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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Demens är ett samlingsbegrepp för ett flertal sjukdomar som drabbar hjärnan och är vanligast i 

åldersgruppen 65 år och äldre. I Sverige insjuknar varje år cirka 24 000-25 000 personer i en 

demenssjukdom. Demenssjukdomarna indelas vanligtvis in i tre huvudgrupper, 

primärdegenerativa demenssjukdomar, vaskulära demenssjukdomar och sekundära 

demenssjukdomar. Termen BPSD är en förkortning för Beteendemässiga och Psykiska Symptom 

vid Demens. BPSD kan orsaka svårigheter för personen med en demenssjukdom, men även för 

hans/hennes närstående och sjuksköterskan i det dagliga arbetet.  

 

Syfte 

Syftet är att belysa förutsättningar som kan leda till en förbättrad interaktion mellan 

sjuksköterskan och personer med Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens (BPSD) 

inom äldrevård. 

 

Metod 

En litteraturöversikt genomfördes och i resultatet inkluderades artiklar från databaserna PubMed, 

SweMed+ och CINAHL. 

 

Resultat 

Resultatet består av fem kategorier: Musikterapi och dess effekter på symptom vid demens, 

Social interaktion, Kommunikationsstrategier, Kulturella och etiska förutsättningar, och Hund-

assisterad intervention och dess effekter på symptom vid demens.  

 

Slutsats 

I studien framkom det vilka förutsättningar det finns, som kan förbättra interaktionen mellan 

sjuksköterskan och personer med beteendemässiga och psykiska symptom vid demens. Resultatet 

visar hur olika förutsättningar som musikterapi, social interaktion, aktiviteter, hänsyn till 

personens bakgrund och hund-assisterad intervention kan användas i vård av personer med 

demens. Mer kunskap inom dessa områden kan medföra att sjuksköterskan blir medveten om 

vilka möjligheter som finns för att användas i äldrevården för personer med demens. 

 

Nyckelord: Demens, beteendesymtom, social interaktion, vårdhem, intervention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Background 

Dementia is an overall term for a set of symptoms that are caused by disorders affecting the brain 

and is most common in the age group 65 years and older. In Sweden, approximately 24 000-25 

000 people each year develop some form of dementia. Dementia diseases are usually divided into 

three main groups, primary degenerative dementia, vascular dementia and secondary dementia. 

BPSD stands for Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia. BPSD can causes 

difficulties for the person with a dementia disease, for his/her relatives, as well as for the nurse in 

daily work. 

 

Aim 

The purpose is to explore conditions that may facilitate the life for persons with Behavioral and 

Psychological Symptoms of Dementia (BPSD) in nursing homes. 

 

Method 

A literature review was conducted and included articles from the databases PubMed, SweMed+ 

and CINAHL. 

 

Results 

The result consisted of five categories: Music therapy and its effects on dementia symptoms, 

Social interaction, Communication strategies, Cultural and ethical conditions, and Dog-assisted 

intervention and its effects on dementia symptoms.  

 

Conclusions  

The study revealed the conditions that can improve the interaction between the nurse and people 

with behavioral and psychological symptoms in dementia. The results show how different 

conditions such as music therapy, social interaction, activities, and consideration of the person’s 

background, and god-assisted intervention can be used in the care of people with dementia. More 

knowledge in these areas can lead that the nurse become aware of what opportunities can be in 

use in the elderly care for people with dementia. 

 

Keywords: Dementia, behavioral symptoms, social interaction, nursing homes, intervention 
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INLEDNING  

 

Det är inte ovanligt att personer inom äldrevård med demenssjukdom under sitt sjukdomsförlopp 

drabbas av beteenden som kan vara svåra att tolka och förstå, så kallade beteendemässiga och 

psykiska symptom vid demens. Personer med demenssjukdom får svårare att förstå och tolka 

sådant som händer i ens omgivning och den drabbade blir mer beroende av människor i sin 

närhet. Den drabbade kan ha individuella behov, befinna sig i olika stadium och ha olika 

symptom, vilket kan vara svårt för sjuksköterskan om kunskap saknas i ett sådant område, 

kunskap om vilka förutsättningar som finns som kan underlätta interaktionen för personer med 

beteendemässiga och psykiska symptom vid demens.  

 

BAKGRUND 

 

Demens 

 

Definition 

Demens är ett samlingsbegrepp för ett flertal sjukdomar som drabbar hjärnan. Vilken typ av 

demenssjukdom man besitter, avgörs utifrån var skadan i hjärnan sitter och skiljer åt symptomen 

för respektive sjukdom (Edberg, 2014). Demenssjukdomarna delas in i olika faser, mild, måttlig 

och svår demens utifrån individens kognitiva och funktionella förmåga. Mild demens innebär en 

försämring av individens kognitiva, sociala och arbetsmässiga förmåga. Den sjuka kan klara sig 

relativt självständigt, det vill säga dagliga aktiviteter men med lite hjälp. Vid måttlig demens 

börjar symptomen och problemen bli tydliga och daglig tillsyn krävs. Vid svår demens behövs 

stora omvårdnadsinsatser och ständig tillsyn (Ernsth Bravell & Ericsson, 2013).  

 

Prevalens 

Demenssjukdomar är vanligast i åldersgruppen 65 år och äldre. I Sverige insjuknar varje år cirka 

24 000-25 000 personer i en demenssjukdom och förekomsten ökar successivt med stigande ålder 

upp till cirka 95 års ålder, då nästan hälften har en demenssjukdom (Ernsth Bravell & Ericsson, 

2013). Vid demens är språkuppfattning och inlärning långsammare (Friis-Hasché & Nordenram, 

2017). Demens påverkar en stegvis nedsättning av kognitiva funktioner. Vilket innebär att 

demensen kan leda till ett fall där individen har svårt att passa in i samhället, framförallt 

komplexa situationer, svårigheter att utföra arbetsuppgifter som kräver simultanförmåga samt 

flexibilitet. Demens är som tidigare definierat väldigt varierande och kan påverka olika aspekter 

på en individs kognitiva förmågor, detta leder till att varje fall av demens betraktas unikt eftersom 

inte alla individer upplever samma symptom. Däremot så konstituerar detta en minoritet då de 

flesta utvecklar demens genom Alzheimers (Skärsäter, 2014).  

 

Etiologi 

Demenssjukdomarna indelas vanligtvis in i tre huvudgrupper, primärdegenerativa 

demenssjukdomar, vaskulära demenssjukdomar och sekundära demenssjukdomar (Edberg, 

2014). Faktorer som ökar risken för utvecklingen av demens är skalltrauma, fetma i medelåldern, 

högt blodtryck i medelåldern, rökning, diabetes, depression, sömnstörningar och hyperlipidemi 

(Baumgart et al., 2015). Gemensamt för de primärdegenerativa demenssjukdomarna är en 
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fortlöpande hjärncellsdöd, som innebär att hjärnceller förtvinar och dör i onormal omfattning 

(Edberg, 2014). Vaskulär demens är den näst vanligaste typen av demenssjukdomar och uppstår 

på grund av en cirkulationsstörning i hjärnan det vill säga minskad syretillförsel som främst beror 

på blodpropp eller blödning (Edberg, 2014).  

 

Symptom 

Symptomen för de primäradegenerativa demenssjukdomarna varierar beroende på var i hjärnan 

skadan sitter och de primärdegenerativa demenssjukdomarna delas in i olika undergrupper 

beroende på var den huvudsakliga skadan sitter. Till de vanligaste primärdegenerativa 

demenssjukdomarna hör Alzheimers sjukdom (tinning- och hjässloberna skadas), Frontotemporal 

demens (tinning- och pannloberna skadas) och Lewy body-demens (skadan finns i hjärnans vita 

substans) (Edberg, 2014). De första symptomen vid Alzheimers sjukdom är en tilltagande 

glömska och svårigheter att planera och utföra vardagliga sysslor. Gradvis försämras även 

språkförmågan och andra kognitiva förmågor. Frontotemporal demens drabbar främst yngre 

personer i åldern 45-65 år, till skillnad från Alzheimers sjukdom. Sjukdomens förlopp är 

densamma som Alzheimers sjukdom men symptomen skiljer sig oftast tydligt åt, eftersom skada 

sitter i frontalloberna där främst sociala och praktiska funktioner påverkas. Det är även vanligt 

med aggressiva utbrott och rastlöshet, även tillbakadragenhet och apati kan även förekomma. 

Symptomen vid Lewy body-demens kan variera under samma dag från omfattande besvär till 

relativt milda besvär, vanliga symptom är trötthet, nedsatt uppmärksamhet, hasande gång och 

stelhet (Edberg, 2014).  

 

Symptomen vid vaskulär demens kan se väldigt olika ut beroende på var i hjärnan skadan sitter, 

men till skillnad från de primärdegenerativa demenssjukdomarna kommer symptomen ofta 

plötsligt och märkbart. Sjukdomen kan sedan vara stabilt en period för att sedan försämras igen 

(Edberg, 2014). 

 

Även om dessa symptom ses nästan universellt vid demens, oavsett underliggande orsak, är vissa 

typer av demens associerade med vissa beteenden. Till exempel är depression vanligare vid 

vaskulär demens och hallucinationer ses oftare vid Lewy body demens än vid Alzheimers 

sjukdom. Personer med frontotemporal demens uppvisar ofta beteenden som är typiska för förlust 

av verkställande kontroller, såsom hämning, vandring, social olämplighet och apati. Dessa 

symptom förekommer i alla faser av demens, även om deras typ och framträdande beror på fasen. 

Till exempel är ångest och depression vanligt vid Alzheimers sjukdom i ett tidigt stadium och kan 

förvärras med progression. Agitation som exempelvis rastlöshet är vanligt förekommande och 

kan öka med sjukdomens svårighetsgrad. Apati rapporteras över alla faser av demens och 

tenderar att förvärras med tiden, medan illusioner, hallucinationer och aggression är mer 

episodiska och vanligare i måttliga till svåra stadier av sjukdomen (Kales, Gitlin, & Lyketsos, 

2015). 

 

Sekundära demenssjukdomar 

De sekundära demenssjukdomarna utgörs av ett tillstånd som ger demensliknande symptom, men 

är egentligen inte en demenssjukdom. Tillståndet brukar kallas för differentialdiagnoser och kan i 

många fall behandlas. Exempel på sekundära demenssjukdomar är bristtillstånd som brist på 
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vitamin B12 och folsyra, ämnesomsättningsstörningar såsom en över- eller underproduktion av 

sköldkörtelhormon samt infektioner i hjärnan som hiv, herpes och syfilis, men även tillstånd 

såsom tumörer, traumatiska hjärnskador och toxiska skador (förgiftningar) (Edberg, 2014). 

 

Behandling vid demenssjukdom 

Än idag finns det inget botemedel vid kognitiv sjukdom, men däremot finns det läkemedel som 

kan lindra symptomen eller bromsa utvecklingen av sjukdomen. Kolinesterashämmare används 

oftast vid tidig Alzheimers sjukdom för att lindra symptomen, och vid senare stadier övergår 

behandlingen till memantin. Vid vaskulär demenssjukdom sker behandlingen med 

acetylsalicylsyra för att förebygga nya blodproppar (Edberg & Ericsson, 2017). 

 

Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens (BPSD) 

 

Termen BPSD är en förkortning för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens. 

Termen BPSD definieras som störd perception, tankeinnehåll, humör eller beteende (Kales et al., 

2015). Termen BPSD skapades av International Psychogeriatric Association (IPA) och 

publicerades i mitten av 1990-talet (Edberg & Ericsson, 2017). BPSD kan finnas hos en 

betydande andel av personer som drabbas av en demenssjukdom (Edberg & Ericsson, 2017). 

Socialtjänstlagen (2017) beskriver att BPSD kan pågå under hela sjukdomen och att symtomen är 

vanligtvis övergående och personen med demens kan ha flera olika symtom under sjukdomstiden. 

Numera anses symtomen särskilt bero på oförmågan att på ett riktigt sätt bearbeta information, 

vilket kan leda till feltolkningar som exempelvis hallucinationer, aggressivitet och 

vanföreställningar (Socialtjänstlagen, 2017). Beteendemässiga symptom kan vara exempelvis 

aggressivitet, vandrande, rastlöshet, tillbakadragande eller apati, medan psykiska symptom kan 

vara nedstämdhet, sömnproblem, oro, hallucinationer och illusioner (Edberg & Ericsson, 2017). 

Det har visat att BPSD påverkar 50-80 procent av personer med Alzheimers (Gaugler, Yu, 

Davila, & Shippee, 2014). BPSD kan orsaka svårigheter och påfrestningar för personen med en 

demenssjukdom, men även för hans/hennes närstående och sjuksköterskan i det dagliga arbetet 

(Svensk Geriatrik, 2017; Socialtjänstlagen, 2017). BPSD kan medföra funktionsnedsättning, 

fysisk misshandel, en lägre livskvalité och ett ökat omvårdnadsbehov (Kolanowski et al., 2017). 

Beteenden som uppträder i samband med sjukdomen kan leda till svårigheter som förmågan att 

förstå, hantera och tolka olika intryck och situationer. Under 2008 publicerade läkemedelsverket 

riktlinjer och Socialstyrelsen 2010 som utgår från att farmakologisk behandling ska användas i 

sista hand och då under en begränsad tid, samt poängterar att omvårdnadsåtgärder alltid är 

förstahandsval. Fortfarande används begrepp som ”beteendestörningar”, ”störande beteenden” 

eller ”avvikande beteende” för att förklara sådant som vi har svårt att förstå och tolka (Edberg & 

Ericsson, 2017). 

 

Det kan finnas risk att begreppet BPSD förväxlas med en diagnos och därmed blir en förklaring 

till olika symptom och beteenden istället för att vara en viktig utgångspunkt för att leta efter 

bakomliggande orsaker och försöka få en förståelse över vad personen uttrycker eller försöker 

kommunicera. Det är av stor vikt att se bakom olika beteenden och symptom och istället fokusera 

på personens upplevelser och behov innan olika åtgärder sätts in (Edberg & Ericsson, 2017). 

Orsaker bakom exempelvis aggressivitet kan vara en naturlig reaktion över något i personens 
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situation eller att vårdpersonalen kan ha svårt att förstå och tolka olika situationer. Det kan även 

vara ett uttryck för smärta (Edberg & Ericsson, 2017). Demens komplicerar bedömningen av 

smärta, eftersom det försämrar minnet och verbal kommunikation (Malara et al., 2016).  

Orsaker bakom symptom kräver helt olika omvårdnadsåtgärder och att det är viktigt att ta reda på 

vad beteendet är ett uttryck för (Edberg & Ericsson, 2017).  

 

BPSD-registret  

 

BPSD-registret är ett kvalitetsregister där vårdpersonal systematiskt kan följa och utvärdera olika 

omvårdnadsåtgärder i samband med BPSD. Syftet med BPSD-registret är att kvalitetssäkra 

vården av personer med demenssjukdom, det vill säga minska förekomsten och 

allvarlighetsgraden av BPSD och det lidande som detta innebär och att genom detta, öka 

livskvaliteten för den drabbade. Observationerna görs med en skattningsskala, som kallas för 

Neuro Psychiatric Inventory, Nursing Home (NPI-NH) och den underlättar bedömningen av hur 

ofta BPSD förekommer och hur mycket personen med en demenssjukdom, påverkas av BPSD. 

När skattningen är färdig, analyseras därefter eventuella orsaker med en checklista. 

Individanpassade åtgärder kan då införas och när vårdpersonal har arbetat med åtgärderna under 

en period, kan de utvärderas och eventuellt förändras (BPSD-registret, 2019). 

 

Demenssjukdomens konsekvenser i äldrevården 

 

Personer med demens inom äldrevård kan uppleva stress och en känsla av hemlängtan (Arai, 

Ozaki, & Katsumata, 2016). Ensamhet är mer än att vara ensam bland andra. Invånarnas 

ouppfyllda behov av meningsfulla relationer spelar en avgörande roll i ensamhetskänslan. Att 

förlora sin självbestämmelse på grund av institutionalisering är starkt relaterad till ensamhet och 

orsakar starka känslor, som sorg (Paque, Bastiaens, Van Bogaert, & Dilles, 2018). Ensamhet är 

vanligt bland äldre vuxna i hemmet, och speciellt för personer med minnesstörningar som också 

upplever stress oftare än de med utan minnesstörningar (Ollanketo et al., 2018). Personer som 

drabbas av en demenssjukdom får i takt med att sjukdomen framskrider allt svårare att förstå och 

tolka sådant som händer i ens omgivning och den drabbade blir mer beroende av människor i sin 

omgivning, samt att omgivningen får svårare att förstå vad personen försöker uttrycka (Edberg, 

2014). Vårdarens agerande kan ha en påverkan på BPSD genom att orealistiska eller höga 

förväntningar och krav inte ställs, samt att okunskap om patienters behov och önskemål och 

motsägelsefulla handlingar kan påverka patienten (SBU, 2006). Mötet kan försvåras för personer 

som lider av demens. Mötet mellan patienten och vårdpersonalen behöver anpassas till patientens 

individuella förutsättningar och behov, samt möta patienten på ett respektfullt sätt med bevarande 

av dennes integritet och självbestämmande. I utgångsläget finns det alltid en risk för obalans 

mellan patienten och vårdpersonalen, där patienten riskerar att vara i ett underläge. 

Vårdpersonalens sätt att möta patienten, sitt sätt att samtala, att lyssna och visa intresse har 

betydelse för hur mötet utvecklas (Florin m.fl, 2017). Det är viktigt vilket perspektiv eller synsätt 

vård- och omsorgspersonalen har på äldre personer med demenssjukdom och även andra 

sjukdomar som påverkar de kognitiva funktionerna. Det kan finnas risk vid demensdiagnos, att 

vårdpersonalen begränsar sig och ger den grundläggande fysiska omvårdnaden som behövs och 

därefter fördjupas inte relationen vidare och genom detta reduceras personen och människans 
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värde, vilket i sin tur kan leda till påskyndning och förstärkning av en sådan process (Florin m.fl, 

2017). 

 

Sjuksköterskans ansvarområde i vård av personer med demens 

 

Sjuksköterskans ansvar är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

Respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet är viktiga aspekter som 

sjuksköterskan ska ta hänsyn till personer med demens. Sjuksköterskan ska främja ett etiskt 

förhållningssätt och ta ställning till oetiska förhållanden, samt att vägleda till att utveckla en 

högre etisk medvetenhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). I studie av Jenkins och Keenan 

(2016) beskrivs att identifiering och vård av demens är ett viktigt ansvar för sjuksköterskan. En 

viktig aspekt av sjuksköterskans roll är att observera och rapportera eventuella tecken på 

underliggande demens. För närvarande finns det inga botemedel mot demens, men det finns 

läkemedel som kan sakta sjukdomens process. Det är en del i sjuksköterskans roll att förklara 

mediciner, dess effekt och biverkningar tillsammans med patienten och familjemedlemmarna. 

Tydlig förklaring och beslutfattande ligger till grund för informerat samtycke. Sjuksköterskan bör 

också veta var ytterligare information kan hittas och vägleda människor till mer information eller 

stöd. Förstå hur läkemedel fungerar är mycket användbart, särskilt när sjuksköterskan ska svara 

på en patientens eller familjemedlemmens frågor. Den terapeutiska relationen mellan 

sjuksköterska och patient är centralt för högkvalitativ omvårdnad. Teamarbete mellan olika 

professioner bidrar på olika sätt ett välbefinnande hos personer med demens. De yrkesverksamma 

som har den närmaste relationen till patienten och den största förståelsen för patientens behov. 

Sjuksköterskan är central för att kunna hänvisa till andra kollegor med speciell kompetens 

(Jenkins & Keenan, 2016).  

 

Interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten 

 

Att tillgodose patientens behov kan växa fram genom sjuksköterskans interaktion med patienten. 

Genom interaktionen kan sjuksköterskan bedöma och tillgodose patientens behov (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012). Sjuksköterskans interaktion och kommunikation med patienten 

handlar om ”vad sjuksköterskan observerar, vad hon tänker och känner, vad hon säger eller gör 

som en följd av dessa tankar och känslor, hur patienten reagerar, hur han bekräftar eller 

förkastar sjuksköterskans tolkning av hans problem och behov och, slutligen, hur sjuksköterskan 

utvärderar i vilken grad hon lyckats hjälpa patienten att lösa sina problem och tillfredsställa sina 

behov” (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Ytterligare en viktig del i interaktionen är att 

inkludera patientens närstående som kan vara en källa till informationen och därmed får 

sjuksköterskan förståelse för patientens livssammanhang (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

 

Teoretisk utgångspunkt 

 

Värdighet 

Lidande hos en människa kan öka om deras värdighet kränks eller hotas. Värdighet kan delas in i 

två dimensioner, den absoluta värdigheten som innebär att ha ett värde genom att vara mänsklig 

genom sin blotta existens och vara okränkbar, det ger ett sjukdomslidande. Den relativa 
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värdigheten är kopplad till yttre attribut som prestation och status, den kan därför tas ifrån 

människan vid ohälsa och kan då innebära ett hot mot värdigheten, på grund av att ens självbild 

påverkas (Wiklund Gustin och Lindwall, 2012). Katie Eriksson visar att den lidande människan 

måste få sin värdighet bekräftad som människa och måste få hjälp med att se en mening i sitt eget 

liv, samt att själv få sin värdighet bekräftad. Vi kan genom olika vårdhandlingar visa respekt för 

sin egen och medmänniskors värdighet (Edlund & Lindwall, 2017). 

 

Sagbakken et al., (2017) studie beskriver att värdighet kopplad till människans moral, vilket är ett 

resultat av personens moraliska handlande, beroende av den allmänna synen på människans 

värdighet av moralisk företeelse och är knuten till tankar och handlingar inom ämnet. Den 

uppfattningen av värdighet saknas inte hos personer med demenssjukdom, men kan vara otydligt 

på grund av personens sjukdom. Den relativa värdigheten beror på social rang och ställning, och 

där vissa rättigheter är knutna till positionen. Denna typ av värdighet är ojämnt förmedlad mellan 

människor, det är något som kan förändras. Identitetens värdighet handlar om människans kropp 

och själ, och det kan även handla om personens syn på sig själv. Identitetens värdighet kan 

förändras som ett resultat av medmänniskors handlande eller som ett resultat av förändringar i 

människans kropp och sinne. Personer som lever med en demenssjukdom upplever ofta en 

permanent förlust av personlig värdighet och värde. Personens erfarenheter av kognitiv svikt kan 

vara ett hot mot självrespekten och känsla av värdighet. Identitet är en av de viktigaste frågorna 

inom sjukdom och åldrande, det handlar om personer med en historia och en framtid, och dess 

relationer till andra människor. Det innebär således att en människas värdighet är rätten att 

bekräftas som en unik individ, med individuella behov och förutsättningar. Universell mänsklig 

värdighet är lika stor för alla människor och denna värdighet gäller så länge en människa 

existerar (Sagbakken et al., 2017). 

 

Värdighet anses vara en grundläggande inneboende egenskap hos den mänskliga individen. Vad 

värdighet innebär i praktiken beror på hur personen ser på sig själv och ses av andra, men även på 

hur den aktuella sjukdomen påverkar personens liv (Rodríguez-Prat, Monforte-Royo, Porta-Sales, 

Escribano, & Balaguer, 2016). Enligt en studie av Gennip van, Pasman, Oosterveld-Vlug, 

Willems och Onwuteaka-Philipsen (2016) framgår det hur demens påverkar personlig värdighet. 

Studien är baserad på individuella perspektiv av personer med demens och visar att nästan alla 

deltagare noterat att sjukdomen i mer eller mindre utsträckning påverkar deras identitet, samt att 

de känner sig inte som samma person som de var innan sjukdomsdebuten och att en del av ens 

personlighet har gått förlorad. Gennip van et al., (2016) konstaterar vidare att personer med 

demens upplever en minskad känsla av personlig värdighet och även förlusten av självständighet. 

Som ett resultat av kognitiv svikt upplever deltagarna ökade svårigheter i att förstå och hantera 

olika situationer. 

 

Värdigheten ses som ett nödvändigt värde inom äldrevård och är en vägledande princip. Inom 

äldreboende handlar det om att ha samma människovärde som i övriga samhället, det kan vara att 

bli sedd och bli tagen på allvar, samt få hjälp med grundläggande behov. Flera studier har visat 

att det är viktigt med god relation till närstående och en känsla av att ingå i en gemenskap. Tid 

och rum och bra rutiner har tagits fram som viktiga punkter av anhöriga till boende inom 

äldreomsorg, samt att boende menar att deras värdighet upprätthålls om vårdpersonalen hjälper 
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till utan att uppmärksamma om att hjälpen behövs (Edlund & Lindwall, 2017). En sjuksköterska 

har ett integrerat ansvar i att bevara en persons värdighet och självrespekt (Judd, 2017). 

 

Problemformulering 

 

Olika former av Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens (BPSD) kan försvåra 

relationen mellan personen med demens och sjuksköterskan, då personens beteendemässiga och 

psykiska symptom kan påverka interaktionen. Mot bakgrund till detta finns intresse med denna 

litteraturöversikt att belysa förutsättningar som kan leda till förbättrad interaktion mellan 

sjuksköterskan och personer med beteendemässiga och symptom vid demens.  

 

SYFTE 

 

Syftet är att belysa förutsättningar som kan leda till en förbättrad interaktion mellan 

sjuksköterskan och personer med Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens (BPSD) 

inom äldrevård. 

 

METOD 

 

Design 

 

Litteraturöversikt har valts som metod för att besvara studiens syfte. Metoden innebär en kritisk 

sammanställning av forskning om ett ämne, där ett forskningsproblem sätts i sammanhang, samt 

att kvalitativa och kvantitativa artiklar granskats och analyserats (Polit och Beck, 2017). Metoden 

går även ut på att få en bild av forskningsområdet och bidra till ett underlag för evidensbaserad 

vård (Henricson, 2017). Kvalitativa artiklar ger en djupare förståelse för situationen och 

kvantitativa artiklar ger en mer övergripande översikt (Friberg, 2017). 

 

Urvalskriterier 

 

Urvalsprocessen har gjorts enligt Forsberg och Wengström (2016) beskrivning av 

urvalsprocessen i olika steg, där det börjar med att sökord definieras utifrån syftet, därefter 

bestäms inklusions- och exklusionskriterier. Kriterier bestäms utifrån artiklarnas titel och 

abstrakt, det vill säga dess relevans för att kunna besvara denna litteraturöversikts syfte och 

problemområde. Avgränsningar i urval har gjorts utifrån språk och publiceringsår (Forsberg & 

Wengström, 2016).  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för studien är att inkludera vetenskapliga artiklar som är relevant till 

studiens syfte och problemområde. Denna litteraturöversikt inkluderar originalartiklar som är 

peer-reviewed och etiskt godkända, samt utförda på personer över 18 år med demens. Artiklar 

skrivna på engelska och som är skrivna mellan åren 2009-2019 har inkluderats i studien. 

Exklusionskriterierna för studien är de artiklar som inte har uppfyllt inklusionskriterierna. 
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Datainsamling 

 

Datainsamlingen genomfördes under september och oktober 2019. Litteraturöversikten är baserad 

på 18 vetenskapliga artiklar från sökningar i databaserna Public Medline (PubMed), SveMed+ 

och Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL). PubMed är den stora 

internationella medicinska databasen och innehåller artiklar inom bland annat medicin och 

omvårdnad. SveMed+ innehåller artiklar från skandinaviska tidskrifter inom exempelvis medicin, 

hälso- och sjukvård och omvårdnad. CINAHL är en databas som innehåller artiklar inom bland 

annat omvårdnad.  

 

Sökningen genomfördes med ämnesord i PubMed, SveMed+ och CINAHL. Sökbegrepp 

bestämdes och sökningar i PubMed och SveMed+ har gjorts med MeSH-termer (Medical Subject 

Headings), medan sökningar i CINAHL har gjorts med MW-termer (Word in Subject Heading).  

Ämnesord som har används är Dementia, Behavioral Symptoms, Treatment, Nursing Homes, 

Communication, Nurses, Social interaction, Music Therapy och Animal-assisted intervention. 

Ämnesorden i PubMed, SweMed+ och CINAHL har används enskilt och i kombination med 

varandra, med booleska operatorn AND för att avgränsa och göra sökningen mer specifik. 

Operatorn OR har används i en sökning för att expandera sökningen (Henricson, 2017). 

Fritextsökning har även gjorts, där det ord som använts kan ge träffar på både titel, författare och 

ämnesord (Henricson, 2017). Vid datainsamlingen lästes först artiklarnas titel och sedan vidare 

med artikelns abstrakt. Om abstrakt bedömdes intressant och relevant, lästes artikeln i fulltext. 

Efter att datainsamlingen var genomförd hade 32 artiklar i fulltext bedömts som intressanta, dock 

fick ett flertal sorteras bort då de inte svarade mot syftet. En beskrivning av sökmetoder 

sammanställs i tabeller (se tabell 1 och 2).  
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Tabell 1. Databassökning 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

2019-09-22 

((“Dementia” 

[Mesh])  OR 

“Behavioral 

Symptoms” [Mesh]) 

AND “Treatment” 

[Mesh]) AND 

“Nursing Homes” 

[Mesh])) 

2699 5 3 1 

SweMed+ 

2019-09-15 

((“Dementia”  

[Mesh]) AND 

“Communication” 

[Mesh])) 

147 5 3 2 

SweMed+ 

2019-09-15 

((“Dementia” 

[Mesh]) AND 

“Nursing Homes” 

[Mesh])) 

263 7 5 1 

CINAHL 

2019-10-19 

((“Dementia” 

[MW]) AND 

“Nurses” [MW])) 

309 10 5 2 

CINAHL 

2019-10-19 

((“Dementia” 

[MW]) AND 

“Behavioral 

Symptoms” [MW]))  

241 7 2 1 

TOTALT         7 
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Tabell 2. Fritextsökning 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

2019-10-19 

Dementia and social 

interaction 

4060 12 3 3 

PubMed 

2019-09-26 

Music therapy and 

dementia  

542 7 4 3 

PubMed 

2019-09-26 

Music therapy 

effects dementia 

330 5 3 2 

PubMed 

2019-10-02 

Animal-assisted 

intervention and 

dementia 

52 4 4 3 

TOTALT         11 

 

Kvalitetsgranskning 

 

Vid litteraturöversikt granskas artiklarna utifrån kvalitet, för att avgöra om de ska inkluderas eller 

exkluderas (Friberg, 2017). De artiklar som inkluderas från datainsamlingen granskas och 

bedömts för att avgöra artiklarnas kvalitet. Sophiahemmets Högskolas bedömningsunderlag 

används för att säkerställa kvalitet för studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats samt 

vetenskaplig klassificering. Detta bedömningsunderlag är modifierad utifrån Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Av 18 inkluderade artiklar var elva 

artiklar av hög kvalité och sju av medelhög kvalité. En beskrivning av kvalitetsgranskningen 

sammanställs i bilagor (se bilaga B). 

 

Dataanalys 

 

Att analysera går ut på att dela upp det undersökta i mindre delar och därefter få en helhet över 

datainsamlingen, få en helhet över artiklarnas resultat (Forsberg och Wengström, 2016). Vid 

bearbetning av artiklarna har en integrerad analys används för att få en sammanställning av 

resultatet (Kristensson, 2014). Första steget i den integrerade analysen, var att läsa igenom de 

artiklar som skulle inkluderas i resultatet, där övergripande likheter och skillnader identifierades. 

I det andra steget identifieras olika kategorier som sammanfattar artiklarnas resultat och 

artiklarnas relation till varandra. I det tredje steget sammanställs resultaten under de olika 

kategorierna och dessa kategorier används som rubriker i resultatet (Kristensson, 2014). 
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Forskningsetiska överväganden 

 

Artiklar som inkluderas i resultatet ska vara godkända av etisk kommitté. Etiska övervägande är 

ett system av moraliska värderingar, som handlar om i vilken utsträckning forskningsprocesser 

följer professionella, juridiska och sociala skyldigheter att studera deltagare. Forskningen ska 

vara avsedd att ge fördelar för deltagarna, att minimera skador och maximera fördelar. 

Självbestämmande för en persons rätt att få information om studien och för att frivilligt 

bestämma om personer vill delta eller inte. Rättvisan i studien inkluderar deltagarnas rätt till 

rättvis behandling och rätten till privatliv (Polit & Beck, 2017). 

 

Helsingforsdeklarationen fastställer forskningsetiska riktlinjer för människor som deltar i 

forskning, och deklarationen är utarbetad av World Medical Association (WMA, 2019). Exempel 

på dessa kriterier som ges är bland annat att forskning som involverar människor ska ge kunskap 

om utveckling, orsaker och effekter av sjukdomar, samt förbättra och förebygga diagnostiska och 

terapeutiska ingripande, och att deltagarna kan dra fördel av det erhållna resultatet. Deklarationen 

belyser även deltagarnas rätt till konfidentialitet och privatliv, samt för att minimera den 

påverkan studien kan ha på deltagarnas fysiska och psykiska integritet och personlighet (WMA, 

2019). 

 

Arbetet eftersträvar en god forskningssed och innebär enligt Helgesson (2015) att utesluta 

fabricering, förvanskning och plagiering. Fabricering innebär att hitta på forskningsresultat, 

förvanskning innebär att förfalska och plagiering innebär att framställa innehållet i någon annans 

arbete som ens eget. Fabricering och förvanskning skadar forskningens tillförlitlighet och 

involverar ohederlighet (Helgesson, 2015). 

 

RESULTAT 

 

Ur 18 artiklar som ligger till grund för resultatet, i denna litteraturöversikt delades resultatet in i 

fem kategorier: Musikterapi och dess effekter på demens, Social interaktion, 

Kommunikationsstrategier, Kulturella och etiska förutsättningar, och Hund-assisterad 

intervention. 

 

Musikterapi och dess effekter på symptom vid demens 

 

Musikterapi minskar symptom på depression (Cooke, Moyle, Shum, Harrison, & Murfield, 2010; 

Chu et al., 2013; Ray, & Mittelman, 2015). Studier visar även att musikterapi minskar symptom 

på agitation (Ray, & Mittelman, 2015; Ridder, Stige, Qvale, & Gold, 2013). Musikterapi har visat 

effekt på den kognitiva förmågan (Tang et al., 2018; Chu et al., 2013). Ray et al., 2015 studie 

synliggjorde i sitt resultat att två veckors användning av musikterapi minskar symptom på 

depression och agitation och upprätthåller dessa förändringar i minst två veckor efter behandling.  

Ridder et al., (2013) beskriver att agitation ökade vid standardvård och minskade vid användning 

av musikterapi. Användning av psykofarmaka ökade betydligt oftare vid standardvård än vid 

musikterapi (Ridder et al., 2013). Chu et al., (2013) visar att förbättringar av depression inträffade 

direkt vid användning av musikterapi och var synlig under hela terapin. Den kognitiva funktionen 
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förbättrades signifikant efter interventionen för personer med mild, måttlig och svår demens. 

Cooke et al., (2010) visar att musikterapi kan förbättra självkänsla och tillhörighet för personer 

med demens. I Tang et al., (2018) beskriver att en tolv veckors musikterapi har visat en 

signifikant förbättrad effekt på apati och även på kommunikationsförmågan.  

 

Social interaktion 

 

Social interaktion är associerad till positivt humör bland personer med demens (Beerens et al., 

2016; Jao, Loken, MacAndrew, Van Haitsma, & Kolanowski, 2017; Lee, Boltz, Lee, & Algase, 

2017). Enligt Beerens et al., (2016) studie framgår det även att sinnesstämning och aktiviteter är 

associerad till positivt humör. Beerens et al., (2016) konstaterar vidare att personer med demens 

fick höga poäng (på positivt humör) vid aktiviteter som att vara ute och handla, musik och 

utomhus (det vill säga aktivitet relaterad till natur). Beerens et al., (2016) konstaterar vidare att 

personer med demens har 95 procents positivt humör vid utomhusaktiviteter och 72 procent har 

positiv humör vid inomhusaktiviteter. Lee et al., (2017) studie visar att social- och verbal 

interaktion är associerad till en ökning av positiva emotionella uttryck. Lee et al., (2017) 

konstaterar vidare att om icke-verbal interaktion ensamt inte visar någon signifikant relation med 

positivt känslomässigt uttryck, men tillsammans med verbal interaktion visas en ökad positiv 

känsla. Om personer med demens har social interaktion och får ingen respons tillbaka, framgick 

en negativ och neutral sinnesstämning bland personer med demens (Beerens et al., 2016). Social 

interaktion är signifikant relaterad till intresse och nöje bland personer med demens. Personer 

med högre kognitiv funktion visar också större glädje av social interaktion (Jao et al., 2017).  

 

Kommunikationsstrategier 

 

Flera studier visar på kommunikationens betydelse för personer med demens (Höbler et al. 2018; 

Egede-Nilssen, Sellevold, Jakobsen, & Sørile, 2016; Hanssen, 2012; Söderlund, Cronqvist, 

Norberg och Ternestedt, 2015). Sjuksköterskor beskrev att språket är väldigt viktigt för att det 

inte ska leda till missförstånd mellan vårdpersonal och personer med demens (Hanssen, 2012). 

Vid språk- eller förståelsebarriärer beskrev sjuksköterskor att verbal kommunikation och gester 

ansågs som hjälpsamma för att övervinna och effektivt skapa kontakt med patienten (Höbler et 

al., 2018). God demensomsorg är strävan att förstå patientens uttryck, särskilt att sjuksköterskan 

förstår sin egen påverkan på patienten (Egede-Nilssen et al., 2016). Enligt Söderlund et al., 

(2015) framgår det att vårdare kan ta initiativet till ett samtal. Genom att ge ledtrådar till sådant 

som patienten inte kommer ihåg kan leda till att vårdaren får igång ett meningsfullare samtal som 

även får patienten att minnas mer. Söderlund et al. (2015) konstaterar vidare vikten av att 

vårdpersonalen lyssnar och inte avbryter eller byter ämne när patienter berättar vad de tänker på. 

Detta gör att personer med demens pratar mer öppet om vad de tänker och känner. När 

vårdpersonal avbryter patienter eller byter ämne resulterar det ofta att patienterna tystnar.  

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=S%C3%B8rlie%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26811401
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Kulturella och etiska förutsättningar 

 

Kulturella och etiska aspekter, samt anpassning till patientens behov vid rätt tillfälle anses viktigt 

(Höbler et al., 2018; Egede-Nilssen et al., 2016; Toivonen, Charalambous och Suhonen, 2017). 

Kommunikationsstrategier för sjuksköterskorna var att betrakta patientens integritet, preferenser 

och nedsatthet, samt att kunna anpassa vården till patientens behov vid rätt tillfälle (Höbler et al., 

2018). Vårdpersonalens förståelse för den äldres religiösa bakgrund är viktigt, då det ger lättare 

förståelse för patientens syn på livet och gör det lättare för vårdpersonalen att kunna stödja 

patienten och även kunna prata om religiösa aspekter med patienten. Genom att samtala med 

patienten angående religiösa aspekter gör det patienten mer avslappnad (Toivonen, 2017). Enligt 

en studie av Hanssen, (2012) framgår det hur kulturella skillnader påverkar vården. 

Sjuksköterskor upptäckte att personer med demens som får mat som de är vana vid, gör att de får 

en bättre aptit. Om personer med demens är vana att exempelvis gå upp tidigt på morgonen, 

uppfattar sjuksköterskor att individuellt anpassade rutiner ger positiva effekter för personer med 

demens och en minskad medicinering. Hanssen (2012) konstaterar vidare att när det gäller 

religiösa aspekter för personer med demens, tycker sjuksköterskor att det är uppskattat med besök 

från den lokala prästen och diakonen. Egede-Nilssen et al., (2016) skriver att sjuksköterskor 

tycker att personer med demens brukar ofta inte vara medvetna vad de pratar om, men att 

patienterna har sina behov och att sjuksköterskan inte ska lyssna enbart på orden utan försöka få 

en känsla för patientens behov. Vikten av sjuksköterskans förståelse av personen med sjukdomen 

och samtidigt måste se personen som självständig individ (Egede-Nilssen et al., 2016).  

 

Hund-assisterad intervention och dess effekter på symptom vid demens 

 

Hundassisterad intervention har goda effekter på livskvalité för personer med demens (Nordgren, 

& Engström, 2013; Kårefjärd, & Nordgren, 2019; Briones, Pardo-Gracía, & Escribano-Sotos, 

2019; Olsen et al., 2016). Enligt Wesenberg, Mueller, Nestman och Holthoff-detto (2018) 

framgår det att hundassisterad intervention ger positivt humör (exempelvis nöje) bland personer 

med demens och effekt på social interaktion. Wesenberg et al., (2018) konstaterar att det 

framkom fysisk kontakt mellan personen med demens och hunden, deltagarna klappade hunden, 

samt mer kroppsrörelse som att följa efter hunden. Deltagarna kommunicerade med hunden 

genom att kalla på hunden och tala till hunden (Wesenberg et al., 2018). Olsen et al., (2016) visar 

att hundterapi har effekt på även depression hos personer med svår demens.  

 

DISKUSSION 

 

RESULTATDISKUSSION  

 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa förutsättningar som kan förbättra interaktionen 

mellan sjuksköterskan och personer med BPSD inom äldrevård. Ett av resultatets huvudfynd var 

musikterapi och dess effekter på symptom vid demens. Flera studier visar att psykiska symptom 

som depression och beteendemässiga symptom som agitation kan minskas vid användning av 

musikterapi (Cooke et al., 2010; Chu et al., 2013; Ray, & Mittelman, 2015; Ridder et al., 2013). 

Detta skulle kunna vara till fördel för sjuksköterskans interaktion med patienten och även för 
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annan vårdpersonal, då BPSD kan orsaka svårigheter för vårdpersonal i att förstå och tolka olika 

situationer (Edberg & Ericsson, 2017; Edberg, 2014). Musikterapi kan göra patienterna mer 

harmoniska och därför underlätta interaktionen. I flera studier framkom det att en social 

interaktion är associerad till ett positivt humör (Beerens et al., 2016; Jao et al., 2017; Lee et al., 

2017), vilket kan ge bättre förutsättningar för en god atmosfär mellan sjuksköterskan och 

personen med demens. Det är även viktigt att ge respons när personer med demens visar en social 

interaktion (Beerens et al., 2016). Gester kan vara ett bra hjälpmedel för att skapa kontakt hos 

personer med demens som inte kan det svenska språket eller har glömt det och börjat tala sitt 

modersmål (Höbler et al., 2018). Vårdpersonalens sätt att lyssna till patienten har betydelse för 

hur mötet utvecklas (Florin m.fl, 2017). Det framkom i en studie av Söderlund et al., (2015) att 

det är viktigt att vårdpersonalen lyssnar och inte avbryter eller byter ämne när de samtalar med 

patienten. Mötet mellan patienten och vårdpersonalen behöver anpassas till patientens 

individuella förutsättningar och behov, samt möta patienten på ett respektfullt sätt med bevarande 

av dennes integritet och självbestämmande (Florin m.fl, 2017), vilket även framkommer i flera 

studier (Höbler et al., 2018; Egede-Nilssen et al., 2016). Det framkom i studier att hund-

assisterad intervention har goda effekter på livskvalité (Nordgren, & Engström, 2013; Kårefjärd, 

& Nordgren, 2019; Briones, Pardo-Gracía, & Escribano-Sotos, 2019; Olsen et al., 2016), vilket 

kan underlätta interaktionen mellan sjuksköterskan och personen med demens. 

 

Värdighet saknas inte hos personer med demens, men kan vara otydligt på grund av personens 

sjukdom (Sagbakken et al., 2017). Det är viktigt att personer med demens blir bekräftad och 

respekterad som mänsklig individ (Höbler et al., 2018; Toivonen et al., 2017; Hanssen, 2013). 

Att få en positiv känsla eller upplevelse av att något händer i ens liv, exempelvis vara med i 

aktiviteter eller ha social interaktion (Beerens et al., 2016; Jao et al., 2017; Lee, Boltz, Lee, & 

Algase, 2017) kan innebära att den relativa värdigheten upprätthålls, eftersom vid demens finns 

det en risk att yttre attribut som prestation och status tas ifrån människan, och att självbilden 

påverkas (Edlund & Lindwall, 2017). En annan aspekt för att självbilden inte ska påverkas är 

sjuksköterskans förståelse av personer med sjukdomen och samtidigt måste se personen som 

självständig individ (Egede-Nilssen et al., 2016). Identitetens värdighet handlar om människans 

kropp och själ, och det kan även handla om personens syn på sig själv (Sagbakken et al., 2017). 

Musikterapi och involvering av djur är till fördel för människans kropp och själ som är en del av 

identitetens värdighet (Sagbakken et al., 2017). Att få sin mänskliga värdighet bekräftad (Edlund 

& Lindwall, 2017) visas i studien av Höbler et al., (2018) där hänsyn till patientens integritet, 

preferenser och nedsatthet tas fram, och att kunna anpassa vården till patientens behov vid rätt 

tillfälle. Även studien av Toivonen et al., (2017) visar att sjuksköterskans förståelse för den äldres 

religiösa bakgrund är viktigt, då det ger lättare förståelse för patientens syn på livet och gör det 

lättare för sjuksköterskan att kunna stödja patienten och även kunna prata om religiösa aspekter 

med patienten. Toivonen et al., (2017) konstaterar vidare att samtal om religiösa aspekter gör 

patienten mer avslappnad. Att personer med en historia är en del av en människas identitet och att 

personen bekräftas som en unik individ, med individuella behov och förutsättningar (Sagbakken 

et al., 2017). Personer med demens brukar ofta inte vara medvetna vad de pratar om, men att 

patienterna har sina behov och att sjuksköterskan inte ska lyssna enbart på orden utan försöka få 

en känsla för patientens behov (Egede-Nilssen et al., 2016). Genom att respektera patientens 
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identitet skyddar vi patientens absoluta värdighet, att ha ett värde trots sjukdom (Edlund & 

Lindwall, 2017). 

 

Sjuksköterskan kan bidra till hållbarhet genom att bidra till förbättringsarbete och fundera på 

eventuella positiva eller negativa konsekvenser som en förändring i vården kan innebära (Edman 

& Erichsen Anderson, 2014). Positiv konsekvens som en förändring i vården kan innebära är att 

belysa förutsättningar som kan förbättra interaktionen mellan sjuksköterskan och personer med 

BPSD. Sjuksköterskan kan exempelvis införa musikterapi eller hundassisterad intervention på ett 

äldreboende och utvärdera de positiva eller negativa följderna. 

 

METODDISKUSSION 

 

En litteraturöversikt har valts som metod för att besvara studiens syfte. Metoden bidrar till att få 

en bild av forskningsområdet och bidra till ett underlag för evidensbaserad vård (Henricson, 

2017). Demens är ett brett område, vilket har gjort att studien fokuserat på ett specifikt område 

inom demens. De första sökningarna gjordes i PubMed och SweMed+, vilket visade på att det 

forskats mycket inom ämnet och att det finns tillräckligt med underlag för att skriva 

litteraturöversikten. Litteraturöversikten grundar sig i både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

Kvalitativa artiklar ger en djupare förståelse för personens situation, medan kvantitativa artiklar 

ger en mer övergripande översikt (Friberg, 2017). Kvalitativa och kvantitativa artiklar 

kompletterar varandra inom forskningsområdet, vilket kan medföra att trovärdigheten och 

validiteten ökar (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Mesh-termen Communication och Social interaction användes för att få fram resultat på vilket 

sätt, kommunikation och social interaktion kan användas i mötet av personer med demens. Mesh-

termen Treatment togs med i en sökning med flera andra termer (Dementia, Behavioral 

Symptoms och Nursing Homes) var för att se om det finns alternativa behandlingsmetoder och 

det var genom denna sökning som ledde till bland annat musikterapi. Sökningar kunde även ha 

gjorts i andra databaser, men vi tyckte att vi hittade tillräckligt med vetenskapliga artiklar för att 

få underlag till arbetet. 

 

Syftet med arbetet är att belysa förutsättningar som kan leda till en förbättrad interaktion mellan 

sjuksköterskan och personer med BPSD inom äldrevård. För att kunna belysa förutsättningar 

behövdes allmänna sökningar genomföras, med allmänna sökningar menas sökord som berör 

området. Idén att skriva om musikterapi och hund-assisterad intervention kom genom allmänna 

sökningar och sökord som användes var bland annat Dementia, Behavioral Symptoms, Treatment 

och Nursing Homes. Detta ledde till att musikterapi och hund-assisterad intervention söktes 

separat genom fritextsökning för att få fler träffar på både titel och ämnesord (Henricson, 2017). 

Anledningen till att musikterapi och hund-assisterad intervention inkluderades i resultatet var att 

vi ville ta upp alternativa behandlingsmetoder som kan ha en positiv effekt på personer med 

BPSD. 

 

Efter att datainsamlingen var genomförd hade 32 artiklar lästs i fulltext då de bedömdes som 

intressanta, dock fick ett flertal sorteras bort då de inte svarade mot syftet. Många av de 
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inkluderade artiklarna i resultatet innehöll liknande slutsatser och ingen artikel visade motsatta 

sida. De inkluderade artiklarna var peer-reviewed, vilket enligt Henricson (2017) stärker 

kvaliteten på forskningen. Artikelsökningen var internationell, det var sammanlagt arton artiklar. 

De flesta var från Europa och USA, en från vardera Australien, Kina och Taiwan. Vi ansåg att 

alla artiklarna var relevanta för demensvården. Den integrerade dataanalysen underlättade studien 

med att analysera artiklarna och för att få en övergripande bild (Kristensson, 2014). Artiklarna är 

fokuserade på personer med demens och sjuksköterskor, men innehåller även annan 

vårdpersonal, som undersköterskor och sjukvårdsbiträden. Anledningen till att inkludera andra 

professioner är att få en bredare uppfattning av området. Det är en förutsättning för 

sjuksköterskan att ta hänsyn till erfarenheter från annan vårdpersonal och genom teamets resurser 

fokusera på patientens behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Av de 18 inkluderade artiklarna i resultatet var 17 artiklar etiskt godkända av kommittéer och en 

artikel erhöll etiskt godkännande av den administrativa chefen för äldrevården i den valda staden 

och chefer för varje privat organisation. Den artikeln som inte var godkänd av en etisk kommitté, 

utan enbart från den administrativa chefen berörde inte direkt patienterna utan var inriktad på 

sjuksköterskorna och sjukvårdsbiträdenas erfarenheter. Innan varje intervju klargjordes det att det 

var frivilligt och anonymt att delta.  

 

Slutsats 

 

I studien framkom Resultatet visar det vilka förutsättningar det finns, som kan förbättra 

interaktionen mellan sjuksköterskan och personen med BPSD. Resultatet visar hur olika 

förutsättningar som aktiviteter, social interaktion, hänsyn till personens bakgrund, musikterapi 

och hund-assisterad intervention kan användas i vård av personer med demens och göra att 

personer med demens känner sig mer harmoniska. Detta visar att det är viktigt hur sjuksköterskan 

kan påverka vården med dessa förutsättningar.  

 

Fortsatta studier 

 

Mer kunskap inom dessa områden kan medföra att sjuksköterskan blir medveten om vilka 

möjligheter som finns för att användas i äldrevården för personer med demens, och även för äldre 

vuxna personer som inte har demens. Införande av fler förutsättningar till en interaktion mellan 

sjuksköterskan och personer med demens är en sida som bör fortsättas att studera. Vidare 

forskning behövs inom området BPSD och en kartläggning av vilka strategier som ger bäst effekt 

hos personer med demens som befinner sig i olika stadier av sjukdomen.   

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Sjuksköterskor kan utifrån denna litteraturöversikt få ett utgångsläge för hur vården ska planeras 

och vara en vägledning för vad sjuksköterskan ska tänka på för vård av personer med demens. 

Förbättrad interaktion kan leda till mindre behov av medicinering som psykofarmaka. Det visar 

också vikten av att följa upp positiva och negativa effekter av behandlingar för att i framtiden 

kunna göra vården bättre. 
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Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få deltagare och/eller för många delstudier, vilket 

ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal deltagare, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial (CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd 

studie med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen 

mellan data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är otillräckligt 

beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

Bilaga A Tabell 3. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med 

kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, 

Nilsson och Sandström (2016). 

 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Beerens, HC., 

Zwakhalen, SMG., 

Verbeek, H., E S 

Tan, F., Jolani, S., 

Downs, M., de Boer, 

B., Ruwaard, D, 

Hamers, JPH. 

2018 

Nederländerna 

The relation between 

mood, activity, and 

interaction in long-

term dementia care 

Identifiera samband mellan 

humör, 

aktivitetsengagemang, 

aktivitetsplats och social 

interaktion i vardagen för 

personer med demens som 

bor i vårdhem. 

Design: P 

Urval: Deltagare med diagnosen 

demens. 

Datainsamling: Data samlades 

in genom observation i tre 

veckor. 

Analys: Statistisk analys 

115 

(-) 

 

Totalt 9660 utvärderingar avslutades 

(115 deltagare x 84 observationer per 

deltagare) och de flesta var kvinnor 

(75 procent). Ett negativt, neutralt och 

positivt humör registrerades under 

observationerna. Positivt humör var 

förknippat med 

aktivitetsengagemang, 

utomhusaktivitet och social 

interaktion. Aktiviteten var viktigare 

än typen av aktivitet. Det var tydligt 

med dåligt humör när personer med 

demens försökte ta en social kontakt 

utan något gensvar. 

P 

II 

Briones, MÁ., Pardo-

Gracía, I., & 

Escribano-Sotos, F. 

2019 

Spanien 

Effectiveness of a  

Dog-Assisted 

Therapy Program to 

Enhance Quality of 

Life in 

Institutionalized 

Dementia Patients 

Utvärdera effekten av en 

hundassisterad 

intervention för att 

förbättra livskvaliteten hos 

personer med demens. 

Design: CCT 

Urval: minst 65 år, med kognitiv 

svikt 

Datainsamling: Observationer 

Analys: SPSS, ANCOVA 

34 

(-) 

Djur-assisterad intervention bidrar till 

att förbättra livskvaliteten för 

personer med demens. 

CCT 

II 

Cooke, M., Moyle, 

W., Shum, D., 

Harrison, S., & 

Murfield, J. 

2010 

Australien 

A randomized 

controlled trial 

exploring the effect 

of music on quality of 

life and depression in 

older people with 

dementia. 

Undersöka effekten av 

musikprogam på 

livskvalité och depression 

hos äldre personer med 

demens 

Design: RCT 

Urval: Med diagnosen demens 

Datainsamling: Musikprogram 

Analys: SPSS 

47 

(-) 

Resultaten tyder på att musik och 

läsaktiviteter kan förbättra 

självkänsla, tillhörighet och 

depression hos vissa äldre personer 

med demens. 

 

RCT 

I 

Chu, H., Yang, CY., 

Lin, Y., Ou, KL., 

The impact of group 

music therapy on 

depression and 

Undersöka effekten av 

grupp musikterapi för att 

förbättra depression och 

Design: RCT 

Urval: Med diagnosen demens, 

minst 65 år. 

104 

(-) 

Minskar depressiva symtom, har visat 

effekt på den kognitiva funktionen. 

RCT 

I 

Bilaga B 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), 

Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Lee, TY., O’Brien, 

AP., Chou, KR. 

2013 

Taiwan 

cognition in elderly 

persons with 

dementia: a 

randomized 

controlled study. 

försena försämringen av 

kognitiva funktioner hos 

äldre personer med 

demens. 

Datainsamling: Observationer 

Analys: SPSS 

Undersökningen har visat effekt på 

mild och svår demens. 

Egede-Nilssen, V., 

Sellevold, GS., 

Jakobsen, R., &  
Sørile, V. 
2016 
Norge 

Ethical and cultural 
striving: Lived 
experiences of 
minority nurses in 
dementia care. 

Utforska och undersöka 
minoritet sjuksköterskor 
upplevelser inom 
demensvård 

Design: Kvalitativ 

Urval: Tre sjuksköterskor, en 

fysioterapeut och ett 

sjukvårdsbiträde. Tre års 

erfarenhet inom demensvård. 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Individuell analys 

5 

(-) 

 

Ett tema och fyra under teman: 

strävan efter att förstå kvaliteten på 

vård för personer med demens. 

Undertema: känslighet för att förstå 

patientens verbala och icke verbala 

uttryck. För att förstå tacksamhet, 

förstå patienten som en vuxen och 

autonom person och förstå patienten 

som en patient på ett vårdhem. 

Utmaningar omfattar både etisk och 

kulturell strävan att förstå personer 

med demens. 

K 

II 

Hanssen, I. 

2013 

Norge 

The influence of 

cultural background 

in intercultural 

dementia care: 

exemplified by Sami 

patients 

Få kunskap om hur den 

ursprungliga kulturen kan 

påverka kommunikation 

och interaktion med 

institutionaliserade 

patienter med demens och 

vilka specifika kulturella 

aspekter som kan komma 

fram, av exempelvis 

samiska patienter. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Närstående till samiska 

patienter och sjuksköterskor 

inom demensomsorg. 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Hermeneutisk analys 

metod 

15 

(-) 

 

 

Även om hur demens påverkar 

mentala funktioner, språk etc. är 

universellt, kan beteenden, 

reaktionerna och svaren färgas av 

patientens bakgrundskultur. Kunskap 

om språk, kulturella koder och 

patientens tidigare liv är primära 

nycklar till förståelse. Livets rytm, 

andlighet, sång och konkreta aspekter 

av traditionell kultur som kläder och 

mat utgör viktiga aspekter av 

kulturanpassad vård. 

K 

II 

Höbler, M., Argueta-

Warden, X., 

Rodríguez-Monforte, 

M., Escrig-Pinol, A., 

Wittich, W., & 

McGilton, KS. 

2018 

Exploring the sensory 

screening experiences 

of nurses working in 

long-term care homes 

with residents who 

have dementia: a 

qualitative study 

Förstå sjuksköterskornas 

upplevelser av screening 

och långtidsvård för 

personer med demens och 

sensorisk nedsättning. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Sjuksköterskor som 

vårdar personer med demens 

inom långtidsvård 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer. 

Analys: Tematisk analys 

20 

(-) 

 

Fler teman relaterade till sensoriska 

screening processen, 

kommunikationsstrategier, 

livskvalitet, sensorisk förlust och 

demens. Deltagarna rapporterade om 

styrkorna och begränsningarna i 

screening procedurer. Vilka 

K 

I 

Bilaga B 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), 

Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=S%C3%B8rlie%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26811401
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Kanada förbättringar som bör göras, vilka 

informella strategier som är effektiva 

och att den fortsatta professionella 

utvecklingen är viktig. 

Jao, YL., Loken, E., 

MacAndrew, M., 

Van Haitsma, K., & 

Kolanowski, A. 

2018 

USA 

Association between 

social interaction and 

affect in nursing 

home residents with 

dementia 

Undersöker associationen 

mellan social interaktion 

och personer med demens  

Design: RCT 

Urval: Engelskspråkig, minst 65 

år och med diagnosen demens. 

Datainsamling: Data samlades 

in genom intervjuer och 

observationer 

Analys: Statistiskt analys  

126 

(-) 

Patienter 

Social interaktion var signifikant 

relaterad till högre intresse och nöje 

inom och mellan personer. Personer 

med högre kognitiv funktion visade 

också större glädje. Större intresse 

och ångest var tydlig under timmarna 

på eftermiddagen. 

RCT 

I 

Kårefjärd, A., & 

Nordgren, L.  

2019 

Sverige 

Effects of dog-

assisted intervention 

on quality of life in 

nursing home 

residents with 

dementia 

Undersöka effekterna av 

hundassisterad 

intervention för 

livskvaliteten för personer 

medan demens inom 

vårdhem. 

Design: Retrospektiv studie 

Urval: Alla deltagare med 

måttligt eller svår demens i tre 

kommunala vårdhem som hade 

hundassisterad intervention 

under perioden Januari 2014 till 

December 2016 inkluderades. 

Datainsamling: Frågeformuläret 

QUALID genomförs i 

strukturerade intervjuer. 

Analys:  

 

102 

(-14) 

 

Deltagarnas totala poäng förbättrades 

signifikant mellan baslinjen och 

posttest 1 och försämras signifikant 

efter posttest 2. 

 

R 

I 

Lee, KH., Boltz, M., 

Lee, H., & Algase, 

DL. 

2017 

USA 

 

Does Social 

Interaction Matter 

Psychological Well-

Being in Persons 

With Dementia? 

Undersöker relationen 
mellan vårdpersonal och 
personer med demens. 

Design: P 

Urval: Engelskspråkig, minst 65 

år och med diagnosen demens 

Datainsamling: Data samlas in 

genom observationer  

Analys: ODAS, MMSE och 

CIRS-G 

 

110 

(-) 

 

Verbal eller både verbal- och icke- 

verbal interaktion visar signifikant 

samband med positiva och negativa 

känslomässiga uttryck. Positiv 

interaktion var signifikant förknippad 

med mer positivt emotionellt uttryck, 

medan negativ interaktion inte var 

det. 

P 

II 

Nordgren, L., & 

Engström, G. 

2013 

Sverige 

Animal-assisted 

intervention in 

dementia: effects on 

quality of life 

Utvärdera effekten av 

djurassisterad intervention 

för personer med demens 

inom äldrevård. 

Design: RCT 

Urval: Hundteam testad och 

certifierad 

Datainsamling: Frågeformulär 

Analys: Deskriptiv analys 

20 

(-11) 

 

Hund-assisterad intervention visar 

effekt på livskvalité. 

RCT 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), 

Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Bilaga B 
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Olsen, C., Pedersen, 

I., Bergland, A., 

Enders-Slegers, MJ., 

Patil, G., & Ihlebaek, 

C. 

2016 

Norge 

Effect of animal-

assisted interventions 

on depression, 

agitation and quality 

of life in nursing 

home residents 

suffering from 

cognitive impairment 

or dementia: a cluster 

randomized 

controlled trial. 

Undersöka djur-assisterad 

intervention, dess möjliga 

effekterna på depression, 

agitation och livskvalité 

hos personer med demens 

inom vårdhem. 

Design: RCT 

Urval: inklusionskriterier – 

personer med demens eller 

kognitiv svikt, minst 65 år. 

Exklusionkriterier – rädd för 

hund eller är allergisk för hund. 

Datainsamling: observationer  

Analys: BARS, CSDD, 

QUALID 

58 

(-7) 

En betydande effekt på depression 

och livskvalité hittades för deltagare 

med svår demens. Inga effekter på 

agitation hittades. 

 

RCT 

I 

Ray, KD., & 

Mittelman, MS. 

2017 

USA 

Music therapy: A 

nonpharmacological 

approach to the care 

of agitation and 

depressive symptoms 

for nursing home 

residents with 

dementia 

Syftet med studien är att 

undersöka om musikterapi 

kan vara en alternativ 

behandling till aggressiva 

och depressiva symptomen 

som är associerat med 

demens. 

Design: CCT 

Urval: Urvalet var baserad på 

patienter som var 

diagnostiserade med måttligt till 

allvarlig demens 

Datainsamling: Data samlades 

in utöver en period av sex 

veckor där behandlingen tog 

plats den fjärde veckan. 

Analys:IBM SPSS Statistics 

software 

132 

(-) 

 

Resultatet tyder på en stark relation 

mellan musikterapi och signifikant 

reducering av aggression samt 

depression efter två veckor av 

musikterapi behandling. Däremot så 

påverkade behandlingen inte 

vandringen som patienter med 

demens kan uppleva. 

 

CCT 

I 

Ridder, HM., Stige, 

B., Qvale, LG., & 

Gold, C. 

2013 

Danmark 

Individual music 

therapy for agitation 

in dementia: an 

exploratory 

randomized 

controlled trial 

Syftet med denna studie 

var att undersöka effekten 

av individuell musikterapi 

på agitation hos personer 

med måttlig/svår demens 

som bor på vårdhem och 

undersöka dess effekt på 

psykotropisk medicinering 

och livskvalitet 

 

Design: RCT 

Urval: Personer med mild till 

svår demens på vårdhem, 

symtom av agitation. 

Datainsamling: Observationer 

Analys: Statistiskt analys  

42 

(-) 

 

Agitation höjd vid standard vård och 

minskades vid musik terapi. 

RCT 

I 

Söderlund, M., 

Cronqvist, A., 

Norberg, A., 

Ternestedt, BM., & 

Hansebo, G. 

Conversations 

between persons with 

dementia disease 

living in nursing 

homes and nurses – 

Belysa handlingarna och 

reaktionerna hos personer 

med demens som bor på 

vårdhem med 

undersköterskor. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Personer med demens, 

undersköterskor och 

sjukvårdsbiträden. 

8 

(-) 

Resultatet presenteras i fyra 

kategorier: att vara ointresserad av 

eller inte kunna svara på frågor, prata 

om mer än ett samtalstema samtidigt, 

försöka prata om vad som är i sinnet 

K 

I 

Bilaga B 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), 

Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



27 

 

 

 

 

 

 

2015 

Sverige 

qualitative evaluation 

of an intervention 

with validation 

method. 

Undersköterskor med erfarenhet 

av demensvård. 

Datainsamling: 

Videoinspelningar. 

Analys: Kvalitativ analys 

och prata mer fritt om vad som är i 

sinnet. 

Tang, Q., Zhou, Y., 

Yang, S., Thomas, 

WKS., Smith, GD., 

Yang, Z., Yuan, L., 

& Chung, JW. 

2018 

Kina 

Effect of music 

intervention on 

apathy in nursing 

home residents with 

dementia. 

Undersöker effektiviteten 

av grupp-

musikintervention i 

behandlingen av vårdhem 

för personer med apati. 

Design: RCT 

Urval: Minst 65 år och med 

diagnosen demens 

Datainsamling: Musik 

intervention program 

Analys: Deskriptiv analys  

77 

(-) 

 

Musikterapi har effekt på apati, 

kommunikationsförmågan och den 

kognitiva funktionen. 

RCT 

I 

Toivonen, K., 

Charalambous, A., & 

Suhonen, R. 

2017 

Finland 

Supporting 

spirituality in the care 

of older people living 

with dementia: a 

hermeneutic 

phenomenological 

inquiry into nurses’ 

experiences 

Beskriva erfarenheter från 

sjuksköterskor och 

sjukvårdsbiträden som 

stöder andlighet i vården 

av äldre som lever med 

demens. 

Design: Kvalitativ  

Urval: Sjuksköterskor eller 

sjukvårdsbiträden, med minst 1 

års erfarenhet av personer med 

demens. 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Hermeneutisk 

fenomenologisk metod 

17 

(-) 

 

Att stödja andlighet hos äldre 

människor med demens sågs som att 

förstå deras andlighet inom en ram av 

personcentrering och individualitet. 

Sjuksköterskorna fick förståelse för 

den äldre människans andliga behov 

genom både verbala och icke verbala 

uttryck och genom att lära sig om 

äldre människors andliga bakgrund. 

 

K 

I 

Wesenberg, S., 

Mueller, C., 

Nestmann, F., & 

Holthoff-Detto, V. 

2018 

Tyskland 

Effects of an animal-

assisted intervention 

on social behaviour, 

emotions, and 

behavioural and 

psychological 

symptoms in nursing 

home residents with 

dementia 

Undersöka om 

djurassisterade 

interventioner har effekt på 

psykosociala 

interventioner för personer 

med demens 

Design: RCT 

Urval: Alla deltagare med 

måttligt eller svår demens i två 

vårdhem.  

Datainsamling: Data samlades 

in genom videoinspelningar 

Analys: Facial Action Coding 

System och Emotion Rating 

Scale 

19 

(-) 

 

Vid användning av djurassisterade 

interventioner upptäcktes en 

signifikant längre och oftare perioder 

med positiva känslor (nöje) och social 

interaktion (t.ex. beröring, 

kroppsrörelser). 

RCT 

II 

Bilaga G 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), 

Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Bilaga B 


