla 40 anställda på arbetsplatsen utbildades i taktilmassage och 

uppmanades att ge taktilmassage minst en gång per vecka, helst varje dag. Taktilmassage gavs 

med naturell olja, nedsatt belysning och utan musik eller annan bakgrundsstimuli. Det bästa 

stället för taktilmassage visade sig vara personens eget rum. Ställen som masserades var hän-

der, armar, ben och fötter. Svårigheter att ge taktilmassage uppstod när personerna med de-
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mens var uppjagade eller oroliga. Taktilmassage gav bäst effekt efter upprepade tillfällen då 

maximal avslappning uppnåddes. Personer med demens som erhöll taktilmassage blev av-

slappnade och uppskattade behandlingen. De kunde sova uppemot 150 minuter efter behand-

lingen. Personalen upplevde att taktilmassage gav upphov till en närmare och varmare relation 

till personen med demens och massagetillfället upplevdes som harmonisk och kärleksfull. På 

3 av 5 deltagare fortsatte taktilmassagen efter interventionstiden då interventionen hade god 

effekt hos dessa tre. (Skovdahl et al., 2006). I studien av Remington (2002) har effekten av 

handmassage undersökts, både med och utan musik för att lindra agitation vid demens. 

Handmassage gavs utan eller med lugnande musik i tio minuter, fem minuter/hand. Personer 

med demens erhöll handmassage inne i sitt rum eller i en avslappnad miljö under förutbe-

stämd tidpunkt på dagen, tidpunkten var planerad utifrån när uppkomsten av agitation var som 

störst. Interventionsgrupperna hade en signifikant minskning av agitation jämfört med kon-

trollgrupp. Däremot syntes ingen skillnad mellan interventionsgrupperna. 

 

Sloane et al. (2004) visar i sin studie att vid personcentrerat bad fokuserar vårdpersonalen på 

komforten och anpassar interventionen efter vad personen med demens föredrar. Vårdpersonal 

som assisterar personen med demens vid bad/dusch, iakttar symtom hos personen som kan 

tyda på att denne inte uppnått sina behov. Det innebär att vårpersonalen bör vara förberedda 

att bemöta problem som kan uppkomma vid bad/dusch genom att ha en möjlig lösning till 

problemet. Vårdpersonalens kommunikationsteknik (språk, kroppsspråk) individanpassas så 

att det passar för personen med demens. Dusch/bad miljön anpassas så att maximal komfort 

uppnås vilket kan innebära att vårdpersonalen använder sig av varma handdukar, använder 

badprodukter som personen med demens känner igen, ingen rinnande tvål används och dusch-

strålen anpassas. Vid personcentrerad bad, kan även mat erbjudas till personen med demens. 

Badtekniken handduksbad innebär att personen med demens badas i sängen. Metoden går ut 

på att vårdpersonalen använder två stora badhanddukar och två mindre handdukar. Personen 

med demens är under hela handduksbadet täckt av varma handdukar och ingen rinnande tvål 

används. Vid handduksbad används försiktig massage med varma och fuktade handdukar. 

Studien visar att personcentrerad bad och handduksbad minskar och förebygger agitation 

(Sloane et al. 2004). 
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Sammantaget tyder resultaten över studierna (Hawranik, Johnston & Deatrich, 2008; Reming-

ton, 2002; Skovdahl, Sörlie & Kihlgren, 2006; Sloane et al., 2004) att beröring, oberoende av 

metod har en positiv effekt på agitation hos personer med demens.  

 

Musik 

I flertalet studier (Denny, 1997; Hicks-Moore, 2005; Lou, 2001; Ragneskog, Asplund, Kihlg-

ren & Norberg, 2000; Richeson & Neill, 2004; Sung & Chang, 2005; Sung, Chang, Lee & 

Lee, 2006;) har musik använts som intervention för att förebygga agitation hos personer med 

demens.  

 

Tre studier (Lou, 2001; Ragneskog et al., 2000; Sung & Chang 2005) har undersökt musik för 

att förebygga agitation hos personer med demens. Lou (2001) visar att musik har god effekt 

för att förebygga agitation hos personer med demens, och detta bekräftas i studien av Sung 

och Chang (2005) som även visar att effekten blir större om musiken väljs utifrån vad perso-

nen med demens föredrar. Ragneskog et al. (2000) har i sin studie använt sig av nyinspelad 

klassiskt musik samt havsljud som intervention, och bekräftar att alla deltagarna påverkades 

av musiken/ljuden. I studien framkom även att deltagarna som hade svårare grad av demens 

påverkades minst. Ragneskog (2000) visar att vårdpersonal kan minska agitation vid demens 

om man hittar den musiken som passar den enskilda personen. 

 

I fyra studier (Denny, 1997; Hicks-Moore, 2005; Richeson & Neill, 2004; Sung et al, 2006) 

har musik använt som gruppintervention för att förebygga agitation hos personer med demens. 

Sung et al. (2006) visar i studien att lugn musik som inspirerar till rörelser av kropp och ex-

tremiteter kan spelas en halvtimme åt gången två gånger i veckan för att minska agitation hos 

personer med demens. Musik spelades i det gemensamma dagrummet för att på detta sätt vara 

tillgänglig för alla. I andra studier (Denny, 1997; Hicks-Moore, 2005; Richeson & Neill, 

2004) har musik komponerad för att gynna till avslappning, använts vid de gemensamma mål-

tiderna för att förebygga måltidsrelaterad agitation. Musiken var melodisk, stillsam och musi-

ken spelades med låg ljudnivå i bakgrunden. Personerna med demens satt ensamma eller i 



16 

 

sällskap under måltidssituationen i den stora gemensamma matsalen där mat serverades av 

vårdpersonalen. Resultatet visade att agitation minskade när lugnande musik spelades under 

den gemensamma lunchen/middagen. Richeson och Neill (2004) konstaterade även att matin-

taget hos personer med demens ökade i samband med att lugnande musik spelades i bakgrun-

den. 

 

Sammanfattningsvis visar studierna (Denny, 1997; Hicks-Moore, 2005; Lou, 2001; Ragne-

skog et al., 2000; Richeson & Neill, 2004; Sung & Chang, 2005; Sung et al., 2006;) att musik 

har god effekt för att lindra agitation vid demens dock tyder resultaten på att effekten är större 

om musiken anpassas till den demenssjuke personens önskemål och smak. Musiken förefaller 

ha effekt vid de flesta situationer och kan användas som gruppintervention exempelvis under 

de gemensamma måltiderna samt som kombination till andra interventioner som fysisk akti-

vering. 

 

Övrig sinnesstimulering 

Under kategorin beskrivs interventioner som stimulerar alla sinnena (Van Weert, Van Dumlen, 

Spreeuwenber, Ribbe & Bensing, 2005), aromterapi (Snow, Hovanec & Brandt, 2004) eller 

ljusterapi (Dowling, Graf,  Hubbard  & Luxenberg, 2007).  

 

Van Weert et al. (2005) lyfter fram Snoezelen som intervention för att förebygga agitation hos 

personer med demens. Grundidén med Snoezelen är att man erbjuder personen med demens 

sinnesstimulering och vila från den ofta överstimulerade miljön i en anpassad miljö och med 

personen med demens i fokus. Med Snoezeling stimulerar man syn, hörsel, lukt, smak och 

känsel i en kravlös miljö utan intellektuell ansträngning. Van Weert et al. (2005) har i studien 

undersökt effekten av Snoezelen vid demensvård under 18 månaders tid. Interventionen star-

tades genom att några ur personal utbildades inom Snoezelen som i sin tur gjorde en detalje-

rad undersökning om deltagarens livshistoria, dess liv och anhöriga intervjuades för att få un-

derlag om personen med demens. Därefter erbjöds personen med demens sensorisk stimuli 

(taktil, visuell, ljud, lukt, smak) för att komma fram till vad denne uppskattar mest. Därefter 

skrevs en individuell Snoezelen-plan för individen baserat på dess livshistoria och beteende 

för att vidare utveckla en vårdplan hur man bemöter den enskilda personen med demens, hur 
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hon vill bli berörd, vilken musik hon tycker om, vilken doft passar henne och vad hon tycker 

om att äta. Studien visar en signifikant förbättring av beteenden vid agitationstillstånd.  

 

Snow et al. 2004 använde aromterapi som intervention mot agitation vid demens. Under 10 

veckor undersöktes om aromterapi med 3 olika sorters oljor, (lavendel, timjan och doftlös 

olja) påverkar agitation vid demens. Interventionen utfördes så att var 3:e timme placerades 

bomullstussar med doftolja på deltagarnas tröjor. Studien kom fram till att aromterapi inte 

hade någon effekt på agitation hos personer med demens.  

 

Dowling et al. (2007) har i sin studie undersökt effekten av ljusterapi för att minska agitation 

hos personer med demens. Interventionen bestod i att interventionsgruppen fick ljusterapi un-

der en timme mellan 9:30-10:30 eller mellan 15:30-16:30, måndag-fredag under 10 veckor. 

Ljuset var antingen solljus eller från lampor om solljuset var otillräckligt. Kontrollgruppen er-

höll vanlig inomhusbelysning (150-200 lux). Resultatet visade att ljusterapi hade en liten ef-

fekt och att den kliniska nyttan av effekten kan ifrågasättas.  

 

Sammanfattningsvis visar studierna att aromterapi samt ljusterapi i sig inte är interventioner 

som har en sådan effekt att enskilt användas som interventioner för att förebygga agitation hos 

personer med demens. Kombinationsterapi i form av Snoezelen har hög fokus på den enskilda 

personen samtidigt som man vid Snoezelen kan använda sig av aromterapi samt ljus beroende 

på vad personen med demens föredrar. 

 

Diskussion 

Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att sammanställa interventioner för att fö-

rebygga agitation hos personer med demens. Resultaten visade på ett antal interventioner som 

kunde användas för att förebygga uppkomsten av agitation hos personer med demens. Analy-

sen resulterade i fyra kategorier: aktiviteter; beröring; musik samt övrig sinnesstimulering.  

 

Sammanställningen av aktiviteter som intervention visar att på en positiv effekt på agitation 

hos personer med demens, men bäst effekt förekom i de studier där individen stod i fokus. 
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Perrin (1997) belyser att genom att bevara individens intresse och se till individens personlig-

het får personerna med demens en ökad delaktighet och en mer meningsfull vardag. En ytter-

ligare vinst kan vara att närstående känner större trygghet då de vet att deras familjemedlem 

med demens får en meningsfull sysselsättning och därmed ökad livskvalitet. Johansson, 

Zingmark och Norberg (1999) anser att vårdpersonalens förhållningssätt och bemötande bi-

drar till att personer med demens blir aktiva eller passiva. Studier (Perrin, 1997; Pulsford, 

1997) har visat att personer med demens ofta är understimulerade och passiva och att vårdper-

sonalen endast tillgodoser de basala behoven av omvårdnad. Westlund och Sjöberg (2005, 

s.53-54) belyser att vård och omsorg kan bedrivas utifrån två synsätt: Patogent med Maslow 

som ledstjärna eller salutogent där Antonovsky är ledstjärna. Vård- och omsorg med patogent 

synsätt innebär att vårdtagarens självförverkligande, uppskattning och samhörighet får vänta 

tills personens primära behov som handlar om överlevnad är uppfyllda. Arbetet blir sönder-

styckat, uppgiftsorienterat och bedrivs på ett sätt som kan jämföras med det arbetssätt som 

finns på industrier. Salutogent synsätt utgår ifrån självförverkligande, uppskattning och sam-

hörighet och innebär att vårdpersonalen utgår ifrån vad som upplevs meningsfullt hos perso-

nen med demens. Vård- och omsorg blir mera hanterbar och då tillvaratas och växer både per-

sonens som vårdpersonalens resurser. Med salutogent synsätt kan inte personer reduceras till 

biologiska varelser. Johansson et al. (1999) menar att behovet av aktivitet i vardagen hos per-

soner med demens kan tillgodoses om vårdpersonalen tar tillvara på tillfällen som ges och gör 

personen med demens delaktig i det vardagliga arbetet, exempelvis kan vårdpersonalen ta 

med personen till tvättstugan för att tillsammans med vårdpersonalen vika tvätt, eller stryka 

lakan, eller för att lämna sopor eller hjälpa till att städa. Resultatet visar att vårdpersonalens 

synsätt och attityd gentemot personen med demens är av avgörande betydelse för hur om-

vårdnaden utformas. Vårdpersonalen kan göra vardagen meningsfull för personen med de-

mens om personalen väljer att prioritera detta framför praktiska uppgifter. 

 

Sammantaget visade resultaten i vår systematiska litteraturstudie att beröring har en positiv 

effekt på agitation hos personer med demens oberoende av vilken metod som används. Mee-

han (1998) menar att effekten av TT till stor del (70%) är placeboeffekt, vilket kan förklara 

varför även simulerad TT hade effekt. Gleeson och Timmins (2004) anser att fysisk beröring 
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har en viktig roll i omvårdnaden av personer med demens genom att vara ett verktyg för vård-

personalen att kommunicera med personer som har nedsatt förmåga att kommunicera verbalt. 

Lange-Alberts och Shott (1994) beskriver att personer med demens som erhöll lätt beröring 

och blev tilltalade av vårdpersonalen vid måltider ökar sitt matintag. För att en intervention 

som innefattar beröring ska bli lyckat krävs en tillit mellan personen med demens och vård-

personalen som utför interventionen. Enligt Lögstrup (1992, s.42) innebär tillit att man ute-

lämnar en del av sig själv till en annan människa och att det är upp till denne att förvalta tilli-

ten på ett sätt som gagnar personen som utelämnat sig själv. Om vårdpersonalen missbrukar 

tilliten genom att inte ta emot den kan personen med demens uppleva att vårdpersonalen inte 

ser henne/honom utan bara fokuserar på uppgiften och det upplevs som obehagligt att tvingas 

blotta sin kropp för en känslokall människa. Finns inte tilliten i relationen finns inte heller 

förutsättning för en lyckad intervention.  

 

I den systematiska litteraturöversikten framkom det att musik kan användas i olika situationer 

som intervention mot agitation vid demens med gott resultat. Krout (2007) skriver att minnet 

av musik och rytmer sitter djupare i människan än språket och minnet i övrigt. Lugnande mu-

sik bidrar till att lugnande hormoner frisätts hos lyssnaren och att musik som terapi kan an-

vändas för att lindra flertalet tillstånd personer kan hamna i. Krout (2007) poängterar även att 

musiken är individberoende och för att musiken skall påverka lyssnaren ska den vara individ-

anpassad. Detta kan innebära att en person med svår demens, som förlorat de flesta kognitiva 

förmågor, fortfarande har kvar förmågan att uppleva musik och rytmer, samt minnas melodier 

och texter som personen hört innan denne blev sjuk (Wink, Birks, Bruinsma & Scholten, 

2003). Detta gör att musiken kan väcka minnen från personens liv, exempelvis kan musik som 

spelades under barndomen väcka minnen från hemmet. Att spela musik som väcker glada 

minnen till liv hos personen med demens kan bidra till att denne blir mera lugn och harmo-

nisk. 

 

Vårt resultat tyder på att Snoezelen kan minska agitation och kan integreras i det dagliga arbe-

tet. Thelander (2006) har utvärderat effekten av att använda Snoezelen som arbetssätt på ett 

särskilt boende för personer med demens. Resultatet visar att personalen upplevde en större 
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tillfredsställelse i arbetet, de kände sig mer bekräftade av de boende. De boende blev mer lug-

na och harmoniska, blev mer aktiva och deltog i de dagliga sysslorna i större utsträckning än 

tidigare. Detta visar att Snoezelen kan implementeras i det dagliga arbetet med goda resultat 

för både vårdpersonal och personen med demens. Sinnesstimulering kan göras som en del av 

det dagliga arbetet, exempelvis att låta personen med demens lyssna på musik eller att hjälpa 

till med bakning och matlagning.  

 

Varken ljus- eller aromterapin visade någon effekt på agitation och metodernas användning 

för att lindra agitation kan ifrågasättas. Dewing (2009) anser att både över och understimule-

ring av ljus och ljud kan bidra till att personen med demens blir agiterad och att vårdpersona-

len kan undvika detta genom att anpassa nivån av ljus- och ljudstimuli till en nivå som är han-

terbar för personen med demens. Dock visar Sloane et al. (2007) att starkt ljus under dagtid 

hjälper till att hålla en normal dygnsrytm och förlänger sömnen under natten hos personer 

med demens.  

 

Sammantaget tyder resultatet av vår studie på att de interventioner som individanpassades och 

innehöll en mellanmänsklig relation har bäst effekt för att förebygga agitation hos personer 

med demens. Detta kan tyda på att relationen mellan vårdpersonal och personen med demens 

har betydelse för förekomsten av agitation. Ingen av studierna som ingick i analysen har redo-

visat i vilken utsträckning resultatet påverkas av relationer men Norton et al. (2009) menar att 

relationen har en signifikant påverkan på både sjukdomsförlopp och förekomsten av agita-

tionsbeteenden. En nära relation mellan vårdpersonal och personen med demens leder till att 

dennes kognitiva förmågor bevaras längre. Fossey et al. (2006) har undersökt effekten av att 

utbilda vårdpersonalen i att arbeta personcentrerat istället för uppgiftsfokuserat och resultatet 

visade på en signifikant minskning av både förekomsten av agitation och användandet av neu-

roleptika. Detta tyder på att en god mellanmänsklig relation mellan vårdpersonal och personen 

med demens, samt att anpassa det dagliga arbetet efter personen med demens istället för att 

denne ska anpassa sig till vårdpersonalen, kan vara tillräckligt för att minska förekomsten av 

agitation.  
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Metoddiskussion 

En litteraturöversikt ska enligt Willman et al. (2006, s.89) beröra ett fokuserat klinisk fråge-

ställning samt följa en strikt metodik för att söka, kvalitetsgranska och gradera relevanta stu-

dier och resultaten skall presenteras kvalitativt. 

 

Trovärdighet i studien består av flera komponenter som materialets pålitlighet, tillförlitlighet 

och överförbarhet (Polit & Beck, 2004, s.430). Pålitligheten styrks om läsaren kan följa alla 

forskningsstegen (Holloway och Wheeler (2002, s.254-255). Tillvägagångssättet är tydligt be-

skrivet så att läsaren kan följa alla forskningsstegen för att därigenom öka trovärdigheten och 

pålitligheten. Författarna har på ett objektivt sätt, individuellt kvalitetsgranskat artiklarna som 

ingick i analysen. Polit och Beck (2004, s.430) belyser att forskare ska vara objektiva och ne-

utrala när data bearbetas. En risk för godtycklighet finns i kvalitetsgranskningen eftersom för-

fattarna saknar erfarenhet av kvalitetsbedömning, men författarna anser att kvalitetsgransk-

ningen håller en acceptabel nivå eftersom relevanta mallar för kvalitetsgranskning har använts 

(jfr. Willman et al 2006, s.152-156).  När resultaten till studie skrevs har pålitligheten och tro-

värdigheten bevarats då författarna noga kontrollerat mot originaltexten, så att ingenting ute-

lämnats, tillförts eller förvrängts.  Författarna har även varit noggranna med att redovisat refe-

renser på ett korrekt sätt.  

 

Eftersom att studierna översatts från engelska till svenska, finns en risk att felaktigheter upp-

stått i översättningen. För att minimera risken för fel i översättning har författarna använt 

svensk-engelsk lexikon i de fall osäkerhet funnits. Holloway och Wheeler (2002, s.255) bely-

ser att pålitligheten i resultatet bedöms utifrån hur exakt och noggrant återgivet det är.  

 

Holloway och Wheeler (2002, s.259) skriver att trovärdigheten ökar ytterligare om materialet 

granskas av kollegor, tankar utbytts samt att diskussion uppstår. Under arbetets gång har ma-

terialet diskuterats med kollegor och handledare vid handledning och seminarier. Synpunkter 

har lett till att arbetet bearbetats och förbättrats.  

 

Holloway och Wheeler (2002, s.254-255) skriver att tillförlitlighet innebär att datainsamling-
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en sker på ett systematiskt och lämpligt sätt. För att öka tillförlitligheten och trovärdigheten i 

vår studie har fyra databaser använts för att få så brett material som möjligt till vår studie sam-

tidigt som vi redovisat datainsamlingen på ett noggrant sätt. Stoltz, Udén och Willman (2004) 

skriver att material kan missas om inte alla tillgängliga databas genomsöks. Backman (2008, 

s.76) belyser vikten av att inte begränsa sig till en databas eftersom det inte ger ett heltäckan-

de resultat. Eftersom Pubmed anses vara samma databas som Medline har vi noggrant kon-

trollerat materialet så att dubbletter i litteratursökningen inte plockats ut för analys. Vi valde 

att använda oss av några breda sökord, Agitation, Dementia, Nursing och Prevention, efter-

som vi ansåg att det var det bästa sättet att täcka hela området för att besvara vårt syfte. Det 

finns en risk att material missats på grund av att vi inte använt oss utav mera specifika sökord.  

 

Slutsats 

Resultatet av vår systematiska litteraturöversikt tyder på att interventioner för att förebygga 

agitation hos personer med demens kan göras som en integrerad del av det dagliga arbetet. 

Vårdpersonalen kan förebygga agitation genom ett personcentrerat förhållningssätt där vård-

personalen ser styrkorna hos personen med demens och lyfter fram dessa. Exempelvis genom 

att göra personen utifrån sina förmågor, vilja och intressen delaktig i det vardagliga avdel-

ningsarbetet. Interventionen kan exempelvis bestå av att personen hjälper till vid tvätt, disk, 

städning, matlagning eller vattna blommor. Detta gör att personen kan uppleva vardagen me-

ningsfull genom ett ökat delaktighet. 

 

Resultaten i studien tyder även på att interventioner där personen med demens får uppleva 

närhet och känner sig uppmärksammad, förebygger agitation. Om vårdpersonalen ger upp-

märksamhet och närhet, exempelvis genom beröring till personen så att denne själv inte behö-

ver söka det genom olika beteenden som kan uppkomma vid tristess gör att personen känner 

sig trygg och uppmärksammad i tillvaron. Relationen mellan vårdpersonal och personen med 

demens verkar även påverka hur interventionen lyckas. Ett bra bemötande från vårdpersona-

lens sida kan öka effekten av interventionen och tvärtom kan ett dåligt bemötande motverka 

interventionen. En god relation mellan vårdpersonalen och personen med demens kan i sig 

vara tillräckligt för att minska förekomsten av agitation genom att det kan bidra till att perso-
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nen med demens känner sig mer trygg och lugn när denne har personalen i närheten. Det 

krävs dock mer forskning för att styrka relationens betydelse och det borde vara ett intressant 

område för framtida studier. 

 

Förslag till interventioner för att förebygga agitation hos personer med demens, kan vara att 

vårdpersonalen ser till att personen upplever vardagen meningsfull genom att öka dennes del-

aktighet i det vardagliga arbetet utifrån, önskemål, vilja och förmåga (Van Weert et al. 2005). 

Vårdpersonalen kan även använda sig av beröring i form av massage eller personcentrerad 

badteknik för att förebygga agitation (Sloane et al 2004). Musik förebygger agitation om 

vårdpersonalen hittar musik som passar personen. Lugnande musik kan spelas i bakgrunden 

vid måltid för att förebygga agitation (Richeson och Neill 2004).  
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