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Sammanfattning 

Bakgrund: Demens är en av de största folksjukdomarna i Sverige och är en obotbar sjukdom 

som är progredierande. Agitation är ett vanligt problem hos personer med en demenssjukdom 

och medför ofta stress både för den demensdrabbade, för anhöriga och vårdare. 

Farmakologiska behandlingar har en tveksam effekt och många biverkningar, vilket gör att 

omvårdnaden blir en viktig del i behandlingen. 

Syfte: Syftet var att beskriva betydelsen av olika former av icke-farmakologiska metoder för 

att minska agitation hos personer med en demenssjukdom.  

Metod: Vald metod var allmän litteraturstudie med beskrivande design. Elektronisk sökning 

gjordes i databaserna Cinahl, Medline, PsykINFO och Amed. Slutligen valdes nio artiklar att 

ingå i resultatet.  

Resultat: Resultatet visar att flertalet av de icke- farmakologiska metoderna som ingår i 

litteraturstudien ger en minskning av agiterande beteende. Dessa metoder är: favoritmusik, 

musikterapi i grupp, musik tillsammans med rörelser som gruppaktivitet, handmassage, 

akupressur, aromaterapi med lavendeldoft, Montessori- baserade aktiviteter i grupp, 

simulerade familjesamtal och olika individuella aktiviteter. Även ljusterapi ingår i 

litteraturstudien men resultatet har tveksamheter angående om effekten är gynnsam eller inte. 

Slutsats: Genom att använda sig av olika former av icke- farmakologiska metoder kan det 

agiterande beteendet minska hos personer med en demenssjukdom.  

Nyckelord: Agitation, demens, icke-farmakologiska åtgärder, omvårdnad.  
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1. Bakgrund 

1.1. Om demens  

Risken att drabbas av en demenssjukdom ökar med stigande ålder, men i sällsynta fall kan 

sjukdomen förekomma redan i 40-60 års ålder. I takt med att människor i Sverige lever längre 

så kommer också förekomsten av demenssjukdomar i befolkningen att öka. År 2005 fanns det 

142 000 personer i Sverige med en demenssjukdom och 65 000 av dem bodde i särskilda 

boendeformer. År 2050 beräknas personer som har en demenssjukdom ha ökat till 886 000 

personer. I hela världen finns det cirka 25 miljoner människor som har en demenssjukdom 

(Ragneskog, 2010).  

 

Demens är en av de största folksjukdomarna och är ett samlingsnamn för en grupp sjukdomar 

som innebär minnessvårigheter och även en förändring av personligheten. Demens orsakar 

också en försämring av förmågan att kommunicera och att förstå och tolka sin omgivning. 

Dessa förändringar påverkar relationen med andra människor eftersom förmågan att anpassa 

sig till olika situationer försämrats (Ragneskog, 2010). Riskfaktorerna för att utveckla en 

demenssjukdom är inte helt kartlagda, men forskare tror att inflammationer, trauman, 

hypertoni, diabetes och stress ger en högre risk att insjukna (Jolley, 2010). 

 

Demenssjukdomen är en form av hjärnskada som beror på en tillbakabildning av hjärnans 

celler och skadan är progredierande. Vissa former av demens kan komma plötslig medan 

andra utvecklas långsamt under lång tid. Alzheimers sjukdom och vaskulär demens är de 

vanligaste diagnoserna men symtom på demens kan ses vid ett 70-tal olika sjukdomar. Ingen 

av de demenssjukdomarna som finns går att bota men vissa går att fördröja genom medicinska 

åtgärder. En viktig del i behandlingen av sjukdomen är en god omvårdnad (Ragneskog, 2010).  

 

1.2. Om agitation 

Inom demenssjukvården är agitation ett stort och vanligt problem. Agitation är ett 

samlingsnamn för flera olika beteenden som kan visa sig som t.ex. ängslan, irritabilitet, 

rastlöshet, upprepning av ord, rop och att personen vandrar fram och tillbaka. Agitation delas 

ibland upp mellan verbal agitation där t.ex. upprepning av ord och rop ingår, och fysisk 

agitation där t.ex. ett hotfullt beteende och vandring kan visa sig (Ragneskog, 2010). Cohen- 

Mansfield (2005) menar att dessa beteenden förekommer oftare under tillfällen då den boende 

är inaktiv, är ensam, när personaltätheten är låg, när det är kallt på natten samt när personen 

måste använda sig av sin självbehärskning. Ragneskog (2010) tar upp att personalen på 

boenden ofta upplever att det är krävande att vårda agiterande personer och det medför stress 

både för personen med en demenssjukdom, vårdare och anhöriga. Agitation kan också leda 

till att personen med en demenssjukdom känner en låg livskvalitet. 

 

Att ett agiterande beteende uppkommer kan ha flera orsaker, som till exempel smärta, 

uttråkning, under- eller överstimulering, vårdmiljön och den underliggande demenssjukdomen 

(Jordan & Lloyd-Williams, 2010). 
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1.3. Demens och läkemedel 

Äldre människor är mer känsliga för läkemedel och de bör ges med stor försiktighet eftersom 

risken för biverkningar är stor då nerbrytningen av läkemedel sker långsammare. När en 

person med en demensdiagnos uppvisar ett agiterande beteende är det inte ovanligt att läkaren 

ordinerar neuroleptika. Att ge neuroleptika till personer med en demenssjukdom har dock en 

tveksam effekt (Ragneskog, 2010). Neuroleptika är ett läkemedel som kan orsaka konfusion 

hos äldre patienter och de som redan har en kognitivt nedsatt funktion löper större risk att 

drabbas. Det beror på neuroleptikans sederande effekt samt dess påverkan på flera olika 

transmittorsubstanser i hjärnan. En konfusion kan vara lätt att missbedöma hos en person med 

en demenssjukdom eftersom det kan tolkas som en försämring av den progredierande 

demenssjukdomen . Läkemedelsbehandlingar kan också ge andra biverkningar som t.ex. 

urinvägsinfektioner, att personen kan bli somnolent och extra-pyramidala symtom som t.ex. 

ofrivilliga skakningar, darrningar, svårighet att sitta stilla och ofrivilliga rörelser i ansiktet  

 (Dehlin & Rundgren, 2007; Midlöv, 2005). 

 

1.4. Omvårdnadens betydelse vid demens 

Icke-farmakologiska åtgärder medför ofta att vården blir mer individanpassad då åtgärderna 

fokuserar mer på interaktion mellan personen med en demenssjukdom och dess vårdgivare. 

Detta kräver mer personal för att tillhandahålla behovet av individanpassad vård än vad 

medicinska åtgärder gör (Cohen-Mansfield, 2005). Svensk sjuksköterskeförening (2010) och 

Socialstyrelsen (2010) skriver att personcentrerad omvårdnad är viktigt i omvårdnaden av 

demenssjuka personer. Det innebär att det är personen som sätts i fokus, i stället för 

demenssjukdomen och att omvårdnaden utgår från den demenssjukes livsmönster, värderingar 

och preferenser. Det är viktigt att tänka utifrån etiska riktlinjer, så som autonomi, 

självbestämmande och integritet samt att bekräfta och se den demenssjuke som en 

samarbetspartner. Downs (2010) tar även upp att den personcentrerade vården ska präglas av 

kärlek och interaktion. De fördelar som framkommer ur Socialstyrelsens (2010) nationella 

riktlinjer är att personcentrerad omvårdnad kan minska förbrukningen av antipsykotiska 

läkemedel hos personer med demenssjukdom, men att det vetenskapliga underlaget är svagt. 

Socialstyrelsen tar också upp i sina riktlinjer att anpassade aktiviteter av olika slag kan ha viss 

effekt på avkoppling och välbefinnande men att det vetenskapliga underlaget inte är 

tillräckligt.  

 

Att kunna kommunicera på ett bra sätt är viktigt, både för det dagliga livet och för att bygga 

upp en kontakt med en annan människa (Jootun & McGhee, 2011). Travelbee (2001) betonar 

i sin omvårdnadsteori vikten av att använda kommunikation i omvårdnaden. Hon skriver att 

det är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap där tankar och känslor kan delas eller 

förmedlas mellan personer, för att lära känna den andra personen och att utforska och 

tillgodose hans/hennes behov. Kommunikation är också viktigt för att kunna uppnå en 

mellanmänsklig relation mellan vårdare och patient. En viktig del i Travelbees 

omvårdnadsteori är också att se patienten som en unik människa, som inte är lik någon annan.  
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Ibland kan det vara svårt och utmanande att kommunicera med personer med en 

demenssjukdom eftersom demenssjukdomen påverkar kommunikationsförmågan. Det kan 

handla om till exempel en lägre koncentrationsförmåga, minnessvårigheter och att det kan 

vara svårt att uttrycka sig med ord. Det kan också bero på åldersförändringar som nedsatt 

hörsel och syn (Hoe och Thompson, 2010). De situationer där vårdgivaren inte kan förstå vad 

vårdtagaren försöker förmedla kan leda till ångest och att vårdgivaren undviker patienten, 

vilket inte bidrar till en bra relation mellan dem (Hallberg, 2002). För att kommunikationen 

ska kunna fungera så bra som möjligt, bör den anpassas och vara personinriktad för just den 

individen. En bra kommunikation kan förbättra livskvalitén för personer med en 

demenssjukdom och bidra till en bra relation med vårdpersonalen (Jootun & McGee, 2011).  

 

1.5. Motivering till litteraturstudien 

Sammanfattningsvis är demens en folksjukdom och för tillfället är sjukdomen obotbar. Det 

har framkommit i litteraturen att det finns agiterande beteenden bland personer med en 

demenssjukdom och att dessa beteenden är svåra att komma tillrätta med. Då läkemedel har 

en tveksam effekt och kan ge olika biverkningar är det en av orsakerna till att litteraturstudien 

genomförts. Tidigare forskning har även betonat vikten av personcentrerad omvårdnad och att 

sätta personen i fokus istället för sjukdomen. Därför anser författarna till den här 

litteraturstudien att det finns behov av att studera icke- farmakologiska metoder för att minska 

agitation hos personer med en demenssjukdom. Om dessa metoder kan minska det agiterande 

beteendet och om de är användbara i den dagliga omvårdnaden.  

 

2. Syfte 

Syftet var att beskriva betydelsen av olika former av icke-farmakologiska metoder för att 

minska agitation hos personer med en demenssjukdom.  

 

3. Metod  

Vald metod var allmän litteraturstudie, med beskrivande design. Litteraturstudien är gjord 

efter Polit & Becks (2008) flödesschema. 

 

3.1. Sökstrategi  

Artikelsökningarna gjordes i databaserna Cinahl och PubMed då de innehåller vetenskapliga 

artiklar inom omvårdnadsvetenskap. PsykINFO användes eftersom den innehåller 

psykologisk forskning inom omvårdnadsvetenskap. Databasen Amed valdes eftersom den 

innehåller vetenskapliga artiklar inom komplementära metoder.   

 

Årtalen begränsades till 2006- 2011 eller de senaste fem åren beroende på databasens 

utformning för att få så ny forskning som möjligt. Peer Reviewed användes i de databaserna 

där det var möjligt för att endast få fram vetenskapligt granskade artiklar. 

 

Sökorden valdes utifrån syftet och utifrån de olika databasernas ämnesordlista. Trunkering 

användes på fritextorden i de fallen då vi annars skulle fått använda flera olika 

sökkombinationer. Fritextord användes där det inte fanns något ämnesord som passade. 

Explode användes i alla fall där det gick att använda för att få med alla underrubriker. 
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Sökningar i databasen Cinahl gjordes med ämnesord utifrån databasens ämnesordlista. 

Sökorden blev då: ”dementia”, ”agitation”, ”nurses”, ”caring”, ”alternative therapies” och 

fritextordet ”car*”. Dessa kombinerades med ”AND” på olika sätt (se bilaga 1). 

 

Sökning i databasen PubMed gjordes med ämnesord utifrån databasens ämnesordlista. 

Sökorden blev då: ”complementary therapies”, ”nurses”, ”dementia” och kombinerades med 

fritextordet ”agitation” eftersom det ordet inte fanns som ämnesord. Dessa kombinerades med 

”AND” på olika sätt (se bilaga 1). En provsökning gjordes också med fritextorden 

”intervention”, ”prevention” och ”car*” och dessa kombinerades med AND på olika sätt 

tillsammans med ”dementia” och ”agitation” men inga nya artiklar framkom. 

 

Sökningen i databasen Amed gjordes med ämnesord utifrån databasens ämnesordlista. 

Sökorden blev då: ”dementia”, ”complementary therapies”, ”nursing”, ”nurses”, ”nursing 

care” och fritextordet ”agitation” eftersom det inte fanns som ämnesord. Dessa kombinerades 

med ”AND” på olika sätt (se bilaga 1). En provsökning gjordes även med fritextordet ”car*” 

kombinerat med ”(DE) Dementia” och ”agitation” där inga nya artiklar som passade syftet 

erhölls.  

 

 En provsökning gjordes också i databasen PsycINFO med ämnesorden ”dementia”, 

”agitation”, ”nursing”, ”nurses”, ”intervention”, ”alternative medicine” samt fritextordet 

”car*” som kombinerades med ”AND” på olika sätt. Inga nya artiklar tillkom.  

 

3.2. Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för litteraturstudien var att personerna som ingick i studierna skulle ha en 

diagnostiserad demenssjukdom och uppvisa någon form av agiterande beteende. Alla former 

av demens inkluderades i studien, så som Alzheimers sjukdom, Vaskulär demens, 

frontallobsdemens samt blandad demens. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar 

inkluderades. Endast artiklar där interventionen kan utföras av sjuksköterskor där det inte 

krävdes annan utbildning än den de kunde få internt genom avdelningen inkluderades.  

 

Exklusionskriterierna för litteraturstudien var om personerna hade någon förändring i 

mediciner under den tiden som studien genomfördes, eftersom läkemedelsförändringen kan 

inverka på resultatet. Studier som undersökt andra beteende så som aggression kombinerat 

med agitation exkluderades. Artiklar som var pilotstudier eller inte matchade litteraturstudiens 

syfte exkluderades. Även de artiklar som inte bedömts att ha god vetenskaplig kvalité har 

exkluderats under urvalet. Artiklar där interventionen utfördes av specialistutbildad personal 

med långa utbildningar exkluderades. 

 

3.3. Urval 

Först kombinerades de olika sökorden på olika sätt (se Bilaga 1). Under urval 1 så lästes 

titlarna som framkommit igenom vilket var 825 stycken. De titlar som var relevanta valdes ut 

och abstract lästes på dessa under urval 2 för att se om de matchade syftet på litteraturstudien. 

Totalt lästes 188 abstract. Då exkluderades de artiklar som var pilotstudier, inte matchade 
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litteraturstudiens syfte eller var litteraturöversikter. När titel och abstract lästes igenom 

hittades många pilotstudier samt artiklar som handlade om personalutbildning och om olika 

läkemedel vid agitation, vilket gjorde att 785 artiklar föll bort. De artiklar som inte 

exkluderades gick vidare till urval 3 där hela artiklarna lästes i fulltext, vilket blev 40 stycken.  

 

För att välja ut vilka som skulle ingå i litteraturstudien lästes de noggrant igenom och 

granskades utifrån granskningsmallar för vetenskaplig kvalité. Granskningsmallarna som 

användes var ”Checklista för kvantitativa artiklar – randomiserade kontrollerade studier” och 

”Checklista för kvantitativa studier – kvasi- experimentella studier” beroende på vilken typ av 

design den aktuella studien hade (Forsberg & Wengström, 2008). De artiklarna som 

bedömdes ha en låg vetenskaplig kvalité var de som inte var etiskt granskade och hade stora 

brister i de olika delarna metod och resultat, t.ex. en metodredovisning där alla steg inte kunde 

följas och/eller en otydlig resultatredovisning. Resultatet i den granskningen blev att 31 

artiklar exkluderades och att 9 artiklar valdes ut att ingå i litteraturstudien. 5 av artiklarna 

visade sig vara pilotstudier, 5 artiklar visade sig inte matcha litteraturstudiens syfte, 5 stycken 

artiklar hade undersök agitation tillsammans med andra beteenden som t.ex. aggressivitet, 7 

artiklar föll bort på grund av att de som utförde interventionen var specialistutbildade med 

långa utbildningar inom området och 9 stycken bedömdes ha låg vetenskaplig kvalité i 

granskningen som till exempel att de hade ett stort bortfall eller inte var etiskt granskade 

(Forsberg & Wengström, 2008; Polit & Beck, 2008).  

 

3.4. Etiska överväganden  

Enligt Polit & Beck (2008) är etik inom forskning viktigt och de mänskliga rättigheterna 

måste skyddas under forskningsprocessen. Därför har endast studier som fått tillstånd av en 

etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden har diskuterats i artiklarna valts ut att 

ingå i litteraturstudien.  

 

Alla resultat som framkommit i artiklarna har redovisats i resultatdelen eftersom det är oetiskt 

att bara presentera de forskningsresultat som stödjer forskarens egen åsikt (Forsberg & 

Wengström, 2008).  

 

3.5. Analys  

Analysen har gjorts med inspiration från innehållsanalys av Graneheim och Lundman (2004). 

Artiklarna lästes först noggrant igenom ett flertal gånger av båda författarna och granskades 

kritiskt och översattes noggrant. Författarna jämförde sedan resultatet och diskuterade 

skillnader i granskningarna. Materialet i artiklarna bearbetades och analyserades utifrån syftet 

i studien genom att granska diagram, tabeller och artiklarnas resultatdelar för att undersöka 

om det fanns signifikanta skillnader. Resultatet utifrån litteraturstudiens syfte plockades ut 

genom att de aktuella delarna i texten markerades. Sedan jämfördes de markerade delarna i de 

olika artiklarna för att få fram likheter och skillnader (Polit & Beck, 2008). Utifrån likheterna 

och skillnaderna bildades sedan kategorierna: beröringsintervention, ljusterapi, 

musikintervention, aromaterapi, aktiviteter valda utifrån personens tidigare intressen, 
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simulerad familjenärvaro och pedagogisk orienterad aktivitet. De markerade delarna i 

artiklarna sammanfattades sedan under kategorierna. 

 

4. Resultat 

Litteraturstudiens resultat visade att flertalet granskade icke-farmakologiska metoder kan ge 

en minskning av det agiterade beteendet hos personer med en demenssjukdom.  

 

4.1. Beröringsintervention 

Beröring genom akupressur och handmassage gav en signifikant minskning av agitation hos 

personer med en demenssjukdom. 

 

Lin m.fl. (2009) har i sin studie undersökt effekten av akupressur där akupressuren var 

fördelad på fem olika akupressurpunkter. Dessa punkter satt i nacken, handleden, mitt på 

huvudet, fotleden och på örat. Vid varje tillfälle då deltagaren fick akupressur varade det i 15 

minuter. Behandlingen började med att personen som utförde akupressuren hade 5 minuters 

uppvärmning som innehöll att hålla, gnugga och pressa handflatorna och fingrarna 

tillsammans. Sedan gavs akupressur under två minuter på varje akupressurpunkt.  

Behandlingen gavs 6 dagar i veckan i 4 veckor. Totalt sett var agitationen signifikant lägre 

efter att deltagaren hade fått akupressur, men den verbala agitationen hade inte minskat. 

Resultatet jämfördes med kontrollgruppen som fick samtala med en forskarmedlem under 15 

minuter, en gång om dagen i 6 dagar under 4 veckor. Samtalet användes för att undersöka att 

det inte var närvaron tillsammans med annan människa som gav effekt, utan att det var just 

akupressuren som gav en minskning av det agiterande beteendet.  

 

Hicks- Moore och Robinson (2008) har studerat effekten av 10 minuters handmassage. 

Massagen gavs 5 minuter på varje hand och bestod av lätta strykningar och lätt tryck på båda 

sidorna av handen och alla fem fingrarna. Massagen gavs på avdelningen där personen kände 

sig hemma. Handmassage gav en signifikant minskning av agiterande beteende jämfört med 

kontrollgruppen som fick vanlig omvårdnad. Forskarna undersökte också om handmassage i 

kombination med favoritmusik kunde minska agitation. Deltagarna fick då 5 minuters 

handmassage på varje hand samtidigt som de fick lyssna på sin favoritmusik. Resultatet 

visade även då en signifikant minskning av agitation. 

 

4.2. Ljusterapi 

I resultatet framkom det att olika variationer av ljusterapi hade olika inverkan på det 

agiterande beteendet. 

 

Barrick m.fl. (2010) har i sin studie undersökt effekten av olika ljusterapiers inverkan på 

agitation. De fyra olika ljusen som användes var uppsatta på de gemensamma utrymmena på 

avdelningen under tre veckor. Ljusen som användes var: förmiddagsljus, eftermiddagsljus och 

vanligt dagsljus som jämfördes med det vanliga standardljuset på avdelningen. Resultatet av 

observationerna visade att agitationen inte minskade utan var minst under den tiden då 

deltagarna fick standardljus. Ett datoriserat system såg till att ljusstyrkan låg på 2000-3000 
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lux under pågående ljusterapi, övrig tid och under standardljustiden låg ljusstyrkan på 500- 

600 lux.  

 

Burns m.fl. (2009) har undersökt effekten av ljusterapi hos personer med en demenssjukdom 

med agiterande beteende. Interventionen bestod av ljusterapi med en styrka av 10 000 lux 

under två timmar mellan kl. 10.00- 12.00 under två veckor. Kontrollgruppen fick ljusterapi 

under samma tid med en styrka av 100 lux vilket motsvarar vanligt lysrörsljus. Mätningar 

gjordes veckan efter interventionen samt 4 veckor efter interventionen för att undersöka 

långtidseffekten. Resultatet visade en minskning av agitationen, men minskningen var inte 

signifikant. De deltagarna som fick ljusterapin under vinterhalvåret visade en större 

minskning än under sommarmånaderna, det trodde forskarna berodde på att det är mörkare 

under vinterhalvåret.  

 

4.3. Musik som intervention 

Fyra studier har undersökt effekten av olika varianter av musik för att minska agiterande 

beteenden och resultatet visade att det agiterande beteendet minskade.  

 

Garland, Beer, Eppingstall och O´Connor (2007) och Hicks-Moore och Robinson (2008) har 

båda undersökt inspelad favoritmusik som intervention för att minska agiterande beteende. 

Musiken valdes av familjemedlemmar utifrån vad personen tyckt om och lyssnat på tidigare i 

sitt liv. Låtarna som valdes sattes sedan ihop till ett band och spelades upp i en portabel 

musikspelare, samtidigt kunde den som lyssnade på musiken röra sig över avdelningen. 

Musiken spelades i Garland m.fl. studie under en tidsperiod på 15 minuter om dagen i tre 

dagar och i Hicks- Moore och Robinsons studie vid ett tillfälle under 10 minuter. Båda 

resultaten visar en signifikant minskning av det agiterade beteendet jämfört med vanlig daglig 

omvårdnad. Båda studierna visar också en minskning av agitation en tid efter interventionen, 

vilket i Hicks- Moore och Robinsons fall var en timme efter interventionen och i Garland 

m.fl. var 15 minuter efter interventionen.  

 

Även musikterapi i grupp har visat sig signifikant minska agitationen hos personer med en 

demenssjukdom. Deltagarna blev indelade i grupper om tre personer och de fick musikterapi 

12 gånger under varje 4 veckors period. Varje tillfälle varade i 30 minuter. Musikterapin var 

upplagd som en icke- verbal modell där relationen mellan deltagarna och ledaren var en viktig 

del. Deltagarna i gruppen och ledaren av musikterapin kunde interagera, uttrycka deras 

känslor och hitta nya sätt att kommunicera tillsammans genom beteenden och 

musikinstrument. Studien var upplagd så att deltagarna fick en månad med musikterapi som 

sedan växlades med en månad med vanlig omvårdnad utan intervention för att observera 

effekten av musikterapin över tid. Observationerna skedde innan studien startade, efter 

studien avslutats och fyra veckor efter avslutandet. Resultatet visade en signifikant minskning 

av agitation jämfört med kontrollgruppen som endast fick vanlig omvårdnad som tidigare 

under hela 6 månaders perioden (Raglio m.fl., 2010).  
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En studie på musik och rörelser som utförs i grupp har visat att agitationen signifikant 

minskade jämfört med en kontrollgrupp som fick vanlig omvårdnad utan intervention. Musik 

och rörelser i grupp gavs i 30 minuter under eftermiddagen två gånger i veckan, under fyra 

veckor, vilket blev totalt åtta gånger. Musiken bestod av melodier som de flesta deltagarna 

kunde känna igen. Rytmen och tempot på melodierna var behagliga för att hjälpa deltagarna 

att lätt kunna röra sig till musiken. Deltagarna fick informationen att följa med i rörelser som 

visades av ledaren medan musiken spelades (Sung, Chang, Lee & Lee, 2006). 

 

4.4. Aromaterapi 

Resultatet visade att lavendeldoft hade en lugnande inverkan och gav en minskning av det 

agiterande beteendet.  

 

I en studie gjord av Lin m.fl. (2007) undersöktes effekten av lavendel som aromaterapi för att 

minska agitation. Certifierad lavendelolja av 100 % ren Lavandula angustifolia användes. 

Effekten jämfördes med en placebo, som var doftlös solrosolja utan terapeutiska effekter. 

Oljan droppades på kosmetisk bomull och placerades i två specialgjorda aromadiffusers vilket 

gjorde att lukten spred sig i rummet. De placerades sedan på varsin sida om kudden under 

natten när deltagaren skulle sova, under minst en timme. Interventionen genomfördes varje 

natt under tre veckor. Resultatet visade att placebodoften inte gav någon minskning av 

agitationen men att lavendeldoften gav en signifikant minskning av agitation hos personerna 

med en demenssjukdom. Inga negativa effekter framkom under studien och aromaterapin 

accepterades av deltagarna. 

 

4.5. Aktiviteter valda utifrån personens tidigare intressen  

Aktiviteter som erbjuds utifrån personens intressen gav en minskning på det agiterande 

beteendet hos personer med en demenssjukdom.  

 

Cohen- Mansfield, Libin & Marx (2007) har undersökt individuella interventioner och dess 

påverkan på agiterande beteenden. Interventionerna som användes var till exempel: 

familjevideo och bilder, illustrerade tidningar, stora bildböcker, spel, pussel, bebisdockor, 

elektronisk massage, Play- Doh lera och att gå ut och gå i trädgården. Dessa aktiviteter valdes 

eftersom de var förankrade i personcentrerad omvårdnad. Aktiviteterna till varje person 

valdes utifrån hans/hennes tidigare intressen, preferenser och förmågor. Den exakta tiden för 

interventionen varierade beroende på deltagarens medicinska och psykologiska tillstånd. 

Interventionsperioden varade i 10 dagar i rad och resultatet jämfördes med en kontrollgrupp 

som fick daglig omvårdnad som utförs normalt på avdelningen. Deltagarna fick också en 

utbildande presentation som handlade om hur agitation kan uppkomma och hur beteendet kan 

avhjälpas med icke- farmakologiska metoder. Presentationen gjordes för att de skulle känna 

att de fick en intervention. Resultatet visade att agitationen signifikant minskade i 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Kontrollgruppens mätvärden minskade 

också men minskningen var inte signifikant.  
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4.6. Simulerad familjenärvaro 

Resultatet visar att känslan av närvaro i form av mänskliga röster gav en minskning av det 

agiterande beteende hos personer med en demenssjukdom.  

 

Garland m.fl. (2007) har i sin studie kommit fram till att ett 15 minuters inspelat samtal där en 

familjemedlem pratar gav en signifikant minskning av agitation jämfört med vanlig 

omvårdnad. Samtalen liknade en telefonkonversation och handlade om minnen från personens 

liv. Pauser var inlagda i samtalet så att personen kunde svara om han/hon ville. 

Kontrollgruppen fick lyssna på ett inspelat band där en forskare läste entonigt ur en 

trädgårdsbok. Detta visade också en signifikant minskning av agitation jämfört med vanlig 

omvårdnad.  

 

4.7. Pedagogisk orienterad aktivitet 

Resultatet visade att vardagliga aktiviteter i gemenskap med andra människor minskade det 

agiterande beteendet hos personer med en demenssjukdom.  

 

Lin m.fl. (2009) har undersökt om Montessori- baserade aktiviteter i grupp var effektivt för att 

minska agitation hos personer med en demenssjukdom. Aktivitetsprogrammet genomfördes 6 

dagar i veckan under 4 veckor och höll på i 45 minuter varje gång. Aktiviteterna hade fem 

huvudkategorier som var sammankopplade med det dagliga livet och aktiviteterna kunde 

exempelvis vara att: hälla vätskor, fånga bollar, använda tänger, måla, vika kläder och hälla 

majs genom en tratt. Innan aktiviteterna påbörjades gick ledaren igenom aktiviteten och 

beskrev hur den gick till. En uppvärmning med rytmisk musik och fysiska övningar 

genomfördes innan aktiviteten började. Efter aktiviteten sammanfattade ledaren dagens 

aktivitet och berättade även vad nästa träff skulle innehålla. De deltagarna som inte kunde 

delta i grupp fick individuella aktiviteter istället, som då pågick i 15 minuter och det var 

samma aktivitet som gruppen gjorde. Resultatet av interventionen visade att Montessori- 

baserade aktiviteter signifikant minskade agitationen, däremot minskade inte den verbala 

agitationen. Resultatet jämfördes med en kontrollgrupp som fick vanlig omvårdnad. 

 

4.8. Syntes 

Flertalet av de i litteraturstudien inkluderade icke-farmakologiska metoder visade att: genom 

att knyta an till det vardagliga livet eller göra förändringar i boendemiljön kan det agiterande 

beteendet minska hos personer med en demenssjukdom. 

 

5. Diskussion 

5.1. Metoddiskussion 

Databaserna som användes i artikelsökningen valdes eftersom de var relevanta utifrån 

studiens syfte och utifrån att litteraturstudien är skriven inom ämnet omvårdnadsveteskap. Vid 

sökningen framkom en del artiklar i flera databaser, vilket författarna ser som en styrka som 

tyder på att sökorden varit relevanta. En del fritextord användes i artikelsökningen, eftersom 

de aktuella orden inte fanns med som ämnesord i databasernas ämnesordlista. Detta gör att det 

inte blir en tillräckligt exakt sökning och kan ses som en svaghet. MeSH och Subject 
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Headings användes vid sökningen eftersom de fungerar som samlingsbegrepp för flera olika 

sökord och för att få med alla underrubriker, detta ser författarna till denna litteraturstudie 

som en styrka (Polit & Beck, 2008). Trunkering användes inte på alla fritextord eftersom 

författarna missade det. Detta tror inte författarna har gjort att sökningen har påverkats, men 

viktiga artiklar kan ha missats. 

 

Sökningen begränsades till de senaste 5 åren, 2006-2011 för att få fram så ny forskning som 

möjligt. Detta kan ha gjort att tidigare relevant forskning kan ha missats. Därför gjordes en 

provsökning inför diskussionen i databasen Cinahl, mellan årtalen 2000-2006, för att se hur 

mycket tidigare forskning som fanns. I resultatet fann då författarna en studie som handlade 

om sömnens inverkan på agitation, i övrigt så fanns ytterligare forskning gjord på bland annat 

ljusterapi, musikterapi, handmassage och flera litteraturöversikter. Artiklarna som ingår i 

denna litteraturstudie är från olika delar av världen för att få så stor bredd på resultatet som 

möjligt.  

 

Värderingsmallar har använts i granskningen för att på så sätt kunnat ta fram de artiklar som 

bedömts att ha en god vetenskaplig kvalité för att minska risken för att få med studier där 

resultatet inte varit tillförlitligt. En del av de artiklar som ingick i denna litteraturstudie hade 

mindre brister som uppmärksammades under granskningen, som t.ex. att randomiseringen 

inte använts fullt ut, men det bedömdes inte som något som påverkat studiens resultat. Det gör 

att resultatet har brister och därmed får en lägre trovärdighet. Etiska överväganden har gjorts i 

samband med att artiklarna granskades och alla artiklarna som är med i litteraturstudien är 

etiskt godkända, vilket ses som en styrka. Validitet och reliabilitet är uträknade i en del av 

studierna som valdes ut, men inte i alla. Detta gör att resultatet inte är helt tillförlitligt och 

anses vara en svaghet (Polit & Beck, 2008). 

 

De bortfall av deltagare som förekom i artiklarna var generellt låga och handlade i de flesta 

fall om dödsfall, och har därför inte bedömts som något hinder för att ingå i litteraturstudien. 

Två studier gjorda av Barrick m.fl. (2010) och Garland m.fl. (2007) har inte redovisat 

eventuellt bortfall. Författarna till denna litteraturstudie bedömde ändå att artiklarna var 

tillförlitliga på grund av andra kriterier så som att de hade en experimentell design och en 

statistisk analys (Forsberg & Wengström, 2008; Polit & Beck, 2008).  

 

En del av de inkluderade studierna har använt randomisering men en av dem har inte använt 

det fullt ut. I studien gjord av Cohen- Mansfield, Libin och Marx (2007) har en del av 

vårdboendena inte randomiserats på grund av att de aktuella vårdhemmen ville välja om de 

skulle få interventionen eller inte för att vilja vara med i studien. Det här är diskuterat i den 

aktuella artikelns diskussionsdel. Blindning är svårt att genomföra i dessa studier på grund av 

att deltagarna som ingår i de olika studierna har en demenssjukdom och även på grund av 

interventionernas utformning. Blindning har därför inte genomförts i någon av de studier som 

ingår i denna litteraturstudie och det ses som en svaghet.  
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Studier där det krävdes en längre utbildning eller specialutbildad personal för att utföra de 

olika interventionerna valdes bort, därför finns en viss risk att det missades bra och 

tillförlitliga metoder för att minska agiterande beteende som skulle kunna användas inom 

vården. I en del av de artiklarna som författarna fann i sökningen gjordes ingen skillnad på 

agitation och aggression, dessa artiklar exkluderades eftersom det var just att undersöka 

agitation som var syftet med studien, vilket författarna anser vara en styrka. 

 

När artikelsökningen till litteraturstudien gjordes så framkom endast kvantitativa artiklar och 

inga studier gjorda på personcentrerad omvårdnad, bemötande eller förhållningssätt och dess 

effekt på agiterade personer med en demenssjukdom. Författarna till denna litteraturstudie tror 

att det kan vara på grund av att sökningen hade brister eller att det inte finns så mycket studier 

inom det området. 

 

Analysens olika steg har noggrant redovisats i metoddelen för att studien ska kunna göras om 

och för att öka tillförlitligheten. Eftersom det är två författare har dessa kunnat diskutera med 

varandra för att få fram översättningar och resultat av de engelska texterna som 

överrensstämmer med varandra för att öka trovärdigheten (Forsberg & Wengström, 2008; 

Polit & Beck, 2008). Men feltolkningar kan ha skett i de engelska texterna eftersom 

författarna har begränsande kunskaper inom det engelska språket.  

 

5.2. Resultatdiskussion 

Det som framkom i litteraturstudiens resultat är att det finns studier som visar positiva resultat 

av icke- farmakologiska metoder för att minska agitation hos personer med en 

demenssjukdom. Behandlingarna accepterades av de flesta deltagarna och inga negativa 

bieffekter framkom, men det behövs mer forskning inom området.  

 

De metoder som ingick i litteraturstudien var: akupressur, aromaterapi, ljusterapi, 

handmassage, Montessori- baserade aktiviteter, olika former av musikinterventioner, 

simulerad familjenärvaro och olika individuella interventioner. Dessa metoder visade alla, 

med undantaget en av varianterna av ljusterapi, att de minskade det agiterande beteendet hos 

personer med en demenssjukdom. De resultaten som visade en minskning av det agiterande 

beteendet stöds av andra tidigare studier och litteraturöversikter där metoderna är liknande de 

som framkommit i denna litteraturstudie (Cherratt, Thornton & Hatton, 2004; Fitzsimmons & 

Buettners, 2002; Holmes m.fl., 2002; Kong, Evans & Guevara, 2008; Remington, 2002; Sung 

& Chang, 2005; Yang, Wu, Lin och Lin, 2007).  

 

Att knyta an till vardagslivet och känna en viss gemenskap med andra människor samt att 

individanpassa aktiviteterna för att få en personlig omvårdnad beskrivs av flera forskare i de 

aktuella studierna som någonting viktigt. Välkända aktiviteter, som personen gjort tidigare 

under sitt liv, kan även ge en trygghetskänsla och väcka känslor hos personen som är 

förknippade med den aktuella aktiviteten. En del demensdrabbade personer kan till exempel 

komma ihåg texter och melodier till låtar, samtidigt som de inte kan komma ihåg sitt eget 

namn. Olika aktiviteter kan även göra att personerna känner att de gör något meningsfullt och 
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kan höja livskvaliteten för dessa personer. Aktiviteterna kan också skapa en känsla av närhet 

och glädje i vardagen och kan även hjälpa dessa personer att behålla sina färdigheter och 

funktioner så länge det är möjligt. Att låta de demenssjuka personerna få träna på saker som 

de har gjort tidigare kan vara lättare än att öva på nya och okända saker (Björlin m.fl., 2004).  

 

Även beröring har i den här litteraturstudien visat sig vara en bra och användbar metod 

(Hicks- Moore & Robinson, 2008; Lin m.fl., 2009). Enligt Wigforss Percy (2006) så är 

beröring viktigt för att det är ett naturligt beteende och kan leda till att både vårdpersonal och 

vårdtagare känner en kamratlig, lugn och mänsklig relation. En grund för en god omvårdnad 

är att det finns en interaktion mellan vårdpersonal och vårdtagare, vilket gör att både den 

verbala och den icke- verbala kommunikationen blir viktig (Björlin, 2004). Författarna till den 

här litteraturstudien tror att det här kan vara en av orsakerna till att agitationen minskade. Den 

beröring som användes satt på sådana ställen på kroppen som är lätta att nå och inte är alltför 

intima vilket gör att metoderna blir enkla att använda (Wigforss Percy, 2006).  

 

De studier som handlar om att knyta an till vardagslivet och beröring handlar också om 

interaktion och kommunikation mellan vårdpersonal och personen med en demenssjukdom. 

Travelbee (2001) och Hoe och Thomson (2010) anser att kommunikationen är en viktig del i 

omvårdnadsarbetet och gör att vårdpersonalen lär känna personen med en demenssjukdom. 

Författarna till denna litteraturstudie tror att kommunikation kan vara en del i att resultatet 

visade en minskning på det agiterande beteendet och det är inte alltid diskuterat i de artiklarna 

som ingår.  

 

Att göra små förändringar i boendemiljön med hjälp av ljus och lukt har visat sig vara positivt 

och har även visat sig minska det agiterande beteendet hos personer med en demenssjukdom 

(Barrick m.fl., 2010; Burns m.fl., 2009; Lin m.fl., 2007). Små skillnader i miljön kan ha stor 

betydelse för en demensdrabbad person, jämfört med en frisk person (Björlin, 2004). Att ha 

en belysning motsvarande dagsljus eller mer ljus under dagtid på vårdboende anses viktigt för 

att öka välbefinnandet och för att få en god sömn, däremot finns motstridiga resultat om 

huruvida agitationen minskar eller inte (Ragneskog, 2010). Ljusterapi har visat sig vara en 

tveksam intervention och kostnaderna av ljusterapi eller om det är möjligt att få in det som en 

del av den dagliga omvårdnaden framkommer inte. En annan tveksamhet när det gäller 

ljusterapi är att det visade sig vara en större minskning av agitation under sommarmånaderna 

vilket kan bero på att det är mörkare under vintern (Burns m.fl., 2009). Författarna till denna 

litteraturstudie tycker att detta visar att det behövs mer forskning inom området. Olika lukter 

kan ge associationer till tidigare minnen i livet och luktsinnet är ofta välbevarat högt upp i 

åldern (Larsson & Willander, 2004). Det gör att aromaterapi kan vara en bra metod att 

använda och den är även fri från biverkningar, vilket föreliggande resultat även visade (Lin 

m.fl., 2007). 

 

Resultatet visade även att närvaro bara genom en röst på ett förinspelat band minskade det 

agiterande beteendet, och det var ingen större skillnad på om det var en familjemedlem som 

var rösten på bandet eller om det var en helt okänd person (Garland m.fl., 2007). Det 
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resultatet förvånade Garland m.fl. och författarna till denna litteraturstudie. Ett antagande var 

att familjemedlemmens samtal skulle ha en större minskande effekt på det agiterande 

beteendet än den okända personen. Personer som har en demenssjukdom bor ofta på ett 

särskilt boende och där kan den sociala kontakten med andra vara begränsad bland annat på 

grund av tidsbrist från personalens sida (Froggatt & Parker, 2010). Därför funderar författarna 

till denna litteraturstudie på om det är möjligt att dessa forskningsresultat som framkom 

egentligen beror på att personerna fick uppmärksamhet, eller om det beror på den specifika 

interventionen? Det diskuteras endast i en artikel, skriven av Garland m.fl., om bristen på den 

sociala kontakten kan ha bidragit till att det agiterande beteendet minskade när deltagarna fick 

interventionen.   

 

Alla metoderna som finns med i den här litteraturstudien kan även användas i förebyggande 

syfte och inte bara när det agiterande beteendet uppstått. Metoderna som framkommit i 

resultatet riktar in sig på orsakerna till att ett agiterande beteende uppstått, som t.ex. 

uttråkning, under- eller överstimulering och vårdmiljön (Jordan & Lloyd- Williams, 2010). 

Vilket författarna finner som en rimlig förklaring till varför studierna har genomförts, och 

även på grund av att man kan använda många av dessa metoder i förebyggande syfte.  

 

Både Svensk sjuksköterskeförening (2010) och Socialstyrelsen (2010) tar upp att 

omvårdnaden av den demenssjuke ska präglas av integritet, medbestämmande och att den 

demenssjuke ska ses som en samarbetspartner. Det är en viktig del i omvårdnaden som inte 

finns med i denna litteraturstudie eftersom inga sådana studier framkom inom detta område. I 

en del av studierna fick kontrollgrupperna vanlig omvårdnad som alltid utförs på 

avdelningarna (Hicks-Moore & Robinson, 2008; Raglio m.fl., 2010; Sung m.fl., 2006). Det 

framkommer inte vad den dagliga omvårdnaden består av, vilket kan se olika ut beroende på 

avdelning och land. Därför kan det inte uteslutas att det som Socialstyrelsen och Svensk 

sjuksköterskeförening tar upp redan finns med i omvårdnaden.  

 

Flera av de metoder som framkommit i litteraturstudien kan vårdpersonal använda sig av i den 

dagliga omvårdnaden. Att genomföra den enskilda interventionen behöver inte ta så lång tid, 

däremot kan det ta lång tid om metoden ska genomföras på alla personer som bor på ett 

boende. Det kan vara ett hinder för att metoderna kan användas i den dagliga omvårdnaden. 

Författarna till denna litteraturstudie bedömer att de här metoderna inte är så kostsamma, som 

t.ex. att spela upp musikband, gå ut i trädgården eller att ge handmassage. Detta är viktigt att 

tänka på då vården idag bör vara så kostnadseffektiv och ekonomisk som möjligt (Ferraz- 

Nunes, Karlberg & Bergström, 2007). 

 

En annan svaghet i denna litteraturstudie är att det är fler kvinnor än män med i de olika 

studierna, vilket bör tänkas på vid generalisering av resultatet. Litteraturstudiens resultat 

innehåller flera olika metoder men bara ett fåtal eller enstaka studier är gjorda på varje metod. 

Flera av studierna som ingår är tvärsnittstudier med lågt deltagarantal, vilket gör att resultatet 

bör tolkas med försiktighet.   
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 5.3. Implikationer för omvårdnad 

Författarna anser att de icke-farmakologiska metoderna som finns med i den här 

litteraturstudien kan vara till hjälp i den dagliga omvårdnaden av personer med en 

demenssjukdom. Flera av de icke-farmakologiska metoderna i litteraturstudien kan även 

användas av anhöriga både när de besöker den demenssjuke på det särskilda boendet eller om 

de är anhörigvårdare i hemmet. Ett förbättrat stöd för anhöriga och personen med en 

demenssjukdom behövs och är en av grunderna för en god demenssjukvård (Socialstyrelsen, 

2010). Mer forskning inom de olika metoderna behövs, och det är viktigt och ett krav att vi 

som vårdpersonal håller oss uppdaterade med den senaste evidensbaserade forskningen som 

finns. Det behövs för att vi ska kunna vårda våra patienter på bästa sätt, vilket också 

Socialstyrelsen (2005) beskriver. Att använda aktuell forskning i arbetet gör att vården för 

personer med demens kan förbättras. I framtiden kommer människorna bli äldre och leva 

längre, vilket gör att morgondagens pensionärer har andra intressen och ett annat 

konsumtionsmönster än vad dagens pensionärer har. Det leder till att utbudet av aktiviteter 

måste anpassas därefter. Att få behålla sina intressen och vardagsrutiner ger mening i 

vardagen och i framtiden kommer mer forskning att krävas för att kunna tillgodose framtidens 

behov (Wånell, 2008). 

 

5.4. Slutsats 

Genom att använda sig av olika former av icke- farmakologiska metoder kan det agiterande 

beteendet minska hos personer med en demenssjukdom, men inga säkra slutsatser kan dras.  
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Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, Land 

Syfte Design 

 

 

Intervention Värdering Resultat 

Barrick  A –L, 

Sloane P, 

Williams C, 

Mitchell M, 

Connell  B, 

Wood W, 

Hickman S, 

Preisser J, 

Zimmermann S. 

(2010). 

 

Impact of 

ambient bright 

light on 

agitation in 

dementia. 

 

International 

Journal of 

Geriatric 

Psychiatry, 

25(10), 1013-

1021. 

 

USA 

Att 

utvärdera 

effekten 

av 

ljusterapi 

hos 

agiterade 

personer 

med 

demens, 

boende på 

institution. 

Design: 

Experimentell design. 

Inklusions kriterier:  

Alla boende med en diagnostiserad demens som ansågs 

lämplig. En anhörig eller förmyndare fick ge sitt 

samtycke. 

Exlusions kriterier:  

De med snabb utveckling av retinopati pga. diabetes, 

måttlig till svår degeneration eller frånvaro av lins i ett 

eller båda ögonen. 

Urval:  

De valdes allt eftersom de kom in till boendet. 

Slutgiltig studiegrupp:  

66 personer deltog, 47 % var kvinnor och 53 % män. 9,2 

% av deltagarna var under 65 år, 42,4% var mellan 65-79 

år och 48,4% var över eller lika med 80 år.  

Datainsamlingsmetod:  

Observationer gjordes med hjälp av Cohen-Mansfield 

Agitation Inventory (CMAI)*.  

Analys:  

Statistisk analys. 

 

Interventionen 

bestod av 

olika ljus med 

styrkor mellan 

2000- 3000 

lux som 

installerades 

på allmänna 

utrymmen på 

avdelningen. 

De jämfördes 

sen med 

vanligt 

lysrörsljus 

med en styrka 

på 500- 600 

lux.  

Styrkor:  

Att det är en 

experimentell design 

samt att en statistisk 

analys är gjord.   

 

Svagheter:  

Det framkommer inte 

hur stort bortfallet är. 

Enligt författarna till 

artikeln så vet de inte 

om resultatet kan beror 

på att de inte visste 

vilken demensdiagnos 

patienterna hade 

eftersom resultatet 

kunde vara olika 

beroende på vilken 

diagnos patienten hade. 

 

Ljusterapi gav inte 

en minskning av 

agitation hos 

personer med en 

demenssjukdom. 
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Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, Land 

Syfte Design Intervention Värdering Resultat 

Burns, A., Allen, 

H., Tomenso, B., 

Duignan, D., 

Byrne, J. 

(2009). 

 

Bright light 

therapy for 

agitation in 

dementia: a 

randomized 

controlled trial.  

 

International 

Psychogeriatric, 

21(4), 711-721.  

 

England 

 

Syftet var att 

fastställa 

effekterna av 

ljusterapi på 

agitation och 

sömn hos 

personer med 

demens. 

Design: 

Experimentell design. 

Inklusionskriterier:  

Demensdiagnos, sömnstörningar minst 2 ggr/ 

vecka eller ha uppvisat ett eller flera 

agiterande beteenden.  

Exklusionskriterier: 

Grå starr eller inga anhöriga.  

Urval:  

Randomisering.  

Bortfall: 

26st personer.  

Slutgiltig studiegrupp:  

26 personer i placebogruppen (medelålder 

82,5, 62% kvinnor, 38% män) och 22 i 

interventionsgruppen (medelålder 84,5, 73% 

kvinnor och 27% män).  

Datainsamlingsmetod: 

 CMAI observationsskala. 

Analys: 

Statistisk analys 

Interventionen 

bestod av 

ljusterapi med en 

styrka av 10000 

lux.  

 

Kontrollgruppen 

fick också 

ljusterapi, men 

med en ljusstyrka 

på 100 lux som 

motsvarar vanligt 

lysrörsljus. 

Styrkor:  

Randomisering 

genomfördes, litet 

bortfall, forskaren som 

utförde testerna visste 

inte vilken grupp 

personerna tillhörde. 

Studien hade en 

experimentell design 

och en statistisk analys 

är gjord.  

 

Svagheter:  

Enligt power-

beräkningar behövdes 

24 personer i varje 

grupp, men endast 22 

personer var med i 

interventionsgruppen. 

Ljusterapi 

minskade 

agitationen hos 

personer med 

demenssjukdom 

och ljusterapin 

accepteras av 

både patienterna 

och vårdgivarna. 
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Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, 

Land 

Syfte Design Intervention Värdering Resultat 

Cohen-

Mansfield, J., 

Libin, A., Marx, 

M.S.  

(2007).  

 

Nonpharmacolo

gical Treatment 

of Agitation: A 

Controlled Trial 

of Systematic 

Individualized 

Intervention. 

 

Journal of 

Gerontology, 

62A(8), 908-

916.  

 

Amerika. 

Syftet var att 

undersöka 

effekten av 

systematisk 

algoritm för att 

ge individuell 

icke-

farmakologisk 

intervention 

för att 

reducera 

agiterat 

beteende på 

personer med 

demens på ett 

vårdboende för 

dementa. 

Design:  

Kvasi- Experimentell design.  

Exklusionskriterier: 

 Förväntad livslängd mindre än tre månader, 

akut sjukdom, bott mindre än tre veckor på 

vårdboendet, ingen demensdiagnos, en 

åtföljande diagnos av bipolär eller schizofren 

sjukdom.  

Urval:  

12 vårdhem valdes ut och 2 vårdhem valde om 

de ville ha interventionen eller inte, de övriga 

randomiserades till antingen intervention eller 

placebo.  

Bortfall:  

3 stycken.  

Slutgiltig studiegrupp:  

89 personer fick interventionen (84,3% 

kvinnor, 15,7% män och medelålder 88,0 år) 

och 79 personer fick placebo (75,6% kvinnor, 

24,4% män och medelåldern var 85,0 år).  

Datainsamlingsmetod:  

Observationer med hjälp av Agitation 

Behavior Mapping Instrument (ABMI)*.  

Analys:  

Statistisk analys.  

Interventionen 

bestod av individuellt 

anpassade aktiviteter 

som t.ex. kunde vara 

favoritmusik, spela 

spel, gå en promenad 

i trädgården, pussla 

eller att använda 

Play- Doh lera. 

Kontrollgruppen fick 

sedvanlig vård och 

en utbildande 

presentation eftersom 

det i tidigare studier 

har visat sig inte ge 

någon effekt samt att 

deltagarna kände att 

de hade fått en 

intervention.  

Styrkor: 

En kontrollgrupp fanns. 

Antalet studiedeltagare var 

relativt stort och bortfallet 

var litet. Studien hade en 

experimentell design och en 

statistisk analys är gjord. 

 

Svagheter:  

Studien inte kunde 

randomiseras fullt ut mellan 

vårdboendena eftersom två 

boenden insisterade på att 

få välja om de skulle ha 

interventionen eller inte, 

annars ville de inte delta i 

studien. Det redovisas inte 

hur många som fick vilken 

av interventionerna som 

nämns i artikeln.  

Det var en större 

minskning av 

agitationen i 

interventionsgrupp

en än i 

kontrollgruppen.   

*ABMI är en observationsskala som mäter agiterande beteenden hos personer med en demenssjukdom. Observationerna utgår från 14 beteenden som 

beskriver psykisk- och verbal agitation. 
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Garland, K., 

Beer, E., 

Eppingstall, 

B.,O´Connor, D.  

(2007). 

 

A Comparison of 

Two Treatments 

of Agitated 

Behavior in 

Nursing Home 

Residents With 

Dementia: 

Simulated Family 

Presence and 

Preferred Music. 

 

 American 

Journal of 

Geriatric 

Psychiatry, 15(6), 

514-521.   

 

Australien.  

Syftet med 

studien var att 

jämföra 

effekten av två 

individuella 

psykosociala 

behandlingar 

för att minska 

frekvensen av 

psykiska och 

verbala 

agiterande 

beteenden hos 

sjukhemsboen

de vars 

demens var 

komplicerad 

med en tydlig 

beteendestörni

ng.  

Design:  

Experimentell design.   

Inklusionskriterier:  

Boende på sjukhem i minst 3 månader, blivit graderade av 

en sjuksköterska på CMAI-skalan att ha en eller flera 

signifikanta avvikande beteenden minst flera gånger per 

dag under de senaste 2 veckorna.  

Exklusionskriterier: 

Bevisat att beteendet var ett resultat av ett behandlingsbart 

medicinskt eller psykiskt tillstånd bedömt av 

forskningspsykologen eller en psykolog baserat på all 

tillgänglig fakta, tydlig hörselnedsättning, brist på respons 

på en exakt konversation med forskningspsykologen, en 

vägran att använda hörlurar under tre försök, ovillighet 

från familjemedlemmar att hjälpa till att göra inspelningar.  

Urval:  

Randomisering till de olika grupperna. 

Slutgiltig studiegrupp:  

30 personer från 9 sjukhem, 63 % var kvinnor, 37 % män 

och medelåldern var 79,0 år. 

Datainsamlingsmetod:  

CMAI-observationsskala användes. 

Analys: 

Statistisk analys.  

Interventionen var 

att de tre grupper 

fick antingen 

sedvanlig 

omvårdnad, 

simulerad 

familjenärvaro, 

föredragen musik 

eller placebo i 

form av en 

ljudinspelning där 

en forskare läste 

entonigt ur en 

trädgårdsbok. 

Alla deltagare 

fick alla 

interventioner, 

men en period på 

2 dagar utan 

intervention 

mellan för att 

undvika att den 

tidigare 

interventionen 

påverkar 

resultatet.  

Styrkor:  

Experimentell

design. 

Statistisk 

analys och 

randomisering 

är gjord. 

Personerna i 

studien hade 

signifikanta 

avvikande 

beteenden 

innan 

interventionen 

gavs. 

 

Svagheter: 

Eventuellt 

bortfall 

redovisas inte 

och deltagarna 

är sin egen 

kontrollgrupp.   

Stimulerad närvaro 

och föredragen 

musik minskade 

psykiska agiterande 

beteenden. 

Låtsasnärvaro, men 

inte musik 

resulterade i att den 

verbala agitationen 

minskade. Även 

placebo bandet 

hade effekt på 

agitation. En del 

boende blev mer 

agiterade.  
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Hicks-Moore, S.L., 

Robinson, B.A. 

(2008).  

 

Favorite music and 

hand massage: Two 

interventions to 

decrease agitation in 

residents with 

dementia.  

 

Dementia, 7(1), 95-

108. 

 

Canada. 

Syftet var att 

undersöka effekten 

av favoritmusik och 

handmassage på 

typen och incidensen 

på agiterat beteende 

på vårdhemsboende 

med demens. 

Design:  

Experimentiell design.  

Inklusionskriterier:  

Primärdiagnos av demens, att personen 

kan höra, känsel i händerna, en historia 

av agiterat beteende och informerat 

samtycke från förmyndare.  

Urval:  

Randomisering till de olika grupperna.   

Bortfall:  

6 personer, 3 dog och 3 förflyttades till 

ett annat vårdboende.  

Slutgiltig studiegrupp:  

41 personer, av dem var 78 % kvinnor, 

22 % män och medelåldern var 84,5 år.  

Datainsamlingsmetod: 

Observationer med hjälp av CMAI-

skala.  

Analysmetod:  

Statistisk analys 

Interventionen bestod 

av handmassage, 

favoritmusik eller 

handmassage 

kombinerat med 

favoritmusik. 

Resultatet jämfördes 

sedan med en 

kontrollgrupp som fick 

sedvanlig vård utan 

intervention.   

Styrka:  

Litet bortfall och att 

studien hade en 

experimentell design 

samt att en statistisk 

analys är gjord.   

  

Svagheter:  

Författarna tycker att 

gruppstorleken är 

liten och den som 

samlade in data 

visste vilken grupp 

personen tillhörde. 

Interventionen 

gjordes endast en 

gång under 10 

minuter. 

Både 

handmassage och 

favoritmusik 

minskade den 

verbala 

agitationen mer 

än vad 

kontrollgruppen 

gjorde och 

skillnaden är 

signifikant 
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(2009). 

 

Using 

Acupressure and 

Montessori-

Based Activities 

to Decrease 

Agitation for 

Residents with 

Dementia: A 

Cross-Over Trial.  

 

The American 

Geriatric Society, 

57(6), 1022-

1029.  

 

Taiwan 

Syftet var att 

undersöka 

effekten av 

akupressur och 

Montessori- 

baserade 

aktiviteter för att 

minska agiterade 

beteenden hos 

boende med 

demens. 

Design:  

Experimentell design. 

Inklusionskriterier:  

Dokumenterad demensdiagnos, 35 poäng 

eller över på CMAI-skalan, möjlighet att 

kunna stanna på avdelningen under hela 

studieperioden, hel hud, ingen infektion och 

ingen amputering under akupressur 

punkterna som valdes ut för studien. 

Urval:  

Randomisering till de två 

interventionsgrupperna och kontrollgruppen. 

Bortfall:  

0 personer. 

Slutgiltig studiegrupp:  

133 personer, av dem var 73,7 % män, 26,3% 

kvinnor och medelåldern var 80 år. Tre 

grupper fick alla tre interventionerna och de 

var i grupper om 42, 39 och 52 personer.  

Datainsamlingsmetod:  

Observationer med hjälp av CMAI-skalan 

och Apparent Affect Rating Scale (AARS)*. 

Analysmetod:  

Statistisk analys 

 

 

 

Den ena gruppen fick 

akupressur och den 

andra gruppen fick 

en intervention med 

Montessori- baserade 

aktiviteter. Det här 

resultatet jämfördes 

sedan med en 

kontrollgrupp som 

fick vara tillsammans 

med en ur 

forskningsteamet. De 

hade en enkel 

konversation för att 

kunna skilja effekten 

att bara umgås med 

en annan person från 

effekten med 

akupressur och 

Montessori- baserade 

aktiviteter.   

Styrkor:  

Randomisering, inget 

bortfall och relativt stor 

studiegrupp. Studien hade 

också en experimentell 

design och en statistisk 

analys är gjord. 

 

Svagheter:  

3 av 6 vårdhem var 

vårdhem för 

krigsveteraner vilket 

innebär att det var mest 

manliga personer i studien 

och att det gör att 

resultatet kanske inte kan 

generaliseras till en hel 

population. Det 

framkommer inte var 

interventionen 

genomfördes.  

Efter 

interventionen 

var agitationen 

signifikant 

lägre än innan 

interventionen. 

*AARS är en skala som poängsätter positiva och negativa känslor, som t.ex. ångest och sorg, för att undersöka känsloläget och responsen hos deltagarna.  
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aromatherapy 

(Lavandula 

angustifolia) as 

an intervention 

for agitated 

behaviours in 

Chinese older 

persons with 

dementia: a 

cross-over 

randomized trial. 

 

International 

Journal of 

Geriatric 

Psychiatry, 22(5), 

405-410.  

 

Kina.  

Syftet var att 

undersöka 

effekten av 

Lavandula 

angustifolia 

(lavendel) för 

att behandla 

agiterande 

beteenden 

hos dementa 

personer i 

Hong Kong. 

Design:  

Experimentell design. 

Inklusionskriterier:  

demensdiagnos, klinisk signifikant agitation konstaterat av 

forsknings teamets psykiatriker genom CCMAI-skalan (Den 

kinesiska versionen av Cohen – Mansfield Agitation 

Inventory).  

Exklusionskriterier:  

medicinändring under studiens gång.  

Urval:  

deltagarna rekryterades genom ändamålsenligt urval och 

randomiserades sedan in i grupp A eller B.  

Bortfall:  

0 personer.  

Slutgiltig studiegrupp:  

Totalt 70 deltagare där 58,6 % var kvinnor och 41.4 % var 

män. Medelåldern var 78,29 år. 62,9% hade diagnosen 

Alzheimers sjukdom, 30% hade vaskulär demens och 7,1% 

hade en blandad demens.  

Datainsamlingsmetod:  

Observationer med hjälp av CNPI (The Chinese versions of 

Neuropsychiatrics Inventory)* och CCMAI** användes.  

Analysmetod:  

Statistisk analys 

Interventionen 

bestod av 

lavendeldoft som 

placerades i två 

aromadiffusers på 

var sin sida av 

deltagaren när 

han/hon skulle 

sova.  

 

Deltagarna 

utgjorde också sin 

egen kontrollgrupp 

och fick under den 

perioden likadana 

aromadiffusers, 

som då istället var 

fyllda med doftlös 

solrosolja.  

 

 

Styrkor:  

Inget bortfall, 

interventionen 

kunde jämföras 

med en placebo 

vilket var luktlös 

solrosolja. 

Intervention och 

placebo gavs 

under 3 veckor, 

varje natt. 

Studien hade 

även en 

experimentell 

design och en 

statistisk analys 

är gjord. 

 

Svagheter:  

Deltagarna i 

studien är sin 

egen 

kontrollgrupp. 

Ingen fullständig 

blindning 

genomfördes. 

Aromaterapin 

minskade 

signifikant 

agitationen hos 

deltagarna. I 

kontrollgruppen 

minskade inte 

agitationen.  

*CNPI skalan är samma skala som Neuropsychiatric Inventory Scale (NPI), översatt till Kinesiska. Skalan mäter olika beteendesymtom och utförs med hjälp 

av en intervju.    

**CCMAI skalan är samma skala som CMAI-skalan, fast det är översatt till Kinesiska. 
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Efficacy of music 

therapy treatment 

based on cycles of 

sessions: a 

randomized 

controlled trial 

 

Aging and Mental 

Health, 14(8), 900-

904.  

 

Italien. 

Syftet var att 

undersöka 

effekten av 

musikterapi som 

behandling 

baserad på tre 

arbetscykler på en 

månad kombinerat 

med en månad 

med ingen 

behandling på 

beteendestörningar 

hos patienter med 

svår demens. 

Design:  

Experimentell design.  

Inklusionskriterier: demensdiagnos av Alzheimertyp, 

vaskulär demens eller mixad demens diagnositiserad 

enligt Diagnostic and Statistical Manual IV, en poäng 

på 2/5 eller högre på Clinical Dementing Rating 

Scale, en poäng på lika med eller lägre än 18/30 på 

MMSE-skalan och uppvisa en beteendestörning.   

Urval:  

Randomisering till experiment- eller kontrollgruppen. 

Bortfall:  

7 stycken 

Slutgiltig studiegrupp:  

30 personer i experimentgruppen (3,3% män, 96,7% 

kvinnor, medelålder 85,4 år) och 30 personer i 

kontrollgruppen (13,3% män, 86,7% kvinnor, 

medelålder 84,6 år).  

Datainsamlingsmetod:  

Observationer med hjälp av Neuropsyhiatric 

Inventory (NPI)*. 

Analysmetod:  

Statistisk analys 

 

Interventionen 

bestod av 

musikterapi som 

byggde på en 

icke- verbal 

modell baserad 

på ljud och 

musik 

improvisation. 

Resultatet 

jämfördes sedan 

med 

kontrollgruppen 

som fick vanlig 

daglig 

omvårdnad.   

Styrkor:  

Att studien var 

randomiserad och 

hade en 

experimentell 

design. Assistenten 

som gjorde 

observationerna 

visste inte syftet 

med studien. P-

värden var < 0,05 

och en statistisk 

analys är gjord. 

 

Svagheter: 

Experimentgruppen 

hade längre nivå av 

agitation från 

början av studien 

jämfört med 

kontrollgruppen. 

Resultatet visar 

att agitation 

minskade 

signifikant hos 

deltagarna som 

fick 

musikterapi. 

*Neuropsyhiatric Inventory (NPI) är en skala som mäter olika beteendesymtom och utförs med hjälp av en intervju.    
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group music 

with movement 
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dementia in 
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Complementary 

Therapies in 

Medicine, 

14(2), 113-119.  

 

Taiwan.  

Syftet är att 

utvärdera 

effekterna I 

gruppmusik med 

rörelser minskar 

förekomsten av 

agiterande 

beteende hos 

instutionaliserade 

äldre med demens 

i Taiwan. 

Design:  

Experimentell design.  

Inklusionskriterier:  

65 år eller äldre, demensdiagnos enligt DSM-IV, kan 

medverka i enkla aktiviteter och följa enkla 

direktioner, förstå Taiwans språk eller kinesiska, inte 

äta några mediciner för agitation, GDS-poäng på 2-8 

vilket betyder måttlig till svår demens, CMAI visade 

att agitation finns och inga symtom på smärta eller 

infektion.  

Urval:  

Deltagarna randomiserades till interventions- eller 

kontrollgrupp. 

Bortfall:  

Totalt 4 personer, 2 stycken i varje grupp.  

Slutgiltig studiegrupp:  

20 personer i varje grupp. I interventionsgruppen var 

61,1 % kvinnor och 38,4% män, medelåldern var 

76,78 år. I kontrollgruppen var 72,2% kvinnor och 

27,2% män och medelåldern var 78,44 år.  

Datainsamlingsmetod:  

Observationer med hjälp av Modified CMAI- skala. 

Analysmetod:  

Statistisk analys. 

Interventionen i 

studien var musik 

som spelades i 

grupp där 

deltagarna 

uppmanades att 

samtidigt följa 

ledarens rörelser 

och anvisningar i 

ett aktivitetsrum. 

Kontrollgruppen 

fick sedvanlig 

vård utan 

intervention.   

Styrkor:  

Studiens längd var 

under 4 veckor, det 

var endast ett litet 

bortfall och 

resultatet kunde 

jämföras med en 

kontrollgrupp som 

fick vanlig vård 

utan musik med 

rörelser. Studien 

har också en 

experimentell 

design och en 

statistisk analys är 

gjord.  

 

Svagheter:  

Litet deltagarantal 

samt att forskarna 

själva gjorde CMAI 

observationerna på 

deltagarna. 

Agitationen 

minskade 

signifikant i den 

gruppen som fått 

interventionen. I 

kontrollgruppen 

minskade inte 

agitationen. 

Analysen över tid 

visade att 

agitationen 

minskade 

signifikant under 

de 4 veckorna 

jämfört med 

kontrollgruppen 

där agitationen 

inte minskade. 

*CMAI-skalan modiefierades genom att mäta det agiterande beteendet under en kortare tid, under 60 minuter. Beteendena som observerades var samma som i 

den ursprungliga CMAI- skalan.  


