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Sammanfattning 

 

 

Bakgrund: Beteendemässiga och Psykologiska Symtom vid Demens (BPSD) 
påverkar livskvaliteten negativt hos personen med demens och även för 
vårdpersonalen. BPSD skapar ofta problem i den dagliga omvårdnaden av personer 
med demens och står för en stor del av kostnaden för personen med demens. 
Symtomen vid BPSD behandlas oftast idag farmakologiskt på grund av en bristande 
kunskap när det gäller icke-farmakologiska interventioner. 
Syfte: Beskriva effekten av icke farmakologiska interventioner vid BPSD. 
Metod: En litteraturöversikt med fokus på artiklar med kvantitativ ansats användes. 
Resultat: Tio olika icke-farmakologiska interventioner vid BPSD studerades. Dessa 
interventioner hade effekt vid BPSD, dock inte en generell effekt. Flertalet av 
interventionerna hade endast en signifikant effekt på ett fåtal av symtomen. 
Musikterapi var den intervention som hade störst effekt vid BPSD med en signifikant 
minskning på flera symtom. 
Slutsats: Det behövs fler studier om effekten av icke farmakologiska interventioner 
på BPSD, för att öka kunskapen och användandet av dessa interventioner i 
omvårdnaden av personer med demens. Kunskapen om BPSD och dess orsaker 
behöver förbättras hos både sjuksköterskor och övrig vårdpersonal, för att 
förekomsten av BPSD ska minska hos personen med demens och för att öka 
livskvaliteten. Det är viktigt att interventionerna anpassas utifrån varje individ. 
 
Nyckelord: omvårdnad, demens, livskvalitet, litteraturöversikt 



 

   

Behavioral and psychological symptoms of dementia with 
relevance for nursing – a literature review 

 
Summary 

 
Background: Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD) affects 
the quality of life in people with dementia and their caregivers in a negative way. 
BPSD also causes problems in the daily care of the patient and stands for a big part of 
the costs for the person who has dementia. The symptoms of BPSD is commonly 
treated pharmaceutically due to a lack of knowledge about non pharmacological 
interventions. 
Aim: Describe the effects of nonpharmacological interventions on BPSD. 
Method: A literature review over articles with a quantitative approach was used. 
Results: Ten different interventions were studied. These interventions did not have 
a general effect on BPSD, but only on a few symptoms. Music therapy was the 
intervention with the widest effect, with a decrease in several symptoms. 
Conclusion: There is a need for more research on the effects of nonpharmacological 
interventions on BPSD, to increase the knowledge and use of these interventions in 
the care of people with dementia. The knowledge about BPSD and its causes needs to 
be improved among nurses and other personal, to decrease the presence of these 
symptoms and increase the quality of life. It´s important that the interventions are 
adapted to the individual person. 

 
Keywords: nursing, dementia, quality of life, literature review 
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Inledning 

 
I Sverige finns det omkring 160 000 personer med en demensdiagnos. Tillståndet går 
inte att bota, men med olika insatser i vård och omsorg går det att lindra symtom 
samt förbättra livskvaliteten för personer som har en demensdiagnos. Ungefär 24 
000 personer insjuknar i en demenssjukdom årligen och ungefär lika många avlider 
av en demenssjukdom. Med fler antal äldre kommer även antalet personer med 
demens att öka (Socialstyrelsen, 2016; Världshälsoorganisationen (WHO), 2016). Ca 
90 % av alla personer med demens kommer någon gång att uppleva Beteendemässiga 
och Psykologiska Symtom vid Demens, så kallade BPSD. BPSD har en negativ 
påverkan på livskvaliteten hos personen med demens, dessutom skapar BPSD ofta 
problem i omvårdnaden och bidrar till ökade vårdkostnader (Cipriani, Vedovello, 
Nuti & Di Fiorino, 2011; Herrmann et al., 2006; Locca, Büla, Zumbach & Bugnon, 
2008). Som sjuksköterska är det nödvändigt att ha kunskap om icke farmakologiska 
interventioner vid BPSD och att kunna implementera dessa i omvårdnaden. Detta 
kan öka livskvaliteten hos personen med demens, minska problem i samband med 
omvårdnaden samt leda till sänkta vårdkostnader (Edberg, 2014; Herrmann et al., 
2006; Läkemedelsverket, 2008). Ett flertal litteraturstudier finns som fokuserar 
enbart på effekten av en intervention mot BPSD (Filan & LLewellyn-Jones, 2006; 
Raglio et al., 2012) eller där fokus legat på effekten av farmakologisk behandling eller 
en blandning av både farmakologiska och icke farmakologiska åtgärder (Gareri et al., 
2006; Preuss, Wong & Koller, 2016), men någon studie som jämfört effekten av 
enbart icke farmakologiska interventioner har inte kunnat hittas under 
studieprocessen. 
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Bakgrund 

Demens 

 

Ordet demens är ett samlingsnamn som beskriver de olika symtom, exempelvis 
reduktion och avtagande vad gäller olika mentala funktioner, som orsakas av 
antingen en hjärnskada eller en kroppslig sjukdom. Alzheimers är den vanligaste 
demenssjukdomen och utgör 60-70 % av alla dem som har en demensdiagnos (Sosa-
Ortiz, Acosta-Castillo & Prince, 2012; WHO, 2016). Sjukdomen drabbar vanligtvis 
personer över 65 år och risken ökar ju äldre en person blir. Det ökade antalet fall av 
personer med demens som beräknas uppkomma beror på ett ökat antal äldre i 
populationen (Ernsth Bravell & Ericsson, 2013; WHO, 2016). 
I första hand är det hjärnans olika funktioner som drabbas vid demens. Detta leder 
till en nedsättning av den kognitiva, funktionella samt den sociala förmågan. Ett 
tidigt och vanligt symtom är minnesstörning. Det finns flera olika demenssjukdomar 
och förloppet för dessa varierar. Andra gemensamma symtom är svårigheter med tal, 
tanke, problemlösning, igenkännande, lokalsinne och förändrad personlighet samt 
BPSD (Lindqvist, 2015). 

Beteendemässiga och Psykologiska Symtom vid Demens – BPSD 

 

BPSD, eller neuropsykiatriska symtom, används som ett samlingsnamn för olika 
förändringar i beteende och är vanligt förekommande vid demens (McKeith & 
Cummings, 2005; Oliveira et al., 2015). Majoriteten av alla personer med demens 
kommer någon gång att uppleva ett eller flera av dessa symtom. Beteendena kan vara 
endera psykologiska, bland annat oro, sömnproblem och hallucinationer eller 
beteendemässiga, till exempel vandrande, rastlöshet och aggressivitet där 
aggressivitet uppkommer hos 30-50 % av de personer som har demens (Locca et al., 
2008; Restifo, Lemon & Waters, 2011). BPSD kan ha ett direkt samband med en 
skada i hjärnan men det kan också visa sig på grund av en känslomässig eller fysisk 
smärta (Enmarker, Olsen & Hellzen, 2010). I bedömning av demens, diagnos och 
behandling har BPSD fått en alltmer större roll, då det kan hjälpa till med att avgöra 
vilken slags demens det är samt att BPSD är det som skapar mest problem i 
omvårdnaden av personer med demens (Cipriani et al., 2011; McKeith & Cummings, 
2005). Bland annat kan aggressivitet mot en person eller mot omgivande miljö leda 
till våldsamt beteende som skadar den eller de personer det riktas mot. BPSD skapar 
även en oerhörd stress hos vårdpersonalen. Apati, sömnstörningar och oro 
hos  personen med demens anses vara de symtom som ger mest problem för 
vårdpersonalen (Cipriani et al., 2011; Fauth & Gibbons, 2014). En studie av 
Herrmann et al. (2006) visar att BPSD också bidrar till en stor del av vårdkostnaden 
för en person med demens. Studien visar att medelvärdeskostnaden för en person 

utan BPSD är ＄615 per månad (≈5540kr) samtidigt som medelvärdeskostnaden för 

en person med BPSD är ＄1398 per månad (≈12600kr), en skillnad på ca 7000 kr. 
Herrmann et al. (2006) anser att kostnaden kan minskas med hjälp av interventioner 
riktade mot att minska BPSD. 
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Omvårdnad vid BPSD 

 

I mötet med personer som uppvisar symtom på BPSD är det viktigt att ur en 
omvårdnadssynpunkt försöka förstå vad som ligger bakom beteendet som personen 
uppvisar.  Detta gäller i både mötet och i olika omvårdnadssituationer, eftersom 
BPSD ofta är ett sätt att försöka förmedla något då personer med demens kan ha 
svårt att uttrycka sig verbalt. Ett angeläget mål för omvårdnaden är att ständigt 
försöka sätta sig in i vårdtagarens upplevelse av situationen (Edberg, 2014). Det är 
viktigt att omvårdnaden av personer med demens sker utifrån ett personcentrerat 
förhållningssätt, vilket innebär att det är personen med demens som är i centrum och 
inte dennes diagnos. Syftet med ett personcentrerat förhållningssätt är att 
omvårdnaden och den omgivande miljön ska bli mer personligt utformad utifrån 
varje individ (Socialstyrelsen, 2016). En viktig del i den personcentrerade 
omvårdnaden är att skapa levnadsberättelser för att få en ökad förståelse för den 
livssituation och sammanhang som personen med demens har haft tidigare i livet. 
Omvårdnaden ska planeras och utföras utifrån varje individ och deras olika behov 
(Edberg, 2011). Aggressivitet är ett vanligt symtom vid BPSD och det kan bero på 
smärta, rädsla eller att personen med demens upplever sig kränkt och därigenom 
värnar om sin egna integritet. I sådana situationer är det viktigt att de olika 
omvårdnadsåtgärderna gör att känslan av trygghet främjas hos personen (Edberg, 
2014). Enligt Socialstyrelsen (2016) är det också viktigt i den personcentrerade 
vården att arbetssättet är teambaserat och multiprofessionellt när det gäller olika 
insatser av vård och omsorg. Ett teambaserat och multiprofessionellt arbetssätt 
medverkar även till ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen (a.a.). I 
omvårdnaden av personer med demens har sjuksköterskan ansvar för medicinska 
omvårdnadsåtgärder men även ett ansvar för att vårdtagarens upplevelse av 
livskvalitet gynnas av personalens synsätt samt den omkringliggande miljön (Edberg 
2014). För att vården ska hålla en hög kvalitet är det av största vikt att det finns en 
kontinuerlig kompetensutveckling för personal som arbetar med personer med 
demens (Sjöbeck & Berglund, 2011). Som sjuksköterska är det därför viktigt att bistå 
personal som till exempel undersköterskor och vårdbiträden med handledning och 
fortlöpande utbildning. Detta för att även dessa personer ska kunna bidra till en vård 
av hög kvalitet där livskvaliteten för både personerna med demens och personalen 
gynnas (Edberg, 2014). 

 

Behandling vid BPSD 

 

Det är viktigt med en utredning av symtomen vid BPSD för att eventuellt kunna 
åtgärda dessa. Detta för att demens kan ge kommunikationssvårigheter och BPSD 
blir då en ersättning för förlorad talförmåga. Eventuella orsaker och utlösande 
faktorer till beteendet kan till exempel vara oro, rädsla eller smärta samt 
bakomliggande fysiska och psykiska sjukdomar och ska då behandlas i första hand 
(Edberg, 2014; Lindqvist, 2015; Läkemedelsverket, 2008). Hittas ingen orsak till 
beteendet ska symtomen åtgärdas i stället. Många beteenden kan vara svåra att 
hantera och det är vanligt att de behandlas farmakologiskt. Det finns dock 
psykofarmaka som vid behandling av demenssjukdomar och BPSD är direkt 
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opassande (Edberg, 2014; Enmarker et al., 2010). Enligt Cipriani et al. (2011), Locca 
et al. (2008) och även Läkemedelsverket (2008) finns det en stark evidens för att de 
inledande åtgärderna vid BPSD helst bör vara icke farmakologiska. Detta bör i första 
hand handla om att miljön och bemötandet anpassas till personerna med 
demenssjukdom och deras behov. Farmakologisk behandling kan vara effektiv, men 
många läkemedel fungerar endast kortsiktigt eller bör inte användas långsiktigt. 
Biverkningarna av medicineringen kan vara för stora eller allvarliga samt så saknar 
vissa läkemedel tydlig evidens eller har haft olika eller ofullständiga resultat i olika 
studier. Vissa läkemedel har ingen klinisk effekt alls (Oliveira et al., 2015; Restifo et 
al., 2011). Olika icke farmakologiska insatser är bland annat musik, konst, fysisk 
aktivitet, aromaterapi, översikt av den miljö som finns runt omkring vårdtagaren och 
djurterapi. Det är också viktigt att vid behandling av BPSD utgå från varje enskild 
individ och dennes symtom för att behandlingen ska bli så optimal som möjligt. 
Evidensen visar på att bieffekterna av icke farmakologiska interventioner är mindre 
och färre än för farmakologiska interventioner. Största anledningen till att 
farmakologiska interventioner används istället för icke farmakologiska interventioner 
är okunskap om förekomsten och användandet av icke farmakologiska interventioner 
mot BPSD (Läkemedelsverket, 2008; McKeith & Cummings, 2005; Oliveira et al., 
2015). På grund av detta bör vårdpersonal erbjudas regelbunden utbildning och 
handledning för att kunna bedriva en omvårdnad som är anpassad efter varje individ 
samt att det ska finnas möjligheter att samarbeta med övriga professioner som 
sjukgymnaster, arbetsterapeuter, undersköterskor och annan involverad personal 
(Läkemedelsverket, 2008). 

Livskvalitet 

 

Livskvalitet kan definieras på ett flertal olika sätt. Uttrycket “det är inte hur man har 
det, utan hur man tar det” är använt för att beskriva livskvalitet. Livskvalitet ses ofta 
som en subjektiv upplevelse där hälsa bara är en del av begreppet (Willman, 2014). 
Boggatz (2016) beskriver begreppet som en förmåga att subjektivt uppfylla livets 
viktiga delar, att värdera livet som så gott att det är värt och åtråvärt att leva. 
Livskvalitet definierat som ett gott liv är då sett som ett gott liv utifrån den enskilde 
individens perspektiv. Ett liv med hög livskvalitet för en individ behöver alltså inte 
vara ett liv med hög livskvalitet för en annan (Brülde, 2003). Nordenfelt (1988) 
beskriver dock att livskvalitet menar till hur bra livet är, men att livet består av ett 
flertal olika delar. Bland annat hälsa, religion, moral, välbefinnande, ekonomi med 
flera är olika beståndsdelar i livet och kan värderas som bra eller mindre bra. Dessa 
beståndsdelar interagerar med varandra och skapar den sammanhållna värderingen 
av livskvaliteten. I dessa beståndsdelar ingår då förutom subjektiva beståndsdelar 
även objektiva, såsom boende- och yrkes förhållande. Forskning har nämligen visat 
på att de subjektiva upplevelserna är till viss del beroende av de objektiva 
beståndsdelarna och begreppet kan därför inte enbart ses som subjektivt. Därför är 
det viktigt med en helhetsbild i sjuksköterskans arbete. Ofta fokuseras det enbart på 
några få delar och då glöms det andra bort (a.a.). Begreppet livskvalitet är ofta starkt 
sammankopplat med begreppet lidande eftersom detta också är ett individuellt 
begrepp som dessutom har en stor påverkan på livskvaliteten (Runstøen, 1992). Har 
personen med demens haft tidigare lidanden påverkar detta hur livskvaliteten ser ut i 
nuläget. Även framtida livskvalitet påverkas av hur lidande ser ut i nuläget och 
långvarigt lidande kan hota livskvaliteten på allvar (Runstøen, 1992). BPSD leder till 
sänkt livskvalitet, både hos personen med demens och vårdgivarna. De dagliga 
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aktiviteterna påverkas negativt av BPSD för personer med demens (Hurt et al., 2008; 
McKeith & Cummings, 2005). I studien av Hurt et al. (2008) visades att livskvaliteten 
påverkades av BPSD, men att vilka symtom som påverkade livskvaliteten var 
individuellt, både mellan vårdgivare och personer med demens. Detta beror på att 
livskvalitet, som nämnts tidigare, är ett individuellt begrepp, men även av deras 
lidande i situationen och tidigare lidanden (Brülde, 2003; Nordenfelt, 1988; 
Runstøen, 1992). Därmed bör även vård och behandling anpassas individuellt för att 
stödja vårdtagarens upplevelse av livskvalitet (Edberg, 2014). En sjuksköterskas 
arbete innebär att ge vård som utgår ifrån den enskilde individen och vad som är 
viktigt för denne. En helhetsbild gör att alla delar inkluderas och detta ger en ökad 
förståelse, inte bara för hur en persons livskvalitet är, utan varför en persons 
livskvalitet är som den är och då blir det lättare att hjälpa denne (Runstøen, 1992). 

 

 

 



6 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva effekten av icke farmakologiska interventioner vid BPSD. 
 

 

Material och metod 

Design 

Designen på arbetet var en kvantitativ litteraturöversikt.  Att göra en 
litteraturöversikt handlar om att bilda sig en uppfattning av hur kunskapsläget inom 
ett specifikt ämne ser ut. Vid en litteraturöversikt undersöks det vilken forskning som 
finns inom det aktuella ämnet i dagsläget för att på så sätt få en överblick över vad 
som har undersökts tidigare (Friberg, 2012). En studie med en kvantitativ design 
handlar bland annat om att undersöka samband mellan olika saker samt att jämföra 
dessa (Billhult & Gunnarsson, 2012).  

 

Urval och datainsamling 

Databaser som användes var CINAHL och Medline. Medline är en databas med 
tidskrifter och artiklar främst inom omvårdnad och medicin, medan CINAHL är en 
databas mer fokuserad på omvårdnadsvetenskap (Willman, Bahtsevani, Nilsson & 
Sandström, 2016). 

Sökord som användes var effect*, BPSD, “behavioral and psychological symptoms of 
dementia”, “neuropsychiatric symptoms”, intervention*, treatment* och therap*. 
Artiklarna söktes med hjälp av de booleska fraserna AND och OR i fritext. 
Avgränsningar på artiklarna i databaserna engelskspråkiga, skrivna från 2006-2016 
och ålder 65+ år. I CINAHL användes även avgränsningen peer review. 
Inklusionskriterier var artiklar med kvantitativ metod och som var etiskt godkända. 
Personerna i studierna skulle vara 65 år och äldre samt bo på ett demensboende. 
Exklusionskriterier var artiklar med farmakologisk behandling och 
litteraturöversikter. Sökningarna resulterade i 140 träffar i CINAHL respektive 157 
träffar i Medline, där 19 samt 21 artiklar gick vidare för granskning. Åtta stycken var 
dubbletter. Kvalitetsgranskning utfördes enligt det protokoll som finns framtaget av 
Avdelningen för omvårdnad på hälsohögskolan (se Bilaga 1). För att ha tillräckligt 
god kvalitet behövde alla delar i del 1 ingå samt minst 5 av 7 i del två. Resultatet 
skulle vara relevant gentemot syftet för denna litteraturöversikt. En artikel uteslöts på 
grund av lågt deltagarantal. Sökning, kontroll av etik samt kvalitetsgranskning gav 13 
vetenskapliga artiklar till resultatet (sökmatris, se Bilaga 2). 

 

Dataanalys 

Vid analys av insamlad data användes den trestegsmodell som beskrivs i Fribergs bok 
(2012). Steg ett innebär att artiklarna läses igenom några gånger för att få en 
förståelse för dess innehåll. När resultatartiklarna tagits fram lästes de igenom i sin 
helhet och sammanfattades i en artikelmatris (se Bilaga 3). Matrisen framställdes 
från exemplet som beskrivs i Fribergs bok (2012). I steg två studeras likheter och 
skillnader. Litteraturen granskades genom artikelmatrisen i likheter och skillnader i 
metod och resultat. Steg tre innebär att det görs en beskrivande sammanställning av 
resultatet i artiklarna. I den beskrivande sammanställningen ingick datareduktion för 
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att få fram det som svarade på studiens syfte genom en översikt med hjälp av en 
tabell (se Tabell 1) för att lättare kunna göra jämförelser som sedan beskrevs i 
löpande text. Likheter och skillnader i metod sammanställdes under diskussion. 

 

Etiska överväganden 

Inför en studie är det nödvändigt att tänka igenom om studien går att motivera etiskt. 
Det är angeläget att det som ska studeras har en mening (Kjellström, 
2012).  Litteraturöversikten kräver inget etiskt godkännande eftersom det inte görs 
en studie på människor, utan görs på en sammanställning av vetenskapliga artiklar 
(World Medical Association (WMA), 2013). Dock användes endast artiklar där det 
fanns ett etiskt godkännande. Två artiklar uteslöts relaterat till avsaknad av etiskt 
godkännande. En av artiklarna uteslöts på grund av osäkerhet över det etiska 
godkännandet. Det finns personer som inte har så goda engelska kunskaper för att på 
ett rättvist sätt kunna tolka och bedöma de artiklar som finns med i urvalet, detta kan 
i sin tur leda till feltolkningar (Kjellström, 2012). Därmed har svåra meningar och ord 
översatts och diskuterats för att få en förståelse för sammanhanget och minska risken 
för feltolkning av resultat. Nyttan och fördelen med en litteraturöversikt är att ett 
etiskt godkännande inte krävs samt att det ger en samlad bild av dagens 
kunskapsläge för att visa var det behövs fortsatt forskning (Kjellström, 2012). 
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Resultat 

 

När artiklarnas resultat studerades framkom det olika symtom på BPSD där de icke 
farmakologiska interventionerna hade visat signifikant effekt.  Dessa symtom var 
Beteendestörningar nattetid, Aktivitetsstörning, Apati, Oro, ångest och fobi, 
Hallucination och vanföreställning, Agitation och aggression samt Irritation.  Utifrån 
dessa symtom växte tre huvudkategorier fram, dessa var fysiska symtom, psykiska 
symtom samt socialt avvikande beteende. 

En sammanställning av artiklarnas resultat ses i Tabell. 1.  

 

Fysiska symtom 

 

Beteendestörningar nattetid 

 

Interventioner som visade en signifikant minskning av beteendestörningar nattetid 
var lärandeterapi (p<0,05) och musikterapi (p<0,05) (Chen, Tsai, Chao & Clark, 
2016; Raglio et al., 2008). Lärandeterapi innehöll olika lärandemetoder som till 
exempel högläsning, matematik och figurkort som anpassats för den person som 
erhöll interventionen (Chen et al., 2016). Musikterapin genomfördes som aktiv 
musikterapi, alltså med aktivt deltagande tillsammans med en musikterapeut (Raglio 
et al., 2008). Lärandeterapi visade en generell minskning (p=0,01) hos 
interventionsgruppen vad gäller beteendestörningar nattetid. Även efter avslutad 
intervention kvarstod den signifikanta minskningen. Hos kontrollgruppen gick det 
inte att påvisa någon signifikant skillnad (Chen et al., 2016). Enligt Raglio et al. 
(2008) så gav musikterapi en signifikant minskning (p=<o,oo1) på 
beteendestörningar nattetid. Studien visade också att effekten av musikterapi 
kvarstod fyra veckor efter att behandlingen avslutats.
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 Fysiskt symtom Psykiskt symtom Socialt avvikande beteende 

Intervention och författare Beteende-

störningar nat-

tetid 

Aktivitets-

störning 

Apati Oro, 

ångest & 

fobi 

Hallucination & 

vanföreställning 

Agitation & 

Aggression 

Irritation 

Avbruten medicinsk behandling. 

Ruths, Straand, Nygaard & Aars-

land, 2008. 

X X X X X X X 

Fotmassage. Moyle et al., 2014. 
  

   X
*
  

Hundterapi. Nordgren & Eng-

ström, 2014. 

X X X X X X X 

Kreativitetsprogram. Phillips, 

Rein-Arndt & Pak, 2010. 

X X X X X X X 

Lärandeterapi. Chen et al., 2016. X
**

  X
**

  X
**

 
 

X
**

 

Musikterapi. Raglio et al., 2015. X X X X X X X 

Musikterapi. Raglio et al., 2008. X
**

 X
**

 X
**

 X
**

 X
**

 X
**

 X
**

 

Musikterapi. Sakamoto, Ando & 

Tsutou, 2013. 

 
X

**
  X

**
 X

**
 X

**
  

Musikterapi. Svansdottir & Snae-

dal, 2006. 

 X
**

      

Organiserad icke-farmakologisk 

intervention. Chen et al., 2014. 

 
   X

**
 X

**
 

 

Personalutbildning. Deudon et al., 

2009. 

 
    X

**
  

Småskaligt äldreboende. Verbeek 

et al., 2014. 

 
X

*
    X

*
 

 

Äldreclowner. Kontos et al., 2016. 
  

   X
**

 
 

X=ingen effekt, X
*
=signifikant ökning, X

**
=signifikant minskning 

 

Tabell 1. Effekt av intervention 
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Aktivitetsstörning 

 

Musikterapi hade en positiv effekt på aktivitetsstörning hos personer med demens. 
Studierna gjorda av Sakamoto, Ando och Tsutou (2013) och Svansdottir och Snaedal 
(2006) inkluderade musikterapi i form av aktiv musikterapi samt passiv musikterapi 
där deltagarna enbart lyssnade på musik. I Sakamoto et al. (2013) kombinerades 
dessa terapier med individualiserad musik som valts ut utifrån den enskilde 
personens önskemål. Musikterapi visade en signifikant minskning (p<0,05, p=0,02) 
vid aktivitetsstörning hos personer med demens (Svansdottir & Snaedal, 2006). Även 
studien av Raglio et al. (2008) visade en signifikant minskning (p<0,05, p=<0,001) 
på aktivitetsstörning. Sakamoto et al. (2013) beskriver att aktiv musikterapi hade en 
positiv effekt (p<0,025, p=0,01) på aktivitetsstörning, men att det tre veckor efter 
avslutad intervention fanns en signifikant ökning av aktivitetsstörning (p=0,01). 
Även Raglio et al. (2008) och Svansdottir och Snaedal (2006) beskriver att den 
positiva effekten av musikterapi försvunnit efter fyra veckor utan intervention. 
Småskaligt äldreboende hade också effekt på aktivitetsstörning, dock genom en 
ökning av detta symtom (p<0,05, p=0,02). Småskaligt äldreboende liknade mer ett 
vanligt hem än ett vårdhem. Som mest fanns det åtta boende på hemmen och de 
boende och deras anhöriga hjälpte personalen med de dagliga sysslorna. Efter tolv 
månader visade det småskaliga äldreboendet på en signifikant ökning av 
aktivitetsstörning (p=0,02) hos interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen 
(Verbeek et al., 2014). 

 

 

 

Psykiska symtom 

 

Apati 

 

Lärandeterapi visades ha en signifikant minskning (p<0,05, p=0,03) på apati (Chen 
et al., 2016). Även aktiv musikterapi minskade apati (p<0,05, p=<0,05) (Raglio et al., 
2008). Ingen signifikant effekt på apati syntes i kontrollgrupperna i någon av 
studierna. Effekten av musikterapi och lärande terapi hade inte någon kvarlevande 
påverkan några veckor efter avslutad intervention. 

 

Oro, ångest och fobi 

 

Oro, ångest och fobi påverkades av både aktiv och passiv musikterapi. Studien av 
Raglio et al. (2008) visade en signifikant minskning med ett p-värde på <0,001 
(p<0,05) och Sakamoto et al. (2013) ett p-värde på 0,02 (p<0,025) för passiv 
musikterapi och 0,01 (p<0,025) för aktiv musikterapi. Ingen effekt syntes i 
kontrollgrupperna i någon av studierna. Effekten kvarstod någon vecka efter att 
interventionen avslutats i Raglio et al. (2008) p=<0,001 (p<0,05) och i Sakamoto et 
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al. (2013) p=0,01 (p<0,025) för passiv musikterapi och p=0,02 (p<0,025) för aktiv 
musikterapi.  

 

Hallucination och vanföreställning 

 

En signifikant minskning på hallucinationer och vanföreställningar syntes av 
lärandeterapi (p<0,05, p=0,02) (Chen et al., 2016). Organiserad icke-farmakologisk 
intervention (bestående av musikterapi, fysiska aktiviteter och målningsverksamhet) 
hade en signifikant minskning på hallucination med en signifikans på 0,004 
(p<0,05,) och vanföreställning p=0,018 (p<0,05) (Chen et al., 2014). Musikterapi  
minskade hallucinationer och vanföreställningar med en signifikans på <0,05 
(p<0,05) (Raglio et al., 2008). I studien av Sakamoto et al. (2013) visade aktiv 
musikterapi en signifikant minskning (p<0,025, p=0,01) på dessa symtom. Endast 
vid interventionen musikterapi fanns det en kvarvarande effekt några veckor efter att 
interventionen avslutats med p-värden på <0,05 (p<0,05) respektive p=0,01 
(p<0,025) (Raglio et al., 2008; Sakamoto et al., 2013). 

 

 

Socialt avvikande beteende 
 

Agitation och aggression 
 
De interventioner som hade en positiv effekt på agitation och aggression var 
organiserad icke farmakologisk intervention (p<0,05, p=0,038), personalutbildning 
(p<0,05, p=0,001), äldreclowner (p<0,05, p=0,03) samt aktiv musikterapi (p<0,05, 
p=<0,001 respektive p<0,025, p=0,01) (Chen et al., 2014; Deudon et al., 2009; 
Kontos et al., 2016, Raglio et al., 2008; Sakamoto et al., 2013). Interventionen 
personalutbildning innehöll föreläsningar för personalen, åtgärdskort som 
personalen kunde ha med under arbetspasset samt handledning några gånger i 
veckan på arbetsplatsen (Deudon et al., 2009). Hos interventionsgruppen visade det 
på en signifikant minskning (p<0,05, p=0,001) på agitation och aggression. Hos 
kontrollgruppen fanns inte denna förändring. Skillnaden var signifikant mellan de 
båda grupperna (Deudon et al., 2009). Interventionen med äldreclowner bestod av 
att personer med demens fick besök av clowner som bar en röd näsa, ytterst lite 
smink samt använde kläder som väckte minnen till liv från ett annat tidsskede 
(Kontos et al., 2016). Clownerna använde sig av humor, empati, sång, 
musikinstrument och dans. Deltagarna i studien fick besök av clownerna två gånger i 
veckan under tolv veckors tid.  Efter studiens tolv veckor fanns det en signifikant 
minskning (p<0,05, p=0,03) av agitation och aggression (Kontos et al., 2016). 
Musikterapi visade på en signifikant minskning (p<0,05, p=<0,001 respektive 
p<0,025, p=0,01) vid agitation och aggression och den positiva effekten höll i sig i 
fyra veckor efter att interventionen avslutats (p<0,05, p=<0,001 respektive p<0,025, 
p=0,01) (Raglio et al., 2008; Sakamoto et al., 2013). Fotmassage och småskaligt 
äldreboende hade motsatt effekt. Fotmassage gick ut på att deltagarna erhöll 
fotmassage av utbildade fotterapeuter. Agitation och aggression ökade signifikant 
(p<0,05, p=0.03) hos både interventionsgrupp och kontrollgrupp, dock var ökningen 
större hos kontrollgruppen (Moyle et al., 2014). Hos interventionsgruppen i 
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småskaligt äldreboende påvisades en signifikant högre ökning (p<0,05, p=0,001) 
jämfört med kontrollgruppen i slutet av studien (Verbeek et al., 2014). Även 
hundterapi ökade agitation och aggression (p<0,05, p=0,035), men först efter 
avslutad intervention. Hundterapin inkluderade interaktion med hund och 
hundförare (Nordgren & Engström, 2014). 

 

Irritation 

 

Lärandeterapi visade på en signifikant minskning (p<0,05, p=0,02) av irritation hos 
interventionsgruppen. Hos kontrollgruppen fanns det ingen signifikant skillnad 
(Chen et al., 2016). Enligt Raglio et al. (2008) visade musikterapi på en signifikant 
minskning (p<0,05, p=<0,01) av irritation hos interventionsgruppen i jämförelse 
med kontrollgruppen. Effekten höll i sig även efter avslutad intervention (p<0,05, 
p=<0,01).



13 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

 

En litteraturöversikt valdes som design då annan design hade varit svår att 
genomföra och på grund av de etiska överväganden som följer en studie på 
människor. Vid sökningen användes samma fraser och begränsningar i båda 
databaser, vilket kan ha begränsat antal relevanta träffar. Användning av 
databasernas tesaurusar eller ämnesordlistor kunde ha gjort sökningarna mer 
korrekta för just den databasen (Östhlund, 2012). Avgränsningen år 2006-2016 
sattes för att utesluta inaktuella artiklar. Dagens samhälle förändras konstant och 
studier som gällde förr kanske inte längre har någon relevans. Ämnet har också blivit 
mer intressant och beforskat de senaste åren och antalet artiklar inom ämnet innan 
detta år ansågs inte relevant att söka efter, utan troddes ge fler irrelevanta träffar än 
relevanta. Även engelskt språk sattes som avgränsning då de flesta artiklar är skrivna 
på engelska, men även för att kunna göra en rättvis översättning. En svaghet kan vara 
problem med förståelse av artiklar skrivna på andra språk vilket kan göra att texten 
blir felaktigt tolkad. Det kan vara svårare att översätta artiklar på andra språk än 
engelska på ett korrekt sätt eftersom vissa engelska kunskaper ändå finns. Det är 
därmed lättare att göra en korrekt tolkning av artiklarna och en rättvis 
kvalitetsbedömning. Kvaliteten på artiklarna påverkar reliabiliteten i litteratur- 
översiktens resultat (Henricson, 2012) och därför genomfördes en 
kvalitetsgranskning av utvalda artiklar. Artiklarna delades upp och 
kvalitetsgranskades enskilt för att undvika en tidskrävande översättning av samtliga 
intressanta artiklar,  40 stycken. Enligt Henricson (2012) sänker detta reliabiliteten 
på litteraturöversikten. För en ökad reliabilitet har därför tolkning av 
frågeställningarna i AFO-protokollet diskuterats för en likvärdig bedömning. I 
kvalitet ingår även samma design samt mätinstrument. En studies validitet ökar om 
designen är densamma på alla medtagna studier (Henricson, 2012). Artiklar som 
valdes till översikten hade olika design vilket sänker validiteten, men tillräckligt 
många studier med samma design fanns inte att tillgå i ämnet. Även 
mätinstrumenten i studierna var olika, men de flesta använde ändå Neuropsychiatric 
Inventory (NPI), Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) eller båda två vilket 
ökar resultatets reliabilitet (Henricson, 2012). Flertalet av interventionerna och deras 
resultat påvisades enbart i en studie, vilket minskar generaliserbarheten då studierna 
enbart inkluderar en grupp av människor. Dock ökar generaliserbarheten då 
artiklarna täcker in flera olika länder (Henricson, 2012). Litteraturöversikten har 
även lästs av andra som har skrivit examensarbeten tidigare samt granskats av en 
handledare. Detta för att de har kunnat se svagheter i arbetet och kunnat påpeka 
dessa så detta har kunnat korrigeras. Enligt Wallengren och Henricson (2012) är 
detta ännu ett sätt där den vetenskapliga kvaliteten på examensarbetet förstärks. 

 

Resultatdiskussion 

 

Flera utav de uppkomna interventionerna hade påverkan på ett flertal av symtomen. 
Fyra interventioner hade ingen påverkan på BPSD alls. Musikterapi var den terapi 
som visades ha störst påverkan på BPSD, ett resultat som kan bero på fler stödjande 
artiklar än de andra interventionerna. Terapin hade en positiv effekt på alla symtom 
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med signifikant skillnad i resultatartiklarna. Dock visade de fyra artiklar som 
handlade om musikterapi olika resultat. En artikel visade ingen signifikant skillnad 
alls medan en annan visade skillnad på alla symtom. Skillnaderna i resultaten mellan 
artiklarna kan ha berott på olika metoder i utförandet av interventionen, men även på 
vem som utförde mätningarna eller på urvalet samt formen av musikterapi, 
exempelvis individuellt anpassad, aktiv eller passiv musikterapi.  En minskning 
syntes i aktivitetsstörning, ångest, oro & fobi, hallucination & vanföreställning samt 
agitation & aggression i flera av artiklarna. En litteraturstudie av Raglio et al. (2012) 
visar att flertalet studier med musikterapi mot BPSD har en påverkan på BPSD, 
speciellt på agitation och aggression samt ångest, oro och fobi. Några studier visade 
påverkan på hallucination och vanföreställning. Mest effektivt var aktiv musikterapi. 
Passiv musikterapi hade varierande resultat, där individualiserad musikterapi 
påvisades mest effektivt. Detta överensstämmer med fynden i denna 
litteraturöversikt och visar att musikterapi är en effektiv intervention mot BPSD. Den 
är dessutom bestående en längre tid efter avslutad intervention och är därför ett 
ekonomiskt smart alternativ till farmakologisk intervention.  Studierna om avslutad 
medicinsk behandling visade att det inte gav någon effekt på BPSD, vilket tyder på att 
läkemedlen inte gjort någon skillnad på BPSD när de gavs till personen med demens. 
Detta resultat överensstämmer med andra studier som visar på att läkemedel inte har 
någon effekt eller har en begränsad effekt på BPSD och därmed inte är något 
ekonomisk bra alternativ (Herrmann et al., 2006; Oliveira et al., 2015; Restifo et al., 
2011). Musikterapi är billigare än läkemedelsbehandling, det håller längre och om det 
minskar BPSD minskar även kostnaderna relaterade till BPSD (Herrmann et al., 
2006). Andra interventioner som minskade agitation och aggression var 
personalutbildning, organiserad icke farmakologisk intervention och äldreclowner. 
Dock fanns det även interventioner som ökade dessa symtom, bland annat 
fotmassage och småskaligt äldreboende. Fotmassage gavs av vanliga fotterapeuter 
som inte hade någon kunskap eller erfarenhet i att jobba med personer med demens. 
Detta tros kan ha gjort att agitationen ökade hos deltagarna då de inte blir bemötta 
som de brukar av personalen och heller inte kände igen dem. Interventionen 
personal- utbildning minskade agitation och aggression, vilket visar på att kunskap är 
viktigt i arbetet med personer som har demens. En studie av Morgan et al. (2013) 
visar även att relationen mellan personen med demens och vårdgivaren är en viktig 
faktor för utlösandet av agiterat och aggressivt beteende. En sämre relation ökar 
risken för agitation och aggression, vilket då var fallet i studien om fotmassage.  De 
som arbetar med personer som har BPSD behöver kunskap om dessa beteenden och 
hur de kan hanteras och bemötas på bästa sätt för att agitation och aggression inte 
ska uppstå, något som fotterapeuterna saknade.  I en tidigare pilotstudie av samma 
forskare hade fotmassagen utförts av vårdpersonalen och resultatet hade då visat på 
en minskning av BPSD, vilket bevisar att relationen kan ha haft effekt på personerna 
med demens. Småskaligt äldreboende, som också ökade agitationen, troddes kunna 
ha en positiv effekt på BPSD, något som inte visades i studien. På grund av att det 
finns väldigt lite forskning inom detta område var det svårt att finna ett klart och 
tydligt svar på vad som orsakade detta. En studie av Verbeek et al. (2010) visar på ett 
liknande resultat där småskaliga äldreboenden inte hade någon positiv effekt på 
agitation eller andra neuropsykiatriska symtom.  De beskriver att det primära inte är 
att fokus ska vara på små grupper och boenden. Det allra viktigaste för 
sjukvårdspersonalen är att reflektera över vad som är en god vård och livskvalitet för 
personer som har en demensdiagnos. Studien visar också på att det behövs mer 
forskning inom ämnet (a.a). Hundterapi ökade också agitation, men först efter 
avslutad intervention. Det förs diskussioner som säger att hundterapi har en positiv 
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effekt vid demens. Resultatet i artikeln visade dock att denna intervention inte hade 
någon signifikant effekt på BPSD under interventionens gång, det enda som skedde 
var att agitation ökade hos deltagarna efter avslutad intervention. Detta kan bero på 
att deltagarna saknade hundens besök och att de då kände sig ensamma. Richeson 
(2003) beskriver att besökande terapihundar gjorde att agitation minskade 
signifikant direkt efter interventionen, men ökade direkt när interventionen 
avslutades. Djur i allmänhet gör att personer med demens mår bättre samtidigt som 
djuren kan vara ett stöd i kommunikationen för dessa personer. Djurassisterad terapi 
handlar oftast om ett samspel mellan en vårdtagare och till exempel en utbildad 
vårdhund och dennes förare. Intervention med en hund kan erbjuda dels avslappning 
och glädje men också olika fysiska aktiviteter. Den kliniska effekten beror oftast på 
samspelet med hunden samt även med dennes förare (Filan & Llewellyn-Jones, 
2006). Personer som har en demensdiagnos har ofta sänkt livskvalitet på grund av 
BPSD, vilket kan ha varit fallet i den studien. När hunden kom ökade livskvaliteten, 
för att sedan sänkas när hunden försvann och detta tog sig uttryck i ökad agitation. 
Vilka symtom som sänker livskvaliteten är individuellt eftersom begreppet 
livskvalitet har olika betydelse för olika personer. För att kunna höja livskvaliteten 
hos dessa personer är det därför viktigt att interventionerna anpassas individuellt 
samt att fokus bör ligga på de olika symtomen som finns vid BPSD (Brülde, 2003; 
Hurt et al., 2008; Nordenfelt, 1988). Dokumentationen är då viktig här för att se vilka 
interventioner som är personcentrerade. Då personer med demens kan ha svårt att 
uttrycka hur de känner eller mår är det svårt att subjektivt få veta hur livskvaliteten 
för personen är. Genom att ha dokumenterat tidigare liv och intressen samt objektiva 
tecken på hur livskvaliteten är kan interventionen anpassas till att vara 
personcentrerad och även kunna se om den har någon effekt på livskvalitet för 
personen. Här har sjuksköterskan ett stort ansvar då denne förutom ett 
omvårdnadsansvar även har ansvar för att se till att vårdtagarens livskvalitet gynnas 
(Edberg, 2014). Sjuksköterskan har ansvar för att vården utförs utifrån ett 
personcentrerat och multiprofessionellt perspektiv och bör därför planeras och 
utföras utifrån den kunskap som finns om åtgärder mot BPSD i förhållande till 
vårdtagarens livsberättelse. Men då krävs också kunskap om sådana åtgärder. På 
grund av den bristande kunskap om icke farmakologisk behandling av BPSD bland 
vårdpersonalen som finns idag är utbildning av största vikt för att kunna arbeta mot 
den personcentrerade vård och ekonomiskt sparsamma omvårdnad som eftersträvas 
i dagens samhälle (McKeith & Cummings, 2005; Oliveira et al., 2015; 
Läkemedelsverket, 2008). Sjuksköterskan har ett stort ansvar för att vårdpersonal 
som arbetar med personer med demens regelbundet får utbildning om BPSD samt 
handledning. Detta är nödvändigt för att vården som ges till personer med demens 
ska vara god och hålla en hög kvalitet samt vara personcentrerad (Edberg, 2014; 
Sjöbeck & Berglund, 2011). Att interventionerna anpassas efter personen har också 
vikt, då individualiserad musikterapi visades effektivare mot BPSD än icke anpassad 
musikterapi. Om interventionerna i sig kan höja livskvaliteten finns det väldigt lite 
forskning om. Det finns en studie på att djurassisterade aktiviteter kan förbättra 
livskvaliteten hos personer med svår demens. Detta pekar på att djurassisterad 
aktivitet på något sätt kan vara ett bra komplement i omvårdnaden av personer med 
demens även om interventionen inte förbättrar BPSD (Olsen et al., 2016). Därmed  
kanske icke farmakologiska interventioner inte bara kan öka livskvaliteten genom att 
minska BPSD utan genom själva interventionen i sig, då den kan ge något som saknas 
i personens liv exempelvis sällskap eller förnöjelse. Det är därför av största vikt att 
sjuksköterskor och övrig vårdpersonal funderar över vad som kan göras för att 
minska BPSD och höja livskvaliteten för personer med demens. Som vårdpersonal är 
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det då även här viktigt att dokumentera BPSD hos personen med demens, för att se 
vad det är som behöver åtgärdas, men även för att kunna utvärdera resultatet av 
interventionen. Kunskap om tidigare liv och om icke farmakologiska interventioner 
kan hjälpa till att göra vården mer personcentrerad, men även mer effektiv och 
ekonomisk (Edberg, 2011; Edberg, 2014; Socialstyrelsen, 2016).  

 

Slutsatser 

Det behövs ytterligare kvantitativa studier på icke farmakologiska interventioner vid 
BPSD, för att kunna utröna möjlig effekt av dessa interventioner. I interventionerna 
som tagits med i litteraturöversikten fanns enbart en studie av de flesta 
interventionerna, det var endast musikterapi det hade gjorts ett flertal studier på. 
Många icke farmakologiska interventioner visade på att de hade effekt på BPSD så 
länge som interventionen pågick, men det var få interventioner som pekade på att de 
hade någon kvarstående effekt efter att interventionen avslutats. Det är också viktigt 
att kunskapen utökas om BPSD och dess bakomliggande orsaker hos både 
sjuksköterskor och övrig vårdpersonal, detta för att minska förekomsten av BPSD 
men även kunna anpassa omvårdnaden av personer med demens efter deras 
individuella behov. Så sammanfattningsvis behövs det fler studier om icke 
farmakologiska interventioner, det behövs mer kunskap bland vårdpersonalen, men i 
nuläget verkar icke farmakologiska interventioner ha en god effekt på vissa symtom 
av BPSD vilket kan leda till en ökad livskvalitet. Det är viktigt att interventionen 
anpassas efter individen för ökad chans till en god effekt av interventionen samt för 
att höja livskvaliteten hos personen med demens. 
 

Kliniska implikationer 

Som sjuksköterska finns förutom det medicinska ansvaret även ett 
omvårdnadsansvar. Även om sjuksköterskan utför många beroende åtgärder 
exempelvis dela läkemedel och ta prover, så ska denne även utföra oberoende 
åtgärder. För detta krävs inte bara en kunskap om olika sjukdomar och symtom, utan 
även om olika åtgärder för dessa, både medicinska och icke medicinska. Då 
farmakologisk behandling har begränsad effekt på BPSD är kunskapen om icke 
farmakologiska interventioner i sjuksköterskans fall extra viktig, men även de 
utlösande orsakerna. I första hand ska orsaken utredas och åtgärdas, men hittas det 
ingen bakom liggande orsak ska åtgärder mot BPSD sättas in. Oftast blir det 
läkemedel i dagens läge, men icke farmakologiska interventioner är oftast mer 
effektivt och ger färre biverkningar. Denna litteraturöversikt ger en samlad bild av 
dagens kunskapsläge om icke farmakologiska interventioner. Den kan användas som 
hjälp för att välja ut den intervention som passar bäst för de symtom personen med 
demens har och som ger mest problem i omvårdnaden. Inte att förglömma att även 
anpassa interventionen efter personen med demens då individualiserad behandling 
verkar vara mest effektivt. Detta kan även hjälpa till att höja livskvaliteten för 
personen med demens, men även vårdpersonalen. Genom kunskap om icke 
farmakologiska interventioner kan sjuksköterskan även hjälpa sina kollegor i arbetet 
med personen som har demens. 
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m.m.) 
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granskning 
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Chen, H-M., Tsai, L-J., Chao, S-Y. 

& Clark, M.J. (2016).  

 

Study on the Effects of Individual-

ized Learning Therapy on Cognitive 

Function and Behavioral and Psycho-

logical Symptoms of Dementia in the 

Institutionalized Older Adults. The 

Journal of Nursing Research, 24(4), 

300-310.  
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döma effekten av 

individualiserad lä-

randeterapi på den 

kognitiva förmågan 

och de psykiatriska 

symtomen hos äldre 

med demens på 

äldreboenden i Tai-

wan. 

Quasiexperimen-

tell.n=44, intervent-
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trollgrupp (n=21). 

Mätmetoder: Barthel 

Index (BI), Mini-

Mental State Assess-

ment (MMSE), NPI.  

Interventionsgruppen: NPI minskade 

signifikant. Signifikant skillnad syn-

tes i alla subkategorier i NPI förutom 

villfarelse, agitation, gott humör och 
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Kontrollgrupp: 

Ingen signifikant skillnad i NPI föru-

tom subkategorin agitation 
 

NPI var signifikant lägre för inter-

ventionsgruppen jämfört med kon-
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cination, depression, apati, irritation, 

bisarrt beteende och sömnstörningar 

förbättrades signifikant jämfört med 

kontrollgruppen. 
 

Resultatet visar förbättrad kognition och psy-

kiatriska symtom av interventionen, i linje 

med tidigare studier. Personerna som erhållit 

interventionen blev också mer självständiga, 

sociala och log oftare, också detta i linje med 

tidigare studier. Dock visar studien också att 

interventionen kan ha begränsad långtidseffekt 

och krävs därför kontinuerligt. 

Del 1: 4/4p. 

Del 2: 7/7p, 
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tat. 

Chen, R-C., Liu, C-L., Lin, M-H., 

Peng, L-N., Chen, L-Y., Liu, L-K. & 

Chen, L-K. (2014).  

 

Non-pharmalogical treatment reduc-

ing not only behavioral symptoms, 

but also psychotic symptoms of older 

adults with dementia: A prospective 

cohort study in Taiwan. Geriatrics & 

Gerontology International, 14(2), 
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ten av en organiserad 

icke-farmakologisk 

intervention på 
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die. n=104, intervent-
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I interventions-gruppen 
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of Daily living (IADL), 
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atric Depression Scale 
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Studien visade att NPI-poängen 

ökade i båda grupperna men att det 

var en statistiskt signifikant skillnad 

där det ökade mindre i interventions-

gruppen än i referensgruppen. Hallu-

cination, vanföreställning och agitat-

ion minskade signifikant i intervent-

ionsgruppen jämfört med kontroll-

gruppen. 

 

I demensvården är BPSD en stor utmaning 

och behandling med psykofarmaka är vanligt 

trots kännedom om att behandling under lång 
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är vanligt att sjuksköterskor och läkare över-

skattar fördelarna med psykofarmaka och 
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interventions- och kontrollgrupp var 

det. 

effekt på BPSD, speciellt på agitation och 

aggression. Dock har utformningen av utbild-

ningen betydelse för utkomsten, visar andra 

liknande studier.  

Del 2: 7/7p, 

relevant resul-

tat. 

Kontos, P., Miller, K-L., Colobong, 

R., Palma Lazgare, L.I., Binns, M., 

Low, L-F., Surr, C., & Naglie, G. 

(2016). Elder-Clowning in Long-

Term Dementia Care: Results of a 

Pilot Study. Journal Of The Ameri-

can Geriatric Society, 64(2), 347-353 

Syfte: Att bedöma 

effekterna av 

äldreclowner hos 

personer med måttlig 

till svår BPSD. 

Mixed method- pilot-

studie. n=23. 

Mätmetoder: 

NPI och CMAI 

 

 

 

 

Efter 12 veckor fann man en tydlig 

minskning på BPSD hos deltagarna. 

Den största effekten märktes på agi-

tation och aggression. Dosering av 

psykofarmaka förändrades inte stat-

istiskt signifikant. 

Urvalet ansågs vara litet och det fanns ingen 

kontrollgrupp. 

 

Studien visade störst effekt på beteende som 

agitation och aggression. I en personcentrerad 

demensvård kommer äldreclowner vara en 

viktig intervention. Men för att kunna utvär-

dera detta behövs det en större randomiserad 

kontrollerad studie för att kunna bedöma dess 

kliniska effektivitet och kostnadseffektivitet. 

Del 1: 4/4p. 

Del 2: 6/7p, 

relevant resul-

tat. 

Moyle, W., Cooke, M.L., Beattie, E., 

Shum, D.H.K., O´Dwyer, S.T. & 

Barrett, S. (2014).  
 

Foot massage versus quiet presence 

on agitation and mood in people with 

dementia: A randomized controlled 

Jämföra effekten av 

fotmassage mot tyst 

närvaro på agitation 

och humör hos män-

niskor med demens. 

RCT.  n=55, intervent-

ions-(n=26) och kon-

trollgrupp (n=29). Mät-

metoder: CMAI och 

the Observed Emotion 

Rating Scale (OERS). 

CMAI ökade signifikant i båda grup-

perna (ökad agitation), men ökade 

mer i kontrollgruppen än i intervent-

ionsgruppen. Detta berodde på en 

ökning i underkategorin verbal ag-

gression. Ingen signifikant skillnad 

fanns i de andra underkategorierna. 

Fotmassage minskade inte BPSD:n agitation 

utan ökade snarare detta, liksom tyst närvaro, 

medan humör förblev oförändrat. En tidigare 

pilot studie hade däremot visat motsatsen. 

Skillnaden mellan studierna var personen/erna 

som utförde fotmassagen. I pilotstudien var 

det en och samma person och hade erfarenhet 

Del 1: 4/4p. 

Del 2: 7/7p, 

relevant resul-

tat. 



 

 

 

trial. International Journal of Nurs-

ing Studies, 51, 856-864. 
Ingen signifikant skillnad syntes i 

OERS eller i underkategorierna. 
av personer med demens. I denna studie var 

det flera personer som utförde fotmassagen 

och som inte var bekväma med att arbeta med 

personer som har demens och detta kan då ha 

påverkat resultatet. Fotmassage av en person 

som vårdtagaren känner igen och som är be-

kväm i denna miljö tros vara mer effektivt.  
Nordgren, L. & Engström, G. (2014).  
 

Effects of dog-assisted intervention 

on behavioral and psychological 

symptoms of dementia. Nursing 

Older People, 26(3), 31-38. 

Bedöma effekten av 

hundassisterad inter-

vention på BPSD 

under en sexmåna-

ders period. 

Quasiexperimentell. 

Interventions- (n=20) 

och kontrollgrupp 

(n=13). Mät-metoder: 

CMAI och Multi-

Dimensional Dementia 

Assessment Scale 

(MDDAS).  

Endast en signifikant skillnad syntes: 

En ökning av verbal agitation i inter-

ventions-gruppen sex månader efter 

avslutad intervention. Fysiskt icke 

aggressivt beteende minskade direkt 

efter interventionen, men var inte 

signifikant. Total CMAI minskade 

men var inte signifikant. MDDAS 

förändrades endast minimalt. 

CMAI och MDDAS poängen baserades på 

vårdpersonalens observationer vilket lan ha 

påverkat resultatet. Även vårdpersonalens 

förväntningar på interventionen kan ha påver-

kat resultatet. Poängen i både CMAI och 

MDDAS minskade direkt efter interventionen, 

vilket tyder på färre symptom, om än inte 

statistiskt signifikant. Ökningen i verbal agi-

tation är svårförklarad, men kan kanske relate-

ras till en ökad förekomst av verbal agitation 

vid känslor av ensamhet, som när terapi hun-

den lämnade äldreboendet. 

Del 1: 4/4p. 

Del 2: 7/7p, 

relevant resul-

tat. 

Phillips, L.J., Rein-Arndt, S.A. & 

Pak, Y. (2010).  

 

Effects of a creative expression in-

tervention on emotions, communica-

tion and quality of life in persons 

with dementia. Nursing Research, 

59(6), 417-425. 

Testa effekten av ett 

historieberättar-

program, Timeslips, 

på kommunikation, 

neuropsykiatriska 

symtom och livskva-

litet på långtids vår-

dade boende med 

demens. 

Quasiexperimentell. 

n=56, Interventions- 

(n=28) och kontroll-

grupp (n=28). Mätme-

toder:  Cornell Scale 

for Depression in De-

mentia (CSDD), NPI, 

OERS och The Func-

tional Assessment of 

Communication Skills 

(FACS). 

OERS var signifikant högre för inter-

ventionsgruppen efter sju veckor. 

FACS var också högre, dock inte 

statistiskt signifikant. 
NPI och CSDD var bättre för kon-

trollgruppen, men inte signifikant 

bättre. 

Interventionen tyder på en positiv effekt på 

välmående och förbättrad kommunikation. 

Ingen tydlig effekt på BPSD. 

Del 1: 4/4p.  

Del 2: 7/7p, 

relevant resul-

tat. 

Raglio, A., Bellandi, D., Baiardi, P., 

Gianotti, M., Ubezio, M.C., 

Zanacchi, E., Granieri, E., Imbriani, 

M., & Stramba-Badiale, M. (2015).  

 

Effect of Active Music Therapy and 

Individualized Listening on Demen-

tia: A Multicenter Randomized Con-

trolled Trial. Journal Of the Ameri-

Syfte: Att jämföra 

effekterna mellan 

Active music therapy 

(MT) och Individu-

alized listening to 

music (LtM) på 

BPSD. 

RCT. n=120, individu-

aliserat lyssnande 

(n=40), musikterapi 

(n=40) och standard-

vård (n=40). Mätmeto-

der: 

NPI och CSDD 

 

 

Studien visar signifikant förbättring 

av BPSD och depression inom alla 

grupperna, men ingen signifikant 

skillnad vad gäller BPSD mellan 

grupperna. 

 

 

 

MT är en form av icke-verbal kommunikation 

mellan personen med demens och musiktera-

peuten. Syftet är att genom MT bygga en 

kommunikationsbro till personen med de-

mens, vilket kan lindra beteendestörningar. 

Syftet med LtM är att skapa individuella mu-

siklistor som succesivt leder till ett tillstånd av 

välbefinnande och avslappning hos personen 

med demens, vilket på sikt minskar beteende-

Del 1: 4/4p. 

Del 2: 6/7p, 

relevant resul-

tat 



 

 

 

can Geriatrics Society, 63(8), 1534-

1539.  

störningar. 

 

Det är motiverat med ytterligare RCT-studier i 

ämnet. 

  

Raglio, A., Bellelli, G., Traficante, 

D., Ubezio, M.C., Villani, D. & 

Trabucchi, M. (2008).  

 

Efficacy of Music Therapy in the 

Treatment of Behavioral and Psychi-

atric Symptoms of Dementia. Alz-

heimer Disease and Associated Dis-

orders, 22(2), 158-162. 

 

 

 

 

Syfte: Att utvärdera 

effekten av musikte-

rapi som behandling 

hos personer med 

måttlig till svår de-

mens. 

En kontrollerad studie. 

n=59, interventions- 

(n=30) och kontroll-

grupp (n=29). Mätme-

toder: 

MMSE, BI och NPI. 

 

Under studiens gång visade experi-

mentgruppen en signifikant minsk-

ning på NPI-poäng jämfört med kon-

trollgruppen. 

De viktigaste förbättringarna gällde 

agitation, vanföreställningar, apati, 

ångest, avvikande motorisk aktivitet, 

irritabilitet och nattliga beteendestör-

ningar. Effekten kvarstod efter fyra 

veckor vilket visar på att förbättring-

en behölls över tid hos de som fått 

musikterapi. 

Studien visar att musikterapi effektivt kan 

minska BPSD hos personer med svår demens 

och att även förmågan att kommunicera ökar 

mellan vårdtagare och musikterapeut. 

Trots vissa begränsningar på studien visar den 

att musikterapi är en effektiv metod för BPSD 

till en låg kostnad och som är lätt att införa i 

den dagliga verksamheten. Det behövs fler 

studier för att bekräfta slutsatserna av studien. 

Del 1: 4/4p. 

Del 2: 6/7p, 

relevant resul-

tat. 

Ruths, S., Straand, J., Nygaard, H.A. 

& Aarsland, D. (2008).  

 

Stopping antipsychotic drug therapy 

in demented nursing home patients: 

A randomized, placebo-controlled 

study – The Bergan District Nursing 

Home Study (BEDNURS). Interna-

tional Journal of Geriatrics Psychia-

try, 23, 889-895. 

Undersöka vilken 

inverkan ett avslut av 

långtids-behandling 

med antipsykotika 

har på BPSD hos 

personer med demens 

på äldreboende. 

RCT. n=55, intervent-

ions- (n=27) och kon-

trollgrupp (n=28). 

Mätmetoder: NPI 

Ingen signifikant skillnad i NPI eller i 

någon av subkategorierna i eller mel-

lan interventions- och kontrollgrupp. 

Personer med låg antipsykotisk dos var mer 

troliga att vara stabila eller till och med för-

bättras i sin BPSD. 
Generaliserbarheten på studien är tveksam på 

grund av lågt deltagarantal. 

Del 1: 4/4p. 

Del 2: 7/7p, 

relevant resul-

tat. 

Sakamoto, M., Ando, H. & Tsutou, 

A. (2013).  

 

Comparing the effects of different 

individualized music interventions 

for elderly individuals with severe 

dementia. International Psychogeri-

atrics, 25(5), 775-784.  

Hypotes: individuali-

serad musik inter-

vention har förmånlig 

effekt på BPSD jäm-

fört med ingen musik 

och att effekterna av 

interaktiv musik 

intervention är större 

än den av passiv 

musik intervention. 

RCT. n=39, intervent-

ions- (interaktiv: n=13, 

passiv: n=13) och kon-

trollgrupp (n=13). 

Mätmetoder: Face 

Scale och The Behav-

ioral Pathology in Alz-

heimer´s Disease Rat-

ing Scale (BEHAVE-

AD). 

Passiv – signifikant minskning i sub-

kategorierna ”affektiv störning” och 

”oro och fobier”. 
Interaktiv – signifikant minskning i 

subkategorierna ”affektiv störning”, 

”oro och fobier”, ”paranoia och 

delusion”, ”aggressivitet” och ”akti-

vitetsstörning”. 
Kontroll – signifikant ökning av 

”affektiv störning” och ”aktivitets-

störning”. 

Både passiv och interaktiv musikterapi har en 

positiv effekt på BPSD, där den interaktiva 

terapin ger störst effekt och även mer långva-

rig. Interaktiv musikterapi höll en positiv 

effekt 2 veckor efter avslutad intervention. 

Terapin bör utföras kontinuerligt för bästa 

välgörande effekt. 

Del 1: 4/4p 

Del 2: 7/7p, 

relevant resul-

tat. 



 

 

 

3 veckor efter avslutad intervention 

har en signifikant ökning av BPSD 

skett i båda interventionsgrupperna. 
Svansdottir, H.B. & Snaedal, J. 

(2006).  

 

Music therapy in moderate and se-

vere dementia of Alzheimer´s type: a 

case-control study. International 

Psychogeriatrics, 18(4), 613-621.  

Bedöma effekten av 

musikterapi på BPSD 

hos personer med 

måttlig till svår de-

mens. 

Fall-kontrollstudie. 

n=38, interventions- 

(n=20) och kontroll-

grupp (n=18). Mätme-

toder: BEHAVE-AD 

Interventionsgruppen hade en signifi-

kant minskning i ”aktivitetsstörning” 

efter 6 veckor som gick tillbaka till 

baseline efter 4 veckor utan intervent-

ionen. 
Ingen signifikant skillnad i BPSD 

generellt eller i någon av de andra 

subkategorierna för någon av grup-

perna. Slogs dock subkategorierna 

”aktivitetsstörning”, ”oro” och ”ag-

gressivitet” syntes en signifikant 

minskning i interventionsgruppen.  
Effekten hade försvunnit efter 4 

veckor utan interventionen. 

Musikterapi kan ha en viss effekt på vissa 

symtom, men har begränsad långtidseffekt. 

Del 1: 4/4p 

Del 2: 6/7p, 

relevant resul-

tat. 

Verbeek, H., Zwakhalen, S.M.G., 

van Rossum, E., Ambergen, T., 

Kempen, G.I.J.M. & Hamers, J.P.H. 

(2014).  
 

Effects of small-scale, home-like 

facilities in dementia care on resi-

dents´ behavior, and use of physical 

restraints and psychotropic drugs: a 

quasi-experimental study. Interna-

tional Psychogeriatrics, 26(4), 657-

668. 

Undersöka effekten 

av småskaliga äldre-

boenden på beteende, 

neuro-psykiatriska 

symtom, socialt en-

gagemang och an-

vändningen av psyko-

tropa läkemedel och 

fysisk begräns-

ning/fasthållning. 

Quasiexperimentell. 
n=259, interventions- 

(n=124) och kontrol-

grupp (n=135). Mätme-

toder: NPI, CMAI, 

(CSDD) och Index of 

Social Engagement 

(ISE) 

Interventionsgruppen hade en signifi-

kant högre poäng på ISE de första sex 

månaderna än kontrollgruppen. Efter 

12 månader fanns dock ingen skill-

nad. 
Interventionsgruppen hade också 

signifikant högre poäng på CMAI 

subkategorin fysiskt icke aggressivt 

beteende efter 12 månader samt en 

signifikant högre förekomst av NPI 

subkategori avvikande motoriskt 

beteende. 

Småskalligt boende har en positiv påverkan på 

socialt engagemang den första tiden, men 

försvinner så småningom. Beteenden som 

vandrande, plockande var också mer framträ-

dande på personer på småskalliga boenden. 

Dock används medicin och fysisk begräns-

ning/fasthållning mindre på dessa boenden. 

Del 1: 4/4p. 

Del 2: 7/7p, 

relevant resul-

tat. 
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