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Introduktion: Alzheimers  sjukdom  är  den  vanligaste  sjukdomen  inom  demens 
sjukdomar. Individer med Alzheimers sjukdom blir snabbt inaktiva och riskerar därmed 
att  insjukna snabbare i  sin  sjukdom.  Syftet med litteraturstudien var  att  belysa  hur 
fysisk aktivitet  påverkar  individer  med Alzheimers  sjukdom.  Metod: litteraturstudie 
enligt  Polit  och  Beck  (2012)  nio  stegs  metod  användes.  Databaserna  Cinahl  och 
PubMed  användes  till  sökningar  efter  studier.  Urval  skedde  i  tre  olika  steg  efter 
databassökningarna, 39 studier granskades  med hjälpa av en innehållsanalys och tio 
inkluderades  i  sedan  i  litteraturstudien.  Resultat: presenteras  i  sex  olika  teman; 
förbättrad gångförmåga där individen gick stabilare och säkrare. Förbättrat humör där 
individen blev gladare och förbättrad kognitiv förmåga. Förbättrad aktivitet i dagliga 
livet individen klarade av att utföra dagliga saker såsom borsta tänderna och kamma 
håret samt fick förbättrad sömn individerna sov längre och var mindre oroliga under 
den vakna tiden.  Negativa effekter av träning kunde uppstå där smärta och obehag 
uppstod  som gjorde  att  individer  valde  att  avstå  från  träningen.   Slutsats: Fysisk 
aktivitet har en positiv påverkan för individer med Alzheimers sjukdom. 
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Introduktion

Enligt  World  Health  Organization  (1986)  är  hälsofrämjande  aktiviteter  ett  sätt  för 
individer  att  ta  kontrollen  och  förbättra  sin  hälsa.  För  individen  med  Alzheimers 
sjukdom  kan  fysisk  aktivitet  vara  en  möjlighet  att  bevara  hälsa.  Hälsoperspektivet 
kopplas  till  individens  fysiska,  sociala  och  personliga  resurser.  Det  ska  ses  som en 
positiv  resurs  för  individens  vardag  och  inte  som  ett  objektivt  mål  i  livet.  Hälsa 
förklarades  av  Antonovsky  (1987)  genom  begreppet  salutogenes  som  handlar  om 
hälsans  ursprung.  Denna  sorts  hälsoperspektiv  handlar  om att  få  en  helhetssyn  om 
individen och rikta in sig på de faktorer som ger individen hälsa och vad som bevarar 
hälsan. Enligt Antonovsky (1991) är KASAM en känsla av sammanhang och består av 
tre kategorier.  Begriplighet, individen skapar en förståelse i nuet om vad som händer 
och vad som kommer att ske senare. Förståelsen ger individen ett bättre sammanhang av 
livssituationen. Hanterbarhet, menas att individen räknar med att hantera olika krav och 
situationer som påträffas i livet. Meningsfullhet, för varje individ finns det ett privatliv 
och  är  det  något  som har  gjort  extra  inverkan  på  privatlivet  blir  det  därmed  mera 
betydelsefullt. Delbegreppen resulterar i KASAM och desto närmare individen är dessa 
begrepp, desto högre KASAM har individen.

Fysisk aktivitet

Begreppet fysisk aktivitet beskrivs som en rörelse som utförs med kroppen genom att 
skelettmuskulaturen aktiveras och som i sin tur leder till att kroppsenergi förbrukas. För 
att kontrollera energin som har förbrukats, mäts det i kilokalorier. I vardagen kan termen 
kopplas till bland annat arbete, sportaktivitet eller hushållarbete (Caspersen et al. 1985).

Lin et  al.  (2006) studerade effekten av den fysiska aktiviteten tai  chi  på fallskador, 
balans, gång och rädslan för att falla för äldre människor. Genom en jämförelse av en 
träningsgrupp som tränade tai chi och en kontrollgrupp som inte tränade tai chi, visade 
studien positiva resultat  av tai  chi  med en förbättrad gångfunktion och balans.  I  en 
annan  studie  av  Lin  et  al.  (2007)  undersöktes  bland  annat  effekten  av  träning  på 
livskvaliteten  hos  olika  deltagargrupper  i  jämförelse  med  tre  förebyggande 
fallinterventionsprogram i form av utbildning. Studien resulterade i  att  gruppen med 
fysisk aktivitet som innehöll styrketräning för de lägre extremiteterna, stretching och 
balansträning,  fick  positivare  värden  än  gruppen  som  utbildats  om  fallpreventions. 
Träningsgruppen förbättrades i fysiken, mentaliteten och socialiteten.

Brown och Chan (2006) studerade hälsofrämjande åtgärder för individer med psykisk 
sjukdom.  Interventioner  som  involverade  individens  fysiologi  mättes  genom 
frågeformulär  som involverade  kost,  träning samt  sjukhusångest  och depression.  De 
hälsofrämjande interventionerna pågick i sex veckor med fysisk aktivitet, viktkontroll, 
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hälsosam kost, hälsofrämjande samtal, utbildning och tränings- och kostdagbok. Studien 
resulterade i en förbättrad kondition, kost, vikt och välmående.

Den fysiska inaktiviteten observerades i en amerikansk studie som handlade om hur 
vardagen såg ut för patienterna på boendet. Majoriteten av vårdtagarna var inaktiva på 
boendet, två tredjedelar av dagen innebar att utföra passiva aktiviteter för vårdtagarna 
och  sömn  var  den  vanligaste  aktiviteten.  Det  fanns  aktiviteter  på  boendet  under 
schemalagda tider men utfördes oftast inomhus och var mer anpassade för vårdtagare 
som  var  fysiskt  friskare.  Vårdtagarna  som  inte  hade  möjligheten  att  ingå  i  de 
schemalaga aktiviteterna,  sattes  oftast  framför  en TV, vilket resulterade i  studien att 
vårdtagarna var i en sittande position i mer än halva dagen (Harper Ice 2002).

Demenssjukdomar

Enligt  Socialstyrelsens  (2010)  nationella  riktlinjer  ska  begreppet  demenssjukdom 
användas. Trots det finns det ett nytt begrepp för demens som egentligen ska användas i 
dagsläget, så kallad neurokognitiv svikt (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorder 2013).

Sjukdomen demens innebär en dysfunktion av den kognitiva förmågan, det vill säga ett 
nedsatt intellektuellt tänk, minnessvårigheter och en försämrad beteendeförmåga som 
leder  till  en  försvårad  vardag  och  en  aktivitetssvårighet.  Enligt  en  rapport  från 
Storbritannien ökar  risken för  demens desto  äldre individen blir.  Utav individer  vid 
närmare  70  års  ålder  har  ungefär  1  av  100  sjukdomen  demens.  Bland  annat  med 
anledning av att livslängden för individen har blivit längre (Alzheimer´s Society 2007). 
En amerikansk populationsstudie  om åldrande och demens hos  individer  vid  90 års 
ålder eller mer, visade att kvinnor hade en högre belägenhet att drabbas av sjukdomen 
demens än vad män hade. Från sjukdomsdebuten ökas prevalensen för kvinnor med vart 
femte år. Studien visade även att det fanns en mindre risk hos kvinnor som hade en 
högre utbildning (Corrada et al. 2008).

Det finns olika grupper som sorteras in för de olika demensdiagnoserna. Alzheimers 
sjukdom,  Frontotemporal  demens  och  Lewy  Body  demens  tillhör  gruppen 
Primärdegenerativa  sjukdomar.  Vilket  innebär  att  hjärnan  utsätts  för  en  gradvis 
förtvining  av  nervceller  i  en  onormal  omfattning  som  leder  till  en  försämrad 
hjärnfunktion.  Blödningar  eller  blodproppar  som  leder  till  minskat  syretillförsel  i 
hjärnan hör till  gruppen  Vaskulära demenssjukdomarna. Olika sjukdomstillstånd t.ex. 
hjärninfektioner, hjärntumörer, depression eller missbruk av olika droger/läkemedel kan 
sekundärt  leda  till  symtom  som  påminner  om  demenssjukdom  och  hör  därför  till 
gruppen Sekundära  demenssjukdomar.  Blanddemens är  en grupp som är  orsakad av 
både primärdegenerativ och vaskulär demenssjukdom. Svårigheten med blanddemens är 
att symtomen kan variera en del på grund av demenssjukdomarna (National Institute on 
Aging 2013).
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ICD-10 och DSM-IV är två diagnossystem som beskriver att det ska finnas tillräcklig 
stor  negativ  påverkan  på  den  kognitiva  förmågan  för  att  diagnostisera  en 
demenssjukdom. Demenssjukdomarna delas in i olika svårighetsgrader och börjar med 
förvirringstillstånd,  mildare  (Diagnostic  and  Statistical  Manual  of  Mental  Disorder 
2013),  måttlig  (Socialstyrelsen  2010)  och  svårare  grad  (Diagnostic  and  Statistical 
Manual of Mental Disorder 2013).

Alzheimers sjukdom

Alois Alzheimer var en neuropatolog i Tyskland (Holstein 1997) som under 1906 skrev 
en rapport om en kvinna som hade nedsatt minne, förändrat beteende, hallucinationer, 
problematik med språket och var mycket nedstämd. Efter kvinnans död gjorde Alois en 
obduktion och upptäckte atrofiskador, vävnadsförändringar och förändrade neurofibriler 
(Stelzmann et al. 1995). Sjukdomen fick sedan namnet efter Alois Alzheimer (National 
Institute on Aging 2013).

Av alla som drabbas av en demenssjukdom är det 60-70% av individerna som insjuknar 
i Alzheimers sjukdom och Alzheimers sjukdom är därmed den vanligaste sjukdomen 
bland  demenssjukdomarna  (Ekman  et  al.  2011).  Alzheimers  sjukdom  är  en 
primärdegenerativ  demenssjukdom  som  påverkar  bland  annat  minnesförmågan, 
uppmärksamheten och språkförståelsen (Edberg 2011). Sjukdomen utvecklas långsamt 
under flera år och kan uppträda redan i 40-50 års ålder, men insjuknandet är vanligast 
efter  65  år  ålder  (Ekman  et  al.  2011).  Överlevnaden  för  individer  med  Alzheimers 
sjukdom är ungefär 10-15 år efter insjuknandet (Eriksdotter Jönhagen 2011).

Innan  sjukdomen  bryter  ut,  sker  det  kemiska  förändringar  som  påverkar  hjärnan 
negativt och personen uppvisar inga symtom (National Institute on Aging 2012). Vid 
sjukdomen förtvinar nervcellerna och dör i  hjärnan (Edberg 2011), som leder till  att 
hjärnvävnaden  minskar  allt  eftersom  i  volym.  Några  utav  anledningarna  till 
förändringen är proteinet som skapar amyloida plack och nystan som uppstår i hjärnan 
(National Institute on Aging 2012). På grund av placken som bildas,  orsakar det en 
dysfunktion mellan nervsignalerna och nervcellerna.  Detta leder till  att  signalen inte 
kopplas fram genom cellväggen som till slut gör att nervcellerna dör och personen får 
problem med att kommunicera och utföra olika handlingar (Edberg 2011). När skadan 
blir allt mer omfattande i hjärnan, blir hippocampus påverkad. Hippocampus är en del 
av hjärnan som skapar våra minnen (National Institute on Aging 2012).

Vid misstanke om Alzheimers sjukdom görs det ett kognitivt undersökningstest genom 
Mini mental State Examination [MMSE] som är ett mätinstrument som uppskattar vart 
individen befinner sig i  den kognitiva förmågan. Därefter kollas anamnesen med de 
anhöriga och därefter görs det en CT samt eventuellt ett prov på ryggmärgsvätskan. En 
medicinskbehandling för individen med Alzheimers sjukdom kan lindra symtomen och 
bromsa upp sjukdomsförloppet,  men det  går  inte  att  bota  sjukdomen (Ekman et  al. 
2011).
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I den milda till svåra graden av Alzheimers sjukdom, förvärras symtomen allt eftersom 
sjukdomen fortskrider, till exempel försämring av minnet, förändringar i den kognitiva 
förmågan eller beteendeförändringar (Ekman et al. 2011). Andra vanliga symtom och 
tecken  är  ångest,  depression  och  sömnsvårigheter  för  Alzheimers  sjukdom (Edberg 
2011). När hippocampus blir påverkad skapas det en sviktande minnesförmåga, men det 
är inte enbart minnet som blir utsatt, utan individen kan även få svårigheter att utföra 
vissa motoriska rörelser, uttrycka sina känslor, tankar samt handlingar (Ekman et al. 
2011). Individer som är långt gången i Alzheimers sjukdom kan inte längre känna igen 
närstående  och  därmed  uppvisa  aggressivitet  och  ilska  när  anhöriga  kommer  in  i 
rummet (National Institute on Aging 2012). 

Individer med Alzheimers sjukdom har svårigheter att få en förståelse för omgivningen 
och tolka signalerna. Dessutom är det svårt för individerna att hitta ord och kunna tolka 
andra medmänniskors ord, vilket leder till svårigheter att läsa av omgivningen (Edberg 
2011).

Det  finns  olika  minnesfunktioner  i  hjärnan,  en  av  dem  är  långtidsminnet.  Med 
långtidsminnet kan hjärnan lagra kunskaper, erfarenheter eller hur kroppen ska röra sig. 
Långtidsminnet delas upp i två delar, episodminnet (dagbokminnet) och procedurminnet 
(rörelseminnet). Vid Alzheimers sjukdom kan någon av dessa långtidsminnen bli tidigt 
drabbad av sjukdomen och få en omfattande skada. Alzheimers sjukdom drabbar även 
nyinlärningsförmågan och individen får därmed svårigheter att minnas nya händelser. 
Minnen som däremot har hänt innan sjukdomsdebuten, är enklare att minnas i tidigt 
stadium. Trots det sjunker personen allt  mer in i  sjukdomen, vilket orsakar att  även 
dessa minnen bortfaller (Fahlander et al. 2009). I den svåra graden och sista delen av 
sjukdomen är personen helt i behov av omvårdnad och vård av personal för att klara sig. 
Precis i slutskedet blir individen helt sängliggande (National Institute on Aging 2012).

Sjuksköterskans roll och omvårdnad

Enligt World Health Organization (WHO 2009) är fysisk inaktivitet den fjärde största 
orsaken till dödsfall. Inaktiviteten orsakar problem som resulterar i att individer kan ha 
en högre risk att drabbas av sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, övervikt 
eller diabetes mellitus. I en studie av Gambassi et al. (1999) om Alzheimer sjukdom 
inom vårdboenden, framkom det bland annat att individer med aktivitetsbegränsning 
hade en ökad risk för en tidigare död.

Sjuksköterskan ska enligt  kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen 2005) tillvarata  det 
som är friskt hos patienten och använda sig av sina kunskaper eller inhämta kunskaper 
om bland annat omvårdnad, rehabilitering och beteendevetenskap. För att främja hälsa 
och förebygga ohälsa, har sjuksköterskan till uppgift att kunna identifiera och förebygga 
de hälsorisker som finns. Ett annat ansvarsområde är att se till patientens nödvändiga 
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och individuella omvårdnadsbehov, alltifrån fysiska, psykiska och sociala behoven. De 
nationella  riktlinjerna  för  omvårdnad  vid  demenssjukdom  (Socialstyrelsen  2010) 
beskriver att dagliga aktiviteter, fysisk träning, hjälpmedel och teknologi är en del av 
omvårdnaden vid demenssjukdom. Det är en nödvändighet att aktivera individer med en 
demenssjukdom, eftersom individerna har svårigheter att självständigt se till sina behov. 
Det  är  viktigt  att  aktiveringen  inte  blir  för  fysiskt  utmattande  för  individen. 
Sjuksköterskan ska hjälpa till att utforma någon sorts daglig aktivitet som är individuellt 
anpassad  till  individer  med  en  demenssjukdom  samt  ge  individen  med 
demenssjukdomen en chans att få ta del av fysisk träning, utöver dagliga aktiviteter. 
Enligt  Hälso-  och  sjukvårdslagen  (1982:763)  ska  vården  förebygga  och  behandla 
sjukdomar och skador. Lagen innebär också att vården ska respektera individen och om 
patienten behöver hjälp med sina egenvårdsbehov, ska vården erbjuda den hjälpen och 
samråda med patienten eller med de närstående.

Nationella  riktlinjerna  för  omvårdnaden  vid  demenssjukdom  (Socialstyrelsen  2010) 
beskriver  att  fysisk  träning  ska  vara  individuellt  anpassad,  träningen  ska  vara 
regelbundet, inneha vikter och innehålla en intensitet som motsvarar det individen klarar 
av.  Träningen  kan  bestå  av  någon  form  av  balans-,  gång-  eller  rörlighetsträning. 
Kompetensbeskrivningen  för  sjuksköterskan  innefattar  att  kunna  identifiera  och 
förebygga ohälsa. Sjuksköterskan bedömer de resurser och förmågor som patienten har 
för sin egenvård och anpassar sedan vården för patienten individuellt (Socialstyrelsen 
2005).

Tappen et al. (2007) studerade i sin studie samtal och promenader för individer med 
Alzheimers sjukdom. En grupp med assisterade promenader i kombination med samtal 
jämfördes  mot en samtalsgrupp som fördes i  vårdhem utan promenad och en tredje 
grupp som hade assisterad promenad utan samtal.  Studien visade att  den assisterade 
promenadgruppen sjönk 20,  9  % i  sin  rörlighetsförmåga och för  samtalsgruppen på 
vårdhemmet  sjönk  deras  värde  med  18,  8  %.  Gruppen  som  var  kombinerad  med 
promenad  och  samtal  endast  fick  ett  nedgångsvärde  på  2,  5  %.  Samtalen  och 
promenaderna bestod av samma behandlingsriktlinjer för alla grupper.

Enligt  de  nationella  riktlinjerna  för  omvårdnad  vid  demenssjukdom (Socialstyrelsen 
2010) är reminiscence, validation och realitetsorientering olika behandlingssätt som ska 
individuellt hjälpa med de svårigheter individen har fått till följd av demenssjukdomen. 
Enligt Douglas et al. (2004) handlar reminiscence om att återskapa positiva händelser 
för att förbättra välbefinnandet och stimulera det kognitiva hos individen. Validation 
innebär att på ett empatiskt sätt kommunicera med individen med demenssjukdomen för 
att få en tydligare och djupare förståelse om individens instabila känslor, beteende samt 
den röriga talförmågan. Vid realitetsorientering ska individen med minnessvårigheter 
och förvirring istället bli påmind med fakta om vad som glöms bort, exempelvis fakta 
om individens omgivning. 
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Problemformulering

Litteraturen visar att Alzheimers sjukdom är den vanligaste sjukdomen att insjukna i 
bland demenssjukdomarna och individen har endast en överlevnad på 10-15 år efter 
insjunkandet. Individer med Alzheimers sjukdom har svårigheter att kunna ta hand om 
sina egna behov och en studie påvisade att individen hade en minskad livslängd om det 
fanns  en  viss  fysisk  inaktivitet.  Sjuksköterskans  kompetensbeskrivning  består  bland 
annat av att kunna se till patientens nödvändiga och individuella omvårdnadsbehov, det 
vill säga fysiska, psykiska och sociala behoven. 

I de nationella riktlinjerna för omvårdnad vid demenssjukdom beskrivs det att dagliga 
aktiviteter, fysisk träning, hjälpmedel och teknologi är en del av omvårdnaden för att 
förbättra individen. Sjuksköterskan har också till uppgift att hjälpa till med att utforma 
någon  daglig  aktivitet  som  är  individuellt  anpassat  till  individer  med  en 
demenssjukdom. Litteraturen visar att  fysiska inaktiviteten är ett  växande bekymmer 
samt  att  Alzheimers  sjukdom  är  komplicerad  i  förhållande  till  dess  vård-  och 
omvårdnadsprocess.  Därmed är det av betydelse för sjuksköterskan att  utveckla sina 
kunskaper inom fysisk aktivitet då deras profession blir allt mer viktig.

Syfte

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur fysisk aktivitet kan påverka individer med 
Alzheimers sjukdom. 

Metod 

Metod som användes  under  denna uppsats  var  en  litteraturstudie,  vilket  innebär  att 
befintlig forskning sammanfattas till en att visa vilken kunskap som redovisas inom den 
senaste forskningen inom det aktuella ämnet samt behov av vidare studier (Polit & Beck 
2012). 

Litteraturstudie

Syftet med en litteraturstudie är att kritiskt granska och summera den fakta forskare fått 
fram  under  tidigare  forskning  jämfört  med  det  nuvarande  och  aktuella 
forskningsresultatet inom det aktuella ämnet. För denna litteraturstudie användes Polit 
och Beck (2012) nio stegs modell. 
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Polit och Beck (2012) förklarar litteraturstudien i nio olika steg fritt översatt:

1. Formulera ett syfte och frågeställningar.
2. Välja databaser och sökord samt utforma en sökstrategi.
3. Genomföra  databassökningarna  och få  fram studier  som passar  in  på  syftet. 

Dokumentera sökningarna. 
4. Granska studierna utifrån relevans till  syfte.  Välja bort  studierna som inte är 

relevanta.
5. Läsa studier, eventuellt identifiera nya studier och återgå till steg 3.
6. Tolka data, hitta information från studierna. 
7. Granska kritiskt insamlad data.
8. Analysera och strukturera data.
9. Sammanställa data och formulera resultat.

 
Steg ett och två enligt Polit & Beck (2012), innebär att frågeställningar formuleras samt 
en plan på hur sökningen ska gå till bestäms. Då bestäms det i vilka databaser studierna 
ska sökas samt vilka sökord som ska användas. 

Inklusionskriterier: som användes under sökningarna var att studierna ska handla om 
Alzheimers sjukdom, både män och kvinnor i vuxen ålder, granskade av en oberoende 
person så kallad peer-rewied och skrivna på engelska eller svenska. 

Exklusionskriterierna var studier riktade ur personalens perspektiv samt litteraturstudier 
samt studier publicerade före 2003 och efter 2013. 

Sökningar efter studier till litteraturstudien gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. 
Cinahl  är  en  databas  som täcker  information  om omvårdnad  medan PubMed är  en 
medicinsk databas och enligt Polit & Beck (2012) lämpar sig dessa två databaser för 
sjuksköterskor och omvårdnadsforskning. 

Steg tre enligt  Polit  & Beck (2012),  ska den planerade sökningen genomföras samt 
dokumenteras. I båda databaserna användes ämnesord, i Cinahl användes Headings och 
i  PubMed användes MeSH- termer.  Sökord som användes i  Cinahl var ”Alzheimers 
disease”  och  ”physical  activity”  och  i  PubMed användes  ”Alzheimers  disease”  och 
”exercise”. I båda databaserna påbörjades sökningarna med sökorden individuellt, detta 
för  att  få  en  översikt  på  hur  mycket  det  fanns  om varje  ämne.  Därefter  gjordes  en 
kombination med sökorden tillsammans.

I tabell 1 finns sökresultatet från databasen Cinahl. Sökningen med de båda sökorden 
tillsammans  gav  49  studier.  Urval  i  tre  olika  steg  gjordes  därefter  och  i  urval  1 
granskades de 49 studiernas titel och abstrakt och 17 studier återstod till urval 2. Till 
urval 2 granskades studierna som återstod från urval  1 i  sin helhet och fyra studier 
genomgick ett  tredje urval.  Det tredje och sista  urvalet  är  en kvalitetsgranskning av 
studierna från urval 2, detta med hjälp av kvalitetsgranskningsmallar enligt Polit och 
Beck (2012).  
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Tabell 1.  Databassökning i Cinahl med antal träffar och urval.

Databas Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3

Cinahl MH Alzheimers 
disease (S1)

5109

MH Physical activity 
(S2)

6516

S1 AND S2 49 17 4 3

I tabell 2 redovisas sökningen i PubMed. Efter urval 1 där titel och abstrakt granskades 
på de 107 träffarna återstod 22 studier efter urval 1. Ytterligare två urval gjordes och i 
urval 2 granskades studierna från urval 1 i dess helhet och åtta återstod till urval 3 där 
studierna  kvalitetsgranskades  med  hjälp  av  kvalitetsgranskningsmallarna  enligt  Polit 
och Beck (2012). 

Tabell 2. Databassökning i PubMed med antal träffar och urval. 

Databas Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3

PubMed MeSH Alzheimers 
dieseas (S1)

28593

MeSH Exercise 
(S2)

34586

S1 and S2 107 22 8 7

Inga  externa  eller  interna  dubletter  förekom i  någon  av  sökningarna  i  Cinahl  eller 
PubMed. 

Urval 

I  steg  fyra  och  fem,  enligt  Polit  &  Beck  (2012)  ska  ett  första  urval  göras.  När 
sökningarna i olika databaser har gett ett antal studier ska dessa granskas och urval ska 
göras.  Detta  för  att  kontrollera  studiernas  kvalitet  och  relevans  för  litteraturstudien 
(Polit & Beck 2012).  

Efter sökningarna i både Cinahl och PubMed granskades totalt 156 studiers abstrakt och 
titel.  Därefter  valdes  studierna  ut  genom  tidigare  bestämda  inklusion-  och 
exklusionkriterier samt studiernas relevans.  Fem av studierna var skrivna på ett annat 
språk än svenska eller engelska och exkluderades därför. Flera av studierna svarade inte 
på litteraturstudiens syfte eller var riktade ur ett perspektiv som inte var aktuellt för 
litteraturstudien och därmed exkluderades. Efter urval 1 återstod 39 studier. 
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I Steg sex  enligt  Polit  & Beck (2012) ska relevant information hittas och tolkas ur 
studierna, ett andra urval. Till urval 2 granskades studierna från urval 1 i sin helhet. 
Detta genom att hela studien lästes igenom med fokus på hur studien var utförd och att 
studiens resultat svarade på litteraturstudiens syfte. När de 39 studierna var granskade 
återstod tolv studier som fortfarande var relevanta för litteraturstudien. De 27 studierna 
exkluderades på grund av ett svagt formulerad syfte, svag beskriven metod och studiens 
resultat svarade inte på litteraturstudiens syfte. Två av studierna handlade om hur fysisk 
aktivitet påverkade vårdgivare till individer med Alzheimers sjukdom och tredje studie 
handlade om fysisk aktivitet som en omvårdnadsåtgärd till individer med Alzheimers 
sjukdom men  vid  granskningen  kunde  inget  resultat  urskiljas  ur  studien.  Några  av 
studierna  var  enbart  en  sida  och  tidigare  gjorda  litteraturstudier  och  därmed 
exkluderades dessa studier. Efter urval 2 återstod tolv studier.

Steg sju enligt Polit & Beck (2012) är det tredje och sista urvalet, studierna från urval 2 
ska kvalitetsgranskas. Polit och Beck (2012) beskriver två olika granskningsmallar som 
heter ”Guide to an overall critique of a Quantitative research report” och ”Guide to an 
overall critique of a qualitative research report”. I dessa granskningsmallar finns frågor 
formulerade till varje del av en studie som stödjer ett kritiskt granskande från läsaren. 
Granskningsmallarna granskar alla delar i   en studie såsom titel,  abstrakt,  inledning, 
metod,  resultat  och  diskussion.  Genom  en  granskning  med  granskningsmallarna 
framträder studiernas stykor och svagheter. Med hjälp av dessa två granskningsmallar 
gjordes en kvalitetsgranskning av de tolv studierna från urval 2. Efter urval 3 återstod 
tio  studier  som var  relevanta  och höll  god kvalitet.  Två  studier   exkluderades  efter 
kvalitetsgranskningen då resultatet var svårt att urskilja och redovisades på ett ytterst 
svagt sätt, med enbart några få rader.

Databearbetning

Steg åtta enligt  Polit  & Beck  (2012)  ska  informationen som framträder  i  studierna 
analyseras  och integreras  samt  hitta  olika  teman.  De tio  studier  som genomgick en 
kritisk kvalitetsgranskning och blivit inkluderade till litteraturstudien i urval 3 som en 
aktuell referens analyserades för olika teman. 

Databearbetningen började med att alla tio studierna lästes enskilt av båda författarna ett 
flertal  gånger.  Relevanta  och  betydelsefulla  meningar  markerades  med 
överstrykningspennor och olika koder på ett separat papper vid sidan av. Studierna och 
koderna diskuterades sedan författarna tillsammans för att se vilka likheter och olikheter 
som fanns i vardera studie. Genom att diskutera och undersöka vad de olika koderna 
hade gemensamt och vilka rubriker som vara passande för de olika temana som kom 
trädde fram. Översikt av temana, se figur 1. 

Steg nio enligt Polit & Beck (2012) är det steg där en kritisk sammanfattning ska göras. 
Till  denna  litteraturstudie  har  en  matris  (Bilaga  1)  använts  för  att  strukturera  upp 
informationen som studierna gav. I matrisen sammanfattades informationen kort  och 
enkelt.  Genom att  efter  det tredje urvalet  av de tio inkluderade studierna skrivit  ner 
stödord  om  hur  studierna  var  uppbyggda  samt  studiernas  metod  och  resultat  gavs 
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informationen som behövdes till matrisen. Stödorden skrevs sedan ner i matrisen som 
sammanfattar vad varje studie har för författare, när den är gjord, ifrån vilket land den 
kommer, syfte med studien, vilken metod som har används samt vilket huvudresultatet 
för vardera studie. 

Etiska ställningstagande

Det finns lagar och bestämmelser som varje forskare måste följa för att deras forskning 
ska kunna bli godkänd utav etikprövningsnämnden (Vetenskapsrådet 2010). En utav de 
viktiga etiklagarna som ska beaktas är etikprövningslagen (SFS 2003:460) som också är 
kopplad till förordningen (SFS 2003:615), det vill säga forskning som inriktar sig på 
människor (Vetenskapsrådet 2012). Lagen ska hjälpa personer som deltar i forskningen 
med  att  deras  hälsa  inte  kommer  till  skada  och  att  varje  individ  respekteras 
(Vetenskapsrådet 2010). I denna litteraturstudie valdes endast artiklar som hade blivit 
granskade av etiska kommittéer eller prövningsnämnder. 

Följande beskriver Forsberg och Wengström (2013) att de studier som skall ingå i en 
litteraturstudie  utgår  ifrån  att  resultaten  skall  belysa  syftet  med  litteraturstudien, 
oberoende  av  forskarens  förväntningar.  Författarna  beaktat  sig  för  är  att  bli  alltför 
inriktad på vad som är rätt och fel med fysisk aktivitet, eftersom det är lätt att enbart 
fokusera på en av delarna. Att vara neutral för att få fram det mest rättvisa resultatet, 
ansågs vara lämpligast,  annars  kan det  ses som fusk.  Enligt  Vetenskapsrådet  (2011) 
beskrivs  det  att  fusk  och ohederligt  är  oacceptabelt  vid  litteraturstudier  och  infattar 
bland annat stöld, plagiat eller att forskningsprocessen är förvrängd. 

Enligt vetenskapsrådet (2011) ska några riktlinjer följas för urvalet i forskningen. Bland 
annat  informationsprincipen,  samtyckesprincipen  och  begriplighetsprincipen. 
Information  ska  lämnas  till  varje  deltagare  på  deras  begriplighetsnivå  om  vad 
forskningen innefattar, vad deltagaren kommer att få göra och de risker som finns för 
deltagaren.  Innan  forskningen  kan  fortskrida  krävs  det  att  forskaren  får  ett 
samtycke/godkännande  från  deltagaren  (Vetenskapsrådet  2011).  Studierna  som 
användes i litteraturstudien hade tydligt beskrivit hur information getts till deltagande 
individer och gått medgivande innan studierna hade börjat. 

Alla  tio  studier  har  lästs  av  författarna  på  varsitt  håll  för  att  inte  kunna  påverka 
varandras  syn  på  resultaten.  Lexikon  har  även  använts  för  att  minska  risken  för 
feltolkningen eftersom studierna var skriva på engelska. Likaså har källorna granskats 
för att få fram primärkällor i största möjliga mån. 
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Resultat

Resultatet baseras på tio vetenskapliga studier som bestod av nio kvantitativa och en 
kvalitativ publicerade mellan årtalen 2007 till  2013. All  studier sammanfattades i en 
matris (Bilaga 1). Vid databearbetningen framkom sex teman; förbättrad gångförmåga, 
förbättrat  humör,  förbättrad  kognitiv  förmåga,  förbättrad  aktivitet  i  vardagslivet, 
förbättrad sömn och negativa effekter av träning, se Figur 1. 

Figur 1: Effekter av fysisk aktivitet för individen med Alzheimers sjukdom. 

Förbättrad gångförmåga 
Fem  studier  presenterar  förbättrad  gångförmåga.  Venturelli  et  al.  (2011)  studie 
resulterade i en förbättrad gångförmåga, medan Rolland et al. (2007) studie resulterade 
med en ökad gånghastighet. Suttanon et al. (2012) presenterar i sin studie en förbättrad 
styrka  och  balans.  Cedervall  och  Åberg  (2010)  studie  resulterade  i  en  ökad 
gånghastighet, bättre balans och längre promenadsträcka. Pedroso et al. (2012) studie 
presenterar en förbättrad balans, gånghastighet och en stabilare gångförmåga.

Efter  24 veckor med ett  träningsprogram som innebar 30 minuters promenader  fyra 
gånger per vecka så visade promenadgruppen en tydlig förbättring i six-min walking 
test. Individerna lyckades att gå en längre sträcka på sex minuter efter 24 veckor med 
träning än vad vid startpunkten (Venturelli et al. 2011). Med hjälp av en träningsgrupp 
och en kontrollgrupp gick det att se, att träning som pågår i mer än tre månader, visar på 
en tydlig förbättring på gånghastigheten (Rolland et al. 2007). 
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Ett träningsprogram som har blivit utformat av en fysioterapeut, med syfte att förbättra 
balans och styrka hos individer med Alzheimers sjukdom, kan med fördel användas. 
Detta  efter  att  en studie av Suttanon et  al.  (2012) visade på att  träningsprogrammet 
stärkte individen. 

Genom dagliga  promenader  ute  i  naturen  upplevde  två  män  med  mild  Alzheimers 
sjukdom att deras egen gånghastighet och balans hade blivit säkrare, det vill säga ta 
både längre steg samt gå en längre sträcka än tidigare (Cedervall & Åberg 2010).

Balans var en förbättring som skapades genom fysisk aktivitet.  Det observerades att 
människor med Alzheimers sjukdom som tränade regelbundet fick en förbättrad motorik 
och  därmed  en  bättre  balans  som  minskade  fallrisken.  Registreringen  för  fall  och 
olyckor skedde via olika protokoll. Den fysiska träningen bestod av styrketräning och 
promenader  (Pedroso et  al.  2012).  Genom bättre  balans  och stabilare  kropp som är 
starkare  blir  gånghastighet  snabbare  och säkrare,  vilket  ledde  till  minskat  antal  fall 
(Rolland et al. 2007; Pedroso et al. 2012). 

Förbättrat humör

Två studier presenterar förbättrat humör. Williams och Tappen (2007) studie resulterade 
i en ökad tolerans och förbättrat humör, medan Maci et al. (2012) presenterar i sin studie 
en ökad livskvalitet, förbättrat humör och minskad ångest. 

Personer med Alzheimers sjukdom som får utföra någon form av fysisk aktivitet minst 
fyra dagar med minst två timmar sammanlagt över dessa dagar får bevisat ett bättre 
humör och gladare inställning till  fortsätta  med fysisk aktivitet  (Williams & Tappen 
2007;  Maci  et  al.  2012).  Fysisk  aktivitet  är  ett  sätt  att  aktivera  hela  kroppen för 
människor. Promenader är en fysisk aktivitet som är lätt att utföra då det enbart krävs 
individen själv och ett par bra skor. Promenaderna hjälper människor med Alzheimers 
sjukdom att förbättra deras humör (Williams & Tappen 2007). 

I  studien av Maci  et  al.  (2012) mättes  humöret  med tre  olika mätinstrument  för att 
undersöka om den fysiska aktiviteten har haft någon effekt på humöret hos individer 
med Alzheimers sjukdom. Det visade sig att träningsgruppen blev mindre nedstämda 
och risken för ångest blev mindre än kontrollgruppen. 

Förbättrad kognitiv förmåga 

Tre studier presenterar hur fysisk aktivitet gav förbättrad kognitiv förmåga. Pedroso et 
al.  (2012)  studie  resulterade  i  en  förbättrad  kognitiv  förmåga  men  också  en  ökad 
kontroll av kognitiva processer i hjärnan. Williams och Tappen (2007) presenterar i sin 
studie en ökad kognitiv förmåga, medan Winchester et al. (2013) studie resulterade i en 
minskad nedgång i kognitionen och en förbättrad kognitiv förmåga.

15



Den kognitiva förmågan förbättrades signifikant  för  en träningsgrupp som följde ett 
träningsprogram medan ingen förbättring skedde för kontrollgruppen som inte utförde 
någon fysisk aktivitet. I träningsgruppen var det tio deltagare och i kontrollgruppen elva 
deltagare. Det mättes med hjälp av MMSE testet (Pedroso et al. 2012). 

Williams  och Tappen (2007)  framförde  i  sin  studie  att  den  kognitiva  förmågan hos 
individer  med  Alzheimers  sjukdom förbättrades  med  ett  träningsprogram i  form av 
styrketräning, balansövningar och flexibilitets träning som varade över 16 veckor med 
fem eller fler dagar per vecka. 

Winchester et al. (2012) gjorde mätningar på tre grupper innan studien påbörjades samt 
efter ett år. Med hjälp av MMSE-testet kunde de påvisa om fysisk aktivitet hade gett en 
oförändrad eller förbättrad poäng efter ett år. Grupperna bestod av en träningsgrupp och 
två kontrollgrupper. Under året hade träningsgruppen utfört fysisk aktivitet i form av 
promenader med minst 2 timmar i veckan. Ena kontrollgruppen gick en timme i veckan 
medan den andra gruppen inte utförde fysisk aktivitet, vilket gav försämrade poäng i 
slutresultatet.  Studien  resulterade  i  att  fysisk  aktivitet  stabiliserar  och  förbättrar  den 
kognitiva förmågan hos individer med Alzheimers sjukdom.

Pedroso  et  al.  (2012)  fann  ett  samband  i  sin  studie  att  individer  med  Alzheimers 
sjukdom som utövar fysisk aktivitet i form av koordinationsövningar, aerobicmotstånd, 
balans, flexibilitet och smidighet, fick genom den förbättrade kognitiva förmågan även 
en förbättrad kontroll av hjärnans kognitiva processer.

Förbättrad aktivitet i dagliga livet

Tre  studier  presenterar  förbättringar  i  det  dagliga  livet.  Roach  et  al.  (2011)  studie 
resulterade i en förbättrad mobilitet, medan Rolland et al. (2007) presenterar i sin studie 
en  minskad  nedgång  av  aktivitet  i  dagliga  livet.  Venturelli  et  al.  (2011)  studie 
resulterade i en förbättrad mobilitet men också en ökad promenadsträcka. 

Enligt Rolland et al. (2007) samt Roach et al. (2011) kan någon form av fysisk aktivitet 
hjälpa individer med Alzheimers sjukdom att klara av mer av de dagliga aktiviteterna 
exempelvis på- och avklädning och tandborstning i vardagen. Individerna klarar det inte 
helt självständigt men kräver mindre stöttning och hjälp från vårdpersonal och anhöriga. 

Rolland  et  al.  (2007)  studie  visar  på  att  med  hjälp  av  fysisk  aktivitet  bromsas 
försämringen  av  aktiviteter  i  dagliga  livet.  Två  grupper  jämfördes  där  ena  gruppen 
följde  ett  träningsprogram  och  den  andra  följde  enbart  rutinmässig  medicinsk 
behandling och utövade ingen fysisk aktivitet.  Resultatet  visade att  försämringen av 
aktivitet i dagliga livet bromsades upp för träningsgruppen, då slutresultatet för gruppen 
skilde sig från startvärdets mätning. 
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Vidare visade Roach et al. (2011) studie att mobiliteten blev förbättrad med hjälp av 
fysisk aktivitet för individer med Alzheimers sjukdom. Med en träningsgrupp i annan 
studie klarade av att promenera en längre sträcka på sex minuter än vad kontrollgruppen 
kunde göra. Mobiliteten förbättras på plana ytor, i trappor samt förflyttningar mellan 
olika möbler (Venturelli et al. 2011).

Förbättrad sömn

En  studie  handlade  om  hur  sömnen  förbättrades hos  individen  med  Alzheimers 
sjukdom, McCurry et al. (2011). 

I studien av McCurry et al. (2011) fick en grupp individer med Alzheimers sjukdom ett 
träningsprogram med  promenader  på  30  minuter  per  dag.  Resultatet  visades  att  de 
individer som följde träningsprogrammet fyra gånger per vecka, fick en förbättrad sömn 
med 33,1 minuter mindre vaken tid per natt.

Hos  en  grupp  med  individer  med  Alzheimers  sjukdom  som  tidigare  har  haft 
sömnproblem under  nätterna och varit  vakna många gånger  under  natten  samt varit 
oroliga, fick en förbättrad sömnkvalitet. Detta genom att individerna har haft en mer 
sammanhängande sömn utan avbrott och orolighet (McCurry et al. 2011). 

Negativa effekter av träning 

I  två  studier  fanns  det  negativa  effekter  av träningen.  Suttanon et  al.  (2012) studie 
resulterade  att  nya  övningar  kunde  orsaka  smärta  och  Cedervall  och  Åberg  (2010) 
presenterar i sin studie att promenader kunde orsaka yrsel.
Vidare observerade Suttanon et al. (2012) i sin studie att vid fysisk träning kunde vissa 
nya övningar ge smärta eller orsaka en obehaglig känsla. Det kunde även ske felsteg 
eller upplevas yrsel under promenader och var därför en nödvändighet för individen att 
ta en vilopaus eller att träningen avbröts (Cedervall & Åberg 2010). Symtomen kunde 
åtgärdas  under  pågående  övning  av  en  sjukgymnast  som modifierade  kroppen  eller 
övningen  individuellt. Dessa  negativa  effekter  gjorde  att  individerna  avstod  från 
träningen och det blev ett bortfall på 11 av 40 individer (Suttanon et al. 2012). 
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Diskussion

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur den fysiska aktiviteten påverkar individer 
med Alzheimers sjukdom. Litteraturstudiens resultat kommer att diskuteras mot andra 
artiklar  för att  stärka litteraturstudiens  resultat.  Alla  delar  i  litteraturstudiens  resultat 
kommer inte att  diskuteras utan enbart  några delar.  Resultatet  visar på en förbättrad 
gångförmåga och de följder som det gav, till  exempel bättre balans och mindre fall.  
Resultatet visade även att individernas humör och kognitiva förmåga förbättrades efter 
träning. Individerna klarade dessutom av de dagliga aktiviteter bättre än tidigare och 
fick  en  förbättrad  sömn.  Fysisk  aktivitet  för  individer  med  Alzheimers  sjukdom är 
stärkande för individerna och ger en förbättrad livssituation med meningsfullhet.  

Resultatdiskussion

Förbättrad gångförmåga var en del av resultatet där Rolland et al. (2007) samt Pedroso 
et  al.  (2012)  presenterade i  sina  studier  att  den  fysiska  aktiveringen  gjorde  så  att 
deltagarna fick bättre balans och mindre fall registrerades genom att deltagarna blev 
starkare och säkrare när de var uppegående. Individer med Alzheimers sjukdom tappar 
mycket i vikt och mycket i muskelvikt genom att med sjukdomen är inaktivitet mycket 
vanligt. Detta medför att de blir ostadigare på benen och fall frekvensen ökar. Det visar 
sig  i  en  studie  utöver  litteraturstudiens  resultatartiklar,  att  med  fysisk  aktivitet 
förbättrades  balansen och antal  fall  minskar  och detta  genom att  muskulaturen  blev 
starkare (Tinetti  et  al.  1996).  För individer med låg aktivitetsnivå är den grupp som 
konsekvenserna av fall är som allra störst hos. Då det är som störst risk för höftfraktur 
hos denna grupp (Helbostad 2008). 

Förbättrad sömn var ett annat resultat som kom fram under litteraturstudien. McCurry et 
al. (2011) visade på i litteraturstudien att om individer med Alzheimers sjukdom som 
utövade fysisk aktivitet, fick en förbättrad sömn och hade med det mindre vaken tid per 
natt och var mindre oroliga under den vakna tiden. Det är inte enbart hos en individer 
med Alzheimers sjukdom som mår bättre med fysisk aktivitet.  Hos yngre och äldre 
vuxna utan sjukdomen sover bättre om individen utövar någon form av fysisk aktivitet 
några  gånger  i  veckan  (Ready  et  al.  2009).  Sömnsvårigheter  hos  äldre  är  vanligt 
förekommande och kan bero på flera orsaker. Sömnmönstret ändras hos äldre och de 
blir  tröttare  tidigare  på  kvällen  medan  de  sedan  vaknar  tidigare  på  morgonen. 
Sömnsvårigheterna behandlas oftast  med hjälp av olika läkemedel.  Läkemedel är en 
lösning  som fungerar  en  kort  tid  men  risken  att  utveckla  ett  beroende  och en  viss 
toleransutveckling  blir  större  (Hylen  Ranhoff  2008).  Istället  för  behandling  med 
läkemedel visar det på att fysisk aktivitet kan ge mindre sömnsvårigheter (Ready et al. 
2011).  När en omvårdnadsåtgärd som fysisk aktivitet kan ge flera goda effekter bör det 
lyftas och användas mera innan behandlingar med läkemedel börjar användas. 

Det finns många åtgärder sjuksköterskan kan göra för individer med sömnsvårigheter. 
Bland annat fysisk aktivitet som utövas regelbundet, aktiviteter på dagtid och även en 
kort kvällspromenad kan hjälpa (Hylen Ranhoff 2008). Träningen behöver inte bestå av 
träningsprogram med svåra gymnastiska övningar utan i studierna användes promenader 
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till  största  del  i  träningen  dock  följde  dessa  ett  program.  Några  av  artiklarna  hade 
träningsprogram med specifika övningar som skulle göras. För sjuksköterskan ska det 
inte behövas göras invecklade och svåra träningsprogram, utan det ska vara en rutin för 
omvårdnadspersonalen  och  bör  göras  varje  dag  utan  att  det  ska  behöva  ligga  en 
signeringslista bredvid som omvårdnadspersonalen fyller i efter att ha utfört övningarna. 
Det ska utgöra en naturlig del av omvårdnaden och vara ett självklart inslag i vårdandet. 

Litteraturstudiens författare anser att litteraturstudiens resultat påverkar KASAM alla tre 
punkter  och  ger  individen en förändrar  livssituation.  När  individer  får  en förbättrad 
kognitiv förmåga och kan greppa begripligheten bättre än tidigare och därmed hantera 
sin  livssituation.  När  individen  får  en  förbättrad  livssituation  kan  individen  se  en 
meningsfullhet i att fortsätta träna för att behålla sin förbättrade livssituation. Att kunna 
gå en längre sträcka med säkrare steg för att kunna hämta posten eller gå en promenad 
med sin hund kan ge individen ökat välbefinnande och meningsfullhet i livet. Särskilt 
om det tidigare var svårt och jobbigt för individen i dess livssituation.

Metoddiskussion

Databaserna  Cinahl  och  PubMed  var  relevanta  och  lämpliga  för  litteraturstudien 
eftersom syftet  var att  kontrollera fysisk aktivitet  som är en omvårdnadsintervention 
som sjuksköterskor kan med enkla medel göra för individer med Alzheimers sjukdom 
som är en medicinsk sjukdom. Databaserna tar just upp omvårdnad och lämpar sig väl 
för sjuksköterskor som forskar inom omvårdnad enligt Polit och Beck (2012). Sökorden 
som användes i sökningarna känns korrekta då de är ämnesord i båda databaserna och 
genom  sökningarna  kom  tillfredsställande  information  fram.  Så  ingen  ytterligare 
utvidgad sökning med fristående ord eller andra ämnesord gjordes. 

Databearbetningens först steg gjordes av författarna på två olika håll för att sedan sitta 
tillsammans och diskutera vilka likheter och olikheter som framkom i studierna. Genom 
att författarna arbetade på skilda håll när artiklarna granskades fick var författare sin 
egen uppfattning om artiklarna och kunde inte bli påverkad varandra. Diskussionen som 
sedan gjordes med båda författarna tillsammans visade på att båda författarna kommit 
fram till samma sak visar på ett starkt resultat och blir med det mera tydligt. 

Bortfallet  i  studien  från  Suttanon  et  al.  (2012)  var  ganska  stort  endast  elva  av  40 
individer fullföljde studien. Några av deltagarna drog sig ur på grund av att de upplevde 
övningarna för svåra och obehagliga eller smärta i kroppen. En person avled men var 
inte relaterat till studien eller träningen. I sju av de tio studierna som användes som 
referens under litteraturstudien var det inget bortfall under studierna. Genom att inget 
bortfall skedde blir resultatet i varje studie starkare då flera individer visar på liknande 
resultat. Detta stärker även sedan litteraturstudiens resultat eftersom flera individer har 
deltagit i studierna.  

De tio studier som inkluderades i studien var alla gjorda nyligen, den äldsta är från 
2007. Genom att  forskningen är ny ger det ett  mera aktuellt  resultat  och därmed är 
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litteraturstudiens resultat starkare än om studierna skulle vara äldre. Studierna kom från 
sex länder: USA (5), Frankrike (1), Italien (1), Sverige (1), Australien (1) samt Brasilien 
(1). Vilket också stärker litteraturstudien när studier spridda från olika delar av världen 
påstår samma sak, fysisk aktivitet är bra för individer med Alzheimers sjukdom. 

Alla  studier  lästes  mera  än  en  gång  av  båda  författarna  och  lexikon  fanns  alltid  i 
närheten  för  att  minska  risken  för  fel  vid  översättningar.  En  av  studierna  var  en 
pilotstudie och detta innebär att det är endast en översikt på ett problemområde och 
frågeställning.  Detta  kan  göra  att  studierna  bara  är  ytliga  med  inga  större  och mer 
djupgående  studier,  men  studien  fick  stöd  i  andra  studier  som  var  större,  mera 
omfattande och djupgående med en större population. Studien ansågs ändå relevant att 
använda i denna litteraturstudie.  

Förbättrad sömn redovisas enbart i en enda studie. Dock finns det ej något som gör att 
studien känns opålitlig eller uppfattas som en källa med låg kvalitet. Detsamma gäller 
studien med Suttanon et al. (2011) som var den enda studien som pekar på att fysisk 
aktivitet kan ge negativa effekter genom smärta och obehag. 

Klinisk betydelse

Litteraturen  redovisar  att  Alzheimers  sjukdom och  dess  omvårdnad  är  komplicerad. 
Författarna har utav egna erfarenheter observerat inom både sluten- och öppenvården 
minskar  den  fysiska  aktiviteten  kraftigt  för  individer  med  Alzheimers  sjukdom.  På 
boenden och sjukhus kan personalen hjälpa individer att vara mera fysiskt aktiva och 
förhindra problem som fall  och försämrad mobilitet.  Eftersom mindre fall  dessutom 
minskar risken för benbrott och övriga skador orsakade av fall kräver mindre insatser av 
läkare och ger individen en bättre livssituation. 

Resultatet för litteraturstudien redovisar att fysisk aktivitet ger en förbättrad fysisk- och 
kognitiv förmåga som i sin tur leder till en förbättrad livssituation för individer med 
Alzheimers sjukdom. Genom att individer med Alzheimers sjukdom får en förbättrad 
livssituation och klarar av att sköta aktiviteter i det dagliga livet med mindre stöttning 
eller självständigt bevaras individens integritet. Rehabilitering vid skador går fortare om 
individen  är  starkare  fysiskt  innan  skadan  skedde.  Det  blir  även  lättare  att  ge 
instruktioner och mår individen bättre psykiskt går rehabiliteringen bättre och lättare. 

Genom att kunna hjälpa individerna med att bygga upp styrkan och få bättre balans, 
ökar det självkänslan och ger en känsla av avkoppling och välbefinnande hos individen 
(Socialstyrelsen 2010). 
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Förslag till fortsatt forskning

Ytterligare forskning skulle kunna göras för att se vad den fysiska aktiviteten har för 
effekt under en längre tid, mer än ett år. De studier som ingår i resultatet är studier som 
sträcker sig upp till ett år. Även studier på om det finns någon skillnad mellan kvinnor 
och  män  och  tid  vid  insjuknade.  En  annan  sak  är  också  fler  studier  på  hur  fysisk 
aktivitet  hjälper  individer med svår Alzheimers sjukdom, då i  dagsläget  är  det  mest 
forskning på individer med mild till måttlig Alzheimers sjukdom. 

Slutsats

Konklusionen  av  litteraturstudien  visar  att  fysisk  aktivitet  är  bra  för  individer  med 
Alzheimers sjukdom på flera sätt. Fysisk aktivitet ger individen förbättrad gångförmåga 
sam förbättrad kognitiv förmåga och bättre humör. Lika så blir sömnkvaliteten bättre 
och individerna klarar mer av de dagliga aktiviteterna i dagliga livet. Detta resulterar i 
en förbättrad hälsa och livssituation.
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Bilaga 1: Matris

Författare Årtal och 
land

Syfte Metod Huvudresultat

Cedervall, Y. & Åberg, A. C. 2010
Sverige

Höja förståelsen för fysisk 
aktivitet för individer med 
Alzheimers sjukdom. 

Kvalitativmetod, två män med mild 
Alzheimers sjukdom och deras 
anhöriga deltog i studien. Intervjuer 
användes för att samla in data.

Studien visade att fysisk aktivitet 
är hälsostärkande. Fysisk aktivitet 
ger även en bättre gångförmåga än 
tidigare. 

Maci, T., Le Pira, F., 
Quattrocchi, G., Di Nuovo, 
S., Perciavalle, V. & Zappia, 
M.

2012
Italien

Hitta bevisa på att fysisk och 
kognitiv stimulering kan 
förbättra livssituationen och 
humöret för individen med 
Alzheimers sjukdom. 

Kvantitativmetod, 14 individer med 
mild till måttlig Alzheimerssjukdom 
som alla fullföljde studien. Uppdelade 
i två grupper, en träningsgrupp och en 
kontrollgrupp. Datainsamling skedde 
med hjälp av olika mätinstrument som 
mätte den kognitiva förmågan, 
livskvalitéten och ADL.

Studien visade att fysisk aktivitet 
ger individen ett bättre humör och 
positivare inställning till fysisk 
aktivitet och en vilja att fortsätta 
vara  fysiskt aktiv. 

McCurry, S., Pike, M., 
Vitiello, M., Logsdon, R., 
Larson, E. & Teri, L.

2011
USA

Kontrollera om fysisk 
aktivitet såsom promenader 
kan förbättra sömnen hos 
individen med Alzheimers 
sjukdom. 

Kvantitativmetod, 132 individer 
deltog i studien. 110 individer 
fullföljde studien. Ett bortfall på 22 
individer. Författarna använde sig av 
aktigrafi och sleep disorder inventory 
(SDI) för att samla in data före, under 
och efter studien. 

Studien visade att promenader gav 
individen förbättrad sömn och 
mindre oro och ångest under de 
vakna timmarna på dygnet. Den 
vakna tiden minskades ned för 
gruppen som utförde någon form 
av fysisk aktivitet under dagtid.



Pedroso Valle, R., Gomes de 
Melo Coelho, F., Ferreira 
Santos-Galdurós, R., Luiz 
Riani Costa, J., Gobbi, S. & 
Stella, F.

2011
Brasilien

Att undersöka effekterna av 
fysisk aktivitets påverkan på 
balans, fall frekvens och 
personligheten. 

Kvantitativmetod och 
longitudinellstudie, 21 patienter med 
Alzheimers som diagnos. Delades upp 
i två grupper en träningsgrupp och en 
kontrollgrupp. Alla 21 individer 
fullföljde studien. Olika frågeformulär 
användes för att samla in data samt så 
fick utövarna fylla i träningsprotokoll. 
MMSE gjorde för att mäta den 
kognitiva funktionen före, under och 
efter.

Studien visade att fysisk aktivitet 
gav förbättrad kognitiv förmåga 
och bättre allmänfunktion. 
Exempelvis bättre förmåga att 
verkställa och göra saker. Fysisk 
aktivitet gav också förbättrad 
balans som ledde till mindre antal 
fall. 

Roach, K., Tappen, R., Kirk-
Sanchez, N., Williams, C. & 
Loewenstein, D.

2011
USA

Utvärdera om 
träningsprogram kan förbättra 
livssituationen på boenden för 
individer med Alzheimers 
sjukdom. 

Kvantitativmetod, 135 deltagande 
individer med mild till måttlig 
Alzheimerssjukdom. 85 stycken 
deltog hela studien och ett bortfall på 
50 individer. 
Tre olika grupper, en grupp med 
träningsprogram innehållande 
styrkeövningar, en promenadgrupp 
och en kontrollgrupp som inte utförde 
någon form av fysisk aktivitet. 
Mätningar gjordes med sex-minut 
promenader och MMSE. 

Studien visade att fysisk aktivitet 
gav individen förbättrad mobilitet 
och rörelseförmåga. Individen fick 
lättare att förflytta sig mellan olika 
möbler och utföra rörelser i 
sängen. 



Rolland, Y., Pillard, F., 
Klapouszak, A., Reynish, E., 
Thomas, D., Andreiu, S., 
Riviére, D. & Vellas, B.

2007
Frankrike

Kontrollera och utvärdera 
effektiviteten av ett 
träningsprogram för individer 
med Alzheimers sjukdom. 
För att se om det kan bromsa 
upp försämringen  av ADL. 

Kvantitativmetod, 134 individer med 
mild till måttlig Alzheimers sjukdom. 
110 individer fullföljde studien. 
Bortfall på 24 individer. 
Datainsamling skedde genom olika 
instrument som KATS (mäter ADL), 
MADRS (sinnestämning), MMSE 
(kognitiv funktion) och olika tester 
som exempel stå på ett ben samt gå en 
sträcka på en viss tid.

Studien visade att fysisk aktivitet 
bromsade upp försämringen i 
ADL- poäng än kontrollgruppen 
som inte utförde någon form av 
fysisk aktivitet. Gånghastigheten 
blev också förbättrad för gruppen 
som utförde fysisk aktivitet. 

Suttanon, P., Hill, K., Said, 
C., Williams, S., Byrne, K., 
LoGiudice., Lautenschlager, 
N. & Dodd, K.

2012
Australien

Att utvärdera utförbarhet och 
säkerhet av ett 
träningsprogram för individer 
med Alzheimers sjukdom.

Kvantitativmetod, 40 individer med 
mild till måttlig Alzheimers sjukdom 
uppdelat i två grupper, en 
träningsgrupp (19) och en 
kontrollgrupp (21). Endast elva i 
träningsgruppen fullföljde studien. 
Balans, mobilitet, fall samt fallrisk 
mättes med hjälp av protokoll. 

Studien visade att fysisk aktivitet 
gav förbättrad balans och mindre 
risk för fall samt förbättrad 
mobilitet i allmänhet.

Venturelli, M., Scarsini, R. 
& Schena, F. 

2011
USA

Undersöka om promenader 
kan fördröja kognitiv 
försämring hos de individer 
med svår Alzheimers  
sjukdom. 

Kvantitativmetod, 21 individer som 
delades upp i två grupper. En 
träningsgrupp och en kontrollgrupp. 
Tre stycken individer fullföljde ej 
studien pga hjärtinfarkt och stroke 
dock en relaterat till den fysiska 
aktiviteten. 
Datainsamling skedde genom olika 
mätningar då med bla. MMSE 
(kognitiva förmågan) och Barthel 
index (ADL). 

Studien visade att fysisk aktivitet 
fördröjer och skjuter fram 
försämring av den kognitiva 
förmågan hos individen med 
Alzheimers sjukdom. 



Williams, L. C. & Tappen, 
M. R

2007
USA

Undersöka hur tre olika  
interventioner kan påverka 
och ändra individernas 
humör. 

Kvantitativmetod, pre-posttest design. 
90 individer med Alzheimers sjukdom 
uppdelade i tre grupper, specifik 
träning-, promenader- och socialgrupp 
som pågick under 16 veckors tid. 
Datainsamling skedde genom 
mätningar med instrumenten observed 
affect scale och Alzheimers mood 
scale & dementia mood assessment. 

Studien visade att täningsgruppen 
fick höga positiva poäng på 
humöret. Medan en socialgrupp, 
även kallad kontrollgrupp, fick 
högst negativa poäng. 

Studien visade även att träning bör 
ske med aktivering av hela 
kroppen och ej enbart ensamma 
promenader. 

Winchester, J., Dick, M.B., 
Gillen, D., Miller, B., 
Tinklenberg, J., Mungas, D., 
Chui, H., Galasko, D., 
Hewlett, L. & Cotman, C.W.

2012
USA

Undersöka hur fysisk aktivitet 
kan påverka den kognitiva 
förmåga och humör hos 
individer med Alzheimers 
sjukdom. 

Kvantitativmetod, 104 individer med 
mild till måttlig Alzheimers sjukdom 
som följdes över ett års tid och 70 
individer fullföljde studien. Mätningar 
skedde med hjälp av bland annat 
MMSE och Yale physical survey for 
older adults. 

Studien visade att fysisk aktivitet 
förbättrade den kognitiva 
förmågan och gav ett bättre humör.

Individen fortsatte att vara fysiskt 
aktiva efter studiens slut. 
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