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SAMMANFATTNING 

Syfte: Syftet med studien var att belysa olika omvårdnadsåtgärder som bidrar till 

att minska beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD). Metod: 

Examensarbetet har utförts som en litteraturstudie med 15 vetenskapliga artiklar 

varav fem kvantitativa och tio kvalitativa. Datainsamling har genomförts i de 

vårdvetenskapliga databaserna CINAHL och PubMed. Resultat: De olika 

omvårdnadsåtgärderna som bidrog till att minska BPSD var att anpassa vårdmiljön 

genom färgsättning och möjlighet till enkelrum samt egen toalett, även att använda 

sig av personcentrerad och behovsanpassad vård för att beakta hela människan och 

dess behov, att stimulera hörsel, lukt och känsel med hjälp av taktil och 

fotmassage, aromaterapi, akupressur och musik. Samt att använda sig av 

montessori baserade aktiviteter som innebar att personer fick ägna sig åt intressen 

som de haft innan sjukdomen uppkom och teoretiskt baserade aktiviteter såsom att 

läsa tidning och lösa korsord. Dessa omvårdnadsåtgärder bidrog till att minska 

symtom vid BPSD såsom agitation, aggression samt verbal aggression. 

Konklusion: Genom att anpassa vårdmiljön med hjälp av design och anpassning, 

att använda sig av personcentrerad och behovsanpassad vård, att stimulera hörsel, 

lukt och känsel som taktil och fotmassage, aromaterapi, akupressur och musik. 

Samt att använda sig av montessori baserade aktiviteter och teoretiskt baserade 

aktiviteter minskas BPSD samtidigt som möjligheten till en god omvårdnad 

förbättras och livskvaliteten hos personer med demenssjukdom kan öka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Aggression, Agitation, BPSD, Demens, omvårdnad, 

Omvårdnadsåtgärd. 
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INTRODUKTION 

Varje år insjuknar omkring 25 000 personer i en demenssjukdom i Sverige, de 

allra flesta som insjuknar är äldre. Att definiera en person som äldre innebär att 

personen är över 65 år. Att drabbas av en demenssjukdom är ovanligt före 

medelåldern däremot efter 65 års ålder fördubblas risken att drabbas av 

demenssjukdom. Var femte person över 80 år är drabbad av en 

demenssjukdom(Svenskt Demenscentrum, 2008). Fler kvinnor över 85 års ålder 

har en demenssjukdom jämfört med män i samma ålder, beroende på kvinnors 

längre livslängd. Men i de lägre åldrarna ses ingen tydlig skillnad mellan antal 

kvinnor och män som insjuknar i demenssjukdom. Idag är närmare 160 000 

personer drabbade av en demenssjukdom i Sverige, en siffra som kommer att stiga 

i takt med att den äldre befolkningen ökar i antal (a.a.).  

 

Vad är demens? 

Demens är ett samlingsnamn för en rad olika sjukdomar och är en diagnos för 

olika symtom som orsakas av skador på hjärnan på grund av att hjärnceller gradvis 

förtvinar och dör. Demenssjukdomen kan yttra sig på olika sätt genom att personen 

som drabbas uppvisar olika symtom beroende på vilka delar av hjärnan som är 

drabbade. Den som blir drabbad av demens får mer eller mindre försämrade 

kognitiva förmågor. Förmågor som till exempel sämre orientering vad gäller tid 

och rum, språk, minne, planeringsförmåga och förmåga att utföra vardagliga 

sysslor såsom att köra bil eller att åka till affären och handla. Skadorna på hjärnan 

som demenssjukdomen ger leder också ofta till beteendeförändringar som oro och 

ångest (Edberg, 2009).  

 

Demenssjukdomar 

De vanligaste demenssjukdomarna är bland annat Alzheimers sjukdom som är 

skador på hjärnan vid tinningar och hjässa, pannlobsdemens som är skador på 

hjärnan vid tinningar och panna som orsakas av att hjärncellerna börjar brytas ner i 

förtid. Eftersom skadan på hjärnan blir större försämras den drabbades tillstånd 

gradvis och smygande med förvärrade symtom som följd (Demensförbundet, 

2014).  Det finns även en annan typ av demenssjukdom som kallas vaskulär 

demens eller blodkärlsdemens. Denna typ orsakar minskad syretillförsel till en 
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eller olika delar av hjärnan. Ofta kommer symtomen snabbt i samband med en 

stroke vilket gör att symtomen märks direkt. Tillståndet försämras också stegvis 

och inte smygande som vid de andra demensdiagnoserna. De vanligaste 

demensdiagnoserna har också flera undergrupper vilket gör att man inte alltid kan 

säga säkert vilken demens en person är drabbad av. Många gånger har också den 

drabbade en kombination av flera olika demensdiagnoser (a.a.).  

 

Bakomliggande orsaker till demens 

Bakomliggande orsaker som kan bidra till att en demenssjukdom uppkommer är 

bland annat alkoholmissbruk och B12-brist. Hjärnskador som orsakar demens kan 

uppkomma av ett 70-tal olika sjukdomar och sjukdomstillstånd som till exempel 

HIV, syfilis och Parkinsons sjukdom. Vaskulära sjukdomar som innebär att 

blodproppar eller blödningar uppkommer leder till minskad syretillförsel till 

hjärnan och kan orsaka att en vaskulärdemenssjukdom uppkommer (Svenskt 

Demenscentrum, 2008). 

 

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) 

Personer med en demensdiagnos drabbas någon gång av BPSD under sin sjukdom. 

BPSD kan visa sig genom bland annat aggressivitet, oro, rastlöshet, apati eller 

sömnstörningar. Dessa symtom leder ofta till stort lidande för personen med en 

demenssjukdom men drabbar även de närstående och vårdpersonalen 

(Socialstyrelsen, u.å.). Aggression är ett av de beteendemässiga symtom som 

personer med en demenssjukdom kan uppvisa och dessa delas in i två 

underkategorier vilka är, uppvisande av fysisk aggressivitet respektive verbal 

aggressivitet. Psykiska symtom som en person med en demenssjukdom kan 

uppvisa är bland annat depression, oro och ångest. (Edberg, 2009).  

 

Tidigare forskning 

En studie har visat att mer än 90 procent av alla personer med demens uppvisade 

minst ett beteendemässigt och psykiskt symtom under sin sjukdom. BPSD 

inkluderar bland annat symtomen fysisk aggressivitet och verbal aggressivitet 

vilket förekom hos cirka 20 procent av alla personer med en demenssjukdom. 

Vanligt förekommande beteendemässiga symtom var bland annat verbala 



 

6 
 

förolämpningar och fysisk aggression som riktades mot vårdpersonal, anhöriga 

och de andra boende (Ballard, Smith, Husebo, Aarsland & Corbett, 2011). Dessa 

symtom uppkom oftast i samband med den personliga omvårdnaden såsom vid 

dusch eller bad (Ballard, Smith, Husebo, Aarsland & Corbett, 2011; Long, Foley, 

Sudha, Sloane & Gold, 2003). Detta upplevdes skapa hinder för att genomgöra en 

så god omvårdnad som möjligt (Ballard, Smith, Husebo, Aarsland & Corbett, 

2011). BPSD orsakade även en rädsla hos vårdpersonalen vilket gav upphov till att 

vårdpersonalen distanserade sig vilket i sin tur bidrog till sämre omvårdnad 

(Woods, Rapp & Beck, 2004; Pulsford & Duxbury, 2006). Pulsford och Duxbury 

(2006) belyste att BPSD kunde ge upphov till vissa risker. Personal, närstående, 

patienten själv och andra patienter löpte stor risk att skadas fysiskt. Personalens 

arbetsmiljö påverkades i form av ökad stress och negativa känslor till arbetet vilket 

kunde resultera i risk för utbrändhet.  

 

Det kan finnas ytterligare orsaker till varför personer med demens uppvisar BPSD, 

såsom sömnproblem, hunger och/eller kommunikationssvårigheter. När 

vårdpersonalen såg till de underliggande problemen blev förutsättningarna för en 

god omvårdnad av personen med en demenssjukdom förbättrad. Long, Foley, 

Sudha, Sloane och Gold (2003) uppmärksammade ytterligare en orsak till varför 

personer med en demenssjukdom uppvisar BPSD, vilket var långvarig smärta. 

BPSD visade sig även när vårdpersonal kom för nära inpå patientens privata sfär 

såsom vid måltid, toalettbesök och andra hygieninsatser samt vid olika ljud som 

uppkommer under eller omkring måltider.  

 

Theison, Geisthoff, Förstl och Schröder  (2009) undersökte ett möjligt samband 

mellan BPSD och depression med särskilt fokus på om det hos den utvalda 

undersökningsgruppen fanns någon tid på dygnet när de dementa personerna 

uppvisade mer beteendemässiga och psykiska symtom. Resultatet visade att det 

fanns ett samband mellan faktorerna i och med att personerna med demens 

uppvisade mer BPSD på morgonen än på kvällen. Vidare synliggjorde studien 

även att ju svårare demens personen hade, desto större var tendensen att uppvisa 

BPSD samtidigt som patienter med en lättare demens också kunde uppvisa BPSD.  
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Personcentrerad och behovsanpassad vård 

Personcentrerad vård innebär att vården utgår ifrån patientens egna resurser och 

förutsättningar. Att patienten får vara delaktig i sin egen vård innebär att vården 

ska planeras i samförstånd med patienten samt att vårdrelationen ska bygga på 

partnerskap mellan vårdpersonal och patient. Behovsanpassad vård innebär att 

patientens behov ska försöka tillgodoses utifrån vilka individuella behov en patient 

kan tänkas ha (Hörnsten, 2013). 

 

Montessori baserade aktiviteter 

Montessoribaserade aktiviteter används i alla olika åldrar men för äldre personer 

innebär det att dessa personer får utföra aktiviteter som de tidigare i livet har varit 

intresserade av. Genom att utföra dessa aktiviteter av egen fri vilja samt utan krav 

ökar möjligheten för att utveckla sig själv. Aktiviteterna varierar beroende på 

vilken åldersgrupp som är aktuell. För äldre personer kan aktiviteter som till 

exempel sy, snickra, måla vara aktuella att använda sig av (Svenska 

Montessoriförbundet, u.å.). 

 

Sjuksköterskans roll 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor står det beskrivet att 

en sjuksköterska ska ha förmågan att: ” tillgodose patientens basala och specifika 

omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga” 

(Socialstyrelsen, 2005). Detta är en viktig utgångspunkt i arbetet med personer 

som har en demenssjukdom då de inte har samma möjlighet att uttrycka sin vilja, 

behov och tankar. Som sjuksköterska är det viktigt att vara lyhörd och ha empatisk 

förmåga för att kunna se till hela människan och tillgodose möjliga behov 

(Ehrenberg & Wallin, 2010). För att kunna vårda personer med demens på ett bra 

och framgångsrikt sätt är det viktigt att se till hela människan och dess tänkbara 

behov och inte endast till de fysiska och psykiska problem som uppkommer vid 

demens. Det är viktigt som sjuksköterska i omvårdnadsarbetet att ta reda på vad 

personen har för behov för att kunna tillgodose dessa på ett lämpligt sätt (a.a.). 
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PROBLEMFORMULERING 

BPSD är vanligt förekommande och blir ofta ett problem då vårdpersonal inte vet 

hur de ska hantera, bemöta och förebygga detta beteende (Ballard, Smith, Husebo, 

Aarsland & Corbett, 2011). Vårdpersonal, närstående och andra boende utsätts för 

risken att skadas fysiskt när personer med demenssjukdom uppvisar fysisk 

aggressivitet som är ett av de beteendemässiga symtom som kan uppkomma vid 

BPSD (a.a.).  Tidigare forskning har visat att personer med demenssjukdom som 

uppvisar BPSD får sämre omvårdnad då vårdpersonalen ofta väljer att distansera 

sig (Woods, Rapp & Beck, 2004; Pulsford & Duxbury, 2006). Vi vill därför belysa 

vilka olika omvårdnadsåtgärder som bidrar till att minska BPSD. 

 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att belysa olika omvårdnadsåtgärder som bidrar till att 

minska BPSD. 

 

FRÅGESTÄLLNING 

Vilka omvårdnadsåtgärder bidrar till att minska BPSD? 

 

METOD 

 

Design 

Studien har utformats som en litteraturstudie. 

 

Urval av litteratur 

Vetenskapliga artiklar har sökts via databaserna CINAHL och PubMed. Sökorden 

som använts har kombinerats med varandra och det booleska alternativet (AND) 

användes. Se Tabell 1:1. Vid samtliga sökningar användes inklusionskriterierna 

FullText, English language, ”Peer Rewied”, vilket innebär att artiklarna är 

granskade samt att artiklarnas resultat skulle svara på litteraturstudiens syfte. Både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades för att få fram ett resultat som 

speglas av kvantitativ- och kvalitativansats. Femton vetenskapliga artiklar 

användes varav fem kvantitativa och tio kvalitativa. Artiklar publicerade före år 



 

9 
 

2004 exkluderades. Sökorden aggression och agitation valdes på grund av att de är 

vanliga symtom inom BPSD.  

 

Tabell 1:1 Sökstrategi av utvalda artiklar 

Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstarkt 

Antal utvalda artiklar 

till resultat 

n=15 

CINAHL Dementia AND BPSD 

AND Nursing 

7 5 0 

 Dementia AND 

Nursing AND 

Agitation 

81 17 5 

 Dementia AND 

Nursing inteventions 

168 8 2 

 Dementia AND 

agitation AND 

Nursing 

81 7 2 

PubMed Dementia AND 

Aggression 

282 15 5 

 Dementia AND BPSD 

AND Nursing 

91 2 0 

 Dementia AND BPSD 21 5 1 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

Artiklarna har granskats genom att använda granskningsmallar för kvalitativa och 

kvantitativa studier (Bilaga I & Bilaga II). Granskningsmallen för artiklar med 

kvalitativansats bestod av 25 frågor och mallen för artiklar med kvantitativansats 

innehöll 29 frågor med svarsalternativen ”Ja” och ”Nej”. Varje ”Ja”-svar gav en 

poäng, ”Nej”-svar gav noll poäng. Maxpoäng i granskningsmallarna är 29 

respektive 25 poäng (Forsberg & Wengström, 2008). För att studien ska anses vara 

av hög kvalitet bör gränsen ligga vid 80 %, alltså 23 respektive 20 poäng. För att 

artikeln ska inkluderas i litteraturstudien bör kvaliteten av studien ligga på 

medelhög kvalitet, alltså 60 %, vilket är 18 respektive 15 poäng (a.a.). 
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Tillvägagångssätt  

Ämnet till litteraturstudien valdes gemensamt av uppsatsförfattarna som upplevde 

att problemet med bristande omvårdnad för personer med demenssjukdom som 

uppvisar BPSD var aktuellt. Sedan formulerades syftet och frågeställningar utifrån 

problemformuleringen genom diskussioner mellan uppsatsförfattarna. 

Vetenskapliga studier till litteraturstudien söktes gemensamt av båda 

uppsatsförfattarna i de två databaserna CINAHL och PubMed. Orelevanta 

sökresultat sållades bort genom att leta efter titlar som ansågs relevanta utifrån 

litteraturstudiens syfte och frågeställning. Artiklar vars titel uppfattades relevant 

valdes ut och abstraktet lästes. Om abstraktet överensstämde med studiens syfte 

och frågeställningar samt uppfyllde kriterierna lästes hela artikeln och gick sedan 

vidare till granskning. De artiklar vars abstrakt upplevdes som irrelevant utifrån 

litteraturöversiktens syfte exkluderades. Artiklarna lästes först var för sig av 

uppsatsförfattarna som sedan skrev en varsin sammanfattning på varje artikel. 

Sammanfattningarna jämfördes sedan för att se om artiklarna uppfattats lika. 

Sedan granskades de utvalda artiklarna, 15 av artiklarna passerade granskningen 

med ett resultat av medel eller högkvalitet. Uppsatsförfattarna har därefter 

fokuserat på artiklarnas resultatdel för att sammanställa ett gemensamt slutresultat. 

Litteraturstudien har skrivits gemensamt av båda uppsatsförfattarna. De utvalda 

artiklarnas resultat sammanställdes i fritext under olika kategorier samt i tabell. Se 

Tabell 1:2. 

 

Analys 

Artiklar som ansågs vara av relevans för litteraturstudiens syfte valdes ut och 

lästes noggrant igenom upprepade gånger. En övergripande sammanfattning om 

var och en av de valda artiklarna skrevs, för att ge uppsatsförfattarna en bättre 

förståelse och inblick i vad artiklarna handlade om. Sedan identifierades 

likheter/skillnader i de olika artiklarnas resultat. En diskussion fördes mellan 

uppsatsförfattarna under hela arbetets gång. Valda artiklar granskades med hjälp 

av granskningsmallar för både kvalitativa och kvantitativa studier vilket bidrog 

också till bättre överblick om artiklarna var av relevans för litteraturstudiens syfte. 

Artiklarnas resultat lästes igenom återigen, sammanfattades och sorterades in i 

olika teman. Denna strukturerade analysmetod har använts för att kunna arbeta 
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gemensamt och presentera resultatet utifrån studiens syfte och frågeställningar 

med trovärdigheten i de slutsatser som presenteras (Axelsson, 2008).  

 

Forskningsetiska aspekter 

Artiklarna som användes hade forskningsetiskt godkännande. De artiklar som har 

använts i litteraturstudien har varit skrivna på engelska och för att inte förvränga 

fakta som framkom i artiklarna har de noggrant översatts till svenska. Alla resultat 

även de som inte stödjer uppsatsförfattarnas egna åsikter har presenteras. Det 

innebär att det också inkluderar fakta som talar emot andra delar i resultatet 

(Forsberg & Wengström, 2008). Uppsatsförfattarna strävade efter att förhålla sig 

objektiva till det som de läste samtidigt som artiklarnas resultat återgavs 

sanningsenligt (Birkler, 2005). 

 

RESULTAT 

I föreliggande studie ingick 15 artiklar varav fem kvantitativa och tio kvalitativa 

(Tabell 1:2). Artiklarna var från följande länder: Australien, Sverige, Kina, 

Holland, England, USA, Japan och Kanada. Artiklarnas publiceringsår varierade 

från år 2004 till år 2013.  

 

Vårdmiljö 

Vikten av vårdmiljöns design och anpassning för att minska beteendemässiga och 

psykiska symtom hos personer med demens framkom i en studie skriven av 

Wilkes, Fleming, Wilkes, Cioffi och Le Miere (2005). När personerna med en 

demenssjukdom fick möjlighet att bo i enkelrum samt ha tillgång till egna badrum 

tycktes BPSD minska. I en studie gjord av Dewing (2010) framkom även där att 

vårdmiljöns design och utformning hade stor betydelse såsom ljudnivå, 

ljussättning samt färgsättning för att hantera och minska BPSD. Dewing (2010) 

visade vidare med sin studie att valet av färg på golv och väggar kunde bidra till 

att personer med demenssjukdom uppvisade mindre BPSD. Färgvalet på golv och 

väggar visade sig ha störst effekt på BPSD när färgen var enhetlig och ljus (a.a.)   
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Personcentrerad och behovsanpassad vård 

I omvårdnaden av personer med demens har det visat sig vara lämpligt att använda 

sig av personcentrerad och behovsanpassad vård för att minska BPSD. I en studie 

gjord av Sloane et al. (2004) utgick vårdpersonalen ifrån personernas behov och 

önskningar vid hygien. De kunde välja mellan att duscha eller så kallad 

”handduksbadning”. Handduksbadning innebar att fuktiga och varma handdukar 

användes för att rengöra utan att behöva duscha. En korrelation mellan metod och 

förekomst av BPSD konstaterades. Studien visade att duschning framkallade 

BPSD medan handduksbad minskade BPSD. Bédard, Landerville, Voyerac, 

Verreault och Vézina (2011) påvisade även de att under tiden vårdgivarna använde 

sig av behovsanpassad omvårdnad och la vikten vid att tillgodose behoven syntes 

en tydlig minskning av BPSD hos personerna med demenssjukdom.  

 

Stimulering 

Att stimulera något av kroppens sinnen såsom hörsel, känsel och lukt har visat sig 

vara lämpligt att använda som omvårdnadsåtgärd för att minska BPSD hos 

personer med demenssjukdom i en studie skriven av King (2012).  

 

Hörsel: I flera studier framkom att användandet av musik i omvårdnaden bidrog 

till att minska BPSD. Genom att involvera musik i omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom minskade bland annat aggression, verbal aggression samt 

agitation. Musik i omvårdnaden kan användas på olika sätt bland annat genom 

individuell musikterapi, musikterapi i grupp eller med band som spelar live musik. 

Under framträdandet med live musik syntes en tydlig minskning av den verbala 

aggressionen hos personerna med demens (Cooke, Moyle, Shum, Harrison & 

Murfield, 2010; Ridder, Stige, Qvale & Gold, 2013; Dewing, 2010; Goodall & 

Etters, 2005). Genom att använda sig av musik när BPSD uppkom istället för att 

alltid ha musik i bakgrunden syntes en minskning av symtomen hos personer med 

demenssjukom samtidigt som effekten blev långvarig (Sakamoto, Ando & Tsutou, 

2013) 

 

Lukt: Snow, Hovanec och Brandt (2004) gjorde en studie på personer med 

demenssjukdom som uppvisade BPSD genom symtombehandling med 
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aromaterapi med lavendel och andra doftsubstanser för att minska dessa. Dock 

visade sig behandlingen inte ha någon effekt på BPSD. Däremot i en studie 

skriven av Dewing (2010) framkom en tydlig effekt på agitation hos personer med 

demenssjukdom vid användandet av aromaterapi. 

 

Känsel: Vid taktil massage stimuleras känseln genom lätta strykningar över huden 

vilket framhölls minska rastlöshet och aggression hos personer med demens enligt 

Skovdahl, Sörlie och Kihlgren (2007). Även vårdgivarna upplevde att relationen 

till de dementa personerna blev bättre såsom att vårdpersonalen ansåg sig kunna 

samverka bättre med de dementa personerna på ett mer positivt sätt och de 

upplevde att relationen blev mer gemytlig. I en studie skriven av Moyle et al. 

(2013) framkom det att tyst närvaro gav bättre effekt på BPSD än fotmassage. 

Vidare framkom dock att de som fått fotmassage upplevdes mer glada och livliga 

än de som fått tyst närvaro.  

 

Personer med demens som uppvisade agiterade beteenden som samtidigt fick 

behandling med akupressur samt deltog i Montessori baserade aktiviteter visade 

tecken på minskade symtom. Även de personer med demens som uppvisade 

samma symtom men endast fick akupressur syntes få minskade symtom (Kao, Wu, 

Tang & Lin, 2009; Yang, Wu, Lin & Lin, 2007).  

 

Dagliga aktiviteter 

Att implementera dagliga teoretiska aktiviteter såsom att lösa korsord samt högläsa 

ur dagstidning för en grupp personer med demenssjukdom som uppvisade BPSD 

bidrog till minskade symtom på agitation under perioden då de fick möjlighet att 

delta i dessa aktiviteter (Kolanowski, Litaker, Buettner, Moeller & Costa, 2011).  

 

DISKUSSION 

 

Sammanfattning av resultat 

Resultatet av denna litteraturstudie har visat att omvårdnadsåtgärder som bidragit 

till att minska BPSD var vårdmiljöns anpassning och design, personcentrerad vård, 

behovsanpassad vård, stimulering av känsel, hörsel och lukt såsom massage, 
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akupressur, musikterapi och aromaterapi. Samt att använda sig av Montessori- och 

teoretiskt baserade aktiviteter. Dessa omvårdnadsåtgärder har visat sig lämpliga att 

använda sig av för att hantera och minska BPSD såsom agitation, fysisk aggression 

och verbal aggression.  

 

Resultatdiskussion 

 

Vårdmiljö 

Enligt Wilkes, Fleming, Wilkes, Cioffi och Le Miere (2005) och Dewing (2010) 

har vårdmiljöns utformning och design såsom enkelrum, egna badrum samt 

ljusfärgsättning på golv och tak visat sig ha stor inverkan på personer som 

uppvisar BPSD. Men vad som inte framkommer är hur resten av vårdmiljön hade 

utformats såsom ljussättning och övrig inredning för att få denna inverkan på 

personer med demenssjukdom. Tidigare forskning gjord av Long, Foley, Sudha, 

Sloane och Gold (2003) kom fram till att BPSD förvärrades under måltiden då det 

förekom höga ljudnivåer. Om omgivningen modifieras på ett sätt så att de höga 

ljudnivåerna sänks så kan det möjligtvis resultera i att symtomen minskar. 

Uppsatsförfattarna anser att som sjuksköterska har vi möjlighet att tillämpa vår 

kunskap om vårdmiljöns inverkan på personer med demenssjukdom genom att 

tänka på ljud och ljussättning samt omgivningens övriga utformning.  

 

Personcentrerad och behovsanpassad vård 

Då BPSD oftast uppkommer i samband med den personliga omvårdnaden såsom 

vid bad och duschtillfällen (Ballard, Smith, Husebo, Aarsland & Corbett, 2011) 

har det visat sig vara lämpligt att använda sig av personcentrerad vård för att 

minska symtomen och för att lättare genomföra en god omvårdnad (Sloane et al., 

2004; Dewing, 2010). En av grundstenarna inom omvårdnad är att försöka 

tillgodose alla behov en människa kan tänkas ha, genom att använda sig av 

behovsanpassad vård tillgodoser vårdpersonalen behoven samtidigt som BPSD 

minskar (Bédard, Landreville, Voyerac, Verreault & Vezina, 2011). 

Uppsatsförfattarna anser att personcentrerad vård och behovsanpassad vård borde 

försöka tillämpas mer av vårdpersonal för att dessa vårdformer utgår ifrån hela 

människan och dess individuella resurser och förutsättningar. På så vis kan 
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vårdpersonalen lättare tillgodose personers grundläggande behov samt underlätta 

omvårdnadsarbetet vilket i sin tur bidrar till ökad livskvalitet för de dementa 

personerna.   

 

Stimulering 

Hörsel: Musik har visat ha god effekt på personer med demens som uppvisar 

BPSD. Musik kan användas på många olika sätt inom omvårdnaden såsom terapi i 

grupp eller individuellt men gemensamt var att de hade samma effekt på BPSD då 

de minskade (Goodall & Etters, 2005; Cooke, Moyle, Shum, Harrison & Murfield, 

2010; Ridder, Stige, Qvale & Gold, 2013; Sakamoto, Ando & Tsutou, 2013; 

Dewing, 2010). Uppsatsförfattarna menar att det som inte har framkommit är 

vilken sorts musik som har använts eller om det är den dementa personens egen 

musik. Uppsatsförfattarna undrar hur musik kan ha så god effekt på BPSD, vilket 

inte har framkommit, men de dementa personernas egen relation till musik innan 

sjukdomen uppkom kan möjligtvis ha inverkan på hur god effekt musiken får. 

Uppsatsförfattarna menar att med hjälp av musik som implementeras i 

omvårdnaden minskar BPSD vilket bidrar till att vårdpersonalen får möjlighet att 

ge de dementa personerna en bättre omvårdnad vilket i sin tur kan höja 

livskvaliteten för den dementa personen.  

 

Lukt: Genom att använda sig av aromaterapi för att uppnå samma effekt har 

följande studier delade meningar om, Dewing (2010) kom fram till att aromaterapi 

hade god effekt på beteendemässiga symtom medan Snow, Hovanec och Brandt 

(2004) visade med sin studie att aromaterapi inte hade någon effekt. I en tidigare 

studie av Pulsford och Duxbury (2006) framkom att personer med demens som 

uppvisar BPSD utgjorde risk för att inte bara skada sig själv fysiskt utan även 

anhöriga, personal och de andra boende. Uppsatsförfattarna anser att med hjälp av 

aromaterapi ses en minskning av BPSD hos personer med demens vilket i sin tur 

kan minska risken för att fysiska skador uppkommer på den dementa personen, 

anhöriga, personal och de andra boende. 

 

Känsel: Vårdpersonalen som arbetar med dementa personer som uppvisar BPSD 

distanserar sig då de inte vet hur de ska hantera och bemöta dessa symtom 
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(Ballard, Smith, Husebo, Aarsland & Corbett, 2011). Vårdrelationen har visat sig 

förbättras med hjälp av taktil massage samtidigt som symtomen hos de dementa 

personerna minskar (Skovdahl, Sörlie & Kihlgren, 2007). En annan form av 

stimulering som hade en positiv inverkan på beteendemässiga symtom var 

fotmassage där deltagarna blev gladare och livligare samtidigt som symtomen 

minskade (Moyle et al., 2013). Genom att stimulera något av de fem sinnena 

uppstod samma effekt som taktilmassage och fotmassage, alltså en minskning av 

beteendemässiga symtom hos personer med demens (King, 2012). 

Uppsatsförfattarna anser att dessa omvårdnadsåtgärder som innebär stimulering av 

någon form kan med viss lätthet utföras av vårdpersonal såsom att ge taktil 

massage, fotmassage eller att tänka på ljussättning och ljudnivå för att minska 

BPSD samtidigt som relationen till de dementa personerna blir bättre.  

 

Dagliga aktiviteter 

Teoretiskt baserade aktiviteter såsom att lösa korsord eller att läsa tidning bidrog 

till att agitationen minskade hos personerna med demens (Kolanowski, Litaker, 

Buettner, Moeller & Costa, 2011). Uppsatsförfattarna anser att denna 

omvårdnadsåtgärd kan implementeras relativt enkelt av vårdpersonal och utan 

större kostnader samtidigt som effekten på BPSD är god då dessa symtom 

minskar.  

 

Konklusion 

Uppsatsförfattarna menar att personer med BPSD får sämre omvårdnad då 

möjligheten till god omvårdnad minskar vid uppkomsten av beteendemässiga och 

psykiska symtom, vilket i sin tur bidrar till lägre livskvalitet. Genom att använda 

sig av någon av tidigare nämnda omvårdnadsåtgärder kan symtomen hos den 

dementa personen minska samtidigt som förutsättningarna för god omvårdnad ökar 

och likaså livskvaliteten. Dessa omvårdnadsåtgärder går att implementera på de 

flesta vårdavdelningar där dementa personer vårdas om vårdpersonalen är villig att 

genomföra dessa.  
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Metoddiskussion 

Studiens kvalitet har bevarats genom att använda artiklar med medelkvalitet som 

lägsta nivå. Artiklarnas kvalitet granskades med hjälp av granskningsmallar (se 

Bilaga 1 & 2) för att upprätthålla god kvalitet i studien. Nivån av artiklarnas 

kvalitet skulle uppnå medel vilket valdes för att få tillräckligt med artiklar att ingå 

i studien. Om nivån på alla artiklarna istället hade varit högre skulle studiens 

kvalitet också blivit mer kvalitetssäkrad vilket hade bidragit till en högre validitet 

och reliabilitet.  

 

Inklusionskriterierna som användes var att artiklarna skulle vara forskningsetiskt 

granskade, inte vara äldre än tio år samt vara skrivna på engelska. Att artiklarna 

inte skulle vara äldre än tio år valdes för att de omvårdnadsåtgärder som framkom 

fortfarande skulle vara aktuella i omvårdnaden av personer med demens och för att 

de nyaste omvårdnadsåtgärderna inte skulle förbises. Artiklarna som ingick i 

studien kom från ett antal olika länder såsom: USA, Kanada, Australien, Sverige, 

Kina, Holland, Japan och England vilket ger ett resultat som möjligen kan ha god 

överförbarhet i tidigare nämnda länder då de flesta av dessa är industriländer och 

har liknande struktur och samhällsbyggnad.  

 

De utvalda artiklarna delades upp mellan författarna och granskades, vilket kan ha 

lett till att artiklarnas granskning blivit mindre tillförlitligt i och med att författarna 

kan ha uppfattat artiklarnas innehåll olika och artiklarnas innehåll kan ha återgetts 

på olika sätt. Att artiklarna granskades enskilt kan också vara positivt då 

författarna inte har haft möjlighet att påverka varandra under granskningen. 

Granskningen av artiklarna gjordes enskilt men resultatet sammanställdes senare 

tillsammans av författarna för att återge artiklarnas innehåll på ett så 

sanningsenligt sätt som möjligt. Vald metod ansågs bäst lämpad för att svara 

studiens syfte. Men i efterhand ses brister på grund av hur uppsatsförfattarna 

hanterade tidsaspekten gällande arbetets upplägg och arbetets fördelning vilket 

hade kunnat ge studien en högre kvalitet i slutändan.  

 

Databaserna som användes var CINAHL och PubMed vilket är två databaser inom 

omvårdnad och vårdvetenskap. Med hjälp av relevanta sökord hittades artiklarna 
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som låg till grund för studiens resultat. Sökorden användes för att hitta artiklar som 

svarade på studiens syfte och frågeställning. Med hjälp av de tidigare nämnda 

sökorden och databaserna söktes studier som skulle komma att svara på studiens 

syfte och frågeställning. De artiklar som hittades besvarade studiens syfte och 

frågeställning då de artiklar som användes nämnde omvårdnadsåtgärder som 

bidragit till att minska BPSD. 

 

Slutsats 

Syftet med denna litteraturstudie var att försöka belysa olika omvårdnadsåtgärder 

som bidrar till att minska BPSD. De omvårdnadsåtgärder som visat sig lämpliga 

att använda sig av i tidigare studier var vårdmiljöns utformning och design, 

personcentrerad och behovsanpassad vård, stimulering av känsel, hörsel och lukt 

såsom massage, akupressur, musikterapi och aromaterapi samt Montessori- och 

teoretiskt baserade aktiviteter. Samtliga omvårdnadsåtgärder kan ha olika effekt 

beroende på individ och mottaglighet. För att förbättra omvårdnaden av personen 

med demenssjukdom kan någon av tidigare nämnda omvårdnadsåtgärder användas 

för att minska BPSD vilket bidrar till att möjligheten att utföra god omvårdnad av 

personen med demenssjukdom ökar och likaså livskvaliteten. Uppsatsförfattarna 

anser att några av de tidigare nämnda omvårdnadsåtgärderna såsom omgivningens 

design och utformning, teoretiskt baserade aktiviteter eller musik kan 

implementeras i omvårdnaden med viss lätthet om viljan bland vårdpersonalen 

finns. Sjuksköterskan kan i sitt omvårdnadsarbete använda sig av dessa 

omvårdnadsåtgärder för att försöka förbättra omvårdnaden och därmed också 

livskvaliteten för personer med BPSD. 

 

Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning inom ämnet med hjälp av kvantitativansats behövs för att 

utvärdera omvårdnadsåtgärdernas kort- och långvariga effekt. Fortsatt forskning 

vore nödvändigt för att undersöka om det finns ytterligare omvårdnadsåtgärder 

som bidrar till att minska BPSD. Fortsatt forskningsförslag på grund av 

uppsatsförfattarnas eget stora intresse kan vara musikterapins långsiktiga inverkan 

på personer med demens som uppvisar BPSD.  
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Bilaga I 

 

Tabell 1:2: Resultatredovisning i tabell 

Nr 

Titel 

Författare 

År 

Land 

Syfte Design 

Metod 

Deltagare Kvalitetsgrad Databas 

1. 

Reducing verbal 

agitation in 

people with 

dementia: 

Evaluation of an 

intervention based 

on the satisfaction 

of basic needs 

Bédard, A. 

Landerville, P.  

Voyerac, P. 

Verreault, R. 

Vézina, R.  

2011. 

Kanada. 

Att undersöka om 

behovsanpassad omvårdnad 

kan hjälpa till att minska den 

verbala agitationen hos 

personer med demens. 

Kvalitativ 

 

Interventions 

studie 

n=26 

personer 

med demens. 

21 

Hög 

PubMed 

2. 

A randomized 

controlled trial 

exploring the 

effect of music on 

agitated 

behaviours and 

anxiety in older 

people with 

dementia 

 

Cooke, M. 

Moyle, W. 

Shum, D. 

Harrison ,S 

Murfield, J.   

2010.  

Australien. 

Att undersöka vilken effekt 

ett 40 min långt 

musikframträdande med 

liveband hade på agitation 

och orolighet hos personer 

med demens.  

Kvalitativ 

 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie 

n=24 

personer 

med demens. 

19 

Medel 

PubMed 

3. 

Responding to 

agitation in 

People with 

Dementia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dewing, J.  

2010. 

England. 

Att undersöka hur man kan 

bemöta och hantera personer 

med demens för att minska 

agitation. 

Kvalitativ 

 

Observations 

studie 

n=7 dementa 

personer 

18 

Medel 

CINAHL 
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Nr 

Titel 

Författare 

År  

Land 

Syfte Design  

Metod 

Deltagare Kvalitetsgrad Databas 

4. 

The Therapeutic 

Use of Music on 

Agitated Behavior 

in Those With 

Dementia 

Goodall, D. 

Etters, L.  

2005. 

USA. 

Att undersöka om 

användning av musikterapi 

kan minska agiterade 

beteenden hos personer med 

demens. 

Kvalitativ 

 

Observations 

studie 

n=6 dementa 

personer 

19 

Medel 

PubMed 

5. 

Using 

Acupressure and 

Montessori-Based 

Activities to 

Decrease 

Agitation for 

Residents with 

Dementia 

 

 

 

 

Kao, C C. 

 Wu, S C. 

Tang, S H. 

Lin, J G. 

2009. 

Kina. 

Att undersöka om 

användandet av akupressur 

och Montessori-baserade 

aktiviteter i omvårdnaden 

minskade agitation hos 

personer med demens. 

Kvantitativ 

 

Interventions 

studie 

n=133 

dementa 

personer. 

18 

Medel 

CINAHL 

6. 

Managing 

agitated behaviour 

in older people 

King, C. 

2012. 

USA. 

Att undersöka hur man kan 

hantera och minska 

agiterade beteenden hos 

personer med demens. 

Kvalitativ 

 

Intervju 

N=5 

dementa 

personer 

18 

Medel 

CINAHL 

7. 

A Randoized  

Clinical Trial of 

Theory-Based 

activities for the 

Behavioral 

Symptoms of 

Dementia in 

Nursing Home 

Residents.  

 

 

 

Kolanowski, 

A. 

Litaker, M. 

Buettner, L. 

Moeller, J. 

Costa, P T.  

2011.  

USA. 

Att undersöka om dagliga 

teoretiskt baserade 

aktiviteter påverkar 

beteendemässiga symtom 

vid demens.  

Kvantitativ 

 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie 

n=128 

dementa 

personer 

20 

Medel 

CINAHL 
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Nr 

Titel 

Författare 

År  

Land 

Syfte Design  

Metod 

Deltagare Kvalitetsgrad Databas 

8. 

A Controlled 

Trial of 

Aromatherapy for 

Agitation in 

Nursing Home 

Patients with 

Dementia 

Lynn Snow, 

A.   

Hovanec, L . 

Brandt, J.  

2004. 

USA. 

Att undersöka om 

användandet av aromaterapi 

med lavendelolja i 

omvårdnaden minskade 

agitation hos patienter med 

demens. 

Kvalitativ 

 

Kontrollerad 

studie 

n=7 personer 

med demens. 

17 

Medel 

CINAHL 

9. 

Foot massage 

versus quiet 

presence on 

agitation and 

mood in people 

with dementia 

Moyle, V. 

Cooke,  M-L. 

Beattie, E. 

Shum , D.  

O´dwyer, S. 

Barrett, S.   

2013. 

Australien. 

Att jämföra effekten av 

fotmassage och tyst närvaro 

på agitation hos personer 

med demens. 

Kvalitativ 

 

Observations 

studie 

n=55 

personer 

med demens. 

22 

Hög 

PubMed 

10. 

Individual music 

therapy for 

agitation in 

dementia: an 

exploratory 

randomized 

controlled trial 

Ridder, H-M. 

Stige, B. 

Qvale, L G. 

Gold, C. 

2013. 

Norge & 

Danmark. 

Att undersöka effekten av 

individuell musikterapi på 

agitation hos personer med 

demens. 

Kvalitativ 

 

Explorativ 

randomiserad 

kontrollerad 

studie 

n=42 

personer 

med demens.  

18 

Medel 

PubMed 

11. 

Comparing the 

effects of 

different 

individualized 

music 

interventions for 

elderly individual 

with severe 

dementia. 

 

 

Sakamoto, M. 

Ando, H. 

Tsutou, A. 

2013. 

Japan. 

3.  

Att undersöka om interaktivt 

musikingripande var mer 

effektivt än passivt 

musikingripande på 

bettendemässiga och 

psykiska symtom vid svår 

demens.  

 

 

Kvalitativ 

 

Interventions 

studie 

n=39 

dementa 

personer 

17 

Medel 

CINAHL 



 

27 
 

Nr 

Titel 

Författare 

År  

Land 

Syfte Design  

Metod 

Deltagare Kvalitetsgrad Databas 

12. 

Tactile 

stimulation 

associated with 

nursing care to 

individuals with 

dementia showing 

aggressive or 

restless 

tendencies: an 

intervention study 

in dementia care 

Skovdahl, K. 

Sörlie, V. 

Kihlgren, M. 

2007.  

Sverige. 

Att beskriva från 

dokumentation både 

vårdpersonalens erfarenheter 

av att ge taktil stimulering 

till fem personer med 

demens som uppvisade 

aggression och/eller 

rastlöshet, och de 

förändringar som sågs i dem. 

Kvalitativ  

 

Interventions 

studie 

 

. 

n= 5 

personer 

med demens. 

20  

Hög 

 

CINAHL 

13. 

Effect of Person-

Centered 

Showering and 

the Towel Bath on 

Bathing-

Associated 

Aggression, 

Agitation, and 

Discomfort in 

Nursing Home 

Residents with 

Dementia 

Sloane, P. 

Mitchell, M C. 

McKenzie, D 

A. 

Barrick, A L. 

Rader, J. 

Stewart, B J. 

Amann 

Talerico, K. 

Rasin, J H. 

Zink, R C. 

Koch, G G.   

2004. 

USA. 

Att undersöka effekten av att 

använda sig av 

personcentreradvård vid 

duschning och 

handduksbadning vid 

badrelaterad aggression, 

agitation och obekvämlighet 

hos personer med demens. 

Kvantitativ 

 

Kontrollerad 

observations 

studie 

n=106 

personer 

med demens. 

18 

Medel 

PubMed 

14. 

Environmental 

approach to 

reducing agitation 

in older persons 

with dementia in a 

nursing home 

 

 

 

Wilkes, L. 

Fleming, A. 

Wilkes, B L.  

 Cioffi, J M.  

Le Miere, L.  

2005 

Australien 

Att undersöka om 

omgivningens design bidrog 

till att minska agitation hos 

personerna med demens 

efter att ha flyttat från ett 

anpassat vårdhem till ett 

Specialist vårdavdelning. 

Kvantitativ 

 

Observations 

studie 

 

n=22 

personer 

med demens  

18  

Medel 

 

CINAHL 
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Nr 

Titel 

Författare 

År  

Land 

Syfte Design  

Metod 

Deltagare Kvalitetsgrad Databas 

15. 

The efficacy of 

acupressure for 

decreasing 

agitated behaviour 

in dementia. 

 

 

 

 

 

 

Yang, M H.  

Wu, S C. 

Lin, J G.  

Lin, L C.  

2007.  

Kina. 

Att undersöka effekten av 

akupressur på agiterade 

beteenden hos personer med 

demens.  

Kvantitativ 

 

Observations 

studie 

n= 20 

personer 

med demens. 

21 

Medel 

CINAHL 
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Bilaga II 
 
GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING  
 
Kvantitativa studier 
 

 Fråga Ja Nej 

1. Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2. Återger abstraktet studiens innehåll?   

3. Ger introduktionen en adekvat beskrivning av 

vald problematik? 

  

4. Leder introduktionen logiskt fram till studiens 

syfte? 

  

5. Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6. Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7. Är designen relevant utifrån syftet?   

8. Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9. Är inklusionskriterierna relevanta?   

10. Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11. Är exklusionskriterierna relevanta?   

12. Är urvalsmetoden beskriven?   

13. Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14. Finns populationen beskriven?   

15. Är populationen representativ för studiens syfte?   

16. Anges bortfallets storlek?   

17. Kan bortfallet accepteras?   

18. Anges var studien genomfördes?   

19. Anges när studien genomfördes?   

20. Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
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21. Anges vilka mätmetoder som användes?   

22. Beskrivs studiens huvudresultat?   

23. Presenteras hur data bearbetats statistiskt och 

analyserats? 

  

24. Besvaras studiens frågeställningar?   

25. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan 

dras av studieresultatet? 

  

26. Diskuterar författarna studiens interna validitet?   

27. Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28. Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   

29. Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    

Maxpoäng:  29 

Erhållen poäng: ?? 

Kvalitet:  låg medel hög 

Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006) 

och Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 
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Bilaga III 

 

GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

 

Kvalitativa studier 

 

 Fråga Ja Nej 

1. Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2. Återger abstraktet studiens innehåll?   

3. Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4. Leder introduktionen logiskt fram till studiens 

syfte? 

  

5. Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6. Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7. Är designen relevant utifrån syftet?   

8. Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9. Är inklusionskriterierna relevanta?   

10. Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11. Är exklusionskriterierna relevanta?   

12. Är urvalsmetoden beskriven?   

13. Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14. Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

  

15. Anges var studien genomfördes?   

16. Anges när studien genomfördes?   

17. Anges vald datainsamlingsmetod?   

18. Är data systematiskt insamlade?   



 

32 
 

19. Presenteras hur data analyserats?   

20. Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21. Besvaras studiens syfte?   

22. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 

  

23. Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24. Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   

25. Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    

Maxpoäng:  25 
Erhållen poäng: ?? 
Kvalitet:    låg medel hög 
 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006)  
och Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 


