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ABSTRAKT 

 

Inledning: Beteendemässiga och psykiska symtom hos personer med en demenssjukdom 

(BPSD) är vanligt förekommande. Symtomen försvårar vården i det egna hemmet och är ett 

stort lidande för personen med demens och dennes närstående. Det är vanligt att 

läkemedelsförskrivning för personer med demens ökar i samband med dessa symtom. Den 

bakomliggande orsaken skall först utredas innan behandling sätt in och ska i första hand 

baseras på omvårdnadsåtgärder som är personcentrerade. Syfte: Syftet med studien var att 

beskriva omvårdnadsåtgärder som kan lindra beteendemässiga och psykiska symtom hos 

personer med demenssjukdom. Metod: Studien är en integrativ litteraturöversikt baserat på 

15 vetenskapliga artiklar. Artiklarna har sökts i databaserna Cinahl, PubMed och Amed. Data 

har analyserats efter Whittemore och Knafls arbetsprocess. Analysen resulterade i två 

kategorier och sju underkategorier. Resultat: Flertal omvårdnadsåtgärder visade sig ha en 

positiv inverkan på beteendemässiga och psykiska symtom vid en demenssjukdom. Taktil 

massage gjorde att demenssjuka framför allt blev mindre aggressiva, fick sänkt stressnivå 

och bättre sömn. Även musikterapi i form av sång eller rörelser visade också på en 

minskning av BPSD. Andra omvårdnadsåtgärder som hade en positiv inverkan på BPSD var 

fysisk aktivitet. Diskussion: Alla personer har olika erfarenheter och kunskaper. De 

omvårdnadsåtgärder som gjorde en demenssjuk lugnare behöver inte hjälpa en annan 

demenssjuk person. Därför bör vården utformas utifrån den enskilda personens behov och 

intressen.  

 

Nyckelord: beteendemässiga symtom, demens, geriatrisk omvårdnad, integrativ 

litteraturstudie, omvårdnadsåtgärder, psykiska symtom, terapi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Behavioral and psychological symptoms of dementia (BPSD) are common. 

BPSD complicate care in their own home and is a great suffering for the person and family 

members. It is common that drug prescription increases in association to these symptoms. 

The underlying cause should first be assessed before treatment is started, based primarily on 

nursing interventions that are person-centered. Purpose: The purpose of this study was to 

describe nursing interventions that can alleviate behavioral and psychological symptoms in 

people with dementia. Method: The study is an integrative literature review based on 15 

scientific articles. Articles have been applied in the databases CINAHL, PubMed and Amed. 

Data were analyzed by Whittemore and Knafl working process. The analysis resulted in two 

categories and seven subcategories. Results: Several nursing interventions were shown to 

have a positive effect on the behavioral and psychological symptoms of dementia. Tactile 

massage have been given to persons with dementia especially became less aggressive, had 

decreases stress levels and better sleep. Also music therapy in the form of songs or 

movements also showed a decrease of BPSD. It was also shown that physical activity had a 

positive impact on BPSD. Discussion: All people have different experiences and knowledge. 

The nursing interventions that made individuals with dementia calmer do not help another 

person with dementia. Therefore, nursing should be designed according to the individual 

needs and interests.  

 

Keywords: Behavioral symptoms, dementia, geriatric nursing, integrative literature review, 

nursing intervention, psychological symptoms, therapy.  
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BAKGRUND  

Att drabbas av demenssjukdom 

Att drabbas av demenssjukdom innebär att personligheten och de emotionella funktionerna 

påverkas hos personen. Ungefär 24 miljoner människor lever med en demenssjukdom (Ferri 

et al., 2005). Demenssjukdomen beskrivs som en kognitiv nedsättning och intellektuella 

funktioner så som förmågan att planera, förmågan att tänka abstrakt samt att bevara 

sinnesintryck blir nedsatta. Att leva med dessa nedsättningar kan leda till frustration, 

aggression, isolering samt sorg och kan uttryckas på olika sätt (Örulv, 2010). När sjukdomen 

förvärras kan det bli nödvändigt att flytta till ett särskilt boende. Personer med 

demenssjukdom är då beroende av personalen för att etablera och upprätthålla relationer 

med sin omgivning (Hansebo & Kihlgren, 2004). Enligt Boyd (2013) består definitionen av 

demenssjukdom av fler än 100 olika demenssjukdomar. De fyra vanligaste 

demenssjukdomarna är Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, frontallobsdemens och lewy 

body demens. Tidiga symtom på en demenssjukdom är individuellt men består vanligtvis av 

sämre korttidsminne, språksvårigheter, humörförändringar, passivitet samt förvirring av tid, 

rum och personlighet. I Sverige finns det ca 160 000 individer som har en demenssjukdom. 

Risken att insjukna i en demenssjukdom ökar med stigande ålder. Ungefär åtta procent av de 

som är över 65 år har en demenssjukdom och ungefär hälften av alla individer som är över 

90 år. Samhällskostnaderna för vård och omsorg till individer med demenssjukdomar låg år 

2007 på 50 miljarder kronor. Kommunerna stod för 85 %, landstingen 5 % och närstående för 

10 % av kostnaderna (Socialstyrelsen, 2014; Wimo, Johansson & Jönsson, 2009). En 

demenssjukdom går inte att bota och det finns ingen farmakologisk behandling för att 

stoppa sjukdomen, behandlingen består av att lindra olika symtom som kan uppstå (Basun, 

2013; Socialstyrelsen, 2010).  

                                                    

Beteendemässiga och psykiska symtom hos personer med demenssjukdom 

Begreppet beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) utformades av 

International Psychogeriatric Association och definieras som svårigheter relaterat till 

sjukdomen, bland annat svårigheter att tolka och förstå intryck och situationer. En störning i 

perception, tankeinnehåll, sinnesstämning och beteende (Finkel, 2000).  
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Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens är vanligt förekommande och 

uppkommer ofta i mellersta fasen av demenssjukdomen. Åttio procent av alla personer med 

en demenssjukdom uppvisar någon gång BPSD (Lyketsos et al., 2002). De vanligaste 

symtomen vid en demenssjukdom kan delas in i fyra olika grupper. Kognitiv 

funktionsnedsättning, psykologisk funktionsnedsättning, beteendemässiga symtom och 

kroppsliga symtom och är beroende på var i hjärnan skadan finns och hur långt gången 

demensen är (Skog, 2009). Symtom som kan uppträda vid BPSD är vandring, 

vanföreställningar, ångest, känslobetonade yttringar, störd dygnsrytm, aggressivitet, 

hallucinationer och opassande sexualitet. Utlösande faktorer för ett avvikande beteende kan 

vara under- eller överstimulering, ny omgivning, reaktion på vårdrutiner, frustration inför 

dusch, av- och påklädning (Cerejeira et al., 2012; Läkemedelsverket, 2008). BPSD försvårar 

anpassningen till nya förhållanden eller krav. En frontal skada påverkar ofta personligheten 

med försämrad omtanke, omdöme samt oförmåga att planera. Studier har visat att 

ovanstående symtom försvårar vården i det egna hemmet och är väldigt påfrestande för 

vårdpersonalen. Personen kan exempelvis reagera starkt med aggressivitet vid duschning, 

ibland varje gång och ibland bara mot vissa vårdgivare (Brodaty, Draper & Low, 2003; 

Socialstyrelsen, 2014).  

 

Behandling vid beteendemässiga och psykiska och psykiska symtom vid demens 

BPSD innebär ett stort lidande och en försämrad livskvalitet för de drabbade och dennes 

anhöriga (Socialstyrelsen, 2010). Det är vanligt att förskrivning av olika läkemedel ökar i 

samband med dessa symtom, vilket ofta leder till negativa effekter och biverkningar, som i 

sin tur leder till ett onödigt lidande för den drabbade (Azermai, et al., 2012; Socialstyrelsen, 

2010). Den demenssjuka personen ska behandlas med så få läkemedel som möjligt och i så 

låg dos som möjligt, eftersom den redan skadade hjärnan är mycket känslig och oönskade 

effekter kan uppkomma (Tadros et al., 2011). Läkemedelsbehandling skall enbart sättas in i 

svåra eller akuta situationer, eftersom läkemedelsbehandlingen kan medföra svåra 

biverkningar inklusive dödsfall. Den bakomliggande orsaken till de beteendemässiga och 

psykiska symtomen ska i första hand utredas innan behandling sätts in. Sätts behandling in 

ska denna i första hand baseras på olika omvårdnadsåtgärder som är personcentrerade 

(Kales, Gitlin & Lyketsos, 2015; Nilamadhab, 2009; Olazaran-Rodriguez, Aguera-Ortiz & 
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Muniz-Schwochert, 2012). Behandlingsalternativen till BPSD är begränsade och att finna en 

effektiv behandling är problematisk. Omvårdnadspersonal har sparsamt med kunskap kring 

BPSD och hur de ska tolka dessa symtom (Visser et al., 2008). Personen har svårt att redogöra 

för hur denne mår vilket ställer högre krav på omvårdnadspersonalen samt sjuksköterskan 

att vara observant på ett avvikande beteende (Berentsen, 2010). Det veteskapliga underlaget 

för behandling av BPSD är svagt och bygger på beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Teoretisk ram  

Personcentrerad omvårdnad  

Med personcentrerad omvårdnad menas att personen sätts i fokus med utgångspunkt i 

dennes upplevelse av sin verklighet. Hänsyn måste tas utifrån självbestämmande och det är 

viktigt att sjukvårdspersonalen förstår personen utifrån dennes perspektiv. 

Sjukvårdspersonalen bör även upprätthålla en bra relation samt bemöta personen med 

rättigheter trots funktionsnedsättning. Omvårdnaden skall utgå från personens historik, 

livsmönster och värderingar (Socialstyrelsen, 2010). För att kunna utföra personcentrerad 

omvårdnad krävs det att omvårdnadspersonalen förbiser att fokusera på diagnostik, 

kroppsdelar och behandling. Omvårdnadspersonalen ska istället fokusera på personernas 

egna upplevelser, personlighet och perspektiv för att underlätta för personen att vara 

delaktig i sin egen vård. Relationen mellan omvårdnadspersonalen och vårdtagaren ligger 

som grund för en personcentrerad vård. Syftet är att personalen ska se personen som finns 

bakom sjukdomen, sjukdomens symtom, ålder, kultur och/eller beteende (Ewing, Austin, 

Diffin & Grande, 2015). 

 

Enligt Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom hos personer med 

demenssjukdom grundar sig den personcentrerade omvårdnaden i Tom Kitwoods teori om 

att vårdpersonalen ska utgå från personen som vårdas och inte demenssjukdomen (Svenskt 

register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens, 2014). Enligt Kitwood 

(1997) ska varje person oavsett bakgrund och sjukdom ses som lika mycket värda. Vid vård 

av en person med en demenssjukdom ska vårdpersonalen se bortom sjukdomen och istället 

se till helheten. Omvårdnaden ska utformas efter varje enskilds persons livshistoria, 

värderingar och vanor. Genom att utgå från personens värderingar och självupplevda 
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situation blir omvårdnaden mer personlig. McCormack (2003) beskriver att sjuksköterskor 

behöver skapa en god relation med personen samt skapa en helhetsbild för att tillgodose 

behoven. Detta ger en bra grund till sjuksköterskor när det gäller att fatta beslut.  

Eldh, Ekman och Ehnfors (2007) menar att personens egna erfarenheter av delaktighet i 

omvårdnaden inte är optimal eftersom personerna beskriver att de inte får tilläckligt med 

information eller inte blir sedda. 

 

Omvårdnadsåtgärder för personer med demenssjukdom   

Användningen av den icke farmakologiska behandlingen har visat sig gynnsam för att 

förbättra de demenssjuka personernas livskvalitet, det vill säga omvårdnadsåtgärder kan 

minska agitation, apati, psykotiska symtom och depression (Martini de Oliveira et al., 2015). 

Andra åtgärder som beskrivs är att anpassa inomhusmiljön för att öka personens känsla av 

trygghet. Miljön ska påminna om personens hemmiljö om denne inte bor hemma. Fall bör 

förebyggas genom att ta bort mattor, höga trösklar eller sätta ledstång på trappor. Åtgärder 

med ett anpassat larmsystem kan göra det tryggt. Personer med en demenssjukdom 

påverkas negativt och kan bli oroliga, känna sig otrygga om personalen runt omkring dem är 

stressade och/eller osäkra. För att göra den sociala miljön så optimal som möjligt är det 

viktigt att personalen är lugn och stabil (Berentsen, 2010). BPSD orsakar ofta en rädsla hos 

omvårdnadspersonalen och resulterar i att personalen ofta distanserar sig till personen vilket 

i sin tur kan medföra en sämre omvårdnad (Woods, Rapp och Beck, 2004). Sjuksköterskan 

bör eftersträva en så trygg och säker vårdmiljö som möjligt. För att möjliggöra det bör 

sjuksköterskan fokusera på att de basala behoven tillgodoses samt undervisa kring 

demenssjukdomen till vårdtagaren, anhöriga och vårdpersonalen (Läkemedelsverket, 2008). 

Handledning och utbildning till omvårdnadspersonalen kring BPSD kan minska eller lindra 

symtom (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Problemformulering 

Beteendemässiga och psykiska symtom hos personer vid demens är vanligt förekommande, 

där ångest, depression, agitation, och förvirring är mest förekommande. Dessa symtom 

innebär ett lidande för personen och anhöriga, dessutom blir påfrestningen för 

omvårdnadspersonalen stor. Behandlingsalternativen är begränsade och det är problematiskt 
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att finna en effektiv behandling. Omvårdnadspersonal har bristfälliga kunskaper om hur de 

ska bemöta, hantera eller förebygga BPSD, vilket i sin tur kan leda till en sämre omvårdnad 

för personen. Målet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva 

omvårdnadsåtgärder som kan bidra till att lindra beteendemässiga och psykiska symtom vid 

en demenssjukdom och därmed förbättra omvårdnaden och öka välbefinnandet för 

personen. 

 

SYFTE 

Syftet med denna integrativa litteraturstudie var att beskriva omvårdnadsåtgärder som kan 

lindra beteendemässiga och psykiska symtom hos personer med demenssjukdom.  

 

METOD 

Design  

Denna studie är en integrativ litteraturstudie vilket enligt Polit och Beck (2012) är en 

sammanställning av befintlig forskning inom ett specifikt område. Vetenskapliga artiklar har 

sökts, granskats och sammanställts. En kombination av kvantitativ -och kvalitativ forskning 

sammanställs och motbevisar, bekräftar eller förstärker varandra. Med denna metod 

fördjupas kunskapen där omvårdnaden är i fokus (Whittemore & Knafl, 2005). 

Arbetsprocessen har utgått från Whittemore och Knafl (2005) som beskriver processen i olika 

steg. Det första steget i processen innebär att en identifiering av ett problem görs för att 

sedan formulera ett syfte utifrån studiens ämnesområde, detta för att få en tydlig översikt av 

ändamålet. Det andra steget består av en uttömmande litteratursökning. Steg tre i processen 

omfattar datautvärdering, artiklar ska läsas och granskas utifrån vetenskaplig kvalitet. Vid 

steg fyra ska data analyseras, vilket innebär att extrahera, koda och kategorisera data för att 

sedan summeras till sammanställningar. I steg fem ska en resultatpresentation av data göras 

utifrån analysprocessen.  

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen ska vara strategisk och är avgörande för att få ett så specifikt utfall som 

möjligt (Whittemore & Knalf, 2005). 
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Problemformulering och syfte formulerades tidigt i processen därefter plockades relevanta 

sökord utifrån syftet. För att få så korrekta söktermer som möjligt söktes orden i Swedish 

MeSH. Sökningar gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och Amed (bilaga 1). 

Artikelsökningarna begränsades genom att artiklarna skulle vara publicerade de senaste 10 

åren. Sökord som användes var MeSH-termerna: Dementia, Geriatric Nursing, Behavioral 

Symptoms, Nursing, Therapy samt fritextsökning med termerna: Gerontological Nursing, 

Alternative Therapies, BPSD, Mental Symptoms, Nursing Intervention, Mental Symptoms 

och Psychological Symptoms. Många sökningar gjordes på Psychological symptoms samt 

treatment, detta gav många träffar som var irrelevanta för syftet. Inkluderade artiklar var 

publicerade de senaste 10 åren, svarade på syftet samt hög vetenskaplig kvalitet. Artiklar 

som var litteraturöversikter exkluderades. Även de artiklar som handlade om 

omvårdnadspersonalen upplevelse eller vad det fanns för hinder eller fördelar att arbeta 

med icke farmakologiska åtgärder exkluderades. 

 

Kvalitetsgranskning   

Kvalitetsgranskning har gjorts individuellt för att sedan diskuteras tillsammans. Olika 

granskningsmallar hämtades från Statens beredning av medicinsk utvärdering (SBU, 2014). 

Mallarna som användes var, mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier, mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik samt mall för 

kvalitetsgranskning av diagnostiska studier (QUADAS). För att bedöma den vetenskapliga 

kvaliteten användes kriterier för bedömning av veteskapliga artiklar enligt SBU (2014), se 

Figur 1. Artiklar som uppfyllde hög kvalitet inkluderades i studien. Graderingen av den 

vetenskapliga kvaliteten samt de artiklar som ingick i studien presenteras i bilaga 2.  
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Hög kvalitet Medelhög kvalitet Låg kvalitet 

Klart beskrivet sammanhang 

(kontext) 

 

Sammanhanget ej beskrivet 

tydligt (kontext) 

Oklart beskrivet 

sammanhang (kontext) 

Väldefinierad frågeställning Frågeställning ej beskriven 

tydligt 

Vagt definierad 

frågeställning 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transskriberingsprocess och 

analysmetod 

Några otydligheter i 

beskrivningen av urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transskriberingsprocess och 

analysmetod 

Otydligt beskriven 

urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transskriberingsprocess 

och analysmetod 

Dokumenterad metodisk 

medvetenhet 

Några otydligheter i den 

dokumenterade metodiska 

medvetenheten 

Dåligt dokumenterad 

metodisk medvetenhet 

Systematisk, stringent 

presentation av data 

Otydligheter i presentationen 

av data 

Osystematisk och 

mindre stringent 

dataredovisning 

Tolkningars förankring i data 

påvisad 

Några otydligheter om 

tolkningars förankring i data 

Otydlig förankring av 

tolkningarna i data 

Diskussion om tolkningarnas 

trovärdighet och tillförlitlighet 

Några otydligheter om 

tolkningarnas trovärdighet 

och tillförlitlighet 

Diskussion om 

tolkningarnas 

trovärdighet och 

tillförlitlighet är 

bristfällig eller saknas 

Kontextualisering av resultat i 

tidigare forskning 

Otydlig kontextualisering av 

resultat i tidigare forskning 

Kontextualisering av 

resultat i tidigare 

forskning saknas eller 

är outvecklad 

Implikationer för relevant 

praktik välformulerade 

Implikationer för relevant 

praktik är otydligt beskrivna 

Implikationer för 

relevant praktik saknas 

eller är otydliga 

 
Figur 1. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet (SBU, 2014). 

 

Analys 

Analysen är utförd efter Whittemore och Knafls (2005) arbetsprocess där målet är att en 

opartisk tolkning ska eftersträvas. Inkluderade artiklar lästes flera gånger och svåra ord 

översattes för att få en bättre förståelse. Artiklarnas resultat skrevs ner och viktiga 

textenheter av betydelse extraherades, det vill säga textenheter som svarade på syftet 

sammanställdes och samtidigt refererades för att veta vilken artikel textenheten tagits från. 

Extraherad data sorterades efter liknande innerbörd för att lättare se likheter och skillnader. 

Textenheter med liknande innebörd fick olika färgkoder och underkategorier utvecklades 

utifrån hur de olika omvårdnadsåtgärderna skiljde sig åt eller liknade varandra. Så som 

exempel omvårdnadsåtgärden musik skilde sig mellan att lyssna till musik eller röra sig till 
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musik. Underkategorierna fick bearbetas vidare och jämföras för att sedan bilda kategorier. 

För att tydliggöra analysprocessen beskrivs nedan ett exempel på hur en av två kategorier 

skapades. Underkategorierna benämndes i början som hörsel, känsel och syn som sedan 

omformulerades till mer beskrivande underkategorier, ljud och musik, beröring, 

ljusexponering, stimulera till delaktighet och stimulera till att uttrycka sina känslor. Då 

likheter sågs bildades kategorin stimulerande omvårdnadsåtgärder (Figur 2).  

 

 

  

   

 

   

  

  

Figur 2. Översikt av kategorier och underkategorier. 

 

Etiska överväganden  

I föreliggande studie valdes endast artiklarna som har fått tillstånd av en etisk kommitté och 

blivit etiskt granskade. Data har redovisats oavsett om det visade sig att resultatet inte 

överensstämde med vad som förväntades. Artiklarna granskades objektiv oberoende på 

tidigare erfarenheter eller åsikter. Alla inkluderade artiklar var skrivna på engelska och svåra 

engelska meningar och ord översattes så korrekt som möjligt. Ordbok och 

översättningsverktyg användes. Etiska överväganden gjordes inför granskning av varje 

enskild artikel, det ansågs vara etiskt riktigt med frivilligt och anonymt deltagande samt att 

artikelförfattarna var öppna med sitt syfte med studien (Polit & Beck, 2012). 

 

Författarens förförståelse 

Under arbetets gång har hänsyn tagit till den förförståelse, egna tolkningar och tidigare 

erfarenheter som kan framträda och påverka analys och resultat. Den förförståelse som har 

tagits hänsyn till är bland annat från bakgrundens litteraturgenomgång i studien. En annan 

aspekt är den tidigare erfarenheten av att arbeta som sjuksköterska inom kommunen och 

därmed möta individer med BPSD. 

Stimulerande 

omvårdnadsåtgärder 

Omvårdnadsåtgärder i 

form av kroppsrörelse 

- Ljud och musik 

- Beröring 

- Ljusexponering 

- Stimulera till delaktighet 

- Stimulera till att uttrycka sina känslor 

 

- Rörelse till musik 

- Fysisk aktivitet med hjälpmedel 
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RESULTAT 

Resultatet består av 15 vetenskapliga artiklar med både kvantitativ och kvalitativ ansats. Fem 

studier är utförda i USA, tre i Italien, två i Japan samt vardera en i Australien, Island, Sverige, 

Schweiz och Turkiet. Artiklarna svarar på syftet och analysen resulterade i två kategorier och 

sju underkategorier. Tabell 1 ger en översikt av resultatet och en redogörelse för vilken 

författare som har beskrivit vilken åtgärd/åtgärder. 
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Författare 

 

Stimulerande omvårdnadsåtgärder 

 

Omvårdnadsåtgärder i 

form av kroppsrörelse 

Ljud och 

musik 

Beröring Ljus 

expone

ring 

Stimulera till 

delaktighet 

Stimulera till 

att utrycka 

sina känslor 

Rörelse 

till 

musik 

Fysisk 

aktivitet med 

hjälpmedel 

Chen et al.  

(2014) X     X X 

Dowling et al. 

(2007)   X     

Feliciano et al. 

(2009)    X   X 

Femia et al. 

(2007)       X 

Figueiro et al. 

(2014)   X     

Moretti et al. 

(2011) 
 

 
X     X 

Moyle et al. 

(2014)  
X 

 
     

Nordgren, L & 

Engström, G. 

(2014) 

 

 
X   X   

Ozdemir, L & 

Akdemir, N. 

(2009) 
X       

Raglio et al. 

(2015). X   X    

Raglio et al. 

(2010). X       

Svansdottir, H & 

Snaedal. (2006) X       

Suzuki et al. 

(2010) 
 

X 

 
     

Tappen, RM & 

Williams, CL. 

(2009) 
       

Weber et al. 

(2009) 
X     X  

Tabell 1.  Översikt av omvårdnadsåtgärder. 
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Stimulerande omvårdnadsåtgärder  

Ljud och musik  

Flera studier beskriver att omvårdnadsåtgärder som stimulerar hörseln så som musik har en 

positiv inverkan på BPSD (Raglio et al., 2010; Svansdottir & Snaedal, 2006; Weber et al., 2009). 

Multistimulering som kombinerar musik, målning och orientering har en positiv inverkan på 

det kognitiva tillståndet samt minskar aggressivitet, hallucinationer (Chen et al., 2014), 

depression och ångest (Ozdemir & Akdemir, 2009). Svansdottir och Snaedal (2006) beskriver 

att personerna ska lyssna till musik gemensamt eller sjunga låtar tillsammans för att 

musikterapin ska bli så optimal som möjligt. Låtarna bör vara bekanta för de äldre och helst 

vald av dem själva. 

 

I en studie gjord av Raglio et al. (2010) undersöktes skillnaden mellan en grupp som fick 

musikterapi med en kontrollgrupp. Resultatet i studien visade att Neurapsychiatric 

Inventory (poäng som mäter hur stora beteendesymptomen är), förbättrades signifikant i 

båda grupperna. Skillnaden var att i den grupp som fick musikterapi förbättrades 

vanföreställningar, aggression och apati. I en annan undersökning utförd av Raglio et al. 

(2015) jämförde tre grupper. En grupp blev erbjuden individanpassad musikterapi, en grupp 

blev erbjuden musik som en terapeut valt ut samt en kontrollgrupp. Vid en jämförelse sågs 

ingen signifikant skillnad mellan de två grupperna som blev erbjuden musik. Däremot sågs 

en förbättring i båda musikgrupperna jämfört med kontrollgruppen vad gällde 

beteendeproblem, depression och livskvalitet.  

 

Beröring  

I fallstudien av Suzuki et al. (2010) konstateras att stimulering av känseln så som beröring 

minskar och lindrar BPSD. Studien beskriver hur taktil massage minskar olika psykiska och 

beteendemässig symtom så som aggressivitet och stress. Två patientfall pressenteras i 

studien. Första fallet handlar om en kvinna som berättar “The circulation in my hands is 

better, and it’s nice having warm hands. I always used to wake up in the night, but these 

days I’ve been sleeping right through till the morning, and it’s because of this massage” (s. 

684). Den taktila massagen gjorde att hon blev mycket lugnare och bättre på att 

kommunicera. Hennes vanföreställningar/paranioda symtom hade minskat samt hennes 
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vandringsbeteende, aggressivitet, dygnsrubbning, oro och aktivitetsstörningar. I det andra 

patientfallet observerades personen vid massagen säga “You’re getting good at this” (s. 685). 

Den taktila massagen resulterade i att kvinnan började äta själv, fick bättre intellektuell 

funktion och bättre kommunikationsförmåga. De paranoida symtomen och 

dygnsrubbningarna minskade (Suzuki et al., 2010). Moyle et al. (2014) jämförde i sin studie 

två grupper med syftet att underöka om fotmassage har någon effekt på aggression och 

humör hos personer med demenssjukdom. Fotmassagen utfördes av utbildade assistenter, 

massagen gjordes på varje fot med långa drag, rytmiska slag och böjningar, förlängning och 

rotation av tår, fot och fotled. Resultatet visade ingen signifikant skillnad i grupperna 

beträffande aggressivitet eller humör. 

 

Moretti et al. (2011) beskriver att djurterapi kan vara en metod att stimulera känseln. Att 

klappa, leka, prata, gå på promenad eller bara ha hunden närvarande hade en positiv 

inverkan på BPSD. Alla deltagare i studien upplevde att djurterapin var mycket trevligt och 

intressant. Nästan hälften upplevde att hunden hade en lugnande effekt och 

rekommenderade denna typ av terapi. Personernas humör, den kognitiva funktionen och 

livskvaliteten förbättrades medan depressiva symtom minskade (Moretti et al., 2011) samt 

minskad aggressivt beteende (Nordgren & Engström, 2014).  

  

Ljusexponering 

Studien av Figueiro et al. (2014) visade att stimulering av sinnet genom ljusterapi har en 

lindrande effekt på BPSD. Ljuset exponerades från armaturer och hade en positiv effekt för att 

minska depressiva symtom, aggressivt beteende och en förbättring av sömnkvaliteten. För att 

ljusterapin skulle ha optimal effekt behövdes ljusterapin skräddarsys och utgick ifrån varje 

enskild persons dygnsrytm. Dowling, Graf, Hubbard och Luxenberg (2007) undersökte om 

exponering av mängden dagligt ljus hade en lindrande inverkan på BPSD. Två grupper 

jämfördes där interventionsgruppen exponerades av dagligt ljus. Ingen signifikant skillnad 

kunde ses mellan grupperna. De beteendemässiga symtomen blev lindrigare vad gällde 

agitation, depression, avvikande motoriskt beteende och ätstörningar i gruppen som blev 

erbjuden ljusexponering men var inte betydande. 

 

http://web.b.ebscohost.com.proxybib.miun.se/ehost/detail/javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR
http://web.b.ebscohost.com.proxybib.miun.se/ehost/detail/javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR
http://web.b.ebscohost.com.proxybib.miun.se/ehost/detail/javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR
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Stimulera till delaktighet 

Feliciano, Steers, Elite-Marcandonatou, McLane och Areán (2009) skriver att när personen 

själv får vara delaktig i sin omvårdnad samt att personalen är följsam och uppmärksam så 

minskar BPSD. Det är viktigt att personer med en demenssjukdom får vara delaktig i sin 

egen vård. Deltagarna i studien fick flera olika föremål och aktiviteter uppvisat framför sig 

för att underlätta för de demenssjuka att visa vad de ville göra. När de demenssjuka sen 

uppvisar tendens till BPSD kan omvårdnadspersonalen ta hjälp utav de föremål och/eller de 

aktiviteter som de demenssjuka själv valt ut. I studien av Raglio et al. (2015) erbjöds personer 

med en demenssjukdom individanpassad musik som de själv varit delaktiga i att välja ut. 

Resultatet visade att de demenssjuka personerna fick mindre BPSD när de fick lyssna på 

musik som de själv fått varit med och valt ut. 

 

Stimulera till att uttrycka sina känslor  

I en studie där demenssjuka personer fick uttrycka sina känslor genom samtalsstöd hade en 

positiv effekt på BPSD. Målet med samtalen var att upprätthålla en stödjande relation, ge 

möjlighet att förbättra sin självkänsla, att stärka värdigheten samt att uttrycka sina känslor. I 

samtalen reflekterades känslor och funderingar. Det visade sig att samtalsterapi ökade den 

positiva stämningen och minskade den negativ stämningen. De visades även att de 

depressiva symtomen blev lindrigare (Tappen & Williams, 2009). I en annan studie där 

deltagarna erbjöds djurterapi i form av samtal med en hunduppfödare om de hundar som 

uppfödaren tagit med sig, samtal med hundarna samt samtal med uppfödaren om djur som 

deltagarna själv haft i sitt tidigare liv även minskade BPSD, framför allt de aggressiva 

symtomen (Nordgren & Engström, 2014). 

 

Omvårdnadsåtgärder i form av kroppsrörelse 

Rörelse till musik 

Att röra sig till musik som en form av fysisk stimulering kan lindra beteendemässiga 

symtom hos personer med demens. I en interventionsstudie fick individer med BPSD 

stimulering i form av olika aktiviteter bland annat rörelse till musik. Musikterapin utfördes 

av utbildade terapeuter. Att röra sig till rytmen av musik minskar signifikant hallucinationer 

och aggressivitet (Chen et al., 2014) samt ångest och apati (Weber et al., 2009). Vidare skriver 
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Weber et al. (2009) att vid denna typ av aktivitet måste uppföljningar göras kontinuerligt och 

mål måste upprättas till varje enskild person för att terapin ska bli så effektiv som möjligt. 

Aktiviteten måste även vara kontinuerlig, cirka 2-3 gånger i veckan.  

 

Fysisk aktivitet med hjälpmedel  

Chen et al. (2014) visar i sin studie att olika fysiska aktiviteter är viktigt för att minska BPSD. 

I denna studie fick demenssjuka personer vara delaktiga i olika bollspel som var speciellt 

anpassade för personen. Dessa aktiviteter resulterade i en signifikant minskning av 

aggressiva beteenden och hallucinationer. Feliciano, Steers, Elite-Marcandonatou, McLane 

och Areán (2009) beskriver i sin studie att fysisk aktivitet så som att kasta ballonger till 

varandra kan ha en positiv inverkan på BPSD. Förutsättningarna är att personen själv 

bestämmer vilken form av aktivitet som ska göras samt att personen får uppmuntran att 

använda sig av aktiviteten. I en annan studie av Moretti et al. (2011) beskrivs att aktiviteter så 

som att leka och gå på promenader med hund både inomhus och utomhus kan vara ett 

alternativ till fysisk aktivitet. Denna typ av aktivitet minskade BPSD samt att livkvaliteten 

och den kognitiva förmågan förbättrades. Femia, Zarit, Stephens och Greene (2007) menar att 

nedstämdhet och aggressivitet kan signifikant minskas om personen får varierande fysiska 

aktiviteter på ett dagcenter för demenssjuka.  

 

DISKUSSION  

Metoddiskussion 

I föreliggande integrativa litteraturstudie har sökningar gjorts i databaserna Cinahl, PubMed 

och Amed. Databasen Amed användes i samråd med bibliotekarie eftersom denna databas 

inriktar sig på alternativmedicin, vilket lämpar sig bra mot syftet. Många sökningar gjordes 

även i databasen PsykInfo, utan att hitta relevanta artiklar som svarade bra mot syftet. 

Ytterligare sökningar i olika databaser hade troligen resulterat i fler artiklar men 

tidbegränsning gjorde att sökningar i Cinahl, PubMed och Amed prioriterades. Enligt Polit 

och Beck (2012) är dessa databaser de viktigaste för sjuksköterskor för att finna ny forskning. 

För att åstadkomma så specifika sökord som möjligt användes Swedish MeSH samt förslag 

av bibliotekarie vilket var en fördel eftersom träffarna blev mer specifika mot syftet. 

Treatment byttes ut till therapy och nursing till geriatric nursing eller gerontological nursing. 
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Vid urvalet av artiklar lästes titlarna, en bedömning gjordes redan här om de stämde överens 

med studiens syfte. Om artikelns titel inte var relevant exkluderades den vilket möjligen kan 

innebära att relevanta artiklar valdes bort. Detta förfarande skulle kunna vara en svaghet för 

studien.  

 

De 15 inkluderade artiklarna ansågs vara tillräckliga för att besvara syftet på ett 

tillfredställande sätt. Många artiklar handlar specifikt om demenssjukdomen Alzheimers 

sjukdom, även dessa inkluderades eftersom denna sjukdom är en av de vanligaste bland 

demenssjukdomarna (Dehlin & Rundgren, 2007; Berentsen, 2010). Inklusionskriterierna 

valdes för att inkluderade artiklar skulle vara så aktuella som möjligt. De artiklar som 

inkluderas är inte äldre än tio år och åtta av femton är inte äldre än fem år, vilket tolkas som 

att forskningen inom området är på frammarsch. 

 

De artiklar som ligger till grund för resultatet var från olika länder med endast en artikel från 

Sverige. Det kunde vara intressant att erhålla fler artiklar från Sverige för att belysa 

omvårdnadsåtgärder vid BPSD i Sverige. Det kan möjligen vara en positiv aspekt i studien 

att artiklarna var från olika länder och världsdelar eftersom BPSD existerar i hela världen. 

Många av de omvårdnadsåtgärder som pressenteras i studien utförs av specialiserade 

terapeuter således är det sjuksköterskans ansvar och uppgift att personen har tillgång till de 

omvårdnadsåtgärder som de bedöms vara i behov av (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

 

Inkluderade artiklar granskades enligt SBUS:s granskningsmallar för kvalitativ- och 

kvalitativ ansats samt observationsstudier. Granskningsmallarna användes i syfte att få ett 

tillförlitligt resultat, dessa mallar gav en strukturerad bedömning av innehållet. Mallen ses 

som ett stöd och granskningen är subjektiv, vilket möjligen kan vara en svaghet. En 

redovisning av exakta poäng som visar artikelns kvalitet kan ha underlättat. Den 

vetenskapliga kvaliteten visade sig ligga på hög kvalitet. På ett systematiskt sätt har 

artiklarna bearbetats, klassificerats och granskats. För att skapa en så neutral förståelse som 

möjligt har hänsyn tagits till den förförståelse som föreligger. Bearbetningen av de slutliga 

kategorier och underkategorier har gjorts i en process fram och tillbaka för att få så passande 

kategorier som möjligt.  
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna integrativa litteraturstudie var att undersöka omvårdnadsåtgärder som 

kan ha en lindrande effekt på BPSD. Resultatet tyder på att omvårdnadsåtgärder i form av 

musik, fysisk aktivitet, massage, ljusterapi och djurterapi kan minska BPSD. Flera forskare 

(Raglio et al., 2010; Svansdottir & Snaedal, 2006; Weber et al., 2009) visar att musikterapi är en 

säker metod för att minska BPSD, trots detta så är det viktigt att tänka på att det kanske inte 

hjälper alla personer med en demenssjukdom. Alla personer tycker, upplever och känner 

olika. Resultatdiskussionen i denna studie har delats in i två kategorier som innehåller 

studiens huvudresultat. 

 

Stimulerande omvårdnadsåtgärder 

Resultatet visar att omvårdnad som stimulerar personens sinnen som hörsel, känsel och syn 

kan i vissa fall lindra BPSD. Ljusexponering och massage tyder både på att vara en bra 

metod för att lindra BPSD samtidigt som effekten av dessa två metoder i andra studier visar 

vara obetydlig. Musikterapi tyder däremot vara en säker metod för att lindra BPSD.  

Tuet och Lams (2006) visar att musikterapi är en säker metod för att minska BPSD, där det 

framkommer att personer med demenssjukdom som blev erbjuden musik fick signifikant 

mindre aggressiva beteenden.  

 

Att ljusterapi har en god effekt på BPSD håller likaså Sloane et al. (2007) med om. Artikeln 

beskriver att ljusterapi har en betydelse för nattsömnen. Resultatet i studien visade på en 

signifikant ökning av nattsömnen hos personer med en demenssjukdom som blev erbjuden 

ljusbehandling. Däremot anser Forbes, Blake, Thiessen, Peacock och Hawranik (2014) att det 

behövs mer vetenskaplig forskning för att bevisa relevansen av ljusterapi till personer med 

en demenssjukdom. Vissa studier som erbjuder ljusterapi till personer med en 

demenssjukdom visar att ljusterapi har en lindrande effekt på BPSD medan andra studier 

visar att effekten av ljusterapi är betydelselös. Även fast det finns studier som visar på olika 

resultat, antyder ljusterapi på att vara en metod som kan minska BPSD. Enligt 

Socialstyrelsen (2010) ska personer med demenssjukdom erbjudas olika 

omvårdnadsåtgärder för att minska BPSD. Demenssjuka personers förmåga att genomföra 

dagliga aktiviteter försämras och för att de inte ska bli apatiska är det därför viktigt som 
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närstående och/eller vårdpersonal att förhindra detta genom att erbjuda aktiviteter som de 

demenssjuka personerna klarar av. Det är viktigt att varje aktivitet är individanpassad och 

kan exempelvis vara hushållssysslor eller utomhusvistelse. International Psychogeriatric 

Association (2014) rekommenderar att demenssjuka personers sinnen engageras genom 

exempelvis musik, massage eller aromterapi i slutet av demenssjukdomen då personerna i 

ett senare skede i sjukdomen kan få svårt att delta i vardagliga sysslor. 

 

I resultatet framkommer att studier som erbjöd massage visade att deltagarnas symtom 

återgick till samma ursprungsläge som vid projektets start efter bara ett par veckor. Detta 

kan tolkas som att omvårdnadsåtgärderna som minskar den enskilda individens BPSD ska 

utföras fortlöpande med regelbundna uppföljningar och inte endast under en kortare period. 

Här kan det vara viktigt som specialistsjuksköterska inom vård av äldre att leda 

omvårdnaden, stödja och uppmuntra personalen. Att arbeta med demenssjuka personer 

kräver stort tålamod och engagemang varpå omvårdnadspersonalen är i behov av att få höra 

att deras arbete är värdefullt och gör skillnad. Något viktigt att beakta vid vård av 

demenssjuka personer är att alla personer är olika och har olika erfarenheter och upplevelser 

bakom sig. Trots att majoriteten av flera studier som ingår i resultatet visar att musik och 

taktil massage har en tydlig god effekt på BPSD så måste man tänka på varje enskild person. 

Alla tycker exempelvis inte om att få beröring och kanske upplever massage som obehagligt 

och därför kanske bli mer aggressiv än innan massagen. Andra personer med en 

demenssjukdom kanske upplever att de befinner sig i en för mycket bullrig miljö och kanske 

upplever av den anledningen att det blir för mycket med musik.  

 

Resultatet i den här studien tyder på att personer med en demenssjukdom bör få vara 

delaktig i sin egen vård samt att vården ska vara anpassad utifrån varje enskild person för 

att minska BPSD. Att arbeta med personer med demenssjukdom kan medföra svåra 

ställningstaganden och etiska dilemman då många inte kan uttrycka sin egen vilja och 

därmed försvårar arbetet med att personen blir delaktig i sin egen vård. 

Specialistsjuksköterskan i vård av äldre ska enligt Svensk sjuksköterskeförening (2012) 

arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Det är viktigt att se till helheten hos de 

äldre genom att titta på bakgrund, livssituation och hälsa. Med specialistkompetensen ska 
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sjuksköterskan hjälpa de äldre att så långt som möjligt vara självständig, känna trygghet, bli 

respekterad och känna sig hörd. Att personcentrerad omvårdnad är en bra metod för att 

minska BPSD kan stärkas genom studien av Enmarker, Olsen och Hellzen (2011) som visade 

att personcentreradvård har en bra effekt hos demenssjuka personer med aggressiva och 

våldsamma symtom. Även Kolanowsky, Fick, Frazer och Penrods (2010) bekräftar att det är 

betydelsefullt att behandla BPSD genom individanpassade omvårdnadsåtgärder och att 

omvårdnadspersonalen tar till vara på de demenssjuka personernas bakgrund och 

upplevelse av ohälsa/hälsa.  

 

En utformning av en genomförandeplan utifrån ett personcentrerat förhållningssätt gjordes i 

en fallstudie av Peisah, Lawrence och Reutens (2011). Efter att ha övervakat en svår 

demenssjuk persons BPSD utformades en individualiserad konstterapi. Den svårt 

demenssjuka personen i studien antogs lida av långtråkighet, frustation och känsla av 

isolering. Resultatet av konstterapin gjorde den demenssjuka personen lugn och 

koncentrerad. Under konstterapin noterades ett lugn och i slutet av varje tillfälle visades 

alltid en positiv ställning. 

 

Eftersom symtomen hos personer med demenssjukdom är orsakade av olika anledningar, är 

det viktigt att utreda bakomliggande orsaker till symtomen innan eventuell 

läkemedelsbehandling eller omvårdnadsåtgärder ordineras. En bemötandeplan och 

genomförandeplan är viktigt att upprätta hos alla demenssjuka personer. Som kommande 

specialistsjuksköterskor inom vård av äldre ser vi fram emot att få leda omvårdnadsarbetet 

mer självständigt men framför allt stötta personalen i svåra omvårdnadssituationer.  

 

Omvårdnadsåtgärder i form av kroppsrörelse 

Resultatet visar att fysisk aktivitet är starkt kopplat till en minskning av BPSD. 

Hallucinationer och agitation är de främsta symtomen som minskades. Detta styrks av Landi, 

Russo och Bernabei (2004) samt Buettner och Fitzimmons (2004) som visar att fysisk aktivitet 

är en bra metod för att minska aggressiva beteenden hos personer med demenssjukdom. 

Även International Psychogeriatric Association (2014) säger att demenssjuka personer ska 

erbjudas fysisk aktivitet som stimulerar deras självförtroende och sinnena varpå dagen får en 
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meningsfull innebörd. De flesta personer med demenssjukdom som erbjuds regelbunden 

fysisk aktivitet upplever det tillfredställande. 

 

Hur kan man få demenssjuka personer att vilja delta i en fysisk aktivitet? Det är viktigt att ta 

hänsyn till den enskilda personens önskemål, vilja och förmåga. Kanske trivs personen av att 

vara ensam och kanske av den anledningen föredra träning i ensamhet? En annan kanske 

förespråkar gruppgymnastik? Medan andra personer kanske vill komma ut till den friska 

luften och få byta miljö. Detta kan tyda på att omvårdnaden bör vara personcentrerad då all 

vård utgår från varje enskild person. 

 

För att kunna erbjuda en personcentrerad omvårdnad ska boendena enligt Socialstyrelsen 

(2014) för demenssjuka personer inte vara stora och det ska finnas tillgängligt med personal 

för att kunna bedriva omvårdnaden utifrån den enskildes behov. För att göra omsorgen för 

de demenssjuka personerna bättre kan personalen upprätta en livsberättelse för att sedan 

planera och utforma vården utifrån den. En annan viktig utgångspunkt är att se över om 

verksamheten har de resurser som krävs för att kunna erbjuda personcentrerad vård samt 

göra en bedömning om bemanningen är tillräcklig för att kunna erbjuda personcentrerad 

vård. Erfarenheter hos olika verksamheter runt om i Sverige visar att omvårdnadsåtgärder 

har en gynnsam effekt på BPSD och kan i många fall minska läkemedelsbehandlingen 

(Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens, 2014). 

 

Slutsats 

I framtiden kommer antalet personer med en demenssjukdom öka och kravet på omsorgen 

kommer att växa. För att på bästa sätt förbereda sig inför detta bör vårdpersonalen erbjudas 

bättre utbildning och få en ökad kunskap om demenssjukdom och BPSD. För att kunna 

erbjuda en bra vård för personer med en demenssjukdom bör all omvårdnadspersonal få 

kännedom om sinnesstimulerande aktiviteter, fysisk aktivitet och individanpassade 

åtgärders betydelse vid BPSD. Denna integrativa litteraturstudie kan användas som hjälp av 

specialistsjuksköterskan inom vård av äldre i arbetet med BPSD och vid handledning av 

omvårdnadspersonalen. Den vetenskapliga grunden för omvårdnad vid BPSD är låg varpå 

fortsatt forskning i ämnet är relevant.  
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grupperna var agitation, depression,  

avvikande motoriskt beteende och  

ätstörningar. Skillnaden mellan  

grupperna var så pass liten att det inte är  

av betydelse. 

 

Hög 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23910097
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23910097
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lin%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23910097
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peng%20LN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23910097
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20LY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23910097
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20LY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23910097
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20LK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23910097
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20LK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23910097
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20LK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23910097
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dowling%20GA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17596638
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Graf%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17596638
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hubbard%20EM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17596638
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Luxenberg%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17596638
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/17596638
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/17596638
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/17596638
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/17596638
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(bortfall) 

 

Resultat 

 

Typ 

Kvalitet  

 

Feliciano, 

L., Steers, 

ME., Elite-Marc

andonatou, 

A., McLane, 

M.& Areán, PA. 

 

 

2009 

 

USA 

Applications of 

Preference Assessment 

Procedures in 

Depression and 

Agitation Management 

in Elders with Dementia 

 

Denna studie undersöker 

nyttan med att använda olika 

stimulanser för att hantera 

beteendemässiga symptom. 

Kvalitativ Fallstudie 

 

Skattningsinstrument: 

CMAI (agitation), MAS 

(Beteende funktion), MMSE 

(Mental funktion), Katz 

(Funktionell status), CSDD 

(depression), PES (föredragna 

aktiviteter).  

 

Analys: Pre-test 

11 

(0) 

Aggitationen minskade hos 7 av de 11 

deltagarna efter interventionen. Med 

utbildning och uppuntran till personalen  

kan personalen avgöra vilken aktivitet som 

är bäst för individen samt genomföra  

aktiviteten när den bäst passar och detta  

med god effekt för att minska  

beteendemässiga symtom hos personer  

med en demenssjukdom.   

 

Hög 

Femia, EE., 

Zarit, SH., 

Stephens, MA., 

& Greene, R. 

 

2007 

 

USA 

 

Impact of Adult Day 

Services on Behavioral 

and Psychological 

Symptoms of Dementia 

 

Att undersöka om personer 

med en demenssjukdom som 

blir erbjuden dagliga 

tjänster/aktiviteter på ett 

dagscenter får minskade 

BPSD under en 2 månaders 

period. 

 

Kvantitativ  

Kvasiexperimentell studie 

 

Interventionen innefattar  

fysiska, sociala och kognitiva 

aktiviteter. Deltagarna 

utövade dessa aktiviteter ca 3 

gånger/vecka och cirka 6 

timmar/dag. 

 

Skattningsskalor: ADL (aktivt 

dagligt liv), MMSE (kognitiv 

status), DRB 

(beteendemönster),  

 

Analys: zero-inflated Poisson 

models (ZIP) 

234 

(33) 

 

Intervention: 

133 

Kontroll: 68 

Jämförelsen mellan grupperna visade på att de 

deltagarna som blev erbjuden dagliga aktiviteter 

på en dagverksamhet visade på färre nattliga 

sömnproblem jämfört med den andra gruppen. 

Inga skillnader i ADL funktion och 

minnesproblem eller andra specifika skillnader 

sågs mellan grupperna. En jämförelse i gruppen 

som erbjöds dagliga aktiviteter sågs en 

minskning av depressiva och aggressiva 

symtom de dagarna som gruppen erbjöds 

aktiviteterna jämfört med de dagarna som 

deltagarna var hemma. 

 

 

Hög 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Feliciano%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22593610
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Feliciano%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22593610
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Steers%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22593610
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Steers%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22593610
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Elite-Marcandonatou%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22593610
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Elite-Marcandonatou%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22593610
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Elite-Marcandonatou%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22593610
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=McLane%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22593610
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=McLane%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22593610
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxybib.miun.se/pubmed/?term=Are%C3%A1n%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22593610
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Femia%20EE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18192631
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zarit%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18192631
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Kvalitet  

 

Figueiro, 

MG., Plitnick, 

BA., Lok, 

A., Jones, 

GE., Higgins, 

P., Hornick, 

TR., & Rea, MS. 

 

2014 

 

USA 

Tailored lighting 

intervention improves 

measures of sleep, 

depression, and agitation 

in persons with 

Alzheimer's disease and 

related dementia living 

in long-term care 

facilities 

 

Syftet var att undersöka 

effekten av skräddarsydd 

ljusterapi hos personer med 

en demenssjukdom. 

 

Kvantitativ . 

 

 

Skattningsinstrument: 

-Daysimeter  

-PSQI- (sömnkvaliten) 

-MDS-ADL (aktivt dagligt 

liv) 

-CSDD (depression) 

-CMAI (agitation) 

 

Analys: Phasor analys, T-test  

14 

(0) 

 

 

Resultatet visade att den störda nattsömnen 

minskade och den totala sömntiden blev  

längre. Sömnkvaliteten ökade. Ljusterapin  

hade en positiv inverkan på depression och 

agitation. 

 

Hög 

Moretti, F., 

De Ronchi, D., 

Bernabei,V.,  

Marchetti,L., 

Ferrari, B.,  

Forlani, C.,  

Negretti ,F.,  

Sacchetti, C., &  

Atti, AR. 

 

2011 

 

Italien 

Pet therapy in elderly 

patients with mental 

illness. 

 

Utvärdera effekterna av 

sällskapsdjurs terapi på 

kognitiv funktion, humör och 

upplevd livskvalitet på äldre 

med psykisk sjukdom. 

Kvantitativ  

Interventionsstudie 

 

Interventionen innefattade 

fysisk kontakt med hundar. 

  

Skattningsskalor:  

MMSE-test (kognitivt) 

GDS skala (depression) 

Frågeformulär om egen 

upplevd livskvalitet. 

 

Analys: Independent och 

paired sample tests. T-test  

21 

(0) 

 

Intervention: 10 

Kontroll: 11 

Både deltagarna i kontrollgruppen och  

djurgruppen visade på bättre resultat 

vad gällande depression och kognitiv  

förmåga. Deltagarna som blev erbjuden  

fysisk kontakt med djuren fick 50% 

mindre depression. De flesta deltagarna  

beskrev högre upplev livskvalitet.  

80 % av alla deltagarna ville fortsätta  

med djurterapi. 

 

 

 

 

 

 

Hög 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Figueiro%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25246779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Figueiro%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25246779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Plitnick%20BA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25246779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Plitnick%20BA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25246779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lok%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25246779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lok%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25246779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jones%20GE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25246779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jones%20GE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25246779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Higgins%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25246779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Higgins%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25246779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hornick%20TR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25246779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hornick%20TR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25246779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rea%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25246779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moretti%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21707862
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Ronchi%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21707862
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marchetti%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21707862
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ferrari%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21707862
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Forlani%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21707862
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Negretti%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21707862
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sacchetti%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21707862
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Atti%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21707862
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Moyle, W.,  

Cooke, ML., 

Beattie, E.,  

Shum, DH.,  

O'Dwyer, ST., 

& Barrett, S. 

 

2014 

 

Australien 

Foot massage versus 

quiet presence on 

agitation and mood in 

people with dementia: A 

randomised controlled 

trial. 

Att jämföra skillnaden mellan 

en grupp som blev erbjuden 

10 minuter fotmassage varje 

vardag i 3 veckor med en 

grupp som endast fick tyst 

närvaro vad gällande 

agitation och humör hos 

personer med demens. 

Kvantitativ randomiserad 

kontrollerad trail. 

 

Cross-over design 

CMAI-skala (agitation) 

OERS-skala (observera 

humör/känslor)  

 

Analys: ANOVA 

55 

(2) 

 

Intervention: 26 

Kontroll: 29 

CMAI (aggression) ökade i båda grupperna, 

men visade sig vara lite högre i gruppen  

som blev erbjuden tyst närvaro jämfört 

med gruppen som fick fotmassage. OERS 

skalan visade att den grupp som fick  

fotmassage fick en mindre vakenhet jämfört 

med den andra gruppen, detta kan tolkas 

som att gruppen med fotmassage lättare 

kunde slappna av. 

Hög 

Nordgren, L., 

Engström, G. 

 

2014 

 

Sverige-Eskilsu

na 

Effects of dog-assisted 

intervention on 

behavioural and 

psychological symtoms 

of dementia 

Att utvärdera effekten av vad 

en hund i vården kan ha för 

effekt på BPSD på ett boende 

under en 6 månadersperiod. 

 

Kvantitativ 

interventionsstudie 

 

Interventionen innefattade: 

En Kontrollgrupp som inte 

fick kontakt med hundar 

utvärderades, och en grupp 

som fick hund insatser 

granskades.  

Skattningsskalor: CAMI och 

MDDAS skalor användes för 

att mäta vad olika 

hundaktiviteter hade för 

effekt på BPSD. 

 

Analys: Mann-Whitney 

U-test. 

33 

(0) 

 

Intervention: 20 

Kontroll: 13 

Ingen betydelsefull skillnad sågs i både 

grupperna från studiens start och slut (6 

månaders period). 

Aggressivitet bland deltagarna i gruppen som 

blev erbjuden hundinsatser minskade efter 3 

månader men ökade igen och var lika hög som 

vid studiens start igen efter 6 månader. 

Gruppen som blev erbjuden hundinsatser blev 

glad av att se på bilder på hundarna efter 

studiens slut. Hund insatser i vården kan vara 

ett alternativ eller komplement till 

farmakologisk behandling för att minska 

beteendesymtom hos människor 

med demens, men dess värde i vården kräver 

ytterligare utvärdering. 

 

Hög 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moyle%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24216598
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cooke%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24216598
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Beattie%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24216598
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shum%20DH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24216598
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O%27Dwyer%20ST%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24216598
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barrett%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24216598
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nordgren%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24673326
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Engstr%C3%B6m%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24673326
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Ozdemir, L., & 

Akdemir, N. 

 

2009 

 

Turkiet 

 

Effects of multisensory 

stimulation on cognition, 

depression and anxiety 

levels of mildly-affected 

Alzheimer's patients 

 

Syftet var att bedöma 

effekten av 

vad musikterapi, målning 

och orientering kan ha för 

effekt på personer med en 

demenssjukdom. 

Kvantitativ 

Kvasiexperimentell studie 

 

Skattningsskalor:  

-MMSE-skala (kognitiv) 

-GDS-skala (depression) 

-BAS skala (ångest) 

 

Analys: single-factor och 

multifactorial repeated 

measurements och Pearson 

Correlation.  

 

 

 

27 

(0) 
Omvårdnadsåtgärderna hade en positiv 

effekt på deras kognitiva tillstånd, 

depression och ångest, och att denna 

effekt fortsatte under tre veckor efter  

slutförandet av studien, med en tendens  

att sjunka successivt. 

Hög 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ozdemir%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19289242
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akdemir%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19289242
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Kvalitet  

 

Raglio,A., 

Bellandi, D., 

Baiardi, P., 

Gianotti, M., 

Ubezio, MC., 

Zanacchi, E., 

Granieri, E., 

Imbriani, M., & 

Stramba-Badial

e, M. 

 

2015 

 

Italien 

Effect of Active Music 

Therapy and 

Individualized Listening 

to Music on Dementia: A 

Multicenter Randomized 

Controlled Trial 

Att bedöma effekterna av 

aktiv musikterapi och 

individualiserad lyssning på 

musik på BPSD hos personer 

med demens och en tredje 

grupp som endast erbjöd 

standardbehandling som alla 

grupper erbjöds. 

 

Kvantitativ 

RCT-studie 

 

Interventionen innefattade: 

Individualiserad musikterapi  

 

-NPI- skala (BPSD) 

-CSSD (depressionsskala) 

-CBS-skala (livskvalite) 

 

Analys: ANOVA 

 

 

 

 

120 

(22) 

 

Intervention: 80 

Kontroll: 40 

Ingen större skillnad sågs mellan gruppen som 

fick musikbehandling jämfört med den gruppen 

som erbjöds individuell anpassad musik. Alla 

grupper visade på en minskaning på NPI 

skalan.  

Standardgruppen sjönk NPI med 21 %.  

Gruppen med musikterapi sjönk NPI  

med 28 % och i den sista gruppen sjönk  

NPI med 12 %. 

Hög 

Raglio, A., 

Bellelli, G., 

Traficante, D., 

Gianotti, M., 

Ubezio, MC., 

Gentile, S., 

Villani, D., & 

Trabucchi, M. 

 

2010 

 

Italien 

Efficacy of music therapy 

treatment based on 

cycles off sessions: 

Arandomised controlled 

trial 

 

Att granska vad musikterapi  

Har för effekt på BPSD hos 

personer med demens. 

Kvantitativ randomiserad 

kontrollerad trail. 

Interventionen innefattade: 

Musikterapi 

Skattningsskalor: 

MMSE-skala (kognition) 

NPI skala 

Musik sittningar som 

videofilmades. 

 

Analys: SPSS, ANOVA, 

MANOVA 

60 

(7) 

 

Intervention: 30 

Kontroll: 30 

En kontrollgrupp med svårt demenssjuka  

personer blev erbjuden standardvård jämfördes 

med en försöksgrupp med svårt demenssjuka 

personer som blev erbjuden standardvård samt 

musikterapi sittningar. 

  

En minskning av NPI poäng såg mellan båda 

grupperna. Analysen av enskilda NPI visar att 

vanföreställningar, agitation och apati 

förbättrats avsevärt i den experimentella som 

erbjöds musikterapi, men inte i 

kontrollgruppen.  

 

 

Hög 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raglio%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26289682
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bellandi%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26289682
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baiardi%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26289682
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gianotti%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26289682
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ubezio%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26289682
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zanacchi%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26289682
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Granieri%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26289682
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Imbriani%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26289682
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stramba-Badiale%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26289682
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stramba-Badiale%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26289682
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raglio%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21069596
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bellelli%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21069596
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Traficante%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21069596
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gianotti%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21069596
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ubezio%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21069596
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gentile%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21069596
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Villani%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21069596
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trabucchi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21069596
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Kvalitet  

 

Suzuki, M., 

Tatsumi, A., 

Otsuka, T., 

Kikuchi, K., 

Mizuta , A., 

Makino, K., 

Kimoto, A., 

Fujiwara, K., 

Abe, T., 

Nakagomi, T., 

Hayashi, T., & 

Saruhara, T. 

 

2010 

 

Japan 

Physical and 

psychologic effects of 

6-week tactile massage 

on elderly patients with 

severe dementia. 

Syftet med denna studie var 

att undersöka effekterna av 

sex veckors taktil massage. 

Förändringar så som fysisk 

och mental funktion samt 

beteende- och psykologiska 

symptom (BPSD) hos äldre 

patienter med demens samt 

om massage hade effekt på 

stress. 

Kvantitativ. 

 

Interventionen innefattar 

taktil massage.  

 

Skattningsskalor: MMSE 

(Mental status), BEHAVE-AD 

(Behavior Pathology in 

Alzheimer's Disease Rating 

scale), GBS 

(Gottfries-Brane-Steen scale), 

CGA (Fysiologisk stress 

utvärderades med 

användning av saliv). 

 

Analys: t-test, SPSS 

40  

(16) 

 

Intervention: 12 

Kontroll: 12 

Resultatet visade att efter deltagarna fått taktil 

massage att dygnsrytmen förbättrades samt en 

signifikant minskning på GBS (motorik, 

intellektuell funktion, emotionell funktion. 

Högre GBS poäng representerar sämre 

funktion). Resultatet visade även att 

stressnivån minskade i interventionsgruppen. 

Dessa resultat tyder på att taktil massage 

minskar aggressivitet och stress nivå hos 

patienter med demens. 

Hög 

Svansdottir, 

HB., & 

Snaedal, J. 

 

2006 

 

Island 

Music therapy in 

moderate and severe 

dementia of Alzheimer’s 

type: a case–control 

study 

 

Syftet med studien var att 

undersöka effekten av 

musikterapi på BPSD hos 

patienter med medelsvår och 

svår demens. 

Kvantitativ Fall-kontroll 

studie.  

 

Interventionen innefattar 

musikterapi 

Skattningsskalor:  

BEHAVE-AD (Behavioural 

Pathology in Alzheimer's 

Disease). 

 

Analys: Wilcoxon signed 

rank test 

46 

(8) 

 

Intervention: 23 

Kontroll: 23 

Studien visade en signifikant minskning av 

beteendestörningar i musikterapigruppen.  

Det fanns också en betydande minskning av 

aggressivitet och ångest. Musikterapi är en  

säker och effektiv metod för behandling av 

agitation och ångest för individer med  

medelsvår och svår demens. 

 

 

 

 

Hög 
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Författare 

År 

Land 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod/Design 

 

Deltagare 

(bortfall) 

 

Resultat 

 

Typ 

Kvalitet  

 

Tappen, RM., & 

Williams,  CL. 

 

2009 

 

USA 

 

 

Therapeutic 

conversation to improve 

mood in nursing home 

residents with 

Alzheimer's disease. 

Att utvärdera effekten av 

rådgivning/samtalsterapi  

till personer med Alzheimers, 

om det kan ha någon effekt 

på deras psykiska symtom. 

Kvantitativ  

 

Interventionen innefattade 

rådgivning och 

samtalsterapi.  

 

Skattningsskalor: MMSE 

(Mental status), DMAS (mäta 

humör) 

 

Analys: ANCOVA 

36 

(6) 

 

Intervention: 15 

Kontroll: 15 

Resultatet visade att deltagarna i  

behandlingsgruppen som erbjöds  

rådgivning hade mindre negativ stämning 

jämfört med kontrollgruppen. De led  

även mindre av apati, depression och hade 

bättre humör. 

Hög 

Weber, K., 

Meiler-Mititelu, 

C., Herrmann, 

FR., Delaloye, 

C., 

Giannakopou-l

os, P., & 

Canuto, A. 

 

2009 

 

Schweiz 

 

Longitudinal assessment 

of psychotherapeutic 

day hospital treatment 

for neuropsychiatric 

symptoms in dementia. 

 

Att undersöka effekten av ett 

terapiprogram innehållande 

musik, rörelse, sociala och 

psykologiska insatser till 

äldre personer med demens 

samt BPSD. 

Kvantitativ longitudinell 

kohortstudie. 

 

Skattningsskalor: NPI 

(BPSD-skattning), SAS (Staff 

Assessment Summary), CAS 

(community assessment 

scale), GES (Group 

Evaluation Scale ) 

 

Analys: Lnjär 

regressionsanalys, Mc Nemar 

test, Cross-sectional 

time-series, Spearman 

correlation coefficients. 

76 

(0) 

BPSD-symtomen minskade under studien.  

Det var framförallt ångest och apati hos  

deltagarna som minskade från det att 

deltagarna började erbjudas terapin som 

innehöll olika aktiviteter. 
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