
 
 

ABSTRAKT 
 
Enligt litteraturen var det viktigt att ge stöd och handledning till de som vårdar den 
sjuke. För att kunna hjälpa individer med demens och ett aggressivt beteende 
krävdes att personalen förstod orsaken till BPSD. För att få en bredare förståelse 
var det viktigt att studera reflektioner och erfarenheter, hur man hanterade 
problematiska situationer som aggressivt beteende. Syftet med denna 
litteraturöversikt var att beskriva omvårdnaden av personer med BPSD, med fokus 
på aggressivitet. Studien baserades på femton vetenskapliga artiklar i form av 
primärkällor och sekundärkällor, vilka hittades genom litteratursökning i 
referensdatabaserna Cinahl och PubMed. För att analysera litteraturen användes 
kvalitativ innehållsanalys som resulterade i tre huvudkategorier. Resultatet 
åskådliggjorde vikten av adekvat utbildning hos vårdpersonal. För att på ett 
professionellt och empatiskt sätt kunna hantera och bemöta vårdtagare med 
demens, som uppvisade ett aggressivt beteende. Dessutom var förhållningssätt och 
handlingsplan viktiga aspekter i omvårdnaden av denna patientgrupp. Resultatet 
visade att personal hade olika förhållningssätt i mötet med den demente i vissa 
omvårdnadssituationer. Det kunde i många fall vara den utlösande faktorn till ett 
aggressivt och agiterat beteende. Genom att ha en god coping förmåga så kunde 
man se det aggressiva beteendet som en naturlig reaktion hos den demente utifrån 
den dementes kaotiska livsvärld. Resultatet påvisade att olika interventioner var att 
föredra framför farmakologisk behandling. Resultatet synliggjorde att olika miljöer 
med många varierande intryck skapade stress som resulterade till aggressivitet och 
agitation hos den demente. Vår studies slutsats visade att ett mellanmänskligt 
samspel var bekräftande för både vårdpersonal och den demente. 
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BAKGRUND  

 

Livskvalitet och omvårdnad 

Att drabbas av demenssjukdom ställer krav på både anhöriga, vårdpersonal och 

den demente som upplever sjukdomens alla svårigheter. Den sjuke kräver stöd och 

förståelse under hela sjukdomstiden. En av de viktigaste kunskaperna är att förstå 

att stödet förändras och kräver ett flexibelt förhållningssätt. Att arbeta med dessa 

hjärnskadade människor kräver att personalen har relevanta kunskaper. Forskning 

har då visat att man har ett bättre förhållningssätt och lyckas bättre i 

omvårdnadsarbetet. Bra egenskaper är att kunna lyssna, vara intresserad och 

engagerad. För att nå detta krävs utbildning, handledning och kontinuerlig 

fortbildning samt ett bra ledarskap. Som vårdpersonal ska man kunna patientens 

levnadshistoria, resurser i ADL-status, ha förståelse för individens 

funktionsnedsättning och kunna hantera individens svårigheter (Marcusson, 

Blennow, Skoog & Wallin, 2003, s. 211, 222-229). I mötet med dementa patienter 

som uppvisar agitation och fysisk aggressivitet bör vårdpersonal möta dem ur den 

dementes livsvärld. BPSD* symtom som agitation och fysisk aggressivitet kan 

upplevas som hot eller störningsmoment av vårdpersonal. Sjukdomen gör att den 

drabbade kan visa ett avvikande beteende då de har svårt att tolka information, 

både verbal och icke verbal kommunikation. Ett misslyckat samspel kan visa sig i 

olika BPSD symtom. En negativ cirkel kan lätt debutera med beteenden som är 

svåra för personal att hantera och förstå. Denna negativa process med vårdarens 

kommunikation och handlande är än mer svår att förstå för den demente. Här krävs 

empati och lyhördhet från vårdaren. Målet för vårdaren är att skapa trygghet, 

förståelse och tillit, genom verbal och icke verbal kommunikation (Marcusson et 

al. 2003, s. 211, 222-229). När vårdaren har svårt att förstå och kommunicera med 

den demente krävs att man använder relevanta metoder och har rätt kunskaper för 

att få en bättre verbal och icke verbalt kommunikation. Vårdaren ska ta hänsyn till 

den dementes upplevelser och förståelse i utformandet av omvårdnaden (Aggarwal 

et al. 2002). 

 

*BPSD= Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom, Behavioral and Pyscholigical Symtoms in 

Dementia. 
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Flera aspekter runt vårdandet av dementa har visat sig vara stressbelagt, mestadels 

vid beteendeproblem. Demensformer inom BPSD förändrar sig symptommässigt 

över tid och de har en tendens att eskalera, såsom ökat aggressivt beteende och 

ökat gångbehov. Detta sker vanligtvis från tidiga till medelstadierna i sjukdomen. I 

sjukdomens senare skede då motoriska och språkliga förmågor avtar dämpas även 

symptom som aggressivitet. Dessa mönster av symptom sker under hela 

sjukdomsprocessen, som ofta varar under många år. Det är därför av vikt att man 

förstår de olika mönster som ändras i symptombilden hos de dementa och att man 

förstår vårdgivarnas reaktioner på dessa problem. Att finna lösningar och effektiva 

tillvägagångssätt för att reducera stress och problem för denna grupp är viktiga 

teman att bedriva vidare forskning på (Fauth, Zarit, Femia, Hofer & Stephens, 

2005). 

 

Definition av BPSD 

BPSD förekommer hos 90 % av alla patienter med demens (Chiu, Chen, Yip, Hua 

& Tang, 2006). BPSD orsakas av den kognitiva försämringen och ger symtom på 

olika hyperaktiva störningar (Rundgren & Dehlin, 2004, s. 224-226). Enligt 

Johansson, Sandman och Karlsson (2003) är ”plockbeteende”* och vandrings 

beteende dubbelt så vanligt förekommande som aggressivt beteende.  

Patienter med BPSD symtom skapar stress och problem för omgivning och den 

demente. Beroende på vart skadan sitter i hjärnan så varierar svårighetsgraden i 

omvårdnaden av patienten. Om skadan ger den demente ett antisocialt och 

hämningslöst beteende riskerar de att utsätta sig för oönskade situationer då den 

sjuke inte själv har insikt i sitt beteende (Rundgren & Dehlin, 2004, s. 224-226). 

Enligt Pelletier och Landreville (2007) är det mer vanligt att män uppvisar ett 

aggressivt beteende än kvinnor. 

BPSD, är en stor anledning till att vårdgivare av denna typ av patientgrupp känner 

en stor vårdtyngd och att det är en av de viktigaste faktorerna till att dessa patienter 

hamnar på vårdinrättning (Chiu et al. 2006). 

 

 

 

 *Plockbeteende, samlar, bär och stjäl saker. 
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Behandling av BPSD 

Inom omvårdnadsforskningen har man sett att den dementes bemötande påverkas 

av personalens förhållningssätt. En dement kan vara mycket känslig för stress, 

speciellt om det ställs krav på den demente. Fysisk aggressivitet och agitation 

förekommer hos personer med demenssjukdom. Det är viktigt att uppmärksamma 

att detta kan orsakas av felaktigt bemötande eller felaktig medicinering. För att 

undvika våld och övergrepp krävs en god relation och interaktion mellan vårdare 

och den demente. Vandringsbeteende är oftast svårbehandlat liksom motorisk oro 

och aggressivitet. Dessa symptom bör behandlas med en kombination av farmaka 

och god omvårdnad. Farmaka får aldrig ersätta professionellt bemötande 

(Marcusson et al. 2003, s. 223-225; Rundgren & Dehlin, 2004, s. 224-229). Av 

symtom på beteendestörningar såsom agitation, aggressivitet, vandringsbeteende 

och förvirrningstillstånd utgör agitation ett av de mer krävande tillstånden. 

Psykofarmaka har vanligtvis använts för att kontrollera beteendeproblem hos 

denna patientgrupp men det har paradoxalt nog visat sig att användandet av en del 

läkemedel kan ge upphov till ökade symptom av BPSD. Binda och hålla fast dessa 

patienter har också varit ett sätt att kontrollera denna patientgrupp men följden av 

denna behandlingsform har endast lett till tilltagande agitation. Alternativa 

behandlingsformer behövs för att minska agiterat beteende hos dessa patienter för 

deras egen och vårdarnas dagliga liv (Goodall & Etters, 2005). Det har visat sig att 

patienter som uppvisar symptom på störande hög aktivitetsnivå har ångestfobier 

och depressiva inslag, har varit enklare att hantera med icke-farmakologiska 

metoder. Då vikten av icke-farmakologiska metoder har visat sig effektfulla 

föreslås olika alternativa behandlingsmetoder som stimulans i miljön och 

emotionellt stöd. Inom BPSD har Alzheimers blivit mest studerad och man har 

funnit att patienter med denna diagnos har uppenbara motoriska störande symptom 

såsom aggressivitet, svängningar i sinnesstämningen och psykotiska drag. Det har 

visat sig att symptom som aggressivitet, paranoida drag med desorienterande och 

hallucinerande symptom är mer stressande och upprörande för vårdgivare. En 

faktor som lett till ett mer frekvent användande av medicinering med 

psykofarmaka. Det har föreslagits att huvudorsaken för denna medicinering är för 

att underlätta vårdgivarnas ansvar och börda (Chiu et al. 2006). Det finns oftast en 

förklaring till varför en demenssjuk person blir irriterad, arg och ibland våldsam 
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och det kan många gånger vara svårt att hitta kärnan till det avvikande beteendet. 

Orsaken kan bero på någon fysisk sjukdom och/eller dåligt bemötande, störande 

yttre miljö. Som personal bör man ha fingertoppkänsla för den dementes behov. 

Studier visar på att rutinerad personal har en god utvecklad känsla hur de ska agera 

och kan på så sätt klara av många besvärliga situationer (Lundström, 2000, s. 62-

63). I vårt arbete som sjuksköterskor möter vi dementa med ett avvikande beteende 

både i akutsjukvård, hemsjukvård och på äldreboende. Vi är intresserade av vad 

god omvårdnad och professionellt bemötande har för betydelse för denna 

patientgrupp. Aggressivitet, vanföreställningar, sömnstörningar och motorisk oro 

vid demenssjukdom benämns under begreppet BPSD. Dessa symtom upplever vi 

skapa mycket oro, konflikter och osäkerhet hos vårdpersonal. Som sjuksköterskor 

tror vi att genom en förhöjd kunskapsnivå kan man som vårdpersonal bemöta och 

hantera dessa symtom på ett bättre sätt. 

 

SYFTE 

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva omvårdnaden av personer med 

beteendemässiga och psykiska symptom vid demens, med fokus på aggressivitet.  

 

 

Frågeställningar 

*Hur bemöter vårdpersonal patienters aggressivitet vid demenssjukdom? 

*Hur hanterar vårdpersonal omvårdnadssituationen om de blir utsatta för våld? 

*Vilka specifika kunskaper krävs av vårdpersonalen vid omvårdnad av aggressiva 

med demens? 
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METOD 

Design 
Målet med vår kvalitativa forskningsansats är att beskriva och tolka händelserna så 

noggrant vi kan. Studien är en litteraturöversikt baserad på vetenskapliga artiklar 

och relevant litteratur inom det aktuella ämnesområdet demens med ett avvikande 

beteende (BPSD). 

Det är viktigt att forskaren jobbar sig igenom allt material och alla faser i 

forskningen. Genom att jobba på detta sätt inverkar det hur forskaren tolkar och 

beskriver fenomenet (Forsberg & Wengström, 2003, s.150). 

 

Litteratursökning och urval 

Arbetet utgjordes av en litteraturöversikt, baserad på vetenskapliga artiklar i form 

av primärkällor. Sökningar gjordes via referensdatabaserna Cinahl och PubMed. 

Manuella sökningar har även gjorts, via resultatartiklars referenser då urvalet blivit 

smalt på sökord. Söktermer som användes i olika kombinationer var: Aggressive, 

BPSD, dementia, nursing, nurse-patient relation. Översikt av litteratursökning 

visas i tabell 1 och gjordes under tiden 2008-01-16 till och med 2008-02-24. Valda 

artiklar var skrivna på engelska, hade en vetenskaplig kvalitet motsvarande hög 

eller medel nivå och överensstämde med denna litteraturöversikts syfte och 

frågeställningar. Artiklar som valdes bort svarade inte mot syfte och 

frågeställningar efter att abstract lästs. Artiklar som ej fanns i fulltext beställdes 

elektroniskt via Mittuniversitetets bibliotek. 
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   Tabell 1. Översikt av litteratursökning. 

Databas 
Datum 

Avgränsningar Sökord Träffar  
 

Utvalda 
 

PubMed 
2008-
01-16 
 

65+ Engelska, 
Abstract, Peer 
Reviewed, 5 år 
gammal. 

Dementia 
And 
aggressive. 

11 
 
Utvalda 
3 

Nolan. (2007). 
Cohen-Mansfield & 
Parpura-Gill. (2006). 
Ledger & Baker. 
(2006).  

PubMed 
2008-
01-16 

 Bpsd AND 
nurse- 
patient 
relation 

1 
Utvalda 
1 
 

Skovdahl., Larsson -
Kihlgren & 
Kihlgren. (2002). 

PubMed 
2008-
02-22 - 
2008-
02-24 

Engelska, 
abstract, 
1 år gammal. 

Dementia 
AND  
nursing 

210 
 
Utvalda 
5 

Götell., Brown & 
Ekman. (2007). 
Williams & Tappen. 
(2007). Cohen- 
Mansfield., Libin & 
Marx. (2006). 
Putman., Wang. 
(2007). Gerritsen et 
al. (2007). 

Cinahl 
via 
EBSCO 
2008-
01-16  
 

65+ Engelska, 
Abstract, Peer 
Reviewed, 5 år 
gammal. 

Dementia 
AND  
aggressive 

30 
 
Utvalda 
4 

Skovdahl., Larsson -
Kihlgren & 
Kihlgren. (2003). 
Sloane et al. (2004). 
Brodaty., Draper & 
Low. (2003). 
Skovdahl., Larsson-
Kihlgren & 
Kihlgren. (2003). 
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Värderingar av vetenskaplig kvalitet 

Artiklar vi valt till vårt resultat värderades utifrån Berg, Dencker och Skärsäter, 

(1999, s. 14, 39); Hellzén, Johanson och Pejlert (1999, s. 16, 48). Se tabell 2 

(kvantitativ metod) och tabell 3 (kvalitativ metod). Översikt av 

kvalitetsbedömning av valda artiklar i resultatet se bilaga 1.  

Randomiserad kontrollerad studie (RCT) är en prospektiv = framåtblickande 

studie, där deltagare har delats in slumpmässigt i interventions eller kontrollgrupp. 

Kontrollerad klinisk studie (CCT) är en studie där interventionsgrupp jämförs med 

kontrollgrupp eller med en tidigare kontrollgrupp. Deskriptiv studie (DS) är en 

beskrivande studie utan jämförelsegrupp som beskriver förekomst, samband eller 

händelseförlopp hos en definierad grupp (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999, s. 14-

15). Litteraturöversikt bygger på en litteraturgenomgång genom systematisk 

litteraturgranskning, resultatredovisas i tolkande kunskapssammanställning 

(Hellzén, Johanson & Pejlert, 1999, s. 16).   

 

Tabell 2. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med 

kvantitativ metod (Berg et al. 1999, s. 39; Hellzén et al. 1999, s. 48). 

 

 I= Hög Kvalitet II= 
Medel 

III= Låg Kvalitet 

RCT Större, välmonitorerad multicenter 
studie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder 
inklusive behandlingsteknik. 
Patientmaterialet tillräckligt stort 
för att besvara frågeställningen. 

 Randomiserad studie med för få 
patienter, och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig 
statistisk styrka. Bristfälligt antal 
patienter, otillräckligt beskrivet eller 
stort bortfall. 

CCT Väldefinierad frågeställning, 
tillräckligt antal patienter och 
adekvata statistiska metoder. 

 Litet antal patienter, tveksamma 
statistiska metoder. 
 

DS Stort konsekutivt patientmaterial 
som är väl beskrivet och analyserat 
med adekvata statistiska metoder (t 
ex multivariantanalys, 
fallkontrollmetodik, etc.). Lång 
uppföljning. 

 Begränsat patientmaterial otillräckligt 
beskrivet, alltför kort uppföljning 
eller inadekvata statistiska metoder. 

L Noggrann litteraturgenomgång, väl 
redovisat patientmaterial, ofta i 
tabellform. Väldokumenterat 
lärobokskapitel. 

 Redovisning utan källhänvisning och 
med ofullständigt underbyggda 
slutsatser. 
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Kvalitativ studie (K) är en studie där syftet är att fördjupa förståelsen genom 

observationer, intervjuer och berättelser för att få en djupare förståelse för 

livsvärlden såsom den visar sig i upplevelser och erfarenheter hos individen (Berg 

et al. 1999, s.15). 

 

Tabell 3. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med 

kvalitativ metod (Berg et al. 1999, s. 39). 

 

 I= Hög kvalitet II= Medel III= Låg kvalitet 
 

K Studie med kvalitativ metod. 
Väldefinierad frågeställning, 
relevant urval samt väl beskriven 
undersökningsgrupp och kontext. 
Metod och analys väl beskriven 
och genomförd, resultatet är 
logiskt och begripligt, god 
kommunicerbarhet. 

 Dåligt/vagt formulerad 
frågeställning, 
undersökningsgrupp för 
liten/otillräckligt beskriven, 
metod/analys ej tillräckligt 
beskriven eller bristfällig 
resultatredovisning. 

 

 

Analys 

Analys av de femton artiklarna till resultatet genomfördes enligt Graneheim och 

Lundmans (2004) beskrivna kvalitativa innehållsanalys. Artiklar har lästs 

återkommande gånger i syfte att söka mening och betydelse för att uppnå en 

djupare förståelse av fenomenet (Polit & Beck, 2004, s. 571-572). Analysen har 

gjorts i fem steg, av litteraturöversiktens författare, både enskilt och tillsammans, 

för att strukturera och kategorisera innehållet i artiklarna och få ett relevant resultat 

utifrån våra frågeställningar. Analysen har utförts på artiklar som sedan legat till 

grund för vårt resultat. Det första steget i analysen inleddes med att vi läst igenom 

artiklarna flera gånger för att få en djupare förståelse av texten. I steg två 

kopplades meningsenheterna till våra frågeställningar och markerades med 

färgpennor, där var färg relaterade till en frågeställning. Vidare i steg tre översattes 

meningsenheterna till svenska och kondenserades till det centrala som framstod i 

texten. Den textnära kondenseringen sammanfattades och transkriberades till koder 
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i steg fyra. Slutligen i steg fem sorterades meningsenheterna till subkategorier och 

kategorier. Utifrån dessa skapades rubriker till resultatet. Exempel på 

analysförfarandet presenteras i tabell 4. 

 

Tabell 4. Exempel på analysförfarandet. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkate
gori 

Kategori 

”Two caregivers lead the 
resident into a corner of 
the bathroom and hold her 
by the arms. The resident 
hits one of the care givers 
and says: `These are my 
clothes! Please come, 
come and help me! Hurry 
up! He is taking off my 
underclothes´ (Skovdahl., 
Larsson-Kihlgren & 
Kihlgren. 2003, s. 894). 

Personalen blir 
slagen. Den 
demente kan 
uppleva rädsla 
och beter sig 
aggressivt. 
 
 
 

Slagen. 
Rädsla. 
Aggressiv 

Konfront
era. 

Förståelse 
av 
patientens 
beteende.   

”Nurses felt safer in the 
presence of the person 
with dementia who was 
not aggressive and 
believed that it was easier 
to achieve a participatory 
approach to care in such a 
case: `Nothing is going to 
happened. You are not 
afraid … so you are going 
to have differently… 
whereas when you have 
got someone who is 
aggressively confused… I 
would tend to stand back´ 
(Nolan. 2007.  s. 420). 

Personal 
känner större 
trygghet vid 
bemötande av 
icke-aggressivt 
beteende hos 
den demente. 
Situationen 
avgör 
personalens 
agerande. 

Bemöt-
ande. 
Situation-
en avgör. 

Anpassa 
förhållni-
ngssätt. 

Coping. 

“Do you think you have 
knowledge enough for 
being able to handle these 
residents? 
Well, in fact I ought to, but 
no... I can´t say that I 
really can state that I have 
enough competence.../” 
(Skovdahl., Larsson- 
Kihlgren & Kihlgren. 
2002, s. 280). 

Personal kan 
uppleva 
tillräcklig 
kunskap 
genom sin 
erfarenhet. 
Personal borde 
men har inte 
alla gånger den 
kunskap som 
krävs för att ge 
god 
omvårdnad till 
dementa. 

Brist på 
kunskap.  
Kunskap. 

Reell och 
formell 
kompet-
ens. 

Utbildning. 

 
 

 

 



 

12 
 

 

Etiska överväganden 

Ansträngningar har gjorts för att använda artiklar där det gjorts etiska 

överväganden eller som godkänts av etisk kommitté. Där granskning av etisk 

kommitté ej framkommit har noggrant övervägande gjorts av författarna att 

använda dessa i litteraturstudien. Inga sekretessbelagda uppgifter eller kontakt med 

patienter, anhöriga eller vårdpersonal har använts. Författarna tänker vidare 

redovisa alla resultat av betydelse. För att visa att plagiering ej förekommit 

kommer tydliga referenser att redovisas. Båda författarna har läst allt material för 

att minska risken att felaktigt återge innehållet. Artiklar valdes utifrån innehåll 

som var relevant till syftet och ej utifrån författarnas kunskaper och åsikter 

(Forsberg & Wengström, 2003, s. 73-74).  Den färdiga studien kommer att 

arkiveras enligt Mittuniversitetets regler.  

 

 

RESULTAT 

Analysförfarandet har mynnat ut i tre huvudkategorier, förståelse, coping och 

utbildning.  

 

Personalens attityder och bemötande av dement  

Förståelse av patienters beteende 

Enligt Skovdahl, Larsson-Kihlgren och Kihlgren (2003) är det viktigt som 

personal att förstå den underliggande meningen i ett aggressivt beteende, för att 

kunna hjälpa individer med demens och beteendestörning. Många gånger kan det 

upplevas som svårt och krävande. För att få en vidare förståelse är det viktigt att 

studera reflektioner och erfarenheter om hur man handlägger olika problematiska 

situationer som bland annat aggressivt beteende. 

En studie av Nolan (2007) visar att personal känner sig betydligt tryggare i sin 

omvårdnadsroll med en dement individ som ej uppvisar ett agiterat/aggressivt 

beteende. Då personal bemöter dementa individer i olika omvårdnadssituationer 

där aggressivt beteende förekommer, finns en känsla av osäkerhet (Nolan, 2007). 
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   ” Nothing is going to happened. You are not afraid … so you are 
     going to behave differently… whereas when you have got someone 
     who is aggressively confused… I would tend to stand back” 

          (Nolan, 2007, s. 420). 

Då personal upplevde det enklare att vårda patienter utan aggressivt beteende 

kunde man förmoda att de skulle tillbringa mer tid med dem. Men så var inte fallet 

utan de dementa med ett aggressivt beteende krävde mer tid för individuell 

omvårdnad.  Miljön på akutavdelningar lämpar sig ej för en demenssjuk individ, 

då den oroliga miljön med många intryck kan ge tendens till ökad oro och 

rastlöshet. Aggressivt beteende kan öka och sprida sig från patient till patient med 

demensdiagnos, om omgivningen är för stressande och krävande (Nolan, 2007; 

Skovdahl, Larsson-Kihlgren & Kihlgren, 2002). Att inte kunna ge den demente 

den uppmärksamhet den var i behov av upplevde sjuksköterskor på 

akutavdelningar frustrerande då övriga avdelningsrutiner krävde personalens 

närvaro. Personal på äldreboende har oftast en mer förväntad djupgående kunskap 

om den dementes livsvärld och levnadshistoria. Denna kunskap ger en ökad 

förståelse för den dementes beteende vilket personal på en akutavdelning kan 

sakna. Dock upplever akutpersonal att de har en grundläggande kunskap om 

demenssjukdom (Nolan, 2007). 

 

Skovdahl et al. (2003) har studerat två personalgrupper på ett äldreboende och 

jämfört handläggandet i omvårdnaden av dessa. Skovdahl et al. studerade på vilket 

sätt relationen mellan vårdare och den demente med aggressivt beteende 

påverkades i olika omvårdnadssituationer. Personalen i den ena gruppen hamnade i 

en mer negativ spiral. De rapporterade mer problem och fokuserade mer på att 

utföra uppgiften för att nå sitt mål. I en situation där en kvinna skulle duschas och 

motsade sig det uttryckte hon en känsla av att inte vara smutsig och hade inget 

behov av en dusch. Trots det ignorerade personalen den dementes önskan i denna 

situation och duschade henne mot hennes vilja, vilket resulterade i ökat aggressivt 

beteende som en försvarsmekanism hos den demente (Skovdahl et al. 2003). 

 

      ”Two caregivers lead the resident into a corner of the bathroom 
        And hold her by the arms. The resident hits one of the care givers 
        and says: `These are my clothes! Please come, come and help me! 
        Hurry up! He is taking off my underclothes...” 
        (Skovdahl et al. 2003, s. 894). 
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Personalen använde sin makt för att fullfölja uppgiften utan att reflektera över sitt 

handlande och utan att tillmötesgå den dementes önskan för att nå sitt mål. Den 

andra personalgruppen som inte rapporterade några problem var mer fokuserad på 

hur de nådde målen och därigenom skapades en mer positiv spiral. De 

respekterade den demente och förklarade vad som skulle göras och varför. Ingen 

uppmärksamhet gavs till det aggressiva beteendet utan fortlöpande information 

och engagemang gav resultatet att den demente accepterade situationen och de fick 

utföra uppgiften (Skovdahl et al. 2003). 

 

       ”They did not restrain the resident to prevent physical aggression, 
       instead they delt with the aggressive outburst by calmly moving 
       the resident´s hands away, i.e. to wash them dry…” 
       (Skovdahl et al. 2003, s. 893). 
 

Personalen hade ett djupt engagement till den demente och visade empati genom 

både verbal och icke- verbal kommunikation. De närmade sig den demente genom 

ett professionellt beteende genom sitt sätt att handla, lyssna och tolka. För att 

bemöta den dementa på ett respektfullt och empatiskt sätt krävs av personal att 

man fokuserar hur man når sina mål och inte endast på att utföra sin uppgift 

(Skovdahl et al. 2003 ).   

 

Personalgruppens upplevelse av att bli utsatt för våld och aggressivitet 

Coping 

Det personal uppfattar som mer svårthanterliga beteenden hos dementa är bland 

annat aggressivitet och fientlighet. Flera studier har visat att psykisk aggressivitet 

hos dementa ger ökad tendens till utbrändhet hos personal än fysisk aggressivitet. 

Personal upplever mer frustration, ångest och ilska mot verbalt störande dementa. 

En förklaring kan vara att personal lättare kan undvika det fysiska agerandet. 

Heltidsarbetande personal har lägre tolerans för stress och påfrestning än personal 

som arbetar deltid. Antal timmar per vecka och antal arbetade år inom yrket är en 

bidragande faktor till utmattning men det har även visat sig att personal som är 

hängiven i sin profession och har distans till yrket har mindre benägenhet till 

utbrändhet (Brodaty, Draper & Low, 2003; Evers, Tomic & Brouwers 2001). 
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I två olika studier av Skovdahl et al. (2002, 2003) föreslås olika förhållningssätt 

för att hålla den demente lugn och förebygga aggressivt beteende. Genom att 

stödja den demente i känslan att har fattat egna beslut kan man som vårdpersonal 

via enkla metoder såsom verbal icke- verbal och visuell kommunikation 

demonstrera ett handlande som leder till ett samarbete och en positiv interaktion 

mellan personal och den demente. Erfarenhet visar att om man tvingar och forcerar 

en dement till att utföra något de inte förstår skapas aggressivitet och agitation. 

Professionellt agerande är när man som personal ser ett aggressivt beteende som 

en naturlig reaktion hos den demente, utifrån dennes livsvärld. Att man är flexibel 

och använder sin erfarenhet och kompetens för att skapa balans i omvårdnaden om 

det är det bästa för den demente oavsett om kollegor har andra åsikter. Enligt 

studier kan vårdpersonal känna frustration över kollegors avsaknad av kompetens 

och olämplig attityd mot dementa som visar aggressivitet (Skovdahl et al. 2002, 

2003). 

 

”When you have to help a resident in some way during the 
  morning care with washing, dressing or showering, it isn´t very 
  important that this is done at exactly eight o´clock every 
  morning, or that the resident has to shower every Monday 
  morning at seven o´clock, for example. It may actually be a 
  better idea to wait a little…” 

         (Skovdahl et al. 2002, s. 280-281). 
 

 

Sloane et al. (2007) visar i sin studie betydelsen av intervention i form av person- 

centrerad vård, vilket innebär att anpassa omvårdnaden till varje enskild individ. 

Exempelvis flexibla tider för morgonrutiner, uppmuntra och stödja patienten till att 

utföra sin ADL efter egen förmåga vilket gör morgonen mer behaglig och mer 

individanpassad, vilket leder till förhöjd livskvalitet och minskad agitation. 

 

Vårdpersonal kan regera på olika sätt då det handlar om att ge omvårdnad mot den 

dementes vilja. Vissa reflekterar spontant och självkritiskt över sitt handlande och 

kan på så sätt behålla en positiv interaktion med den demente. Andra kan ha 

svårigheter med att vara självkritiska och därigenom uppkommer en negativ 

interaktion med den demente individen. Det kan vara svårt att finna en balans 

mellan krav och kompetens som vårdpersonal (Skovdahl et al. 2003).  
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Orsaker som leder till att personal väljer att sluta sin anställning kan vara att de har 

svårt att hantera och förhålla sig till patienter med BPSD då de har för höga krav 

på sin egen prestation. Vidare finns personal som upplever att arbete med dementa 

kan vara för krävande och ger ingen tillfredställelse och feedback (Skovdahl et al. 

2002). 

 

Kunskaper och metoder som har betydelse vid omvårdnad av den 

demente med BPSD 

Utbildning 

 

        “Do you think you have knowledge enough for being able 
         to handle these residents? 
         Well, in fact I ought to, but no... I can´t say that I really can 
         state that I have enough competence.../” 
         (Skovdahl et al. 2002, s. 280). 
 

 

Personal kan uppleva tillräcklig kunskap genom sin erfarenhet. Personal borde 

men har inte alla gånger den kunskap som krävs för att ge god omvårdnad till 

dementa. Relevant teoretisk kunskap behövs för att skapa en balans mellan krav 

och kompetens. Denna kunskap är av särskild vikt i vissa etiska 

ställningstaganden, som kan vara beslutsfattande över tredje part mot dennes vilja. 

I olika etiska situationer är det viktigt att varje vald handlig utförs med empati och 

respekt för den demente (Skovdahl et al. 2002).  Enligt Skovdahl et al. (2003)  har 

flera tidigare studier visat att om man ger vårdpersonal möjlighet att reflektera 

över sina dagliga göromål, kan detta leda till nivåhöjningar inom omvårdnaden. 

Genom att öka förståelsen om dem själva och sina handlingar kan det skapa 

utveckling och professionell skicklighet. Detta har utvärderats efter klinisk 

handledning (Skovdahl et al. 2003). Maktmissbruk och ett konservativt handlande 

endast i syfte att utföra uppgiften leder till ett respektlöst och stereotypt vårdande, 

vilket skulle kunna tolkas som övergrepp och kan i sin tur leda till en mera 

agiterad patient. Avsaknad av kompetens om BPSD kan leda till situationer där 

personal kan känna rädsla och hot från den demente. För att möta kraven på ett 

kompetent sätt som denna patientgrupp fordrar, krävs kunskap och intresse för 

denna patientgrupp (Skovdahl et al. 2002). Icke farmakologiska metoder för att 
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reducera aggressivitet och agitation involverar utbildning av vårdpersonal där 

fokus bör ligga på den dementes livsvärld och inte på traditionellt rutinmässigt 

vårdande. Dusch och badsituationer tillhör de mer traumatiska 

omvårdnadssituationer för både den demente och vårdpersonal. Studier har visat 

att personcentrerad vård som ser patienten och respekterar denne är det bästa sättet 

att hantera agitation. Dock kan denna individualiserade interventionsvård ta lång 

tid att uppnå i en personalgrupp då många inarbetade beteenden och viljor finns. 

Behovet av personalens utbildning och handledning är av stor vikt för god 

omvårdnad och en bra arbetsmiljö (Sloane et al. 2004; Cohen-Mansfield & 

Parpura-Gill, 2006). Skovdahl et al. (2002) har kartlagt olika utbildningsprogram 

för att påvisa effekten om att kunskaper och färdigheter hos vårdpersonal reducerar 

beteendeproblem bland dementa. För att bibehålla relevanta kunskaper att 

minimera beteendeproblem krävs kontinuerlig fortbildning av personal. 

Kunskapsbrist hos personal relaterat till BPSD kan leda till situationer där personal 

upplever rädsla för den demente. För att möta svårbemästrande situationer på ett 

kompetent sätt krävs att vårdpersonal har relevant kunskap och ett varmt intresse 

för sina vårdtagare  

 

       ”Even though you have twenty years of experience, it doesn´t 
         mean that you are a better caregiver, compared to younger 
         one with considerably less experience. I think this is what it 
         is all about, the interest in the view of the human , being 
         coupled with knowledge and interest in good care…” 
        (Skovdahl et al. 2002, s. 281). 

 

Kunskap och utbildning är förmodligen inte alltid tillräckligt för att undvika eller 

hantera aggressivt beteende som en del av BPSD (Skovdahl et al. 2002). 

 

Kunskap om alternativa metoder 

I en studie gjord av Cohen-Mansfield, Libin och Marx (2006) belyser man icke-

farmakologiska metoder har mycket god behandlingseffekt på agiterat beteende. 

För att kunna använda sig av interventioner som är meningsfull för den demente är 

det viktigt med kunskapen om dennes livsvärld. Tid och resurser bör avsättas för 

personal för att fördjupa sig i individens tidigare livshistoria och intressen för att 

interventionsaktiviteterna blir berikande för individen med BPSD. I studien 
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synliggörs att dessa alternativa behandlingsmetoder kan vara kostnadskrävande 

och kan möta oförstående och motstånd från ledning och organisation. 

 

Musikterapi till dementa med aggressiva symptom har provats enligt tidigare 

studier, men de önskade positiva effekterna var kortvariga och omedelbara. Lång-

tids effekt för att lindra BPSD uteblev. Men om vårdaren sjunger och har svag 

bakgrundsmusik under olika omvårdnadssituationer leder detta till ökad verbal 

kommunikation och en ökad kroppsuppfattning hos den demente som även i sin 

tur leder till vårdarens välbefinnande i sin arbetssituation. Det har länge varit känt 

att röstens kapacitet har en kraftfull effekt på lyssnaren vare sig den är positiv eller 

negativ beroende om rösten har en vänlig eller irriterad ton. Bakgrundsmusik och 

sjungande personal har visat sig vara positivt för patienter med BPSD och en 

lindring i dessa symptom som gett en mer harmonisk patient och tillika 

vårdpersonal (Ledger & Baker, 2006; Götell, Brown & Ekman, 2007). Bevis finns 

för att dementa som medverkar i arbetsterapi och olika övningar ger ökat 

välbefinnande och en reducering av depression. Oro, aggressivitet och agitation 

dämpas kraftigt vid deltagande i dessa sysselsättningsgrupper. Övriga dementa, 

anhöriga och personal får en lugnare miljö och därmed en förbättrad livskvalitet. 

Som positiv bieffekt vid dagens slut sågs ett minskat behov av farmaka och ökad 

aptit vid kvällsmålet (Williams & Tappen, 2007; Putman & Wang, 2007). 

 

Gerritsen et al. (2007) synliggör vikten av att evaluera livskvalitet hos individer 

med demens. I studien har man tittat på två olika personalgrupper. Vårdgivare som 

arbetade på dagvårdsverksamhet fokuserade mer på aktiviteter som gav glädje och 

hade mer känsla för estetik än vårdpersonal som arbetade på vårdavdelning. De 

såg mer till att den dagliga omvårdnaden men dock fokuserade de båda grupperna 

på att förstärka den dementes självkänsla. Dementa som bodde på äldreboenden 

hade förmånen att nyttja båda vårdinstanserna till skillnad från dem som bodde i 

eget boende. I studien belyses att livskvalitet är något som är svårmätbart hos 

dementa (Gerritsen et al. 2007). 
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DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

Genom huvudfynden i denna litteraturöversikt har vi fått svar på våra 

frågeställningar. Resultatet visar bland annat att vårdpersonal har olika 

förhållningssätt i mötet med den demente i vissa omvårdnadssituationer. Det kan i 

många fall vara den utlösande orsaken till ett aggressivt och agiterat beteende. Vår 

studie visar att det är viktigt att förstå den underliggande meningen i ett aggressivt 

beteende och att förstå den dementes livsvärld för att kunna hjälpa och stödja dessa 

individer med BPSD. Resultatet i denna studie visar även att olika interventioner 

är att föredra som behandlingsform för att dämpa aggressivitet och agiterat 

beteende framför farmakologisk behandling. 

 

I en studie gjord av Hansebo och Kihlgren (2001) där vårdgivarna bekräftade 

patienterna genom uppmuntran, komplimanger och positiva attityder vilket gav en 

positiv interaktion. Vårdgivarna försökte alltid att se verkligheten utifrån den 

dementes livsvärld. Personalen bekräftade de dementa vilket ledde till en nära och 

emotionell relation dem emellan. Personalen strävade efter en balans mellan närhet 

och distans till den demente för att bevara dennes självrespekt. Dock kunde man se 

att om den demente fick för många uppmaningar/utmaningar ledde det till stress 

och aggressivitet. Som SBU beskriver kan två vårdare utföra samma uppgift men 

utfallet kan resultera i att den ene misslyckas medans den andre lyckas i en 

omvårdnadssituation. Detta styrs oftast av relationen mellan vårdare och den 

demenssjuke via förhållningssätt och kommunikation (Statens beredning för 

utvärdering [SBU], 2006, s. 45). Enligt Pulsford och Duxbury (2006) har 

känslomässiga effekter, aggressivitet och angrepp på sjukvårdspersonal 

uppmärksammats och olika strategier för att komma fram till lösningar på detta 

problem har övervägts. Det finns ansenliga bevis för att vårdpersonal 

minimaliserar och är subjektiva i sitt sätt att se på aggressivitet och därefter inte 

rapporterar incidenter som har varit aggressivt betonat gentemot dem. Studier har 

visat att aggressivt beteende framkommer mestadels vid intim omvårdnad. Den 

dementa kan då missuppfatta handlingen som ett hot från vårdaren. 
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Vår studie synliggör vikten av adekvat teoretisk och praktisk/klinisk utbildning då 

detta är av stor vikt för god omvårdnad och en god arbetsmiljö. Bristen på kunskap 

om BPSD kan leda till situationer där personal kan uppleva rädsla för den 

demente. Kunskaper och klinisk erfarenhet reducerar beteendeproblem bland 

dementa, där av krävs kontinuerlig fortbildning och handledning till vårdpersonal. 

Detta styrks i en studie gjord av Kristiansen, Hellzén och Asplund (2006) som 

belyser att handledning leder till ökad bekräftelse och tillfredsställelse hos 

vårdpersonal i arbetet med dementa (Kristiansen et al. 2006). En fungerande 

organisation och kompetent förstående arbetsledning krävs, då handledning måste 

fungera för att ge en god vård för den demensdrabbade. Demensvården kräver 

många svåra beslut och ett etiskt korrekt förvaltande av personal i 

omvårdnadssituationer (Armanius-Björlin et al., 2004, s.186). 

 

Vår studie påvisar att förståelsen för att akut avdelningens miljö skapar många 

intryck och stress hos dementa. Detta relaterat till okunskap om BPSD hos 

akutavdelningens personal, kan resultera till aggressivitet och agitation hos 

dementa. I en studie gjord av Eriksson och Saveman (2001) framkom att 

vårdpersonal inom akutsjukvård ofta saknar specialistutbildning inom geriatrisk 

omvårdnad. Vidare påvisas att miljön på en akutavdelning inte är gjord för 

demensvård. Personal hade hög arbetsbelastning vilket gjorde olika situationer 

stressande för dessa patienter och vårdpersonalen hamnade i svåra situationer med 

etiska dilemman som följd. Många gånger kände personalen lättnad då de fick 

överflytta dessa patienter till den psykiatriska vården eller ge den demente 

dämpande farmaka.  

 

Vårt resultat visar att personal som arbetar med svårhanterliga beteenden såsom 

aggressivitet hos dementa löper större risk att drabbas av utbrändhet. Psykisk 

aggressivitet jämfört med fysisk upplevs som mer krävande. Den fysiska 

aggressiviteten kan lättare undvikas genom att gå undan. Antal arbetande timmar 

per vecka och antal år inom yrket är bidragande orsaker till sjukskrivning hos 

personal. Dock visar det sig att vårdpersonal som är nöjda i sin profession och har 

distans till yrket har en reducerad benägenhet för utbrändhet. 
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Det förekommer att vårdpersonal inte upplever sitt arbete som meningsfyllt och 

tillfredställande men naturligtvis även de som är tillfreds med sitt yrkesval. Som 

vårdpersonal bör man ställa sig frågan; Är jag lämplig att vårda demensdrabbade 

och hantera aggressivitet? Ställer man sig den frågan som vårdare, kan man få 

bekräftelse var man själv står (Armanius-Björlin et al. 2004, s.186). 

 

Som vårdpersonal har vi ett eget moraliskt yrkesansvar som vi inte kan ifrånsäga 

oss. Grunden för yrkesetiken ligger på oss som individer till detta läggs regler, 

krav på yrket och krav från arbetsgivaren. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva omvårdnaden av personer med 

BPSD, med fokusering på aggressivitet. Vårt resultat baseras på femton 

vetenskapliga artiklar. Artiklar som ingår har både kvalitativ och kvantitativ 

ansats. Båda författarna läste igenom de relevanta artiklarna och dessa 

kvalitetsbedömdes innan resultatet påbörjades. Dessa femton artiklar analyserades 

med innehållsanalys som låg till grund för resultatet. Styrkan med detta 

tillvägagångssätt var att vi kunde skapa textenheter som slutligen kondenserades 

till kategorier som var relevanta och svarade på våra frågeställningar. Nackdelen 

med att använda innehållsanalys är att det ibland har varit svårt att fördela in visst 

textmaterial under rätt kategori, då delar i litteraturen har passat in under flera 

kategorier. De huvudkategorier vi fann var förståelse, coping och utbildning. 

Dessa kategorier arbetades fram med hjälp av färgpennor, där var färg relaterade 

till en frågeställning. Författarna använde denna teknik både tillsammans och 

enskilt för att komma fram till de gemensamma kategorierna som utgjorde grunden 

till resultatet. Då vi har varit två som skrivit uppsatsen har det lett till intressanta 

diskussioner och jämförelser. Resultatets fynd har därav granskats ur olika 

synvinklar. Det finns många relevanta studier om demens och aggressivitet vilket 

resulterade i artiklar som ej var äldre än sju år gamla. Artiklar vars abstrakt inte 

motsvarade frågeställningarna och syftet exkluderades utan vidare bedömning. Vår 

studie inkluderade vårdpersonal utifrån våra frågeställningar där av exkluderades 

anhörigas perspektiv. Detta kan vara en svaghet då vi kan ha undgått att få med 

relevanta studier som berört omvårdnad för personer med demens och ett 
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aggressivt beteende. Vissa artiklar beställdes elektroniskt via Mittuniversitetets 

bibliotek då de inte funnits tillgängliga i bibliotekets databaser. Men då de inte 

uppfyllde våra krav blev de endast en onödig kostnad. Svårigheter som vi har 

upplevt under arbetets gång har bland annat varit att begränsa sig, då det funnits 

mycket relevant och intressant litteratur att tillgå i ämnet vi har studerat. Slutligen 

har sidnumrering på vår litteraturöversikt varit en av de mer svåra hinder att 

överkomma, då allt skulle sändas som ett samlat dokument. Inkluderade artiklar är 

skrivna på engelska och har översatts på ett sådant sätt att innehållet inte har 

förändrats. Under arbetets gång har vi fått mycket feedback vid våra fysiska träffar 

tillsammans med handledarna och övriga studenter. 

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis kan vi säga att efter slutförd litteraturöversikt och vår 

nyförvärvade kunskap, kan konstatera att vikten av kompetent och professionell 

vårdpersonal, är av största betydelse för ett gott omhändertagande, av den demente 

med ett aggressivt beteende. Vidare är miljön en viktig faktor att beakta då det 

gäller den demente. En lugn och harmonisk miljö med relationsfokuserad och 

personcentrerad omvårdnad är att önska för den demenssjuke.  Ett 

mellanmänskligt samspel och en god interaktion ger bekräftelse för både 

vårdpersonal och den demente. Rutinmässig vård leder ofta till en mer 

uppgiftscentrerad vård istället för en personcentrerad. Vilket i sin tur ofta leder till 

ett ökat aggressivt beteende hos den demente. För att uppnå en individanpassad 

omvårdnad tror vi att handledning och utbildning är viktiga faktorer att ta hänsyn 

till. Förslag till vidare forskning skulle kunna vara att utvärdera effekten av 

geriatriska sjuksköterskor som en kompletterande resurs på en akutavdelning och 

en kompetenshöjning hos personal på demensboende. Till den framtida studien 

föreslår vi fokusgrupper och djupintervjuer med en fenomenologisk ansats utifrån 

det vi avser att studera, för att få en djupare förståelse och förutsättningslöst 

beskriva den centrala kärnan av fenomenets variationer.  
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Bilaga 1. Kvalitetsbedömning (1/7) 
 
 
Författare 
Årtal 
Land 

Titel Studiens syfte Deltagare Metod Resultat Studiedesign-
kvalitet 

Skovdahl et 
al. (2003). 
Sverige. 

Dementia and 
aggressivness: 
stimulated recall 
interviews with 
caregivers after 
video-recorded 
intreactions. 

Syftet var att få personal 
att inse vilka problem de 
hade att handskas med runt 
de demenssjuka med ett 
aggressivt beteende. Ett 
vidare syfte var att få 
insikt genom diskussion i 
deras omvårdnads 
resonemang i relation med 
varandra.  

9 vårdgivare från 2 
enheter ifrån 2 olika 
äldreboenden deltog i video- 
inspelningarna. 

Kvalitativ metod.  
Återblicksintervju. 
Innehållsanalys. 

Resultatet av studien visade 
två huvudsakliga sätt att tänka 
och diskutera i vårdsituationen 
som framkom. För ena 
gruppen av vårdgivare var 
välmående i fokus och 
interaktionen mera positiv före 
och efter duschning. Den 
andra gruppen var mer 
fokuserad på plikter och 
göromål och att utföra 
duschning var en av dessa 
plikter. Dessa vårdgivare 
verkar därför oavsiktligt 
förhindra en positiv 
interaktion med den boende.  

K= I 

Brodaty et al. 
(2003). 
Australien. 

Nursing home staff 
attitudes towards 
residents with 
dementia: strain 
and satisfaction 
with work. 

Undersöka 
sjukvårdspersonalens 
attityder till patienter på ett 
boende och deras 
upplevelse av 
beteendestörningar hos de 
boende. 

253 vårdgivare från 12 olika 
boenden.  

Cross-sectional 
design. 
Frågeformulär med 
bedömning på 
647st. boende. 
Kvantitativ metod. 

Personal var generellt nöjda 
med sina arbeten men vissa 
negativa karaktärer som 
aggressivitet, envishet och 
oförutsägbarhet var svåra att 
bemöta. Mer utbildning och 
stöd till personal var av vikt. 

CCT= I 
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Sloane et al. 
(2004). 
USA. 

Effect of Person-
Centered 
Showering and the 
Towel Bath on 
Bathing-
Associated 
Aggression, 
Agitation, and 
Discomfort in 
Nursing Home 
Residents with 
Dementia: A 
Randomized 
Controlled Trial. 

Att utvärdera effekten av 
två icke-farmakologiska 
tekniker att reducera 
uppvigling/agiterat, 
aggressivt beteende hos 
boende med demens. 
Handlingssätt som 
utvärderats var person-
centrerad duschning och 
handduksbad. 

69st. Boende med agiterat 
beteende under badning. 
37st. vårdpersonal. 
 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie. Kvantitativ 
metod.  

Mätning av 
agitation/aggression 
minskade signifikant med ny 
badmetod hos 
interventionsgruppen. 
Resultatet visar att med 
personligt utformad dusch 
och handduksbad reduceras 
agitation/aggression och 
obehag hos den demente. 

RCT= I 

Skovdahl et 
al. (2003). 
Sverige. 
 

Dementia and 
aggressiveness: 
video recorded 
morning care from 
different care 
units. 
 

Att belysa via 
videoinspelade 
sekvenser interaktionen 
mellan dementa med ett 
aggressivt beteende och 
vårdgivare som 
rapporterat problem 
angående detta och 
vårdgivare som ej hade 
problem med detta 
beteende. 

9st. vårdgivare och 2st. 
boende. 

Videoinspelade 
sekvenser som 
transkriberats till 
text och 
analyserats med 
fenomenologisk 
hermaneutisk 
ansats inspirerad 
av Ricoeur´s 
filosofi. Kvalitativ 
studie. 

Resultatet indikerar på att 
interaktionerna blev en 
positiv eller en negativ 
spiral. Vårdgivare som 
rapporterat problem hos de 
dementa fokuserade på att 
”klara av” själva uppgiften 
och de som ej rapporterat 
problem var mer fokuserade 
på hur de kunde nå ”målet”. 
 

K= I 
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Skovdahl et 
al. (2002). 
Sverige. 

Different attitudes 
when handling 
aggressive 
behavior in 
dementia-
narratives from 
two caregiver 
groups. 

Att studera vårdgivares 
reflektioner och attityder 
till beteende och 
psykiatriska symptom av 
demens= BPSD och hur 
de tacklar dessa 
symptom. 

15st. vårdgivare, anställda 
minst ett år och ha 
erfarenhet av aggressivitet. 
Vårdgivare från 3 olika 
enheter med 5 st. vårdare 
på varje enhet.  

Narrativa 
intervjuer som 
transkriberats till 
text och 
analyserats med 
fenomenologisk 
hermaneutisk 
ansats inspirerad 
av Ricoeur´s 
filosofi. Kvalitativ 
studie. 

För att få en positiv 
interaktion är det viktigt att 
få en balans mellan krav och 
kompetens hos vårdaren. 
Boende som känner 
uppskattning och får respekt 
kan lindras i sitt agerande 
gällande att visa frustration 
och vara utåt agerad på ett 
malplacerat sätt. 

K= I 

Ledger & 
Baker.  
(2006). 
Australien. 

An investigation 
of long-term 
effects of group 
music therapy on 
agitation levels of 
people with 
Alzheimer´s 
Disease. 

Att undersöka 
långtidseffekter av 
musikgruppsterapi på 
uppenbar agitation hos 
boende med Alzheimer´s 
disease. 

60st.deltagare på 13 olika 
äldreboenden. 30st. i 
experimentgrupp och 30 st. 
i kontrollgrupp. 

Icke-randomiserad 
experimentell 
design. Kvantitativ 
studie. 

Medverkande som fick 
intervention- musikterapi 
visade kortsiktiga 
reduktioner på agitation. Det 
var ingen signifikant 
skillnad mellan grupperna i 
frekvens, svängning och 
graden av agiterat beteende 
över tid. Effekten var 
kortvarig och omedelbar.  

CCT= I 



 

Bilaga 1. Kvalitetsbedömning fortsättning (4/7) 
. 
Sloane et al. 
(2007). 
USA. 

Provision of 
Morning Care to 
Nursing Home 
Residents With 
Dementia: 
Opportunity for 
Improvement. 

Syftet med studien var att 
få en bättre förståelse för 
morgonprocedurens 
omvårdnad och belysa 
smärtproblematiken som 
många av de dementa 
hade i dessa situationer. 

17 boende från 3 olika 
demensboenden. 

51 videoinspelade 
sessioner utfördes. 
Kodades och 
analyserades.  
Kvalitativ studie. 

Resultatet visar på typiska 
omvårdnadshandlingar under 
morgonrutiner då 
smärtproblematik 
framkommer i olika 
situationer. Mycket kan göras 
för att omvårdnad vid 
morgonrutiner kan leda till en 
aktivitet som kan vara 
behaglig istället för endast en 
uppgift som ska utföras. 

K=I 

Coen-
Mansfield & 
Parpura-Gill. 
(2006). USA. 

Bathing: A 
framework for 
intervention 
focusing on 
psychosocial, 
architectural and 
human factors 
considerations. 

Syftet med studien 
 var att visa effekten av 
icke-farmakologiska 
interventioner för att 
reducera agiterat beteende 
hos dementa under 
badning. 

1 boende. 3st. vårdgivare. 
 

Fallstudie. 
Intervjuer och 
observationer. 
Kvalitativ studie.   

Resultatet säger att person-
centrerad vård som ser 
patienten och respekterar 
denne är det bästa sättet att 
hantera agitation. Behovet av 
personalens utbildning och 
handledning är av stor vikt 
för god omvårdnad och god 
arbetsmiljö. 

K= II 
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Nolan. 
(2007). 
Irland. 

Caring for people 
with dementia in 
the acute setting: a 
study of nurse´s 
views. 

Att utforska 
sjuksköterskors 
erfarenhet av vården runt 
personer med demens på 
en geriatrisk 
akutavdelning.  

7st. sjuksköterskor. 
 

Intervjustudie över 3 
månader. 
Innehållsanalys. 
Kvalitativ studie.   

Sjuksköterskor ansåg sig 
vara kompetenta på 
kunskapen om demensvård. 
Detta kan bero på att de har 
en konstant professionell 
utveckling och kontinuerlig 
utbildning inkluderat 
demensvård.         

K= I 

Götell et al. 
(2007). 
Sverige. 

The influence of 
caregiver singing 
and background 
music on vocally 
expressed 
emotions and 
moods in 
dementia care: A 
qualitative 
analysis. 

Syftet med studien var att 
belysa vokabulärt 
uttryckta känslor och 
sinnesstämning i 
kommunikationen mellan 
vårdgivare och personer 
med grav demens under 
morgonrutinerna.  

24st. dementa personer 
utvalda av avdelnings- 
sjuksköterskan 

Observationsstudie. 
Innehållsanalys. 
Kvalitativ studie. 

Resultatet visar att 
bakgrundsmusik och 
sjungande vårdgivare ökade 
kommunikationen mellan 
vårdare och den demente 
och skapade en känsla av 
vitalitet. Positiva känslor 
förhöjdes och aggressivitet 
avtog/förminskades. 

K= I 
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Williams & 
Tappen. 
(2007). USA. 

Effect of Exercise 
on Mood in 
Nursing Home 
Residents With 
Alzheimer´s 
Disease. 

Syftet med studien var 
att utvärdera om en 
humörsförändring 
inträffat hos boende med 
Alzheimer´s sjudom 
efter ett 16 veckors 
övningsprogram. 

90st. dementa på 
äldreboende indelades 
slumpmässigt i 3 grupper. 

Kvantitativ studie. 
Randomiserad 
kontrollerad 
prospektiv studie. 
Bedömningsformulär. 

Resultatet visar att det finns 
indikationer på att social 
konversation, medverkande 
i olika övningar och rutiner 
resulterar i en bättre 
sinnesstämning hos 
patienter med Alzheimer´s 
sjukdom. 

RCT= I 

Putman  & 
Wang. 
(2007). USA. 

The Closing 
Group: 
Therapeutic 
Recreation for 
Nursing Home 
Residents with 
Dementia and 
Accompanying 
Agitation and/or 
Anxiety. 

Att urvärdera om “the 
Closing Group” som 
intervention har haft en 
positiv inverkan på de 
boende med demens och 
ett störande beteende. 

13st. boende på ett 
äldreboende med 
demensdiagnos och ett 
störande beteende deltog. 

Kvantitativ metod, 
bedömningsformulär. 
Kvalitativ metod, 
frågeställningar och 
kommentarer. 

Resultatet visar att effekten 
av ”the Closing Group” var 
effektiv. Oro, agitation och 
aggressivitet var symptom 
som reducerades kraftigt 
vid deltagande i gruppen. 
Övriga boende, anhöriga 
och personal fick en 
lugnare miljö och 
livskvaliteten höjdes för 
alla. 

RCT= II 
K= II 
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Gerritsen et al. 
(2007). Holland. 

Quality of Life in 
Dementia: Do 
Professional 
Caregivers Focus 
on the Significant 
Domains? 

Vad två olika 
personalkategorier inom 
vårdsektorn anser vara 
livskvalitet hos personer 
med demens. 

374st. vårdpersonal på 29st.  
avdelningar och dagvårds- 
avdelningar. 

Explorativ studie. 
Frågeformulär. 
Kvantitativ studie. 

Vårdgivare som arbetade 
på dagvårdsavdelning 
fokuserade mera på 
aktiviteter som gav glädje 
och hade mer känsla för 
estetik än vårdpersonal på 
avdelning. 

CCT= II 

Cohen-Mansfield 
et al. (2006). 
USA. 

Nonpharmalogical 
Treatment of 
Agitation: A 
Controlled Trial 
of Systematic 
Individualized 
Intervention. 

Syftet var att utvärdera 
olika icke-
farmakologiska 
behandlingssätt jämfört 
med farmakologiska. 

12 olika äldreboenden, 
varav 6 tillhörde 
kontrollgrupp och 6 
tillhörde 
interventionsgrupp. 167st. 
boende deltog. 

Prospektiv 
randomiserad 
studie. Kvantitativ 
metod. 

Resultatet visar att icke-
farmakologiska 
interventioner hade mycket 
god behandlingseffekt på 
agiterat beteende. 

RCT= I 

Evers et al. 
(2001). Holland. 

Aggressive 
behavior and 
burnout among 
staff of homes for 
elderly. 

Syftet var att utvärdera 
fysisk och psykisk 
aggression relaterat till 
utbrändhet hos personal 
som vårdar äldre. 

551st. personal från 33 olika 
äldreboenden. 

Prospektiv 
randomiserad  
studie. 
Frågeformulär. 
Kvantitativ metod. 

Veckoarbetstid, fysisk och 
psykisk aggression från 
dementa är relaterat till 
känslomässig utmattning.  
Psykologisk aggression hade 
signifikant relation till 
känsla  av 
overklighet/identitetskris. 

RCT= I 

 
 
 
 

 
 


