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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Förekomsten av demenssjukdomar ökar både i Sverige och i den övriga världen. 

Många personer med demenssjukdom drabbas någon gång av beteendemässiga och psykiska 

symtom. Dessa symtom innefattar bland annat aggressivitet, inaktivitet, aktivitetsstörning, oro och 

depression. Detta kan leda till negativ påverkan hos patienten och anhöriga samt försvåra 

omvårdnadsarbetet hos vårdpersonal.  

 

Syfte: Att beskriva vilken effekt icke-farmakologiska behandlingar har på beteendemässiga och 

psykiska symtom hos personer med demens. Samt beskriva den metodologiska aspekten 

datainsamlingsmetod.  

 

Metod: Litteraturstudien hade en deskriptiv design. Fjorton vetenskapliga artiklar med kvantitativ 

ansats inkluderades och artiklarna söktes i databasen PubMed. Artiklarna publicerades mellan 

2004-2014 och var skrivna på engelska.  

 

Resultat: Icke-farmakologiska behandlingarna hade en varierande effekt på beteendemässiga och 

psykiska symtom. Det framkom att musik hade effekt och bidrog till en reduktion av fysisk och 

verbal aggressivitet, inaktivitet, depressioner, hallucinationer samt oro. Musik hade även en effekt 

och minskade nivån på aktivitetsstörning, dock var detta enbart en långsiktig effekt. Snoezelen 

gav effekt och bidrog till en reduktion av fysisk och verbal aggression samt inaktivitet. 

Interventioner av vårdhundar hade också positiv effekt på inaktivitet och bidrog till en reduktion 

av orosnivån. Taktilmassage hade positiv effekt på fysisk aggression. Olika icke-farmakologiska 

behandlingar gav också utebliven effekt på beteendemässiga och psykiska symtom, samt gav 

negativa biverkningar.  

 

Slutsats: Resultatet indikerar att icke-farmakologiska behandlingar behöver individanpassas samt 

att sjuksköterskan bör vara uppmärksam på mottagarens reaktioner vid behandling. Varierande 

resultat i effekter pekar också på att det behövs mer forskning inom detta ämne för att stärka 

evidensen.  

 

Nyckelord: Demens, BPSD, icke-farmakologiska behandlingar,  effekt 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

Abstract 
 

Background: The prevalence of dementia increases both in Sweden and in the rest of the 

world. People with dementia often display some types of behavioral and psychological 

symptoms. These symptoms include, among other things, aggressiveness, inactivity, activity 

disturbance, anxiety, hallucinations and depression. The symptoms can create a negative 

impact of those with dementia, their caregivers and their next of kin.  

 

Aim: To describe the effect of non-pharmacological treatments have on the behavioral and 

psychological symptoms of people with dementia. Also describe the methodological aspect data 

collection. 

 

Method: This literature study had a descriptive design. Fourteen scientific articles with 

quantitative research design were included and were found on the database PubMed. The articles 

were published between the years 2004-2014 and were written in English.  

 

Result: Different non-pharmacological treatments had variable effects on behavioral and 

psychological symptoms. Treatments of music had effect and reduced aggressiveness, inactivity, 

depression, hallucinations and anxiety. Music also had a long term effect on activity disturbance. 

Snoezelen reduced aggressiveness, and also inactivity. Dog-assisted-therapy had positive effect on 

inactivity and also reduced the level of anxiety. Tactile massage had a positive effect on physical 

aggressiveness. Some of the non-pharmacological treatments did not have effects on behavioral 

and psychological symptoms, and also increased verbally aggressiveness.  

 

Conclusion: The result of this study indicates that non-pharmacological treatments need to be 

individualized and that the nurse should be alert to the reactions of the patient during treatment. 

Varying results in effects also shows for more research on this topic in order to strengthen the 

evidence.  

 

 

Keywords:  Dementia, BPSD, non-pharmacological treatments, effect 
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1. Introduktion 

1.1. Demenssjukdom 

Demens är ett samlingsbegrepp av många olika sjukdomar som drabbar hjärnan. Hos en person 

med demens bryts nervcellerna i hjärnan ner och påverkar hjärnans funktioner vilket leder främst 

till minnesfunktioner och kognitiv svikt. Kognitiv svikt syftar till att personen får svårt att lära sig 

nya saker, tala, tänka och att minnas (Eriksdotter Jönhagen 2011). Demenssjukdomarna delas in i 

tre olika grupper beroende på orsaken till demenssjukdomen, primärdegenerativa, vaskulära och 

sekundära. Den vanligaste är demenssjukdomen är Alzheimers och ingår i primärdegenerativa 

kategorin (Larsson & Rundgren 2010). År 2012 så beräknades att cirka 158 000 personer hade 

demenssjukdom i Sverige (Socialstyrelsen 2012) och antalet som insjuknar ökar för varje år både i 

Sverige och i den övriga världen. I Sverige insjuknar omkring 24 000 människor per år. En 

anledning till att demenssjukdomar ökar i samhället beror bland annat på att vi blir äldre 

(Eriksdotter Jönhagen 2011) och högre ålder är en riskfaktor. Andra riskfaktorer vid att drabbas av 

demenssjukdomar är att vara bärare av genen apolipoprotein ε4 och personer som har släktingar 

som har drabbats av sjukdomen. Högt blodtryck är också en hög riskfaktor samt fysisk inaktivitet 

(Socialstyrelsen 2010). I en artikel menar författarna att det finns ett samband mellan låg fysisk 

aktivitet och att utveckla demens (de Bruijn et al. 2013).  

1.2. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) 

BPSD är en förkortning av beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Detta begrepp 

introducerades av International Psychogeriatric Association, IPA, under 1990-talet och är ett 

internationellt begrepp. Symtom som faller under begreppet BPSD är både beteendemässiga och 

psykiska symtom. Beteendemässiga symtom är bland annat aggressivitet, såsom fysisk och verbal, 

aktivitetsstörningar som innefattar vandrande och skrik och inaktivitet. Psykiska symtom är bland 

annat depression, oro, samt hallucinationer och vanföreställningar (Skovdahl & Kihlgren 2011b). 

Agitation är ett annat samlingsnamn som ofta förknippas med beteendemässiga symtom hos 

personer med demens. Agitation innefattar olika former av beteendesymtom som verbal och fysisk 

aggressivitet (Ragneskog 2011). Dessa symtom kan variera hos personer med BPSD. Oro, fysisk 

och verbal aggressivitet är dem symtom som är mest förekommande hos personer med demens 

(Skovdahl & Kihlgren 2011b). Vid försämring av demenssjukdomen så uppkommer oftast 

beteendemässiga och psykiska symtom (Läkemedelsverket 2008). Cirka 90 % av alla personer 

med demens drabbas någon gång av beteendemässiga och psykiska symtom (Socialstyrelsen 

2010). Orsaken till att personen utvecklar BPSD beror på biologiska orsaker som till exempel 

infektion, hypoglykemi och miljömässiga orsaker som förändringar i miljön, oljud och värme 
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(Skovdahl & Kihlgren 2011b). Socialstyrelsen (2010) rekommenderar att i första hand så bör 

hälso- och sjukvården utreda orsakerna till BPSD. Vid få tillfällen så bör symtomen behandlas 

med läkemedel, annars behandlas symtomen med individuell omvårdnad och icke-farmakologiska 

metoder (Socialstyrelsen 2010). Beteenden som uppkommer i samband med BPSD kan vara svåra 

att tolka av omgivningen (Skovdahl & Kihlgren 2011b). I en artikel (McKenzie et al. 2012) 

framkommer det att vårdpersonal upplever att det är svårt att kunna bemöta och vårda patienter 

med BPSD. Personal upplevde att dem inte hade kunskaper om hur patienten skulle bemötas i 

omvårdnaden. I en studie (Moore et al. 2013) så framkom det att anhöriga också påverkades när 

en person drabbas av BPSD. Många anhöriga upplevde stress och att det var svårt att hantera 

situationen. 

 

1.3. Icke-farmakologiska behandlingar 

Hos personer med BPSD så bör icke-farmakologiska metoder prioriteras som behandling 

(Socialstyrelsen 2010). Icke-farmakologiska behandlingar används även för att lindra symtom hos 

andra patientgrupper (Lu et al. 2013). Exempel på icke-farmakologiska behandlingar som används 

inom hälso- och sjukvård är musik. Musik används både som intervention och som terapi. 

Musikterapi hålls av en utbildad musikterapeut och musikintervention är en behandling som kan 

utföras av omvårdnadspersonal (Nilson 2011). Andra vanligt förekommande icke-farmakologiska 

behandlingar inom hälso- och sjukvård är djurterapi med bland annat utbildade vårdhundar. 

Massage och taktilmassage som är en form av beröringsmassage används också. Ett annat vanligt 

förekommande inslag i omvårdnaden av personer med demens är också sinnesstimulering. 

Snoezelen och Sonas är båda multisensorisk stimulering (MSS) som syftar till att stimulera sinnen 

som syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Detta sker oftast i ett rum utan andra störande inslag 

(Skovdahl & Kihlgren 2011a; Sonas apc u.å.). Enligt en studie så upplevde vårdpersonal att det 

fanns svårigheter att implementera icke-farmakologiska metoder i vården med personer med 

demens och som har BPSD. Förutsättningarna för att kunna använda olika icke-farmakologiska 

behandlingar kräver kunskap hos personal, tid och viljan att ändra arbetssätt och testa nya icke-

farmakologiska metoder (Kolanowski et al. 2010).  

 

1.4. Sjuksköterskornas roll i demensvården 

I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) så ingår det olika ansvarsområden 

för sjuksköterskorna. Sjuksköterskor har det primära ansvaret över omvårdnaden av patienter. 

Detta ansvar innefattar även forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap. Socialstyrelsen 

(2010) rekommenderar att omvårdnaden av en person med demenssjukdom bör baseras på 
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personcentrerat förhållningssätt. Med detta menas att omvårdnaden skall utgå ifrån patienten, 

utifrån dennes perspektiv och verklighet. En studie (Sloane et al. 2004) undersökte effekten av 

personcentrerad omvårdnad hos personer med demens och författarna fann att detta 

förhållningssätt minskade patientens obehag vid duschsituationer. Även en annan studie 

(Edvardsson, Sandman & Borell 2014) undersökte vårdpersonalens upplevelser vid 

personcentrerad vård och huvudresultatet i studien var att personalen upplevde minskad stress hos 

dem själva vid personcentrerad omvårdnad  

 

1.5. Teoretisk anknytning. 

Joyce Travelbee’s omvårdnadsteori publicerades i boken Interpersonal Aspect of Nursing 1966 

(Pokorny 2010). Omvårdnadsteorin ser människan som en enskild individ som är unik med egna 

erfarenheter. Lidandet och smärta ses som en naturlig del av livet och omvårdnaden kretsar kring 

mellanmänskliga aspekter. Fokus ligger på att hjälpa individen att finna mening i det lidande som 

personen uppfattar (Kristoffersson et al. 2006). För att kunna uppnå en mellanmänsklig relation 

mellan vårdpersonal och patient menade Travelbee att det var viktigt att vårdpersonal har både 

sympati och empati (Pokorny 2010). Hälsa kan upplevas av individen trots diagnostiserad 

sjukdom, och ohälsa kan också upplevas av individer trots odiagnostiserad sjukdom. Travelbee’s 

omvårdnadsteori understryker vikten av att som sjuksköterska är att identifiera patientens 

upplevelse och vilken mening hon eller han lägger i upplevelsen trots den sjukdomsdiagnos som 

patienten har (Kristoffersson et al. 2006).  

 

1.6. Problemformulering 

Demenssjukdomar ökar i samhället och beteendemässiga och psykiska symtom hos personer med 

demenssjukdom orsakar ett stort lidande för både patienten och anhöriga. Sjukvårdspersonalen har 

svårt att möta dessa patienter i vården. Fokus har tidigare legat på farmakologiska behandlingar 

för att ge dessa patienter behandling. Socialstyrelsen (2014) rekommenderar att icke-

farmakologiska metoder bör prioriteras som behandling hos personer med demens och 

beteendemässiga och psykiska symtom. I och med detta har sjuksköterskor ett ansvar i 

omvårdnaden av patienten. Författarna till detta examensarbete anser att det är viktigt att 

uppmärksamma vilka icke-farmakologiska behandlingar som har effekt för att kunna underlätta 

omvårdnaden av personer som uppvisar beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. 

Därmed minska lidande för patienter och anhöriga.   

 

1.7. Syfte 

Syftet var att beskriva vilken effekt icke-farmakologiska behandlingar har på beteendemässiga och 
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psykiska symtom hos personer med demens. Samt beskriva den metodologiska aspekten 

datainsamlingsmetod. 

1.8. Frågeställningar 
 

1. Vilken effekt har icke-farmakologiska behandlingar på beteendemässiga och psykiska symtom 

hos personer med demens? 

 

2. Hur beskriver de inkluderade artiklarna sina datainsamlingsmetoder?  

2. Metod 

2.1. Design 

Studien hade designen deskriptiv litteraturstudie (Polit & Beck 2012). En deskriptiv 

litteraturstudie är en översikt av befintlig tidigare forskning (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011).  

2.2. Databaser 

Artiklar med relevans för syfte och frågeställning söktes i databasen PubMed, som är en 

vedertagen databas för ämnet omvårdnad (Polit & Beck 2012). Dessa artiklar söktes för att kunna 

besvara denna studies syfte och frågeställningar.  

 

2.3. Sökord/sökstrategier 

Vid sökningen av artiklarna så började författarna till förliggande studie att söka brett. I PubMed 

söktes artiklar med MeSH-termerna dementia, complementary therapies, behavioral symptoms.  

För att få fler artiklar som riktade sig till olika icke-farmakologiska behandlingar så 

kompletterades sökningen med andra icke-farmakologiska behandlingar som inte var 

subkategorier i MeSH-termen complementary therapies. Valet av dessa sökord baserades på olika 

icke-farmakologiska behandlingar som förekommer i omvårdnaden av personer med demens. I 

PubMed kompletterades söktermerna med MeSH-termerna massage therapy, animal assisted 

therapy. Fritexttermerna som kompletterades var multisensory stimulation och snoezelen. Dessa 

sökord söktes i olika kombinationer och med de booleska söktermerna AND och OR.  I PubMed 

användes begränsningarna att artiklarna skulle ha ett abstract och vara högst 10 år gammal.  

2.4. Utfall av databassökningar. 

Presentation av databas, söktermer, antal träffar, tänkbara källor och valda källor presenteras i 

tabell 1. 
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Tabell 1. Presentation av valda databaser, söktermer, antal träffar, tänkbara källor och 

valda källor. 

 

 

 

2.5. Urvalskriterier. 
  

Inklusionskriterierna var artiklar som presenterade studier som var avsedda för personer med 

demenssjukdom och där studierna hade utvärderat någon eller några av dem symtom som ingår i 

begreppet BPSD.  Artiklarna skulle vara publicerade på engelska eller svenska, mellan år 2004-

2014. Detta för att få ett större urval av artiklar. Urvalet bestod av studier med kvantitativ ansats. 

Detta för att studier med kvantitativ ansats mäter effekten av tilltänkta variabler (Polit & Beck 

2012).  Författarna valde att enbart inkludera de artiklar som ansågs besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Artiklarna skulle dessutom vara peer-review och fritt tillgängliga i Högskolan i 

Gävles databas. Begränsningarna i databasen var att artiklarna skulle ha ett abstract och de inte 

vara äldre än 10 år gamla. 

 

Databas Söktermer 

*MESH 

# fritext 

Antal träffar  Tänkbara 

källor 

Valda 

källor 

(exkl. 

dubbletter) 

Pubmed Dementia* AND complementary 

therapies* 
875  0 

Pubmed Dementia*  AND complementary 

therapies* AND behavioral 

symptoms* 

113 27 7 

Pubmed Dementia* AND animal assisted 

therapy* AND behavioral symptoms*   

6 4 2 

Pubmed Dementia*  AND animal assisted 

therapy* 

31 7 0 

Pubmed Dementia* AND behavioral 

symptoms* AND massage therapy* 

7 4 0 

Pubmed Dementia* AND massage therapy* 45 8 1 

Pubmed Dementia* AND multisensory 

stimulation# and behavioral 

symptoms* 

3 0 0 

Pubmed Dementia* AND multisensory 

stimulation# 

22 6 1 

Pubmed Dementia* AND multisensory 

stimulation# OR Snoezelen# 

60 12 3 

     

Summa  1162 68 14 
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Exklusionskritierierna var systematiska litteraturstudier, samt studier som hade utvärderat effekten 

av naturläkemedel. Med naturläkemedel syftar författarna till förliggande studie till läkemedel 

som endast innehåller naturliga substanser. Anledningen till detta beror på att naturläkemedel får 

användas av sjukvårdspersonal, enbart om detta har godkänts av läkemedelsverket. 

(Läkemedelsverket 2004).  Andra artiklar som exkluderades var studier som omfattade patienter 

som var inneliggande på psykiatriska vårdavdelningar. Eftersom patienter inneliggande på 

psykiatriska kliniker också kan lida och vara under behandling för andra psykiatriska sjukdomar 

än beteendemässiga och psykiska symtom.  

 

2.6. Dataanalys 

För att besvara syftet och frågeställning 1 så valde författarna till föreliggande studie ut titlar från 

de artiklar i PubMed som besvarade studiens syfte samt frågeställning och 68 stycken tänkbara 

artiklar valdes ut. Dessa lästes sedan i fulltext på datorn. Sammanlagt 14 artiklar valdes ut för 

artikelgranskning eftersom dessa besvarade studiens syfte, samt svarade mot inklusion-och 

exklusionskriterierna. Artikelurval presenteras även i figur 1.  De valda artiklarna skrevs ut och 

lästes av båda författarna enskilt för att få sin egen uppfattning och förståelse av artiklarnas 

innehåll. Statistikmässiga resultat i artiklarna som besvarade föreliggande studies syfte och 

resultat markerades med markeringspennor för att tydliggöra betydande resultat. Författarna 

diskuterade sedan innehållet i artiklarna tills konsensus om innehållet i resultatet uppstod. Därefter 

sammanställdes artiklarnas innehåll utifrån olika rubriker i en tabell för att kunna identifiera 

skillnader och likheter avseende vilken effekt icke-farmakologiska behandlingar hade på 

beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom och vilka effekter som uteblev. Denna 

tabell presenteras under bilaga 2, tabell 3. Genom denna tabell kunde författarna urskilja olika 

teman som återkom i resultatet av artiklarna (Polit & Beck 2012). Dessa teman var effekt på 

beteendemässiga symtom och effekt på psykiska symtom. Subteman kunde därmed identifieras som 

verbal aggression, fysisk aggression, aktivitetsstörning, hallucinationer, oro, depression och 

inaktivitet. Teman och subteman presenteras även i figur 2 under rubrik resultat.  

     

För att besvara frågeställning 2 så undersöktes först om författarna hade redogjort för vilka 

mätinstrument som har använts i studierna samt om författarna hade beskrivit hur de hade gått till 

väga för att mäta effekten av symtom (Polit & Beck 2012). Sedan sammanställdes artiklarnas 

datainsamlingsmetoder i en tabell för att kunna identifiera skillnader och likheter angående 

datainsamlingsmetoder och datainsamlingsinstrument. Detta presenteras också i bilaga 2, tabell 3.   
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2.7. Forskningsetiska överväganden 

Författarna till föreliggande studie sammanställde artiklarna och redovisade artiklarna objektivt, 

ingen egen värdering speglade resultatet i studien (Forsberg & Wengström 2013). Samt att 

författarna inte använde sig utav någon form av plagiering, sammanställningen sammanfattades 

med egna ord. Vid litteraturstudier behövs ingen etikprövning, dock bör publicerade artiklar 

genomgått en etisk prövning (Polit & Beck 2012). 

 

3. Resultat 

14 artiklar har granskats i denna litteraturstudie. Dessa presenteras i löpande text samt i tabellform 

som ligger under bilagorna 1 och 2. För att besvara studiens frågeställningar och syfte har 

resultatet delats in i rubriker som representerar olika teman och subteman som kunde urskiljas i 

artiklarna. Teman och subteman presenteras i Figur 2. Under en egen rubrik redovisas den 

metodologiska frågeställningen angående artiklarnas datainsamlingsmetod samt i tabell 3 under 

68 tänkbara artiklar 
 

8 hade utvärderat 

effekten av 

naturläkemedel 

20 besvarade ej 

syfte/frågeställningar 

13 var ej fritt 

tillgängliga 

5 var på annat språk 

7 var litteraturstudier 

1 hade kvalitativ ansats 

14 valda artiklar 

Figur 1. Artikelurval 
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bilaga 2.  

 

 

 

 

3.1. Icke-farmakologiska behandlingar och dess effekt på beteendemässiga symtom  

 

        3.1.1. Fysisk aggression 

Musik har visat på i ett flertal studier ha positiv effekt och minskat fysisk aggressivitet hos 

personer med demens (Svansdottir & Snaedal 2006; Chang et al. 2010; Lin et al. 2011; Sakamoto, 

Ando & Tsutou 2013). Lin et al. (2011) undersökte effekten av musikinterventioner i grupp. 

Sammanlagt 52 deltagare deltog i studien och fick delas in i två grupper, en experimentgrupp som 

fick delta i musikinterventioner och i en kontrollgrupp som fick ordinarie omvårdnad. I 

experimentgruppen fick deltagarna sjunga, spela klockspel, lyssna på rytmisk musik samt skapa 

musik. Vid interventionen samt en månad efter interventionerna sågs en signifikant minskning av 

fysisk aggressivitet. I kontrollgruppen som inte fick musikinterventioner under samma period sågs 

inte denna minskning bland deltagarna.  I en studie (Vink et al. 2013) framkom dock att musik inte 

gav någon signifikant effekt på fysisk aggressivitet hos personer med demens, även om resultatet 

pekade på detta. Sammanlagt 77 deltagare fick delas in i två grupper. En grupp fick utföra 

musikterapi och en grupp fick vara kontrollgrupp. Deltagarna som blev placerade i 

kontrollgruppen fick utföra vardagliga sysslor som handarbete, spela spel och laga mat. Vid 
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skattning av fysisk aggressivitet kunde författarna se en minskad nivå hos deltagarna i båda 

grupperna. Dock fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna (p=0,09). 

Två studier (van Weert et al. 2005; Baillon et al. 2004) från Holland, hade använt snoezelen för att 

utvärdera effekten av fysisk aggressivitet. Snoezelen indikerade en minskad fysisk 

aggressionsnivå hos deltagarna. I studien av Baillon et al. (2004) fick deltagarna (n=20) också 

delta i remiscensaktiviteter utöver snoezelen, som erbjöd deltagarna sinnesstimulering i form av 

beröring, lukter, syn och smak i två veckor. Interventionerna varade i 40 minuter per gång. Både 

aggressivitet och hjärtfrekvens indikerade en viss minskning direkt efter att deltagarna hade 

genomfört snoezelen och reminscens. Det framkom dock ingen signifikant skillnad i effekter 

mellan behandlingarna. I en studie (Suzuki et al. 2010) framkom att taktilmassage också hade 

effekt och resulterade också i en minskning av den fysiska aggressionsnivån hos deltagarna. 

Studien utfördes i Japan och undersökte effekten av taktilmassage hos 14 stycken deltagare med 

demens och olika grader av BPSD. Resultatet i denna artikel visade en minskning av fysisk 

aggressivt beteendet efter sex veckor (p=0,048) och utebliven effekt på övriga symtom. 

Dessa resultat skiljer sig ifrån två (Moyle et al. 2014; Nordgren & Engström 2014) studier. Varken 

fotmassage eller vårdhund resulterade i en minskning av fysisk aggressivitetsnivån hos personer 

med demens. Båda behandlingarna gav en utebliven effekt på fysisk aggression. 

3.1.2. Verbal aggression 

Tre artiklar (Chang et al. 2010; Lin et al. 2011; Maseda et al. 2014) som har granskats visade att 

icke-farmakologiska behandlingar hade effekt och minskade verbal aggression. Dessa 

behandlingar var musik och snoezelen. Chang et al. (2010) undersökte effekten av 

musikinterventioner på beteendemässiga symtom hos personer med demens.  I studien deltog 41 

patienter. Under åtta veckor infördes musikintervention under måltider på äldreboendet som 

deltagarna bodde på. Redan efter första veckan minskades den verbala aggressionen signifikant 

(p=0,02).  

 

I två studier (Moyle et al. 2014; Nordgren & Engström 2014) framkom att fotmassage och 

vårdhund också hade effekt på verbal aggression. Dock gav behandlingarna negativa biverkningar 

och ökade verbal aggression hos personer med demens. I studien av Moyle et al. (2014) fick 55 

stycken deltagare, ifrån Australien, med svår demens och aggressivt beteende dela upp sig i två 

grupper. Ena gruppen med 26 stycken deltagare fick tio minuter fotmassage varje helg under tre 

veckor. Resten av deltagarna fick befinna sig i en tyst och lugn miljö under samma period. Det 

förekom ingen minskning av aggressivt beteende. Signifikanta resultat var att fotmassage ökade 
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verbal aggression (p=0,03). Liknande resultat framkom också i en svensk studie som visade att 

vårdhund ökade verbal aggression hos personer med demens. I studien deltog 20 stycken deltagare 

som fick tillbringa tiden med en vårdhund under sex månader på åtta olika äldreboende i Sverige. 

Studien visade att vårdhund inte hade någon effekt på BPSD under interventionen. Signifikanta 

resultat var att vårdhund ökade verbal aggressivitet efter sex månaders uppföljning (p=0,035) 

(Nordgren & Engström 2014).  

 

3.1.3. Aktivitetsstörningar 

Tre artiklar (Svansdottir & Snaedal 2006; Sakamoto, Ando & Tsutou 2013; Suzuki et al. 2010) 

hade utvärderat icke-farmakologiska behandlingars effekt på aktivitetsstörningar. Detta hade 

skattats med mätinstrumentet Behavioral Pathology in Alzheimer’s Disease (BEHAVE-AD). 

Musik hade positiv effekt och minskade aktivitetsstörning hos personer med demens. Signifikanta 

resultat var att aktivitetsstörningar minskades efter några veckors uppföljning och var därför en 

långsiktig effekt (Svansdottir & Snaedal 2006; Sakamoto, Ando & Tsutou 2013). I studien av 

Svansdottir & Snaedal (2006) fick en experimentgrupp (n=28) jämföras med en kontrollgrupp 

(n=20). Deltagarna, som var ifrån Island, hade både medel och svår Alzheimers samt olika grader 

av beteendemässiga och psykiska symtom. Experimentgruppen fick ägna sig åt musikterapi med 

en kvalificerad musikterapeut. Deltagarna fick bland annat sjunga isländska sånger tillsammans. I 

resultatet förekom en minskning av aktivitetsstörning hos deltagare som hade fått musikterapi 

efter sex veckor (p=0,02). Taktilmassage hade däremot ingen effekt på aktivitetsstörning hos 14 

stycken deltagare med demenssjukdom och olika grader av BPSD. Varje deltagare fick massage 

30 gånger under sex veckor, men detta minskade inte beteenden som innefattar i begreppet 

aktivitetsstörning (Suzuki et al. 2010). 

 

3.1.4 Inaktivitet 

I två artiklar (van Weert et al 2005; Mossello et al. 2011) förekom signifikanta resultat av att icke-

farmakologiska behandlingar minskade deltagarnas inaktivitet. I en studie (Moyle et al. 2014) 

fanns indikationer på att fotmassage minskades inaktiviteten, men resultatet var inte signifikant. I 

studien av van Weert et al. (2005) utvärderades effekten av multisensorisk stimulans i form av 

snoezelen. Deltagarna (n=62) blev uppdelade i två grupper. En experimentgrupp fick individuell 

sinnesstimulans 24 timmar om dygnet. Snoezelen utfördes av utbildad vårdpersonal och 

deltagarna filmades under interventionen. Vårdpersonalen utgick ifrån patientens individuella 

livhistoria och skapade stimulans via musik, lukter och färger. Den andra gruppen fick vara 
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kontrollgrupp och fick ordinarie omvårdnad i sin hemmiljö. Snoezelen hade störst effekt på 

deltagarna och visade en signifikant minskning på inaktivitet (p=0,01). Vårdhund var också en 

behandling som minskade inaktiviteten hos deltagare med demens och BPSD. Tio stycken 

deltagare fick delta i tre olika interventioner. Första två veckorna fick deltagarna utföra vardagliga 

aktiviter, sedan fick dem i tre veckor integrera sig med en gosedjurshund och dem sista tre 

veckorna ersattes gosedjuret av två stycken vårdhundar. Aktiviteten på deltagarna mättes utifrån 

observationer med ett instrument MoBOF som var skapat för denna studie. Gosedjuret minskade 

inaktiviteten signifikant (p=0,003) och även vårdhund (p=0,02), främst på morgonen (Mossello et 

al. 2011).  

 

3.2. Icke-farmakologiska behandlingar och dess effekt på psykiska symtom 

 

3.2.1 Oro 

Behandlingar som musikterapi, musikinterventioner och vårdhund hade en viss effekt och 

minskade orosnivån hos deltagarna personer med BPSD (Svansdottir & Snaedal 2006; Mossello et 

al. 2011; Sakamoto, Ando & Tsutou 2013). En annan studie av Maseda et al. (2014) fanns det 

indikation på att snoezelen och vardagliga aktiviteter minskade oro. Nio stycken deltagare från ett 

spanskt äldreboende fick delta i multisensorisk aktivitet i form av snoezelen. Deltagarna fick 

lyssna på musik, titta på olika färger samt titta på bilder av olika figurer för sinnesstimulans. 

Kontrollgruppen (n=10) fick ägna sig åt vardagliga aktiviteter som att lägga pussel och kortspel. 

Utifrån skattning av oro kunde författarna se en minskning av orosnivån hos deltagarna urskiljas i 

båda grupperna (p=0,018). Dock fanns det ingen signifikant skillnad av att oro hade minskat 

mellan deltagarna i grupperna. Författarna kunde därför inte dra slutsatsen att enbart snoezelen 

gav effekt. Studien av Maseda et al. (2014) stämmer överens med en annan studie av Hutson et al. 

(2014) som också kom fram till att liknande behandling gav utebliven effekt på oro. I studien 

utvärderades Sonas, som liksom snoezelen också ger deltagare sinnesstimulans. Deltagare om 20 

stycken fick ägna sig åt stimuli i form av lukt och smak i kombination med fysisk aktivitet i 

dagsljus. Detta jämfördes med en kontrollgrupp (n=16) som fick ordinarie omvårdnad. Deltagarna 

fick delta i Sonas, två dagar i veckan. Resultatet visade ingen signifikant effekt på oro. 

Taktilmassage gav inte heller någon signifikant effekt på oro hos personer med demens (Suzuki et 

al. 2010). 

3.2.2. Depression 

Icke-farmakologiska behandlingar har visat, i två studier (van Weert et al. 2005; Han et al. 2011)  

ha positiv effekt på depression. En kombination av olika icke-farmakologiska behandlingar gav ett 
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signifikant resultat på att depression minskades hos personer med demens. 45 stycken med 

diagnosen Alzheimers och BPSD fick dela upp sig i två olika grupper. Ena gruppen (n=28) fick 

delta i ett aktivitetsprogram i grupp tillsammans med två kvalificerade musikterapeuter och med 

en sjuksköterska. På morgonen fick deltagarna massage, tillbringa tid med vårdhund och barn. 

Efter lunch fick deltagarna musikterapi i form av sång, dans och spela olika instrument. På 

eftermiddagen erbjöds reminiscens i form av spel som bingo. Den andra gruppen (n=15) fick inte 

någon form av aktivitetsprogram. Efter åtta veckor sågs en signifikant minskning av depression 

hos deltagare som hade fått delta i programmet (p=0,019) (Han et al. 2011). I studien av van 

Weert et al. (2005) framkom också att behandlingen hade effekt och minskade depressionsnivån.  

60 stycken deltagare med demens fick delta i snoezelen. Bland annat användes musik och parfym 

som utgick ifrån individens livshistoria, för att stimulera deltagarnas minnen. Signifikanta resultat 

var att detta hade en positiv effekt på depression (van Weert et al. 2005). Dessa resultat stämmer 

inte överens med två studier som hade utvärderat effekten av Sonas och vårdhund. Båda studierna 

visade på en utebliven effekt på depression (Hutson et al. 2014; Mossello et al. 2011). 

 

3.2.3. Hallucination 

I en studie (Sakamoto, Ando & Tsutou 2013) så framkom att musik gav effekt och minskade 

hallucinationer hos personer med demens.  Författarna fann att interaktiva musikinterventioner 

med individanpassad musik hade positiv effekt på hallucinationer vid demens. 39 deltagare med 

diagnosisterad svår Alzheimer och BPSD blev uppdelad på tre grupper där ena gruppen fick utföra 

aktiva musikinterventioner (n=13) en med passiva interventioner (n=13) och en tredje 

kontrollgrupp (n=13). I den aktiva gruppen fick deltagarna lyssna på CD-skivor samt integrera sig 

i musikaktiviter som innefattade sång och dans tillsammans med en musikterapeut. I den passiva 

gruppen fick deltagarna enbart lyssna på musik. I den tredje gruppen, kontrollgruppen, fick 

deltagarna befinna sig i en tyst miljö tillsammans med en vårdpersonal. Signifikanta resultat var 

bland annat att hallucinationer minskades efter tre veckors uppföljning i den aktiva 

musikinterventionsgruppen med individanpassad musik (p=0,03). Två av de artiklar (Svansdottir 

& Snaedal 2006; Suzuki et al. 2010) som inkluderades framkom att icke-farmakologiska 

behandlingar, musik och taktilmassage, gav utebliven effekt på hallucinationer.  

 

3.3. Beskrivning av de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetoder. 

De 14 artiklar som har använts i studien så har datainsamlingsmetod som metodologisk aspekt 

beskrivits och fick presenteras som text nedan samt i bilaga 2, tabell 3. I tabellen finns en 
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utförligare beskrivning om hur data samlades in för varje enskild studie.  

 

Majoriteten av artiklarna hade använt sig av observationer som bedömning av symtom innan, 

under eller/och efter interventionen av den icke-farmakologiska behandlingen. Vårdpersonal, 

anhöriga och/eller professionella aktörer deltog i interventionen och utifrån deras observationer 

fick deltagarna skatta symtom utifrån mätinstrument eller fylla i frågeformulär. Dessa fylldes i 

antingen innan, under eller efter interventionerna. vilket förklaras mer ingående i bilaga 2, tabell 3 

(Nordgren & Engström 2014; Mossello et al. 2011; Sakamoto, Ando & Tsutou 2013; Moyle et al. 

2014; Baillon et al. 2004; Maseda et al. 2014; Chang et al. 2010; Lin et al. 2011; van Weert et al. 

2005; Han et al. 2011; Vink et al. 2013).  

 

Några av artiklarna (Suzuki et al. 2010; Svansdottir & Snaedal 2006; Hutson et al. 2014) som har 

granskats använde sig av intervjuer. Författarna intervjuade vårdpersonal och därefter besvarades 

enkäterna av författarna utifrån intervjuerna.  

 

Tre studier (Sakamoto, Ando & Tsutou 2013; Suzuki et al. 2010; Baillon et al. 2004) använde sig 

även av kroppsmarkörer, i kombination med enkäter, för att utvärdera deltagarnas sinnestillstånd 

under interventionen. 

 

Mer än hälften av artiklarna har använt sig av instrumentet Cohen Mansfield Agitation 

Inventory (CMAI) som syftar till att mäta olika typer av aggressivitet (Nordgren & Engström 

2014; Vink et al. 2013; Moyle et al. 2014; Maseda et al. 2014; Chang et al. 2010; van Weert 

et al. 2005; Lin et al. 2011; Baillon et al. 2004; Mossello et al. 2011). Mini mental State 

(MMSE) har använts tre artiklar (Maseda, 2014; Lin,2010; Suzuki 2010). Cornell Scale for 

depression in Dementia (CSDD) användes i tre studier (Mossello et al., 2011; Maseda, 2014; 

Hutson et al. 2014) och Van Wert et al. (2005) har använt den holländska versionen av CSDD. 

Det framkommer i tre studier (Suziki et al. 2010; Svansdottir & Snaedal, 2006; Sakamoto et 

al. 2013) att The Behavioral Pathology in Alzheimer’s Disease Rating Scale (BEHAVE-AD) 

har använts för att mäta effekten av behandlingen. Agitated Behavior Mapping Instrument 

(ABMI) användes i en studie (Mossello et al., 2011). Mosello (2011) och Moyle (2013) 

beskriver att författarna använde sig av Observered Emotion Rating Scale (OERS). Nordgren 

& Engström (2013) har använt mätinstrumentet, förutom CMAI, även Multi-dimensional 

dementia assesment scale (MDDAS). Det framkommer i en artikel (Maseda et al. 2014) att en 

studie har använt Neuropsychiatric Inventory Observered Emotion Rating Scale (NPI).  



 
 
 

14 

 

Hutson et al. (2014) har även beskrivit att mätinstrumenten The Rating Anxeity in Dementia 

Scale,The Neuropsyciatric Inventory Questionnair, The Quality Of Life-Alzheimers Disease 

Scale och The Holden Communnication Scale har använts för att mäta symtom. Till sist så 

beskriver Han et al. (2011) att anhöriga fick fylla i mätinstrumenten en modifierad version av 

Apparent Emotion Scale (AES) och Revised Memory and Behavioral Problems Checklist 

(RMBPC). 

4.Diskussion 

4.1.Huvudresultat 

Resultatet av olika icke-farmakologiska behandlingarna som har utvärderats visar på en varierande 

effekt på BPSD. Övervägande delen av icke-farmakologiska behandlingar hade en viss effekt och 

bidrog till en reduktion av både beteendemässiga och psykiska symtom hos personer med demens. 

Det framkom att musik hade effekt och bidrog till en reduktion av fysisk och verbal aggressivitet, 

inaktivitet, depressioner, hallucinationer samt oro. Musik hade även en effekt och minskade nivån 

på aktivitetsstörning, dock var detta en långsiktig effekt. Snoezelen gav effekt och bidrog till en 

reduktion av fysisk och verbal aggression samt inaktivitet. Interventioner av vårdhundar hade 

också positiv effekt på inaktivitet. Vårdhundar gav också en inverkan på oro hos personer demens 

och bidrog till en reduktion av orosnivån. Taktilmassage hade enbart positiv effekt på fysisk 

aggression. Olika icke-farmakologiska behandlingar gav också utebliven effekt på BPSD, samt 

gav negativa biverkningar. Vårdhund och fotmassage gav en negativ biverkning och ökade verbal 

aggressivitet hos personer med demens. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Icke-farmakologiska behandlingar och dess effekt på beteendemässiga symtom. 

Föreliggande studies resultat visar att icke-farmakologiska behandlingar hade positiv effekt och  

reducerade fysisk aggressivitet, verbal aggressivitet, inaktivitet samt gav en långsiktig effekt och  

minskade aktivitesstörningar. Olika behandlingar gav också utebliven effekt på fysisk  

aggressivitet, inaktivitet och aktivitetsstörningar samt ökade verbal aggressivitet.  

 

Flertalet av artiklarna beskrev att icke-farmakologiska behandlingar hade positiv effekt på fysisk 

och verbal aggression där artiklarna hade utvärderat effekten av musik och snoezelen (Svansdottir 

& Snaedal 2006; Chang et al. 2010; Lin et al. 2011; Sakamoto, Ando & Tsutou 2013; van Weert 

2005; Baillon 2004; Maseda et al 2014). Musik är ett vanligt inslag i omvårdnaden (Nilsson 2011) 

och musik har också en lugnade effekt och kan till och med sänka ett högt blodtryck hos äldre 
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människor (Bekiroglu et al. 2013). Föreliggande studie visar också ett att icke-farmakologiska 

behandlingar, både fotmassage och vårdhund, ökade verbal aggressivitet hos personer med 

demens (Moyle et al. 2014; Nordgren & Engström 2014). Författarna till föreliggande studie har 

inte kunnat hitta fler studier som har kunnat bekräfta resultatet. Detta borde ändå tas i beaktning 

eftersom detta pekar på att behandlingar kan ge negativa effekter och orsaka ökning av symtom, i 

detta fall, verbal aggressivitet.  

 

I föreliggande litteraturstudie framkommer också att behandlingar som musik, snoezelen och 

vårdhund hade effekt på aktivitetsstörningar, samt ökade aktiviteten hos deltagarna (Svansdottir & 

Snaedal 2006; Sakamoto, Ando & Tsutou 2013; Mossello et al. 2011; van Weert et al. 2005). 

Detta tyder på att många olika icke-farmakologiska behandlingar har effekt på 

beteteendestörningar som annars behandlas med läkemedel (Socialstyrelsen 2014). Det framkom 

dock att taktilmassage samt fotmassage inte hade någon effekt på aktivitetsstörningar (Suzuki et 

al. 2010) och behandlingen ökade inte heller deltagarnas aktivitet (Moyle et al. 2014). Det finns få 

studier som har undersökt effekten av massage men en svensk studie med kvalitativ ansats 

(Skovdahl, Sörlie & Kihlgren 2007) kunde visa motsatsen av effekten. Författarna som utgick 

ifrån omvårdnadspersonalens upplevelser och dokumentation, hade sett en förbättring. Deltagare 

med demenssjukdom hade blivit mer aktiva och kunnat kommunicera bättre med personalen efter 

att ha fått taktilmassage.  

 

Föreliggande studie visar att olika icke-farmakologiska behandlingar kan ge variation i effekter på 

beteendemässiga symtom, och framför allt inte enbart kan ge positiv effekt.  Detta bör därför 

uppmärksammas av sjuksköterskor. Detta betyder att sjuksköterskor bör testa icke-farmakologiska 

behandlingar utifrån individens behov och vara uppmärksam på patientens reaktioner. Enligt 

Travelbee’s omvårdnadsteori är omvårdnaden en mellanmänsklig process, omvårdnadens mål är 

att utgå ifrån patientens perspektiv i det hon uppfattar för att finna mening trots sjukdomsdiagnos. 

Travelbee understryker även vikten av att människor är beroende av varandra och har därför rätten 

att känna trygghet vid behov och det är patientens individuella behov skall uppmärsammas av 

sjuksköterskan (Kristoffersson et al. 2006; Pokorny 2010). Föreliggande litteraturstudie visar att 

flera olika icke-farmakologiska behandlingar hade effekt på BPSD, vilka talar för att 

sjuksköterskan bör anpassa hjälpmedlet efter det som passar individens upplevelser i det hon eller 

han finner mening i. Detta för att minska lidande och stärka hoppet. Majoriteten av icke-

farmakologiska behandlingar visar ändå att dem kan ha en god effekt och minska symtom. Därför 

kan sjuksköterskan med enkla medel kunna minska symtomen som orsakar ett lidande för 
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patienten där omvårdnaden utgår ifrån att främja hälsa inte bara förebygga sjukdom 

(Kristoffersson et al. 2006). Sjuksköterska bör alltså, som enligt Socialstyrelsens 

rekommendationer (2010) baseras på personcentrerat förhållningssätt, då omvårdnaden alltid skall 

utgå från patientens perspektiv och verklighet. Därmed kan sjuksköterskan använda sig av olika 

icke-farmakologiska behandlingar för att förstärka detta. 

  

4.2.2. Icke-farmakologiska behandlingar och dess effekt på psykiska symtom 

 

Föreliggande studie visade att icke-farmakologiska behandlingar hade varierande resultat på 

psykiska symtom. Behandlingarna antingen minskade eller gav utebliven effekt på oro, depression 

och hallucinationer. Ingen behandling ökade psykiska symtom.  

 

De inkluderade artiklarna (Svansdottir & Snaedal 2006; Mossello et al. 2011; Sakamoto, Ando & 

Tsutou 2013) visade att både musik och vårdhund hade effekt och minskade oro. Detta har även 

hittats i en annan studie (Chen et al. 2013) som beskriver att orosnivå reducerades hos patienter 

med cancer inför behandling efter att ha lyssnat på musik. Musik hade också positiv effekt på 

depression hos personer med demens (van Weert et al. 2005; Han et al. 2011). Detta kan också 

relateras till en annan studie (Särkämö et al. 2008) som hade utvärderat musikens effekt på 

depression hos äldre personer med stroke. Personer som hade drabbats av stroke fick hjälp av en 

musikterapeut och detta resulterade i att dessa fick lyssna på musik minst en timme om dagen 

under två månader. Deltagare som lyssnade på musik hade färre depressioner jämfört med 

deltagarna som inte lyssnade på musik. Enbart en studie (Sakamoto, Ando & Tsutou 2013) hade 

sett en effekt och minskade hallucinationer vilket stämmer överens med en annan studie (Lu et al. 

2013) som också kunde visa att hallucinationer minskades av musik. Detta sågs dock inte hos 

demenssjuka människor utan hos människor med schizofreni. 

 

Behandlingar hade också ingen effekt på psykiska symtom, en behandling som gav utebliven 

effekt på oro var taktilmassage (Suzuki et al. 2010). Detta resultat stämmer inte överens med 

studie av Skovdahl (2010) som såg en minskad oro hos oroliga och rastlösa patienter med 

demenssjukdom av taktilmassage. Dock kunde denna effekt ses om omvårdaden utgick ifrån 

patientens individuella villkor. Författarna till föreliggande studies egna erfarenheter av 

taktilmassage är att behandlingen har effekt och minskar oro hos personer med demens.  En 

anledning till att massagebehandlingen inte gav effekt på oro i föreliggande studie, kan bero på att 

deltagarna känner sig rädda samt att massageinterventioner kanske inte utgick ifrån patienten och 
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individens förutsättningar (Skovdahl & Kihlgren 2011b). Kopplat till Travelbee’s 

omvårdnadsteori så måste sjuksköterskan därför utgå ifrån patientens perspektiv. Därmed använda 

sig av medel i omvårdnaden som patienten känner sig bekväm med och som frambringar hopp och 

mening hos patienten (Kristoffersson et al. 2006).  

 

Fyra stycken (Hutson et al. 2014; Mossello et al. 2011; Svansdottir & Snaedal 2006; Suzuki et al. 

2010) ytterligare studier visade en utebliven effekt på psykiska symtom som depression och 

hallucinationer. Varför det fanns stor variation av effekter på psykiska symtom kan bero på att 

beteendemässiga symtom är mer vanligt förekommande hos personer med demens samt ger 

tydligare symtom som gör att observatörerna har lättare att mäta dessa. Författarna till 

föreliggande studie har även sett att vissa studier inte nämner deltagarnas medicinering eller 

graden av demenssjukdom. Skillnader i resultat kan också bero på antalet deltagare i studierna. I 

ena studien (Mossello et al. 2011) där författarna utvärderade effekten av vårdhund var det enbart 

tio deltagare som deltog, medan andra studier (van Weert et al. 2005) hade deltagare på 125 

stycken. Detta kan vara en anledning till skillnader i resultat (Polit & Beck 2012). Överlag har 

förliggande litteraturatudie visat att det råder skillnader i effekter av icke-farmakologiska 

behandlingar och därför skulle mer forskning inom ämnet behövas. Som tidigare nämnts så 

upplever personalen att det är svårt att hantera personer med beteendemässiga och psykiska 

symtom, vilket ibland försvårar omvårdnadsarbetet (McKenzie et al. 2012). Icke-farmakologiska 

behandlingar skulle därför kunna bidra till att omvårdnadsarbetet förbättras.  

4.3. Diskussion utifrån metodologiska aspekten datainsamlingsmetod 

I majoriteten av de inkluderade artiklarna hade kombinerat många olika mätinstrument för att 

skatta olika symtom som ingår i begreppet BPSD. Det förekom endast två studier (Vink et al. 

2013; Svansdottir & Snaedal 2006) utav 14 som författarna enbart hade använt ett mätinstrument 

för skattning av symtom. Skattning utifrån ett mätinstrument behöver inte vara en nackdel 

eftersom detta mätinstrument kan ha ett innehåll som mäter det som svarar syftet bättre jämfört 

med andra instrument (Polit & Beck 2012). Svansdottir & Snaedal (2006) hade använt sig av ett 

instrument vid namn Behavior Pathology in Alzheimer’s Disease Rating Scale (BEHAVE-AD) 

vilket skattar många olika symtom inom BPSD och kan därför vara mer användbar istället för att 

använda många olika instrument för att skatta många olika symtom.  

 

Mer än hälften av artiklarna har använt sig av instrumentet Cohen Mansfield Agitation Inventory 

(CMAI) som syftar till att mäta olika typer av aggressivitet (Nordgren & Engström 2014; Vink et 

al. 2013; Moyle et al. 2014; Maseda et al. 2014; Chang et al. 2010; van Weert et al. 2005; Lin et 
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al. 2011; Baillon et al. 2004; Mossello et al. 2011). Polit och Beck (2012) menar att det är en 

fördel om studierna har använt sig av instrument som har använts i tidigare studier eftersom 

resultaten i dessa artiklar kan jämföras med varandra. Författarna till föreliggande litteraturstudie 

anser därför att detta är en styrka eftersom hälften av artiklarnas resultat kan ses som mer 

likvärdiga med varandra.  

 

I kvantitativa studier så är begreppet validitet viktigt för resultatets trovärdighet. Validitet syftar 

till att mätinstrumentet mäter det den avser att mäta, ju högre validitet desto högre trovärdighet av 

studiens resultat (Polit & Beck 2012). I dem inkluderade artiklarna har alla använt sig av 

instrument som tidigare har använts i andra studier, vilka författarna har refererat till med 

undantag av tre studier(Han et al. 2011; Svansdottir & Snaedal 2006; Mossello et al. 2011). Han et 

al (2011) har inte refererat inte till den modifierade versionen av Apparent Emotion Scale (AES) 

och kan därför inte validitetskontrolleras. Svansdottir & Snaedal (2006) har använt sig av en 

isländsk version av BEHAVE-AD som författarna hävdar i text är validerat men källan till detta 

påstående är inte skriven. Vid översättning av mätinstrument så skall av validiteten också 

kontrolleras så att dessa stämmer överens innehållsmässigt med originalversionen (Polit & Beck 

2012). Enbart en artikel (Mossello et al. 2011) har skapat ett eget instrument Motor behaviour 

Observation Form (MoBOF) och det framkom att instrumentet inte hade blivit validitetstestat 

innan studien. Författarna till föreliggande studie anser att resultatet i dessa artiklar som inte kan 

bevisa att instrument har blivit validitetskontrollerat brister i sin trovärdighet, då det inte finns 

någon evidens om att detta instrument verkligen mäter det som det avser att mäta.  

 

Ett annat begrepp som kan styrka resultatets trovärdighet i studier med kvantitativ ansats är 

reabilitet som syftar till att olika personer kan mäta med samma mätinstrument och få samma 

resultat. Ju högre reabilitet desto högre trovärdighet. I observationsstudier är det viktigt att 

författarna har kontrollerat ”interrater reliability”, innan mätningen genomförs. Detta syftar till att 

oberoende observatörer når fram till konsensus utifrån samma mätinstrument och minimerar 

feltolkningar av det fenomen som skall observeras (Polit & Beck 2012). I sex artiklar (Chang et al 

2010; Nordgren & Engström 2014; Hutson et al. 2014; van Weert et al 2005; Vink et al. 2013; 

Svansdottir & Snaedal 2006) utav 14 så framkom i texten att datainsamlingsmetoden hade hög 

”interrater reliability” vilket därför kan anses som positivt och stärka resultatens trovärdighet.  

 

En fördel är att observationerna utförs av oberoende personer samt att dessa observatörer har fått 

utbildning i att skatta symtom utifrån valda instrumentet. Om observatörerna har vetskap om syftet 
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med studien så kan detta påverka resultatet, eftersom egna värderingar och förförståelse kan 

påverka skattningen av symtomen och minska studiens trovärdighet. Trovärdigheten kan också 

minskas om observatörerna inte har fått någon utbildning (Polit & Beck 2012). I tre studier 

(Suzuki et al. 2010; Lin et al. 2011; Maseda et al. 2014) utav 14 så framkom inget av vardera. Det 

fanns ingen information om observatörerna hade fått utbildning eller haft vetskap om studiens 

syfte. Detta kan ses som negativt och en brist i studiens datainsamling. 

4.4. Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en litteraturstudie som innebär en översikt av tidigare forskning inom ett  

specifikt område (Polit & Beck 2012). Anledningen till detta var att det fanns ett intresse av ämnet 

då författarna hade erfarenhet av att arbeta med personer med demens sedan tidigare. 

 

För att få utfall av artiklar som besvarade syftet och frågeställningar valdes sökmotorn PubMed 

som är en vedertagen databas. Författarna valde MeSH-termer för att initialt få så bred sökning 

som möjligt (Polit & Beck 2012). En svårighet var att de första sökorden och kombinationerna 

inte gav tillräckligt med artiklar. Endast ett fåtal icke-farmakologiska behandlingar låg som 

subkategorier under MeSH-termen complementary therapies, vilket gjorde att sökorden 

kompletterades med icke-farmakologiska behandlingar som författarna hade vetskap om sedan 

tidigare. Till en början hade författarna ett urval av artiklar som enbart hade utvärderat effekten av 

musik. Syftet var att utvärdera olika typer av icke-farmakologiska behandlingar och därför var 

författarna tvungen att lägga till sökord. Fördelen med detta är att författarna fick en stor variation 

av icke-farmakologiska behandlingar samt fler artiklar som kunde besvara syftet. Nackdelen är att 

författarna styrde sökningen utifrån den egna förförståelsen, vilket kan ha gjort att andra icke-

farmakologiska behandlingar som författarna inte hade någon kunskap om föll bort. Detta kan ses 

som att urvalet inte är representativt till övriga studier som har undersökt samma fenomen (Polit & 

Beck 2012).  

 

Resultatet skall stödjas på aktuell forskning (Polit & Beck 2012) vilket denna litteraturstudie har 

gjort eftersom urvalet begränsades till studier mellan 2004-2014 och majoriteten av artiklarna var 

inte äldre än fem år gamla. Detta gjorde dock att många artiklar som publicerades innan 2004, som 

ändå besvarade syftet, föll bort. Ett annat urval var att studierna skulle ha kvantitativ ansats, vilket 

kan ses som en fördel så detta besvarar studiens syfte eftersom kvantitativ ansats mäter effekt 

(Polit & Beck 2012). En svårighet i studien har varit att endast inkluderat forskning som gjorts på 

personer med demens och beteendemässiga och psykiska symtom, eftersom många artiklar har 
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valt att utvärdera olika typer av symtom som ingår i begreppet BPSD. Detta syns i resultatet då 

majoriteten av artiklarna hade utvärderat effekten av aggressivitet hos personer med demens.  

 

I resultatdelen har det använts artiklar från hela världen som till exempel Sverige, Japan och Irland 

vilket kan ses som en positiv aspekt. Författarna har därför redovisat detta fenomen utifrån flera 

olika perspektiv och resultatet kan därför inneha en stor global generaliserbarhet. En negativ 

aspekt var att tre av artiklarna var från Holland då detta utgör en stor del av de valda artiklarna 

vilket gör att många av artiklarna redovisar fenomenet utifrån samma land och därmed utifrån 

likartade perspektiv. 

 

Författarna till föreliggande studie har inte engelska som modersmål, vilket kan ha gjort att 

tolkningen av artiklarna har blivit felaktiga, vilket måste ses som en negativ aspekt. Detta anser 

författarna kan ha påverkat resultatets trovärdighet i en negativ riktning (Polit & Beck 2012).  

 

4.5. Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag för fortsatt forskning.  

Beteendemässiga och psykiska symtom är mycket vanligt förekommande hos personer med 

demenssjukdom (Socialstyrelsen 2010). Socialstyrelsen (2014) rekommenderar att icke-

farmakologiska metoder bör prioriteras som behandling hos personer med demens och 

beteendemässiga och psykiska symtom. Enligt föreliggande studies resultat framkommer det 

att olika icke farmakologiska behandlingar har en viss positiv effekt och minskar symtom som 

aggressivitet, inaktivitet, aktivitetsstörningar, oro, depressioner och hallucinationer. Genom att 

belysa effekten av icke farmakologiska behandlingar i omvårdnaden av personer med demens 

har författarna en förhoppning om att detta kan bidra till att vårdpersonal får en ökad kunskap 

om detta. Samt att detta uppmärksammas mer i sjuksköterskeutbildningar om 

kostnadseffektiva och tillgängliga metoder som lindrar symtom hos olika patientgrupper. 

Detta skulle underlätta både personalens arbete och minska patientens och anhörigas lidande. 

 

Föreliggande studie kunde visa på en bristande forskning samt en skillnad i effekter. I vissa studier 

framkom till och med att behandlingen gav utebliven effekt på BPSD. Resultatet visade också att 

musik hade störst effekt på beteendemässiga och psykiska symtom. Därför skulle fortsatt 

forskning inom ämnet samt utvärdering av andra icke-farmakologiska behandlingar som inte 

innefattar musik behövas. Många av de inkluderade studierna hade lågt deltagarantal och därför 

skulle större studier behövas som innefattar fler deltagare. Detta för att stärka evidensen om att 

icke-farmakologiska behandlingar har en positiv effekt på BPSD. 
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4.6. Slutsats 

Olika icke-farmakologiska behandlingar kan ha positiva effekter och minska BPSD. Dessa tycks 

kunna bidra till en reduktion av aggressivitet, aktivitetsstörning, inaktivitet, depression, oro och 

hallucinationer hos personer med demens. Vissa resultat var dock osäkra och visade att icke-

farmakologiska behandlingar också hade utebliven effekt på BPSD samt gav en negativ 

biverkning och ökade verbal aggressivitet. Detta indikerar att icke-farmakologiska behandlingar 

behöver individanpassas samt att sjuksköterskan bör vara observant på mottagarens reaktioner vid 

behandling. Implementeringen av icke-farmakologiska behandlingar kräver en mellanmänsklig 

process mellan vårdgivare och vårdtagare. Varierande resultat i effekter pekar också på att det 

behövs mer forskning inom detta ämne för att stärka evidensen och därmed kunna öka intresset för 

icke-farmakologiska behandlingar inom omvårdnaden, både hos personer med demens, men också 

i omvårdnaden av andra patientgrupper.   
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Bilaga 1. 
Tabell 2. Översikt av inkluderade artiklarnas författare, år, land, titel, design, urvalsmetod, undersökningsgrupp och 

dataanalys. 

Författare, år, land Titel Design. Urvalsmetod/undersökningsgrupp. Dataanalys 

Svansdottir, H.B & 

Snaedal, J. 

2006 

Island 

 

Music therapy 

in moderate and 

severe dementia 

of Alzheimer’s 

type: a case-

control study. 

Fall-kontrollstudie. 

 

 

Slumpmässigt urval. 

 

46 stycken patienter med diagnos 

Alzheimers samt olika former av BPSD 

enligt BEHAVE-AD-skalan.  

 

Bortfall 8 deltagare. 

Wilcoxon signed rank test  

T-test. 

Nordgren, L. & Engström, 

G. 

2014 

Sverige 

 

Effects of dog-

assisted 

intervention on 

behavioral and 

psychological 

symptoms of 

dementia 

Kvasi-experimentiell 

interventionsstudie. 

 

Konsekutivt urval. 

 

Totalt 8 män och 12 kvinnor med 

dokumenterad Alzheimers och BPSD 

boende på demensboende i 

experimentgruppen och 13 stycken i 

kontrollgruppen. 

 

Bortfall 14 deltagare. 

Mann Whitney u test.  

Wilcoxon rank sum test. 

Mossello, E.  et al. 

2011 

Italien. 

 

Animal-assisted 

activity and 

emotional status 

of patients with 

Alzheimers 

disease in day 

care. 

 

RCT. 

 

Strategiskt urval. 

 

10 stycken deltagare med konstaterad 

Alzheimers utifrån NINCDS-ADRDA-

kriteriet (finns ingen närmare 

beskrivning vad kriteriet innebär) med 

BPSD. Fyra stycken kvinnor och sex 

stycken män. 
 

Bortfall 0 deltagare. 

Wilcoxon Signed-rank test. 

Hutson, C. et al.  

2014 

Irland 

Sonas: A Pilot 

Study 

Investigating the 

Effectiveness of 

Experimentiell 

interventionsstudie. 

 

 

Slumpmässigt urval. 

 

39 deltagare med demenssjukdom från 

fyra stycken äldreboenden i 

T-test. 
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an Intervention 

for People 

With Moderate 

to Severe 

Dementia 

Storbritannien.  

86.1% var kvinnor. 

 

Bortfall: 3 deltagare. 

Sakamoto, M, Hiroshi, A 

och Tsutou, Ak.  

2013 

Japan 

 

Comparing the 

effects of 

different 

individualized 

music 
intervention for 

elderly 

individuals with 

severe dementia 

Jämförande design. 

 

Slumpmässigt urval. 

 

39 stycken deltagare från 

demensboende med kriterierna 

Alzheimers och olika former av BPSD. 
32 stycken kvinnor och sju stycken 

män. 

 

Bortfall: 0 deltagare 

ANOVA. 

Wilcoxon signed Rank test. 

Mann-Whitney U-test. 

Vink, A.C. et al.  

2013 

Nederländerna 

 

The effect of 

music therapy 

compared with 

general 

recreational 

activities in 

reducing 

agitation in 

people with 

dementia: a 

randomized 

controlled trial.  

RCT. 

 

 

 

 

Slumpmässigt urval. 

 

94 deltagare med demens enligt 

DSM-IV skalan samt >40 i 

beteendestörning enligt CMAI. 

 

77 deltog i interventionerna.. 43 

stycken deltog i interventionsgruppen 

och 34 stycken i kontrollgruppen.  

 7 % av deltagarna i 

interventionsgruppen var kvinnor.  

 

Bortfall 17 deltagare. 

X2 – test.  
T-test. 

Whitney U-test. 

Suzuki et al.  

2010 

Japan 

 

Psysical and 

Psychological 

Effects of 6-

week Tactile 

Massage on 

Elderly Patient 

with Severe 

Dementia 

Jämförande design. 

 

 

Slumpmässigt urval. 

 

40 stycken personer med demens enligt 

DSM-IV och BPSD. 14 stycken deltog 

(4 män/10 kvinnor) i 

interventionsgruppen och 14 stycken i 

kontrollgruppen matchades utifrån kön, 

ålder och demenstyp. 

 

T-test. 
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Bortfall 12 deltagare. 

Moyle, W. et al. 

2014 

Australien 

 

Foot massage 

versus quiet 

presence on 

agitation and 

mood in people 

with dementia: 

A randomized 

controlled trial 

RCT. 

 

 

 

 

Slumpmässigt urval. 

 

55 stycken totalt. 

18 stycken män och 35 stycken 

kvinnor. 

Boende på äldreboende med svår 

demens och agiterat beteende enl. 

Pittsburg Agitated Scale. 

 
Bortfall 2 deltagare. 

Ensidig ANOVA. 

Tvåsidig t-test. 

Baillon S. et al. 

2004. 

Nederländerna. 

 

A comparison 

of the effect of 

Snoezelen and 

reminiscens 

therapy on the 

agitated 

behavior of 

patient of 

dementia. 

RCT. 

 

 

 

Slumpmässigt urval. 

 

25 stycken (11 män, 14 kvinnor) 

deltagare med demensdiagnos, boende 

på äldreboende, med 

beteendestörningar enligt personalens 

erfarenheter. 

 

Bortfall 5 deltagare  

Wilcoxon Signed Rant Test. 

Maseda, A, et al. 

2014 

Spanien 

Effects of 

Multisensory 

Stimulation on a 

Sample of 

Institutionalized 

Elderly People 

With Dementia 
Diagnosis: A 

Controlled 

Longitudinal 

Trial. 

Kontrollerad longitudinell-

studie. 

Strategiskt urval. 

 

Totalt 30 stycken deltagare 27 stycken 

kvinnor och tre stycken män med 

diagnostiserad demenssjukdom 

blev indelade i tre grupper. 

Tio stycken i varje grupp. 
 

Bortfall 4 deltagare. 

 

ANOVA. 

 

Chang F-Y et al.  

2010 

Taiwan 

The effect of a 

music 

programme 

during 

lunchtime on 

Kvasi-experimentell 

interventionsstudie. 

 

Strategiskt urval. 

 

47 stycken patienter med 

demenssjukdom. 

15 män och 26 stycken kvinnor.  

Generalised estimating equations 

(GEE). 
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the problem 

behaviour of the 

older residents 

with dementia at 

an institution in 

Taiwan. 

 

Bortfall: 6 deltagare 

Van Weert, J. et al. 

2005. 

Nederländerna. 

Behavioral and 

Mood Effects of 

Snoezelen 

Integrated into 
24-Hour 

Dementia Care.  

Kvasi-experimentell 

interventionsstudie. 

  

 

Strategiskt urval.   

 

Totalt 125 st deltog i studien med svår 

demens boende på sex stycken olika 
serviceboenden. 62 stycken i 

interventionsgruppen och 63 i 

kontrollgruppen. Kvinnor 49 %. Män 

52 %. 

 

Bortfall 5 deltagare. 

X2 – test.  
T-test. 

Lin, Y et al. 

2011 

Taiwan 

Effectiveness of 

group music 

intervention 

against agitated 

behavior in 

elderly persons 

with dementia. 

Experimentell 

interventionsstudie. 

 

Strategiskt urval. 

 

100 stycken deltog i studien med 

demenssjukdom, boende på 

demensboende, fysisk och verbal 

aggressivitet var vanliga symtom hos 

deltagarna. 47 st män och 53 kvinnor 

 

Bortfall 4 deltagare. 

T-test.  

Mann–Whitney U-test. 

Han, P et al. 

2011 
Singapore 

A controlled 

naturalistic 
study on a 

weekly music 

therapy and 

activity program 

on disruptive 

and depressive 

behaviors in 

dementia. 

Experimentiell 

interventionsstudie. 

Strategiskt urval. 

 
45 deltagare med diagnostiserad med 

Alzheimer eller vaskulär demens med 

BPSD, boende på demensboende.  9 

stycken män. 31 stycken kvinnor. 

 

Bortfall: 2 deltagare. 

T-test. 
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Bilaga 2. 
Tabell 3. Översikt av inkluderade artiklarnas författare, år, syfte, resultat och den metodologiska aspekten 

datainsamlingsmetod. 
 
Författare, År Syfte Resultat Datainsamlingsmetod. 

Svansdottir, H.B & Snaedal, J. 
2006 
 

Studera effekten av musikterapi på BPSD 
hos personer med medel- och svår 

Alzheimers. 

Efter 6 veckor av musikterapi så 
minskades aktivitetsstörningar enligt 

BEHAVE-AD skalan.  

 

När aktivitetsstörningar, aggressivitet och 

oro sammanställdes fanns en signifikant 

reduktion av dessa symtom i 

interventionsgruppen. Utebliven effekt på 

hallucinationer. 

Intervjuer med vårdpersonal och utifrån 
intervjuerna bedömdes förändring i BPSD 

enligt mätinstrumentet Behavior 

Pathology in Alzheimer’s Disease Rating 

Scale (BEHAVE-AD) översatt till 

isländska. Mätningarna gjordes vid tre 

tillfällen: innan interventionen, efter sex 

veckor och tio veckor. 

Nordgren, L. & Engström,G. 

2014 

 

Utvärdera djurassisterad terapi med 

vårdhunds effekter på BPSD hos personer 

med demens. 

Vårdhund gav utebliven effekt BPSD. 

Framkommer utebliven effekt på fysisk 

och verbal aggressivitet under 

interventionen. Signifikanta resultat var 

att verbal aggression istället ökade efter 

sex månader uppföljning.  

The  Cohen-Mansfield Agitation 

Inventory (CMAI) ett mätinstrument med 

en  sjugradig skala på agiterade beteenden 

som besvarades av vårdpersonal  utifrån 

observationer. 

 

Observationer av deltagarna utförda av  

vårdpersonal som skattade symtom 

utifrån mätinstrumentet Multi 
dimensional dementia assesment scale 

(MDDAS) där skalorna berör 

beteendemässiga och psykiska symtom. 

Mätningarna utfördes innan och under 

interventionerna samt efter tre och sex 

månaders uppföljning. 

 

Mossello, E. et al. 

2011 

 

Utvärdera effekter av djur-assisterade 

aktiviteter hos personer med Alzheimers. 

Hos patienterna med Alzheimers hade 

djurassisterade aktiviteter en effekt och 

minskade oro, ledsamhet och ökade 

patientens aktivitet på morgonen. Hade 

dock ingen effekt på depression. 

Två läkare mätte förändringar i BPSD via 

fem stycken mätinstrument Mini-mental 

State Examination (MMSE), Severe 

Impairment Battery, Activities of Daily 

Livin (ADL) och The Cohen-Mansfield 
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Agitation Inventory (CMAI) Cornell 

Scale for Depression in Dementia 

(CSDD) Neuropsychiatric Inventory 

(NIP) Framkom ej hur dessa mätningar 

genomfördes, eller när. 

 

Direkta observationer utfördes och 

känslotillstånd bedömdes via  

Observed Emotion Rating Scale (OERS).  

Under 10 minuter dokumenterades 
aggressiva beteenden via Agitated 

Behavior Mapping Instrument (ABMI) av 

två olika studenter. 

 

Ett mätinstrument för motorisk aktivitet 

skapades av författarna och mäter fyra 

stycken motoriska aktiviteter via direkta 

observationer - Motor Behavior 

Observation Form (MoBOF) av två 

studenter. 

Hutson, C. et al. 

2014. 

Att undersöka användandet och effekten 

på BPSD av Sonas – en grupp av 

aktiviteter som involverar multisensorisk 

stimulans, reminiscens och fysisk 

aktivitet på dagen.  

 

Interventionerna av multisensorisk 

stimulans, reminiscens och fysisk 

aktivitet gav ingen signifikant effekt på 

beendemässiga symtom (som ej går att 

utläsa vilka) och inte heller psykiska 

symtom som depression eller oro.  

Intervjuer med vårdpersonal och utifrån 

intervjuer skattades BPSD av forskare 

utifrån mätinstrumenten The Rating 

Anxeity in Dementia Scale, 

The Cornell Scale for Depression in 

Dementia,,The Neuropsyciatric Inventory 

Questionnair,The Quality Of Life-
Alzheimers Disease Scale och 

The Holden Communnication Scale. 

 

Intervjuerna utfördes en till två veckor 

innan interventionen och en vecka efter. 

 

Sakamoto, M, Hiroshi, A & Tsutou, A.  

2013 

Undersöka effekten av individanpassade 

musikinterventioner på BPSD och 

jämföra interaktiva musikinterventioner 

Individuella interaktiva 

musikinterventioner gav större effekt på 

BPSD jämfört med passiva 

Fem minuter innan och fem minuter efter 

interventionerna så mättes kortsiktade 

effekter på BPSD av utbildad terapeuter 
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med passiva interventioner.  musikinterventioner. 

Musikinterventionerna minskade fysisk 

aggressivitet, aktivitetsstörning, oro, 

hallucinationer. 

och vårdpersonal via The Face Scale samt 

hjärtfrekvens. Långsiktade effekter 

utvärderades utifrån mätinstrumentet 

Behavioral Pathology in Alzheimer’s 

Disease (BEHAVE-AD) Rating Scale av 

utbildad personal. Dessa mätningar 

gjordes två veckor innan, efter sista 

interventionen samt efter tre veckors 

uppföljning.  

Vink, A.C. et al.  
2013 

 

Utvärdera effekten av musikterapi på 
aggressionsbeteende hos personer med 

demens samt jämföra vardagliga 

aktiviteters effekt på aggressionsbeteende. 

Det förekom en minskning av agiterade 
beteenden hos båda grupperna men det 

fanns ingen signifikant skillnad i effekt 

mellan dem.   

Beteendemässiga symptom mättes av 
tränade vårdpersonal enligt en modifierad 

version av mätinstrumentet The Cohen-

Mansfield Agitation Inventory (CMAI), 

där personalen fyllde i synliga och icke-

synliga symtom. Dessa fylldes i en 

timme, en timme efter, två timmar efter 

och fyra timmar efter interventionen. 

Suzuki, et al.  

2010 

Undersöka effekten av taktilmassage på 

BPSD hos personer med beteendemässiga 

och psykiska symtom hos demens. 

Signifikanta resultat visar att 

taktilmassage minskar aggressivitet efter 

sex veckor.  Utebliven effekt var oro, 

aktivtetsstörning och hallucinationer. 

Mätinstrumentet Mini Mental State 

(MMSE) utfördes innan och sex efter 

interventionen via intervjuer. Det 

framkom ej vilka som har intervjuats. 

 

Vårdpersonal bedömde effekten på BPSD 

både innan och sex veckor efter 

interventionen enligt mätinstrumenten 

The Gotfires-Brane Steen Scale (GBS) 

och The Behavior Pathology in 
Alzheimer’s Disease (BEHAVE-AD) 

Rating Scale.  

 

Prover från saliv togs på deltagarna där 

författarna mätte CgA före och efter 

inteventionen – högre värden indikerar 

ökad stress. 

Moyle, W. et al. 

2014 

Jämföra fotmassage-interventioner och 

vårdpersonals tysta påverkan på agitation 

Ingen signifikant skillnad på aggressiva 

beteenden eller inaktivitet i dem båda 

Vårdpersonal besvarade  mätinstrumenten 

Cohen-Mansfieldt Agitation  Inventory 



 
 
 

32 

 

och sinnesstämning hos personer med 

demens.  

grupperna under interventionerna. 

Signifikanta resultat var att fotmassage 

ökade verbal aggression hos deltagare 

som fick fotmassage. 

(CMAI) samt Observed Emotion Rating 

Scale (OERS) utifrån hur ofta deltagarna 

visade olika beteendemässiga och 

psykiska symptom. Mätningarna gjorde 

innan interventionerna och tre veckor 

efter den sista. 

Baillon, S. et al. 

2004 

Jämföra effekten på aggressivt beteende 

på patienter med demens mellan 

snoezelen- och reminiscensaktiviter. 

Både snoezelen- och 

reminiscensaktiviteter indikerade på en 

positiv effekt och minskade aggressiva 

beteenden hos personer med demens 
direkt efter interventionerna. Dock fanns 

ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna.  

 

 

Deltagarnas beteenden och stämningsläge 

observerades och bedömdes enligt Cohen 

Mansfield Agitation Inventory (CMAI)  

short form och Agitation Behaviour 
Mapping Instrument (ABMI), tre minuter 

innan, direkt efteråt, 15 minuter samt 30 

minuter efter interventionen. Interact 

Scale är ett annat mätinstrument som 

användes av forskarna vid direkt efter 

interventionen. Forskarna räknade också 

deltagarnas hjärtfrekvens både innan, 

under och efter interventionerna. 

Maseda, A. et al. 

2014 

Syftet med studien var att undersöka 

effekten på beteendemässiga och psykiska 

symtom hos personer med demens av 

multisensorisk stimulering i form av 

snoezelen. 

Resultatet visade ingen signifikant 

minskning av symtom som innefattade 

oro eller depression. Signifikanta resultat 

var att verbal aggressivitet minskade efter 

att ha deltagit i snoezelen.  

 

 

Beteende och psykisk status bedömdes 

enligt Cohen Mansfield Agitation 

Inventory (CMAI) 

Neuropsyhiatric Inventory Nursing Home 

(NPI-NH) och  

Cornell Scale for Depression 

(CSDD).Bedömningar av deltagarnas 

symptom  mättes innan interventionerna, 

efter åtta veckor och i slutet av 
interventionerna samt  vid en åtta veckors 

uppföljning.  

Chang F-Y et al.  

2010 

Studera effekten på BPSD av 

musikinterventioner under 

måltidsuppehåll hos patienter med 

demenssjukdom och beteendemässiga 

symtom.  

Studien visade på en förbättring på både 

fysisk och verbala aggressiva beteende 

hos patienterna efter att interventionerna 

införts. 

Samlade in data utav sex st 

sjuksköterskestudenter och socialarbetare 

via observationer. Sedan besvarades 

enkäten Cohen Mansfield agitation 

inventory (CMAI) som mäter agiterade 

beteenden. Data samlades in under två 

månader.  
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van Weert, J et al. 

2005 

Syftet med denna studie var att undersöka 

effekten på beteendemässiga och psykiska 

symtom hos personer med demens av att 

integrera snoezelen med omvårdnaden. 

Effekten av snoezelen minskade bland 

annat symtomen inaktivitet, fysisk 

aggressivitet och depression signifikant 

bland personer med BPSD. 

Beteenden bedömdes videoobservationer 

och vårdpersonal fyllde sedan i 

mätinstrumenten Dutch Behavior 

Observation Scale for Psychogeriatric 

Inpatients (BIP), Cohen-Mansfield 

Agitation Inventory (Dutch version) och 

The Cornell Scale for Depression in 

Dementia Duch Version. Framkommer ej 

när dessa data samlades in. 
 

Samt via videofilmer som filmade 

deltagarna på morgonen och dessa 

observerades av oberoende studenter och 

skattade utifrån INTERACT (skattar olika 

beteenden) och FACE (skattar olika 

ansiktsuttryck). 

Lin, Y et al. 

2011 

Utvärdera  

effekten av gruppmusik-interventioner på 

beteendemässiga symtom på patienter 

med demens  

 

Minskningar av agiterat beteende i 

allmänhet, både fysiskt aggressivt 

beteende och verbalt aggressivt beteende. 

En minskning av verbalt aggressivt 

beteende visades dock vid längre 

behandlingstid. 

Data samlades in via observationer och 

sedan skattade symtom enligt 

mätinstrumentet Chinese Version of the 

Cohen-Mansfield Agitation 

Inventory (C-CMAI). Dessa skattades 

före, vid den 6e och sista interventionen 

samt en månad efter sista. Står ej vilka 

som skattar.  

Han, P et al. 

2011 

Denna studie undersökte effekterna av 

strukturerad aktivitetsprogram (MAP) på 
störande beteenden och depressiva 

symtom hos personer med demens i en 

naturalistisk miljö. 

Signifikanta resultat var att 

aktivitetsprogram i form av musik, djur 
och spel, en gång i veckan lindrar 

depressiva symtom hos personer med 

demens. 

Modifierad version av Apparent Emotion 

Scale (AES) och  Revised Memory and 
Behavioral Problems Checklist (RMBPC) 

fylldes i utav anhöriga innan och 8 veckor 

efter interventionen. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 


