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Abstrakt 
I introduktionen visar litteraturen att det är viktigt att ge handledning och utbildning till 
vårdpersonal som vårdar demenssjuka. Oro, irritabilitet och aggressivitet det vill säga 
agitation, är en del av BPSD (Behavioural and Psychological Symptoms in Dementia) som är 
vanligt förekommande hos demenssjuka. I omvårdnaden om demenssjuka personer som har 
agiterat beteende behöver vårdpersonal bemästra olika omvårdnadshandlingar för att 
underlätta mötet och lugna den demenssjuke. Syftet med denna litteraturstudie var att 
beskriva omvårdnadshandlingar som kan användas av vårdpersonal för att lugna agiterade 
dementa. Den metod som valdes var en litteraturstudie som omfattade 19 vetenskapliga 
artiklar. Under granskning och analys framträdde olika omvårdnadshandlingar som indelades 
i huvudområden och områden. Resultatet gav fyra huvudområden, vilka var individuellt 
anpassad vård, musik, massage och aromterapi. Dessa omvårdnadshandlingar minskade 
agiterat beteende hos demenssjuka personer. I diskussionen tolkade vi att när vårdpersonal i 
olika yrkesroller fick ökad förståelse för olika omvårdnadshandlingar och lärde sig bemästra 
dessa kunde de lugna agiterade beteenden hos demenssjuka personer. Genom vår tolkning av 
resultatet kunde dessa fyra huvudområden sammanflätas med varandra i det individuellt 
anpassade valet av omvårdnadshandling. Slutsats: När omvårdnadshandlingen 
individanpassades vid olika typer av agitation och vid olika tidpunkter på dygnet minskade 
agitationen hos demenssjuka personer. Denna modell av sammanflätning mellan resultatets 
olika huvudområden vill vi inspirera för fortsatt forskning. 
 
 
Nyckelord: Agitation, omvårdnadshandlingar, demens, litteraturstudie, sjuksköterska, 
vårdpersonal. 
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Introduktion               
Demens är ett syndrom med ålder som främsta riskfaktor. Begreppet demens används för 

olika tillstånd där minnet och tankeförmågan har blivit påtagligt sämre än förut. 
En rad andra symtom kan förekomma vid demenssjukdom, så som sämre tanke- och 

kommunikationsförmåga, svårighet att orientera sig samt minskad praktisk förmåga. Ibland 

leder sjukdomen även till personlighetsförändringar. Den som drabbas kan bli aggressiv, 

känslomässigt avtrubbad, hämningslös samt visa på bristande omdöme och empati. Personen 

kan dessutom drabbas av ångest, depression, vanföreställningar och misstänksamhet mot 

omgivningen när denne märker att han/hon inte minns och tänker som förr. De vanligaste 

demenssjukdomarna är Alzheimers sjukdom, Vaskulär demens, Lewy Body Demens och 

Pannlobsdemens. Det finns i Sverige idag, uppskattningsvis 140 000 personer med någon 

form av demens och man beräknar att det insjuknar 25 000 personer varje år i någon form av 

demenssjukdom (SBU & SSF, nr172, 2007).  

 

Oro, irritabilitet och aggressivitet är beteenden som är relativt vanligt förekommande i 

samband med utvecklingen av demens och kan upplevas svårt för anhöriga och vårdare att 

bemöta och för andra vårdtagare att förhålla sig till. Dessa beteenden är symtom som kan bero 

på själva demenssjukdomen, men som även kan ha psykosociala och somatiska orsaker. 

Aggressiviteten kan till exempel uttryckas genom att slå, sparka, knuffa, klösa, riva, slita 

sönder, bita, spotta eller genom att svära, säga könsord eller stötande ord. Dessa beteenden 

har fått ett gemensamt begrepp - BPSD (Behavioural and Psychological Symptoms in 

Dementia), det vill säga beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (Skovdahl & 

Kihlgren, 2002, s.122-136). 

 

Begreppet BPSD myntades 1996 som ett samlingsnamn för ett antal vanliga, icke kognitiva 

symtom vid demenssjukdom, bilaga 1, tabell 1. BPSD beskrivs dels som förändrade 

beteenden som är belastande för individen och andra människor, dels som psykiska symtom 

av sådant slag som också kan uppträda hos personer utan demens så som ångest och 

hallucinationer. Agitation är en del av BPSD (Läkemedelsverket, 2008). 

 

Agitation förekommer ibland hos personer med demenssjukdom och måste i första hand ses 

ur den drabbades perspektiv. Denne behärskar inte situationen, är i ett stresstillstånd och kan 

ha en störd verklighetsuppfattning, bilaga 1, tabell 2. Inte sällan är agitationen kopplad till en 
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känsla av frustration över att inte få sina behov tillfredsställda. Personens beteende kan av 

omgivningen upplevas som ett störningsmoment eller hot. Orsaken till agitation kan finnas 

inom flera områden, bilaga 1, tabell 3 (Marcusson, Blennov, Skoog & Wallin, 2003, s.226-

227). 

 

Agitation beskrivs bland annat som överdriven fysisk aktivitet, associerad till inre spänning. 

Aktiviteten är vanligen ickeproduktiv och repetitiv och innehåller beteenden så som oförmåga 

att sitta stilla, vandra av och an och dra i kläder. Konsekvenser för de agiterade patienterna 

kan till exempel vara lidande, frustration, högre risk för fall, viktnedgång, dehydrering, 

begränsningar i de dagliga aktiviteterna och sociala livet, institutionalisering och lägre 

livskvalitet (Kong, 2005). 

I en studie undersökte man två olika typer av agitation; verbal agitation och fysisk icke 

aggressiv agitation hos dementa patienter. Fysisk icke aggressiv agitation som till exempel 

motorisk rastlöshet var ofta uttryck för ett behov av engagemang och stimulans. Medan verbal 

agitation så som till exempel skrikbeteende kunde vara ett sätt att uttrycka obehag, behov av 

hjälp eller emotionellt stöd samt att det kunde vara påverkat av antalet och kvaliteten på 

sociala kontakter. (Cohen- Mansfield & Libin, 2005).  

Fysisk aggressivitet eller aggressionsliknande handlingar, agitation till följd av hjärnskador är 

vanligtvis uttryck för komplexa motoriska störningar hos patienter som förlorat kontrollen 

över sina rörelser. Det förekommer att de aggressionsliknande tendenserna stegras vid 

kroppslig närkontakt när patienterna måste få assistans med att sköta sin hygien. Personalens 

frustration förstärks av att patienten inte reagerar med tacksamhet utan med våld när denne får 

hjälp (Eriksson, 2001, s.334).  

 

Agitativt beteende hos dementa kan vara störande för omgivningen och krävande för de som 

vårdar patienterna (Cohen- Mansfield & Libin, 2005). I en studie undersöktes sambandet 

mellan särdrag hos vårdare och förekomst av beteendemässiga symtom hos dementa patienter. 

Resultatet visade att patienterna hade färre verbalt störande beteenden på avdelningar där 

personalen upplevde lägre arbetsbörda jämfört med avdelningar där personalen upplevde 

högre arbetsbörda. Det visade sig också att patienterna på avdelningar som präglades av ett 

positivt klimat gjorde färre rymningsförsök och vandrade mindre av och an jämfört med 

patienter på avdelningar som präglades av negativt klimat (Edvardsson, Sandman, Nay & 

Karlsson, 2008). Personalen fick i en studie utbildning för att problembeteenden hos de 

dementa skulle minska och så även användandet av tvång i vården om dessa. Resultatet visade 
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att förekomsten av agitation inte minskade bland de dementa, men att utbildningsprogrammet 

ökade vårdens kvalitet genom att minska användandet av tvång med mer än 50 procent 

(Testad, Aasland & Aarsland, 2005).  

 

Upp emot 60 procent av personer med demenssjukdom får BPSD som agitation. Dessa får 

läkemedelsbehandlingar som påverkas av erfarenhet och beslut hos läkare beroende av stress 

situation, brådskande insättning och skörheten hos den äldre (Jeste, Blazer & Casey, 2007). 

Vid läkemedelsbehandling av demenssjuka krävs stor försiktighet eftersom dessa personer 

ofta är extra känsliga för biverkningar (SBU & SSF, nr172, 2007) och BPSD ska vanligen i 

första hand inte behandlas med läkemedel. De första åtgärderna handlar istället om en 

anpassning av den omgivande miljön och bemötandet av den sjuke (Läkemedelsverket, 2008). 

Bemötande är synnerligen viktigt vid agitation och det är viktigt att etablera trygg kontakt 

med den demente, försöka nå den agiterade bakom agitationen (Markusson et al., 2003, s.228-

229). 

 

Huruvida besök av familjemedlemmar påverkar agitativt beteende hos dementa, undersöktes i 

en studie. Man kunde då se att beteendet minskade under besöken, men eskalerade på nytt 

inom en halvtimma efter besökarna gått (Martin- Cook, Hynan, Chafetz & Weiner, 2001). 

Individuella, psykosocialt inriktade åtgärder provades på dementa med problembeteenden 

som inte svarat tillfredsställande på medicinsk behandling. Man hade i studien som 

utgångspunkt att alla beteenden tjänar en funktion och att problembeteenden har sin grund i 

otillfredsställda behov. För varje deltagare individualiserades därför åtgärderna för att 

tillgodose dessa, vilket resulterade i att deras verbalt agiterade och aggressiva beteenden 

minskade signifikant (Davison, Hudgson, McCabe, George & Buchanan, 2007). Användandet 

av personcentrerad vård vid dusch, visade sig ha god effekt på de dementas agitation vid 

dessa tillfällen (Sloane et al., 2004). Lavendel i aromspridare hade lugnande effekt på de 

demenssjuka i en studie och minskade deras agitativa beteenden (Holmes, Hopkins, Hensford, 

MacLaughlin, Wilkinson & Rosenvinge, 2002). I en annan studie fick dementa med agitativt 

beteende prova akupressur som är en form av massage. De fick behandling två gånger per 

dag, 15 minuter varje gång, fem dagar i veckan under en fyra veckors period. Resultatet 

visade att behandlingen effektivt minskade deltagarnas agitativa beteenden (Yang, Wu, Lin & 

Lin, 2007).  
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Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva omvårdnadshandlingar som kan användas av 

vårdpersonal för att lugna agiterade dementa. 

 
Metod 
Uppsatsen är en litteraturstudie, där litteraturen sammanställts för att få en helhetsförståelse av 

ämnet (Forsberg & Wengström, 2004, s.29-30). 

 

Litteratursökning  

Följande kriterier för att välja ut artiklarna till litteraturstudien bestämdes (Forsberg & 

Wengström, 2004, s.86). De studier som inkluderats i studien är av hög eller medel kvalitet 

och har publicerats de senaste 10 åren. Artiklarna har genomgått peer review, vilket innebär 

att de har granskats av expertis på området innan de publicerades (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006, s.81). Att abstrakt och fulltext skulle finnas tillgängliga lades till för att 

begränsa antalet träffar. Exklusionskriterierna är vetenskapliga artiklar av låg kvalitet och som 

inte svarar upp mot studiens syfte, reviewer, pilotstudier samt publicering före år 1998.  

Sökningarna genomfördes i databaserna PubMed och Cinahl vid Mittuniversitetets bibliotek i 

Sundsvall. Databasen PubMed är en version av Medline och täcker medicin, omvårdnad och 

odontologi. Cinahl täcker omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi (Forsberg & 

Wengström, 2004, s.78). Sökorden som användes var dementia, Alzheimers disease, BPSD, 

agitation, psychomotor agitation, professional- patient relations, nurse- patient relations, 

treatment, therapeutics och nursing. Sökorden användes som MeSH- termer i Pubmed, 

respektive headings i Cinahl. När vi kombinerade sökorden använde vi den booleska termen 

AND för att begränsa antalet träffar (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s.66). Sökning av 

artiklar till studiens resultat redovisas i bilaga 2. 

 

Bearbetning  

Fas 1 

I samband med sökningen valdes relevanta titlar ut efter att läst abstrakten. Artikel sökningen 

resulterade i 87 artiklar i fulltext eller enbart abstrakt. Av dessa exkluderades reviewer, 

pilotstudier och artiklar som inte var vetenskapliga.  
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Fas 2 

Efter denna första granskning återstod 63 fulltextartiklar och abstrakt, varav 40 av dem 

svarade upp emot studiens syfte. Dessa 40 artiklar gick till granskning.  

 

Fas 3 

Den vetenskapliga kvaliteten hos de utvalda artiklarna bedömdes därefter med hjälp av 

granskningsmallar för kvalitativ och kvantitativ ansats (SBU & SSF, nr4, 1999) se bilaga 3. 

De kriterier som användes för denna bedömning redovisas i tabeller i bilaga 4, (SBU & SSF, 

nr4, 1999, s.48-49). Av dessa 40 artiklar exkluderades 21 på grund av låg kvalitet eller andra 

orsaker. Bortfallsanalys redovisas i bilaga 5. Elva artiklar var av hög kvalitet, varför de togs 

till analys. Resterande åtta var av medel kvalitet och togs till analys eftersom de ansågs styrka 

artiklarna av hög kvalitet samt de ämnesområden som framträdde i materialet. Artiklarna som 

använts i studien redovisas i bilaga 6 (SBU & SSF, nr4, 1999, s.51). 

 

Analys  
Innehållsanalysens arbetssätt kännetecknas av att forskaren på ett systematiskt sätt 

klassificerar data för att lättare kunna identifiera mönster och teman. Målet är att beskriva och 

kvantifiera specifika fenomen (Forsberg & Wengström, 2004, s.146-147). Artiklarna i denna 

litteraturstudie lästes igenom noggrant av båda författarna. Analys av artiklarna utfördes av 

desamma, dels var för sig och dels tillsammans. Huvudfynden i respektive artikels resultat 

plockades ut och översattes från engelska till svenska. Huvudfynden analyserades och 

huvudområden och områden framträdde. Artiklar med gemensamma huvudområden indelades 

i individuellt anpassad vård, aromterapi, musik och massage. Därefter indelades artiklarna 

med gemensamma ämnen inom respektive huvudområde, in i områden. Huvudområdena 

presenteras i studiens resultat som rubriker och områdena som underrubriker.  

 
Etik  
I denna litteraturstudie har etiska överväganden gjorts beträffande urval och presentation av 

resultatet, det vill säga att de inkluderade artiklarna granskats utifrån ett etiskt perspektiv för 

att se om tillstånd från etisk kommitté fanns eller om noggranna etiska övervägningar gjorts. 

Litteraturstudien bygger på vetenskapliga artiklar som är etiskt granskade vilket gör att 

studien inte berörs av en ansökan om etisk prövning (Forsberg & Wengström, 2004, s.73-74).  

 



6                              

Resultat 
Resultatet i denna litteraturstudie omfattar 19 vetenskapliga artiklar, varav 15 utförda med 

kvantitativ metod, två med kvalitativ metod samt två med en kombination av båda metoderna. 

De länder studierna genomfördes i var Sverige, England, Kina, Canada, USA, Korea, Taiwan, 

Australien och Italien. Studiernas klassificering och värdering presenteras i bilaga 6. Vid 

analysarbetet framträdde fyra huvudområden, vilka var individuellt anpassad vård, 

aromterapi, musik och massage. Under varje huvudområde framträdde flera områden. 

Resultatet indelas med rubriker för varje huvudområde och underrubriker för respektive 

område.  

 

Individuellt anpassad vård 

Individuella åtgärder 

Utbildning i personcentrerad vård 

Individuell aktivitetsnivå 

Aromterapi  

Applicering med citronmeliss 

Aromterapi och massage 

Inhalation av lavendel 

Musik  

Individuellt anpassad musik 

Lugn musik i olika kombinationer 

Musikterapi  

Massage  

Handmassage i kombination med annan behandling 

Lätt massage 

Massage och aromterapi 

 

Individuellt anpassad vård 

Individuella åtgärder 

Studien, ”The closing group intervention”, hade som syfte att genom ett icke farmakologiskt 

alternativ minska agitation och oro, öka graden av socialt beteende, minska användandet av 

tvång och antipsykotiska läkemedel hos dementa personer. Åtgärden var att 

behandlingsteamet skulle eliminera bidragande faktorer till agitation och oro av biologisk, 



7                              

psykosocial och miljömässig art genom dagliga genomgångar av omvårdnaden. Man tittade 

på och vidtog förändringar gällande överstimulering, övervårdande, understimulering, 

temperatur, ljus, musik och delaktighet. Naomi Feil´s validationsprinciper användes för att 

finna ett behandlingspaket. Resultatet visade att agitation och oro minskade signifikant för de 

dementa som ingick i studien (Putman & Wang, 2007).  

 

Behandlingsgruppen fick icke farmakologiska, individuellt anpassade åtgärder, förankrade i 

personcentrerad vård. Detta enligt TREA instrument som är en systematisk metod för att 

skapa individuella ickefarmakologiska åtgärder för att möta behoven hos agiterade personer. 

När TREA används samlas information om den agiterade personen in från anhöriga, 

vårdpersonal och genom observation av personens beteende och miljö. Denna information 

används därefter för att individuellt anpassa åtgärder med syfte att minska agitationen hos den 

demente. Det kan till exempel handla om att använda sig av musik, foton, tidningar, böcker, 

pussel, dockor, kort, bollar, massage, promenad i trädgård. I studien utfördes åtgärderna den 

tid då de dementas agitativa beteenden visat sig vara som vanligast och minskade signifikant 

dessa beteenden (Cohen-Mansfield, Libin & Marx, 2007).  

 

Åtgärden i studien var att tydliggöra den demenssjukes identitet och grad av demens för att 

skapa individuella åtgärder som skulle användas i omvårdnaden. Intervjuer utfördes de 

dementa, deras anhöriga och vårdpersonalen om den dementes identitet och vilken som var 

den mest tydliga, till exempel den professionella rollen. Informationen användes därefter för 

att utforma speciella åtgärder för att öka den dementes välbefinnande och medvetenhet samt 

minska dennes agitativa beteende. Med tanke på just den professionella rollen ombads till 

exempel en före detta flygplansmekaniker hjälpa till och bygga ett modellflygplan, andra 

bakade kakor, läste genom kontrakt och rättade skrivböcker. Resultatet visade att 

välbefinnandet ökade och agitationen minskade hos deltagarna i behandlingsgruppen (Cohen-

Mansfield, Parpura- Gill & Golander, 2006). 

 

Utbildning i personcentrerad vård 

I en studie fick sjuksköterskorna handledning och utbildning i personcentrerad vård av 

psykolog och arbetsterapeut. Syftet var att förändra den psykosociala vården för de 

demenssjuka som sjuksköterskorna vårdade och minska deras neuroleptikabehandling mot 

agitativt beteende. Åtgärden resulterade i att de dementas behandling med neuroleptika 

minskade signifikant utan ökning av deras agitation (Fossey et al. 2006).  
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Individuell aktivitetsnivå 

”The BACE intervention” gick ut på att kontrollera schemat över de dagliga aktiviteterna för 

att finna balans mellan tiden de dementa var i ett högaktivt tillstånd respektive lågaktivt 

tillstånd. Interventionen bestod av tre faser. I den första fasen gjordes en bedömning. I den 

andra fasen sattes diagnos och planerades för korrigering av obalansen. I den tredje fasen 

startades ett nytt aktivitetsschema. Syftet med schemat var att omfördela de individuella 

aktiviteterna för att minimera obalans i de dementas aktivitetsnivå och därmed minska deras 

agitation. De agitativa beteendena minskade signifikant för de dementa i studien (Kovach, 

Taneli, Dohearty, Schlidt, Cashin, & Silva- Smith, 2004).  

 

Aromterapi 

Applicering med Citronmeliss  

Agitationen minskade signifikant i behandlingsgruppen som smordes i ansikte och på armar 

två gånger dagligen med olja av Citronmeliss. Behandlingen gavs i sex doser olja per dag, 

totalt 200 mg. Appliceringen tog en till två minuter. Störst förbättring syntes av minskad 

fysisk icke aggressiv agitation (motorisk rastlöshet), verbal icke aggression (skrik) och fysisk 

aggression (slag, spark) (Ballard, O´Brien, Reichelt & Perry, 2001).  

 

Aromterapi och massage 

Man jämförde tre grupper demenssjuka som fick olika behandlingar; aromterapi och massage, 

samtal och aromterapi och massage med olja. Behandlingarna gavs två dagar per vecka, åtta 

gånger per dag, uppdelat på fyra perioder. Resultatet visade en mer jämn minskning i agitativ 

motorisk oro efter behandlingen med aromaterapi och massage, främst under perioden mellan 

kl.15-16 jämfört med de andra behandlingarna (Smallwood, Brown, Coulter, Irvine & 

Copland, 2001).   

 

Inhalation av Lavendel 

Effekten på agitation hos dementa skulle undersökas i en studie, av att inandas olja av 

Lavendel jämfört med Solrosolja. Oljorna inandades genom att två droppar applicerades på en 

bomullstuss som sattes i speciella aromspridare. Två spridare placerades på vardera sidan om 

de dementas kudde minst en timma varje natt. Agitationen minskade signifikant efter 

behandlingen med lavendelolja. Mest minskades irritation, motorisk oro, nattlig oro (Wan- ki 

Lin, Chan, Fung- leung Ng & Chiu- wa Lam, 2007). 
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Musik 

Individuellt anpassad musik 

I en studie fick behandlingsgruppen tre olika typer av behandlingar: lyssna på favoritmusik, 

handmassage samt favoritmusik och handmassage tillsammans. Varje behandling varade i tio 

minuter. Resultatet visade att verbal agitation (skrik) och fysiska icke aggressiva beteenden 

(rastlöshet) minskade signifikant av alla tre behandlingarna oavsett om de kombinerades eller 

inte, samt att effekten höll i sig även en timma efter behandlingen (Hicks- Moore & Robinson, 

2008). Effekten undersöktes av behandling med bakgrundsmusik som de demenssjuka tyckte 

om och att vårdpersonalen sjöng med till musiken under den tid morgon omvårdnad i 

badrummet utfördes. Observationen visade minskad agitation som skrik och motstånd i 

omvårdnaden samt att interaktionen och kommunikationen upplevdes förbättrad mellan 

demenssjuk och vårdpersonal jämfört när omvårdnad utfördes utan bakgrundsmusik eller 

medsjungande vårdpersonal (Götell, Brown & Ekman, 2002).  

 

Effekten jämfördes mellan två olika behandlingar; att lyssna på individuellt anpassad musik 

och att lyssna på klassik musik med ljud av havsvågor. Behandlingen gavs till fyra 

demenssjuka under de perioder när de var som mest agiterade. Behandling med musik med 

havsvågor gav ingen effekt. Behandling med individuellt anpassad musik resulterade i att två 

av de dementa blev lugnare eller skrek mindre, en blev lugnare ibland och en påverkades inte 

alls (Ragneskog, Asplund, Kihlgren & Norberg, 2001). Effekten på agitativt beteende hos 

dementa av att lyssna på individuellt anpassad musik skulle jämföras med effekten av att 

lyssna på klassisk musik. Behandlingarna gavs tre gånger tio minuter, två gånger per vecka. 

Resultatet visade att deltagarnas agitativa beteende minskade signifikant när de fick lyssna på 

individuellt anpassad musik jämfört med när de lyssnade på klassisk musik. Denna minskning 

varade under uppspelningen av musiken och 30 minuter efter (Gerdner, 2000).  

 

Lugn musik i olika kombinationer 

I en studie fick fyra grupper dementa olika behandlingar: lugn musik, handmassage samt lugn 

musik och handmassage samt en kontrollgrupp utan behandling. Varje behandling varade i tio 

minuter. Deltagarnas agitativt beteende minskade signifikant, jämfört med kontrollgruppen, 

av de olika behandlingarna oavsett om de kombinerades eller inte. Behandlingarna hade även 

effekt en timma efter att de givits. Handmassage hade störst effekt på verbal agitation 

(Remington, 2002). Förekomsten av agiterade beteenden hos de dementa minskade under 

kvällsmålet när klassisk musik spelades jämfört med när musik inte spelades. Som sidoeffekt 
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noterades mer lugna och harmoniska måltider. De dementa var gladare och mindre oroliga 

och satt kvar längre (Hicks-Moore, 2005). Behandling i grupp med lugn musik och 

kroppsrörelser i takt till musiken 30 minuter på eftermiddagen, två gånger i veckan minskade 

signifikant agitativt beteende. Den musik som valdes var känd för deltagarna och hade 

lämplig rytm och tempo så att deltagarna kunde röra sig till den efter instruktion av forskarna 

(Sung, Chang, Lee & Lee, 2006).   

 

Musikterapi  

Behandling med musikterapi i grupp, 30-45 minuter i veckan, minskade agitativa beteenden 

som vandrande, plockande, skrik, oro, upprepande frågor, rastlöshet under behandlingen och 

omedelbart efter behandlingen. Grupperna bestod av två till tio deltagare per gång. Musiken 

valdes av den behandlande musikterapeuten och varierade beroende på deltagarnas behov, 

förmågor, bakgrund och musikaliska preferenser. De dementa deltog genom att lyssna på 

musiken, välja eller önska favoritsång, gissa sångtitlar, sjunga, spela instrument, röra sig till 

musiken samt diskutera känslor och minnen. Behandlingen var mest effektiv på Alzheimer 

sjuka som var verbalt aggressivt agiterade (Ledger & Baker, 2007).  

 

BPSD, så som agitation minskade signifikant för behandlingsgruppen som fick musikterapi. 

Behandlingen med musikterapi gavs i 30 terapisessioner uppdelade på tre omgångar och 30 

minuter per gång. En ickeverbal inriktning för musikterapin valdes. Både rytmiska och 

melodiska instrument användes för att främja kommunikationen mellan deltagarna. De mest 

relevanta resultaten av musikterapi var minskad vanföreställning, agitation, oro, irritation, 

avvikande motorisk aktivitet och nattligt störande beteende. Förbättringen höll i sig fyra 

veckor efter behandlingens slut (Raglio et al. 2006).  

 

Massage 

Handmassage i kombination med annan behandling 

I en studie fick behandlingsgruppen tre olika typer av behandlingar: lyssna på favoritmusik, 

handmassage samt favoritmusik och handmassage tillsammans. Varje behandling varade i tio 

minuter. Resultatet visade att verbal agitation (skrik) och fysiska icke aggressiva beteenden 

(rastlöshet) minskade signifikant av alla tre behandlingarna oavsett om de kombinerades eller 

inte, samt att effekten höll i sig även en timma efter behandlingen (Hicks- Moore & Robinson, 

2008). I en annan studie fick fyra grupper dementa olika behandlingar: lugn musik, 

handmassage samt lugn musik och handmassage samt en kontrollgrupp utan behandling. 
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Varje behandling varade i tio minuter. Deltagarnas agitativa beteende minskade signifikant 

jämfört med kontrollgruppen, av de olika behandlingarna, oavsett om de kombinerades eller 

inte. Behandlingarna hade även effekt en timma efter att de givits. Handmassage hade störst 

effekt på verbal agitation (Remington, 2002). Handmassage i fem minuter och beröring av 

armar och axlar tillsammans med lugnande samtal morgon och kväll under tio dagar, 

minskade episoderna av dysfunktionella beteenden och däribland agitation bland de dementa i 

studien. Effekten höll i sig fem dagar efter behandlingens slut, men minskade signifikant. 

(Kim & Buschmann, 1999).   

 

Lätt massage 

Lätt massage på panna, axlar, rygg och händer två gånger i veckan i 15 minuter var effektivt 

för värk och minskade agitativt beteende under behandlingen. Effekten varade dock inte så 

lång tid efter behandlingen (Sansone & Schmitt, 2000).  

 

Massage och aromterapi 

Man jämförde tre grupper demenssjuka som fick olika behandlingar; aromterapi och massage, 

samtal och aromterapi och massage med olja. Behandlingarna gavs två dagar per vecka, åtta 

gånger per dag, uppdelat på fyra perioder. Resultatet visade en mer jämn minskning i agitativ 

motorisk oro efter behandlingen med aromaterapi och massage, främst under perioden mellan 

kl.15-16 jämfört med de andra behandlingarna (Smallwood et al., 2001).   

 

Diskussion 
Metoddiskussion 

Den artikelsökning som gjordes gav många träffar. Åtskilliga artiklar och abstrakt lästes 

igenom och urvalsprocessen för litteraturstudien gjorde att inkludering och exkludering kunde 

ske på ett relevant sätt. Kvalitativa och kvantitativa artiklar analyserades och textmaterialet i 

artiklarna gav icke farmakologiska omvårdnadshandlingar som skulle beskrivas. Artiklarna 

var skrivna på engelska och kunde översättas bra. Sökorden som användes var anpassade efter 

syftet. Sökorden justerades med mesh- termer. Vår bredd på sökning var 1998 – 2008, vilket 

gav ett stort antal abstrakt och fulltextartiklar vilket anses positivt för vårt syfte. Artiklarna 

som ligger till grund för litteraturstudien baseras på undersökningar genomförda i flera olika 

länder. Denna spridning har därför inte givit ett likriktat resultat utan snarare en intressant 

bredd då detta kan föranleda ökad kunskap om olika omvårdnadshandlingar som minskar 
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agitation hos demenssjuka och där personal genom utbildning eller handledning kan minska 

agitation hos demenssjuka. För att vår förförståelse inte skulle påverka urval och exkludering 

respektive inkludering fick vår sökning ske genom öppen process för vad som fanns att finna. 

Därmed fick de artiklar som kvalitetstestades ge oss de metoder som presenterats i resultatet. 

Således kan andra omvårdnadshandlingar finnas om syfte och sökning formulerats på annat 

sätt. Det resultat som vi analyserat har en god kvalitet då de är begränsade utifrån vårt syfte 

och krav på hög kvalitet samt att den analys som användes medförde att delområden och fyra 

huvudområden växte fram och blev tydliga. Detta medför att resultatet bör betraktas som 

trovärdigt. I analysarbetet användes olika faser där vi delade upp och om och om igen beskrev 

del för del till helhet för att inte påverka varandra. Artiklarnas samstämmighet med 

undersökningsmetoder, interventioner att finna ickefarmakologiska omvårdnadshandlingar för 

att minska agitation hos demenssjuka gör att vi anser resultatet trovärdigt och användbart. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva omvårdnadshandlingar som kan användas av 

vårdpersonal för att lugna demenssjuka med agiterat beteende. Genom analysprocessen 

framträdde fyra huvudområden, vilka är presenterade i resultatet som rubriker. Dessa är 

individuellt anpassad vård, aromterapi, musik och massage. Personer med demenssjukdom 

hamnar i en beroendeställning till andra och behöver mötas efter sina behov. Därför menar vi 

att det är speciellt viktigt att vårdpersonal inom demensvården vid agitativa beteenden kan 

hantera olika typer av omvårdnadshandlingar. När personal i olika yrkesroller får ökad 

förståelse för att olika omvårdnadshandlingar kan lugna agiterade beteenden hos demenssjuka 

kan det således leda till minskat behov av neuroleptika.  
 

Individuellt anpassad vård 

I vår litteraturstudie fann vi att vårdpersonal kan minska demenssjuka personers agitativa 

beteende genom individualiserad omfördelning av daglig aktivitet och balansering mellan hög 

aktivitet och låg aktivitet (Kovach et al., 2004). Åtgärderna som anpassas individuellt kan 

bestå av musik, foton, tidningar, böcker, pussel, dockor, kort, bollar, massage eller promenad i 

trädgård (Cohen-Mansfield et al., 2007). Genom att personal får handledning eller utbildning i 

personcentrerad vård kan de minska agitationen hos personer med demenssjukdom (Fossey et 

al., 2006). Agitation är en del av BPSD och kan bero på överstimulering, understimulering 

eller övervårdande. Agitation kan minskas när personal bemöter den demenssjuke med att se 

över och vidta förändringar i överstimulering, övervårdande, understimulering, temperatur, 
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ljus, musik och delaktighet, enligt Naomi Feil´s validationsprinciper (Putman & Wang, 2007). 

En intressant artikel tilltrots låg kvalitet handlade om Snoezelen (multi sensory behavior 

therapy) där man erbjuder en person sinnesstimulering i en anpassad miljö kopplat till ett 

speciellt förhållningssätt för att skapa en trygg atmosfär, utvecklar och stimulerar till glädje 

och njutning. Vårdpersonal som använder Snoezelen kan minska demenssjukas apatiska 

beteenden och minska agitations beteenden hos demenssjuka (Staal et al., 2007). Genom 

handledning kan personal med positiv relation i balans mellan vårdare och patient använda 

strategier som bekräftelse, återkoppling och vägledande vård och på så vis lära sig bemästra 

och minska svåra agitativa beteenden hos demenssjuka (Skovdahl et al., 2003), och i 

interaktionen mellan vårdpersonal och demenssjuk tydliggöra och bevara den demenssjukes 

identitetsroll genom att se ”personen bakom sjukdomen”, ökar välbefinnandet och agitationen 

minskar (Cohen-Mansfield et al., 2006). Det förefaller således, enligt vår uppfattning, som att 

den individuella anpassningen i bemötandet av den demente är av vikt för att förebygga och 

lindra dennes agitativa beteenden. Att förstå och utforma omvårdnadshandlingar för den 

enskilde demenssjuke sammanflätar på ett effektivt sätt flera användbara metoder. 

 

Aromterapi 

Det föreföll oss intressant att aromterapi kan användas som omvårdnadshandling för att ligga 

steget före agiterat beteende hos demenssjuka. Exempel på typer av agitation som visat sig 

påverkas av denna metod är fysisk icke aggressiv agitation (motorisk rastlöshet), verbal icke 

aggression (skrik) och fysisk aggression (slag, spark) genom att man smorde de demenssjuka 

med olja av Citronmeliss på armar och ansikte (Ballard et al., 2001). Ett annat exempel är när 

aromterapi kompletterad med massage gavs på eftermiddagen, minskades agiterat beteende så 

som motorisk rastlöshet, skrik och fysisk aggression (Smallwood et al., 2001). Samt när olja 

med Lavendel spreds via aromspridare någon timma på natten i den demenssjukes sovrum, 

minskade nattliga agiterade beteenden som oro, irritation eller motoriskt oro (Wan-ki Lin et 

al., 2007).  

 

Musik 

Individuellt anpassad musik i vården om demenssjuka är en omvårdnadshandling som kan 

minska agitativt beteende så som aggressivitet, rastlöshet, förvirring eller upprepningar 

(Gerdner, 2000). Denna typ av musik har även visat sig minska verbal agitation i form av 

skrik (Ragneskog et al., 2001). Agitation hos demenssjuka kan även minska när de lyssnar till 

lugnande musik och samtidigt får handmassage (Remington, 2002). Agitativa beteenden och 
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den demenssjukes motstånd mot att behöva ta emot hjälp är ibland två skilda syndrom. Det 

kan vara viktigt att skilja dessa åt, då de kräver skilda omvårdnadshandlingar (Volicer, Bass, 

& Luther, 2007). Motstånd från demenssjuk vid morgon omvårdnad kan minskas genom att 

musik spelas i bakgrunden och personal sjunger till musiken (Götell et al., 2002). 

Förekommer agitations beteenden på eftermiddagar, kan de minskas med lugnande musik och 

kropps rörelser i takt till musiken (Sung et al., 2006). Är demenssjuka däremot agiterade vid 

måltider blir de lugnare och mindre agiterade om klassisk musik spelas under måltiderna 

(Hicks-Moore, 2005). Om vårdpersonal spelar den demenssjukes favoritmusik, minskar det 

både verbal agitation (skrik) och fysiskt icke aggressiva beteenden (motorisk rastlöshet) 

(Hicks-Moore et al., 2008). Musik som terapi till framförallt Alzheimer sjuka minskar deras 

agitativa vandrande, upprepande, plockande, oroliga, rastlösa beteende och minskar mest 

deras skrikande beteende (Ledger et al., 2007). 

 

Massage 

Massage kan uppfattas ta mycket tid i anspråk för den som ska utföra den, men så behöver det 

inte vara, enligt vår uppfattning efter att ha tagit del av materialet till denna studie. Och den 

lugnande effekt massage ger anser vi vara värdefull som omvårdnadshandling vid agitation 

hos demenssjuka personer. Vårdpersonal som ger handmassage till agitativa demenssjuka, 

minskar deras beteenden som verbal agitation (skrik) och fysiska icke aggressiva beteenden 

(motorisk rastlöshet) (Hicks-Moore et al., 2008), och minskar på kort tid dessa agitativa 

beteenden vid måltider genom handpåläggning eller kroppskontakt (Hansen et al., 2008). När 

handmassage ges samtidigt med lugn musik minskas verbal agitation (skrik) (Remington, 

2002). Vårdpersonal kan minska agitativa beteenden genom att ge lätt massage på panna, 

axlar, rygg och händer (Sansone et al., 2000), och om vårdpersonal samtalar lugnande och 

samtidigt ger handmassage till den demenssjuke som är agiterad och orolig blir personen 

lugnare (Kim et al., 1999).  Med massage och samtidig aromterapi till demenssjuka som har 

agitativ motorisk oro (rastlöshet) minskas deras motoriska oro framförallt på eftermiddagar 

(Smallwood et al., 2001). 

 

Vi vill betona vikten av att utprovning av icke farmakologisk omvårdnadshandling mot 

agiterat beteende ibland bör förekommas av medicinsk undersökning av läkare. Det kan även 

vara av vikt att undersöka om den demente har ont någonstans eftersom smärta har visat sig 

kunna öka agitativt beteende (Mahoney & Peters, 2008). I en studie av 125 gravt demenssjuka 

med i genomsnitt 14,6 läkemedel dog 88st inom sex månader. Trots att de blev sämre blev 
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preparaten inte färre, bara ändrade (Blass et al., 2008). Neuroleptikabehandling mot agiterat 

beteende kan minskas utan att agitativt beteende för den delen ökar (Fossey et al., 2006) För 

demenssjuka med agitativa beteenden som aggression, skrik, vandrande eller rastlöshet 

behövs professionell rekommendation av icke läkemedels behandling som i första hand är 

psykosocial. Att i första hand lindra beteenden med neuroleptika som beprövad behandling tar 

tid att arbeta bort (Turner, 2004), men minskad agitation hos demenssjuka leder i sin tur till 

mindre tvång i vården (Putman et al., 2007), och om Snoezelen används implementerat i 

dagliga vården om demenssjuka minskar även hospitaliceringen (Staal et al., 2007). Agitativa 

beteenden minskar till individuellt anpassad musik och även en tid efter att de lyssnat till 

musiken (Gerdner, 2000). Spelas musik i bakgrunden i samband med omvårdnad i badrummet 

där personal samtidigt sjunger till musiken minskas agitation och motstånd från demenssjuke 

och kommunikationen i interaktionen förbättras (Götell et al., 2002). Om klassisk musik 

spelas under måltiderna minskas agitativt beteende och sitter kvar längre under måltiderna 

(Hicks-Moore, 2005). Demenssjuka som har agitativ motorisk oro (rastlöshet) och får 

neuroleptika behandlingar medför stora kostnader och ger dessvärre bieffekter. Med lägre 

kostnader och mindre bieffekter minskas agitativa beteenden med aromterapi och samtidig 

massage, framförallt på eftermiddagar (Smallwood et al., 2001). 

 

Slutsats 

Oro, irritabilitet och aggressivitet det vill säga agitation, är en del av BPSD, som är vanligt 

förekommande hos demenssjuka. I omvårdnaden om personer med demens som har agiterat 

beteende kan vårdpersonal använda olika omvårdnadshandlingar, enligt resultatets 

huvudområden, för att underlätta mötet och kunna lugna den demenssjuke. Det är viktigt att 

ge handledning och utbildning till vårdpersonal som vårdar demenssjuka. För att minska 

agitation, det vill säga lugna demenssjukas svåra beteenden för att kunna bemästra och möta 

och ge omvårdnad behöver vårdpersonal kunskap om olika omvårdnadshandlingar, genom 

utbildning och kontinuerlig handledning. I valet av omvårdnadshandling behöver all 

vårdpersonal beakta balansen i de dagliga aktiviteterna, anpassa aktiviteterna individuellt. 

Vikten av att aktivera bör ses som ett likhetstecken, enligt vår tolkning, med att även 

avaktivera den demenssjuke, för att minimera risken för över- eller understimulering. Lika 

viktigt att vårdpersonal har kunskap om demenssjukdom är att vårdpersonal även ser 

individen bakom demenssjukdomen för att bevara den demenssjukes identitet.  
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Figur 1. Modell av sammanflätning mellan resultatets olika huvudområden. 

 

Modellen är en syntes av resultatets huvudområden utifrån hur vi tolkat. Modellen beskriver 

hur olika omvårdnadshandlingar kan sammanflätas utifrån den individuella anpassningen av 

vården om den agiterade demenssjuke. Att använda sig av t ex musik, aromterapi eller 

massage i omvårdnaden om demenssjuka har i resultatet visat sig minska agitation och 

resultatet visar även vikten av handledning eller utbildning för vårdpersonal om individ 

anpassad vård. Därför vill vi med denna modell beskriva hur de olika handlingarna i en 

naturlig sammanflätning kan närma sig varandra. Genom vår tolkning av resultatet kunde 

således dessa fyra huvudområden sammanflätas med varandra i det individuellt anpassade 

valet av omvårdnadshandling. När omvårdnadshandlingen individanpassades vid olika typer 

av agitation och vid olika tidpunkter på dygnet minskade agitationen hos demenssjuka 

personer. Med denna modell vill vi inspirera till fortsatt forskning. 
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Bilaga 1.  
Tabell 1. 

                                                                                   A. Affekta symtom 
- Depression, mani/hypomani, ångest/oro, 

irritabilitet 
 

 B. Psykossymtom 
- Hallucinationer, vanföreställningar, felaktig 

identifiering  
 C. Hyperaktivitet 

- Psykomotorisk agitation (både verbalt och 
fysisk, aggressiv, nonaggressiv, 
vandingsbeteende, ropbeteende), 
sömnstörning 

 
 
 
 D. Apati 
 - Initiativlöshet, tillbakadragenhet, förlust av 

intressen  
 

BPSD (Läkemedelsverket, 2008). 
 

Tabell 2. 
• Bristande impulskontroll  
• Bristande insikt och omdöme 

 • Verbal aggressivitet, hot om aggressivitet 
• Verbalt störande men ej aggressiv eller hotande 

 • Fysiskt hotande, kan skada sig själv 
• Fysiskt hotande, kan skada andra  
• Fysiskt aggressiv, skadar sig själv och andra 

 

Symtom vid agitation (Marcusson et al., 2003). 

 

Tabell 3. 

 • Omgivningsförhållanden 
- Brister i miljö?  - Möjlighet till fysisk aktivitet, utomhusvistelse? 
- Tillräckligt med personal?  

• Psyke 
 - Uppenbar psykos? 

- Konfusionstillstånd? 
 • Kroppslig sjukdom 

- Bakomliggande kroppslig orsak (smärta, 
infektion, förstoppning, urinstämma)?  

• Läkemedel  
- Interaktioner, biverkningar, överdos, abstinens? 

  

Orsaker till agitation (Marcusson et al., 2003)



  

Bilaga 2. Tabell över sökvägar 
Databas  Sökord  Datum  Antal träffar Granskade Till analys  Begräsning  
PubMed Dementia (Mesh) 

AND 
psychomotor 
agitation (Mesh)  

090201 320 19 12 Abstract 
available, 
fulltext, 
published in 
last 10 years. 

PubMed  Dementia (Mesh) 
AND nurse- 
patient relations 
(Mesh) 

090121 60 1 1 Abstract 
available, 
fulltext, 
published in 
last 10 years. 

PubMed  Dementia (Mesh) 
AND 
professional- 
patient relations 
(Mesh) 

090121 121 1 0 Abstract 
available, 
fulltext, 
published in 
last 10 years. 

Pubmed Dementia (Mesh) 
AND 
professional- 
patient relations 
(Mesh) AND 
nursing (Mesh) 

090128 16 2 0 Abstract 
available, 
fulltext, 
published in 
last 10 years. 

Pubmed  Dementia (Mesh) 
AND 
psychomotor 
agitation (Mesh) 
AND therapeutics 
(Mesh) 

090201 127 2 0 Abstract 
available, 
fulltext, 
published in 
last 10 years. 

Pubmed  Dementia (Mesh) 
AND 
psychomotor 
agitation (Mesh) 
AND treatment 

090203 258 5 1 Abstract 
available, 
fulltext, 
published in 
last 10 years. 

Pubmed  Alzheimers 
disease (Mesh) 
AND 
professional- 
patient relations 
(Mesh) AND 
nursing (Mesh) 

090208 13 1 1 Abstract 
available, 
fulltext, 
published in 
last 10 years. 

Pubmed  BPSD nursing  090201 41 1 0 Abstract 
available, 
fulltext, 
published in 
last 10 years. 

Cinahl  (MH “Dementia”) 
AND (MH 
“Psychomotor 
agitation”) 

090127 87 4 1 Abstract 
available, 
fulltext, 
published in 
last 10 years, 
peer reviewed. 

Cinahl (MH “Dementia”) 
AND (MH 
“Agitation”) 

090203 125 3 2 Abstract 
available, 
fulltext, 
published in 
last 10 years, 
peer reviewed. 

Cinahl (MH “Dementia”) 
AND (MH 
“Nurse- patient 
relations”) 

090204 101 1 1 Abstract 
available, 
fulltext, 
published in 
last 10 years, 
peer reviewed. 



  

Bilaga 3. 
Artikelgranskning  
(Inspirerad av Hellzén, Johanson & Pejlert för urval i SBU-rapport, nr4, 1999). 
 

Artikel nr:………….   Granskare:………………………………………….. 

Författare:……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

Titel:…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………..………………………………………… 

Årtal:……….. Tidskrift:…………………………………………………………… 

Land där studien utfördes: ……………………………………………………………………… 

Typ av studie:  Original         □        Review         □    Annan    □………………….. 

      Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Område:   

1…………………………………….   □ 

2……………………………………..   □ 

3……………………………………..   □ 

4……………………………………..   □ 

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □  

Kommentar:…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □ 
Motivering:…………………………………………………………………………………….



  

KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                □             Intervention        □ 

                          Annan                       □........................................................................... 

Kvantitativ:      Retrospektiv           □         Prospektiv          □ 

                           Randomiserad          □             Kontrollerad       □ 

                           Intervention             □             Annan                 □................................... 

 

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N) ……………… 

Tidpunkt för studiens genomförande?.........................................   Studiens längd……………  

Beaktas: Könsskillnader?     Ja □      Nej □            Åldersaspekter?    Ja  □    Nej □ 
 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?  Ja            Nej   

Är perspektiv/kontext presenterade?   Ja            Nej   

Finns ett etiskt resonemang?   Ja             Nej   

Urval relevant?    Ja             Nej   

Är försökspersonerna väl beskrivna?   Ja             Nej   

Är metoden tydligt beskriven?   Ja             Nej   

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?  Ja             Nej   

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?  Ja             Nej   



  

Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 

               Representativt                           Ja □              Nej □ 

               Kontext  Ja □ Nej □ 

Bortfall:  Analysen beskriven Ja □ Nej □ 

                Storleken beskriven Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven  Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod  Ja □ Nej □ 
Vilken statistisk metod är använd? 
…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

                                 Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A .(1999)



  

        Bilaga 4. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod. 

 
 I: Hög II: Medel III: Låg 

C Prospektiv randomiserad studie. Större 

väl planerad och genomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter 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 

P Prospektiv studie utan randomisering. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter, adekvata statistiska 

metoder. 

- 

Litet antal patienter, brister i 

genomförandet, tveksamma 

statistiska metoder 

R Retrospektiv studie. Stort konsekutivt 

patientmaterial väl beskrivet och 

analyserat med adekvata statistiska 

metoder (t.ex. multivariantanalys, 

fallkontroll-metodik, etc.). Lång 

uppföljningstid. 

- 

Begränsat patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, alltför kort 

uppföljning eller inadekvata 

statistiska metoder 

 
 
Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod. 

 I: Hög II: Medel II: Låg 

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 

 
(SBU & SSF nr4, 1999, s.48-49).



  

Bilaga 5. Bortfallsanalys. 

 
Författare Titel Orsak till bortfall 
Akhondzadeh et al.  
(2003)  
Iran  

Melissa officinalis extract in the 
treatment of patients with mild to 
moderate Alzheimer´s disease: a 
double blind, randomised, placebo 
controlled trial.  

Agitation mättes endast som 
sidoeffekt i studien. 

Baillon et al.  
(2004)  
England 

A comparison of the effect of 
Snoezelen and reminiscence therapy 
on the agitated behaviour of patients 
with dementia.  

Låg kvalitet (III).  

Churchill et al.  
(1999)  
USA 

Using a Therapy Dog to Alleviate 
the Agitation and Desocialization of 
People With Alzheimer`s Disease.  

Låg kvalitet (III). 

Cioffi et al.  
(2007) 
Australien 

The effect of environmental change 
on residents with dementia. The 
perceptions of relatives and staff.  

Låg kvalitet (III).  

Davison et al. 
(2007) 
Australien 

An individualized psychosocial 
approach for “treatment resistant” 
behavioral symptoms of dementia 
among aged care residents. 

Preliminär studie. 

Detweiler et al.  
(2008) 
USA 

Does a Wander Garden Influence 
Inappropriate Behaviors in 
Dementia Residents? 

Låg kvalitet (III).  

Dowling et al.  
(2007) 
USA 

Light Treatment for 
Neuropsychiatric Behaviors in 
Alzheimer´s Disease.  

Låg kvalitet (III).  

Farran et al.  
(2007) 
Ryssland 

Efficacy of Behavioral Interventions 
for Dementia Caregivers. 

Låg kvalitet (III). 

Hawranik et al. 
(2008) 
Kanada 

Therapeutic Touch and Agitation in 
Individuals With Alzheimer´s 
Disease. 

Låg kvalitet (III). 

Holmes et al.  
(2002) 
England 

Lavender oil as a treatment for 
agitated behaviour in severe 
dementia: a placebo controlled 
study.  

Pilotstudie. 

Lee et al.  
(2003) 
England 
 

Mellisa aromatherapy as safe and 
effective treatment 

Dublett – återges av andra 
författare. 

Lee et al. 
(2008) 
Korea 

Effects of indoor gardening on 
sleep, agitation and cognition in 
dementia patients – a pilot study. 

Pilotstudie. 

Lovell et al.  
(1995) 
USA 

Effect of bright light treatment on 
agitated behavior in institutionalised 
elderly subjects.  

Utanför inklusionskriterierna på 
grund av för gammal studie.  

Miller et al. 
(2001) 
USA 

Audio Presence Intervention for 
Decreasing Agitation in People with 
Dementia.  

Låg kvalitet (III). 

Sellers et al. 
(2005) 
USA 

The Evalution of av Animal 
Assisted Therapy Intervention for 
Elders with Dementia in Long- 
Term Care. 

Låg kvalitet (III). 

Skjerve et al 
(2004) 
Norge  

Improvement in behavioural 
symptoms and advance of acitivity 
acrophase after short- term bright 

Låg kvalitet (III). 



                             

light treatment in severe dementia.  
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.  

Låg kvalitet (III).  

Staal et al. 
(2007) 
USA 

The effects of Snoezelen (multi- 
sensory behavior therapy) and 
psychiatric care on agitation, 
apathy, and activities of daily living 
in dementia patients on a short term 
geriatric psychiatric inpatient unit.  

Pilotstudie. 

Testad et al. 
(2005) 
Norge 

The effect of staff training on the 
use of restraint in dementia: a 
single- blind randomised controlled 
trial.  

Svarar inte upp emot 
litteraturstudiens syfte på grund av 
att det agitativa beteendet inte 
minskade.  

Tondi et al.  
(2007) 
Italien 

Validation therapy (VT) in nursing 
home: a case- control study. 

Låg kvalitet (III). 

Van Weert et al.  
(2005) 
Holland 

Behavioral ans Mood Effects of 
Snoezelen Integrated into 24- Hour 
Dementia Care. 

Svarar inte upp emot 
litteraturstudiens syfte på grund av 
att det agitativa beteendet inte 
minskade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bilaga 6. Tabell över artiklar i resultatet (SBU & SFF nr4, 1999).  
 

Författare, 
år och land 

Undersökni
ngspersoner

Studiedesign Metod/ 
instrument 

Resultat Kvalitet  

Ballard et al. 
(2002) 
England 

n=71 
(bortfall=1) 

C  
Kvantitativ metod.  
Mann- Whitney U- test.  
SPSS. 

Observationer och bedömning med olika mätinstrument innan studiens start och efter 
de fyra behandlingsveckorna. Mätinstrument: CMAI (Cohen- Mansfield Agitation 
Inventory), NPI (Neuropsychiatric Inventory), CDR (Clinical Dementia Rating scale), 
DCM (Dementia Care Mapping).  
 

Både behandlings- och kontrollgruppen 
uppvisade signifikanta skillnader i 
agitationsnivå (CMAI) – 35% förbättring i 
behandlingsgruppen och 11% i kontroll 
gruppen. Skillnaden mellan grupperna var 
signifikant högre i behandlingsgruppen. 

Hög  
(I) 

Cohen- 
Mansfield et 
al.  
(2006) 
USA 

n=105 
(bortfall=12)

C  
Kvantitativ metod.  
SPSS.  
Tvåvägs ANCOVA. 

Strukturerade intervjuer med deltagarna, deras familjer och vårdare. Bedömningar med 
MMSE (Mini-Mental State Examin) och BCRS (Brief Cognitive Rating Scale) gjordes 
under intervjuerna. Under strukturerade observationer av deltagarna vid studiens start 
och slut skedde bedömning med olika mätinstrument: LMBS (Lawton´s Modified 
Behaviour Stream), ABMI (Agitation Behaviour Mapping Instrument), MOSES 
(Multidimensional Observation Scale for Elderly Subjects). Behandlingen med 
individuella åtgärder gavs i 30 minuter i fem dagar. 

De individuellt anpassade åtgärderna stärkte 
deltagarnas identitet och ökade deras 
välbefinnande. Agitationen hos deltagarna i 
behandlingsgruppen sjönk, medan den ökade 
något i kontrollgruppen. 

Hög  
(I) 

Cohen- 
Mansfield et 
al.  
(2007) 
USA 

n=167 
(bortfall=3) 

P  
Kvantitativ metod.  
SPSS, ANCOVA. 

Bedömning av deltagarnas kognitiva funtioner med MMSE och BCRS. Strukturerade 
intervjuer med de dementas närmaste vårdare för att fånga depressiva affekter hos 
deltagarna - RDS (Raskin Depression Scale) användes för skattning. Videoinspelade 
observationer då ABMI (Agitation Behavior Mapping Instrument) användes för att 
skatta deltagarnas agitativa beteende. Lawton´s Modified Behavior Stream användes 
vid observationerna för att bedöma positiva och negativa affekter. Behandlingstiden var 
tio dagar och de videoinspelade observationerna skedde fyra timmar de första och sista 
tre dagarna (dag 1-3 och 8-10). 

Agitationen minskade signifikant för 
deltagarna i behandlingsgruppen jämfört med 
kontrollgruppen.  

Hög  
(I) 

Fossey et al.  
(2006) 
England 

n=349  
(bortfall=3) 

C  
Kvantitativ metod.  
Stata version 8.  
Two sample t- test.  
Wilcoxon signed rank test.  

Observationer med bedömningar gjordes innan studiens start och efter 12 månader. Så 
även mätning av mängden neuroleptika för deltagarna. Observationsinstrumentet 
Dementia care mapping användes och CMAI (Cohen- Mansfield Agitation Inventory) 
användes för att skatta deltagarnas agitativa beteenden. Handledning och utbildning av 
sjuksköterskorna i personcentrerad vård pågick två dagar per vecka i tio månader.  

Man kunde genom åtgärderna sänka 
deltagarnas användning av neuroleptika 
signifikant utan att deras agitativa beteenden 
ökade.   

Hög  
(I) 

Gerdner 
(2000) 
USA 

n=45 
(bortfall=6) 

P  
Kvantitativ metod.  
SAS (Statistical Analysis 
System).  
Fisher`s Exact Test. 
Independent samples t- test. 
Wilcoxon´s Rank Sums 
Test. ANOVA. Boneferroni 
post hoc analysis.  

Strukturerade observationer med olika mätinstrument användes i studien. Första veckan 
gjordes bedömning av deltagarnas kognitiva nedsättning med GDS (Global 
Deterioration Scale). Då även bedömning med TPAA (Temporal Patterning 
Assessment of Agitation) för att fånga tidpunkter när deltagarna var som mest 
agiterade. Samt att deltagarnas anhöriga fick fylla i Modified Hartstock Music 
Preference Questionnaire. Vecka två till fyra gjordes bedömning med MCMAI 
(Modified Cohen- Mansfield Agitation Inventory) för att bedöma frekvensen av 
deltagarnas agitation. Under behandlings veckorna gjordes bedömningar med MCMAI 
under behandlingarna och en halvtimma efter. Studien genomfördes så att den ena 
gruppen, A fick behandling med att lyssna på individuellt anpassad musik i tre gånger 
tio minuter, två gånger per vecka i sex veckor. Därefter var de utan behandling i två 
veckor för att sedan få behandling med klassisk musik på nyss nämnda sätt i sex 
veckor. Grupp B fick samma behandling, men i omvänd ordning.  

Deltagarnas agitativa beteenden var 
signifikant färre under uppspelningen med 
individuellt anpassad musik samt en halv 
timma efter, jämfört med när klassisk musik 
spelades.  

Medel  
(II) 
 



                              

Götell et al. 
(2002) 
Sverige  

n=10 
(bortfall=1) 

K  
Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk 
hermeneutisk metod. 
Innehållsanalys. 

Videoinspelade observationer av morgonomvårdnaden, vilket resulterade i 27 
observationstillfällen, det vill säga tre inspelningar per person. Inspelningarna ägde rum 
någon gång mellan kl:07-09 på morgonen och varade 6-22 minuter per gång. Intervjuer 
med vårdarna om omvårdnadssituationen spelades in på band. Nya intervjuer med 
vårdarna senare samma dag.   

Åtgärden med bakgrundsmusik och 
sjungande personal minskade agitation som 
skrik och motstånd samt att interaktionen och 
kommunikationen upplevdes förbättrad 
mellan demenssjuk och vårdpersonal jämfört 
när omvårdnad utfördes utan bakgrunds 
musik eller medsjungande vårdpersonal. 

Hög  
(I) 

Hicks- 
Moore et al.  
(2008) 
Canada 

n=56 
(bortfall=15)

C  
Kvantitativ metod.  
ANOVA. 

Strukturerade observationer med skattning av deltagarnas agitativa beteende med 
CMAI 10 minuter före interventionerna, direkt efter och en timma efter.  

Resultatet visade att verbal agitation och 
fysiska icke- aggressiva beteenden minskade 
signifikant av alla tre behandlingarna och 
effekten höll i sig till bedömningen som 
skedde en timma efter behandlingens slut. 

Hög 
(I)  

Hicks- 
Moore et al. 
(2005) 
Canada 

n=36 
(bortfall=3) 

P 
Kvantitativ metod.  
 

Videoinspelade, strukturerade observationer med skattning av deltagarnas agitativa 
beteende med CMAI under kvällsmåltiderna. 

Förekomsten av agiterade beteenden hos 
dementa minskade under de veckor klassisk 
lugnande musik spelades under kvällsmålet, 
jämfört med de veckor när musik inte 
spelades. Som sidoeffekt noterades mer 
lugna och harmoniska måltider.  

Medel 
(II) 

Kim et al. 
(1999) 
Korea 

n=29 
(bortfall=1) 

P 
Kvantitativ metod.  
ANOVA. 
SPSS.  

Bedömning med MMSE-K (Mini-Mental State Examination Korean Version) innan 
studiens start. Dysfunktionella beteenden bedömdes med E-BEHAVE-AD (Empirical 
Behavioral Pathology in Alzheimer´s disease) dagen före studiens start, i slutet av 
femte och tionde behandlingsdagen, samt fem och tio dagar efter behandlingens slut.    

Behandlingen med handmassage och 
beröring av armar och axlar tillsammans med 
lugnande samtal, minskade episoderna av 
dysfunktionella beteenden och däribland 
agitation. Effekten höll i sig fem dagar efter 
behandlingens slut, men minskade 
signifikant. 

Medel 
(II) 

Kovach et 
al. 
(2007) 
USA 

n=78 
(bortfall=0) 

C 
Kvantitativ metod. 
ANCOVA. 

Bedömning med MMSE innan studiens start. Strukturerade observationer med 
skattning av de dementas aktivitetsnivå och agitation gjordes under första och tredje 
fasen var 15:e minut i 12 timmar. Aktivitetsnivån skattades med ASD (Arousal States 
in Dementia Scale) och agitation med ABMI.  

Agitations beteendena minskade signifikant i 
behandlingsgruppen jämfört med 
kontrollgruppen. 

Medel 
(II) 

Ledger et al.  
(2007) 
Australien 

n=68 
(bortfall=8) 

P 
Kvantitativ metod.  
Repeated measures 
multivariate analysis of 
variance.  

Bedömningar av deltagarnas agitation utfördes med CMAI innan behandlingens början 
och efter tre, sex, nio och tolv månaders behandling.  

Behandling med musikterapi minskade 
betydligt beteenden som vandrande, 
plockande, skrik, oro, upprepande frågor, 
rastlöshet under behandlingen och 
omedelbart efter behandlingen. Önskvärd 
förväntad långtidseffekt efter behandling var 
inte signifikant. Behandlingen var mest 
effektiv på Alzheimer sjuka som var verbalt 
aggressivt agiterad. 

Hög  
(I) 

Putman et 
al.  
(2007) 
USA 

n=16 
(bortfall=3) 

Kvalitativ och kvantitativ 
metod. 
Wilcoxon sign rank test. 

Bedömningar innan studiens start och varje kvartal av deltagarnas kognitiva funktion 
med MMSE, grad av kognitiv nedsättning med GDS (Global Deterioration Scale),  
agitation och oro med CMAI samt sinnesstämning med CDS (Cornell Depression 
Scale). Studien varade i 2 år.  

Åtgärderna minskade deltagarnas agitation 
och oro signifikant . 

Medel 
(II) 

Raglio et al.  n=59 C Varje terapisession videofilmades och bedömning av deltagarnas beteende gjordes i De mest relevanta resultaten med musik Hög  



                              

(2006) 
Italien 

(bortfall=2) Kvantitativ metod. 
SPSS. 
Friedmann`s analysis of 
variance for nonparametric 
data.  

direkt anslutning till sessionerna. Bedömning med MMSE, Barthel Index (funktionell 
status) och NPI efter åtta och 16 veckor med behandling samt efter fyra veckor efter 
behandlingens slut.  

terapi var minskad vanföreställning, 
agitation, oro, irritation, avvikande motorisk 
aktivitet och nattligt störande beteende. 
Skillnaden höll i sig 4 veckor efter 
behandlingen. 

(I) 

Ragneskog 
et al.  
(2001) 
Sverige 

n=4 K 
Kvalitativ metod. 
Slumpmässigt utvalda 
segment ur inspelningarna 
analyserades med tekniken 
- Facial Action Coding 
System 

Video inspelning med systematisk observation med protokoll, av deltagarnas 
ansiktsuttryck pågick samma tider på dagarna under fyra perioder vid de två 
behandlingarna. Varje period bestod av fem till tio minuter utan musik, 30 minuter med 
musik och fem till åtta minuter utan musik. Videosegment per minut av ansiktsuttryck 
studerades. 

Behandling med individuellt anpassad musik 
resulterade i att två av de dementa blev 
lugnare eller skrek mindre, en blev lugnare 
ibland och en påverkades inte alls. 
Behandling med musik med havsvågor gav 
ingen effekt. 

Hög  
(I) 

Remington 
(2002) 
USA 

n=68 C 
Kvantitativ metod.  
ANOVA. 
 
 

De dementas beteende spelades in och bedömdes med CMAI före, under, direkt efter 
och en timma efter behandlingen.  

Agitativt beteende minskade signifikant med 
behandling av lugn musik eller handmassage 
eller med både lugn musik och handmassage 
samtidigt. 
Handmassage hade störst effekt på verbal 
agitation. 

Hög  
(I) 

Sansone et 
al. 
(2000) 
USA 
 

n=71 
(bortfall=12)

 Kvalitativ och kvantitativ 
metod.  
 

Bedömning med MDS2 (Minimum Data Set 2.0) innan studiens start för att bl.a. 
identifiera olika sjukdomar och agitation hos deltagarna. Varje vecka under studien 
bedömdes deltagarnas smärta med Numerical Pain Scale samt oro och agitation med ett 
formulär från ”Institutional Comprehensive Assessment and Referral Evaluation”. 

Lätt massage var effektivt för värk och 
minskade agitativt beteende under 
behandlingen, men effekten varade inte så 
lång tid efter dess slut. 

Medel 
(II) 

Smallwood 
et al.  
(2001) 
England 

n=21 C 
Kvantitativ metod. 
Sheffe test. 
One way analysis of 
variance. 

De dementas beteende videofilmades och bedömdes under 15 minuter i fyra perioder 
per dag (kl:10-11, 11-12, 14-15 och 15-16). En bedömning av de dementas beteenden 
gjordes även innan behandlingens start genom att personerna videofilmades på detta 
sätt under en två veckors period. Bedömningarna skedde genom att de dementas 
beteende kategoriserades efter kategorier beskrivna av ”Bowie and Mountain (1993)” 
(Smallwood et al. 2001, s.1011) 

Resultatet visade en mer jämn minskning i 
agitativ motorisk oro efter behandlingen med 
aromaterapi och massage, främst tiden 
mellan kl.15-16 jämfört med de andra 
behandlingarna 
 

Medel 
(II) 
 

Sung et al.  
(2006) 
Taiwan 

n=40 
(bortfall=4) 

C 
Kvantitativ metod. 
SPSS. 
ANOVA. 

Innan studiens start samt behandlingsvecka två och fyra gjordes strukturerade 
observationer. Under dessa gjordes bedömning av grad av demens med GDS och 
förekomst av agitation med en modifierad form av CMAI- skalan. Modifieringen 
gjorde att de som observerade deltagarna och bedömde deras agitativa beteenden, 
kunde räkna hur ofta varje specifikt agiterat beteende uppstod hos dessa under en 10- 
minuters period. Studien varade fyra veckor. 

Behandling i grupp med lugn musik och 
kroppsrörelser minskade signifikant agitativt 
beteende hos deltagarna i 
behandlingsgruppen. Minskningen kunde ses 
redan efter två veckor med behandling. 

Medel 
(II) 

Wan-ki Lin 
et al.  
(2007) 
Kina 

n=70 C 
Kvantitativ metod. Pearson 
chi- square. Independent 
samples t- test. Paired 
sample t- test. Paired t- test. 
Independent t- test. 

Innan studiens start bedömdes deltagarna med CMMSE (Kinesisk version av MMSE) 
samt deras agitation med CNPI (Kinesisk version av NPI) och CCMAI (Kinesisk 
version av CMAI). Nya bedömningar med CNPI och CCMAI efter de tre första 
behandlingsveckorna, efter de två veckorna utan behandling samt efter de tre sista 
behandlingsveckorna. Deltagarna delades in i två grupper , vilka fick båda 
behandlingarna, det vill säga tre veckor med den ena behandlingen, två veckor utan 
behandling samt tre veckor med den andra behandlingen.  

Graden av agitation minskade signifikant 
efter behandlingen Den agitation som 
minskade mest var irritation, motorisk oro, 
nattlig oro. 

Hög 
(I) 
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