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Abstrakt 

Bakgrund: Medellivslängden ökar världen över och en åldrande population ställer 
större krav på att vårdpersonal har kunskap om åldersrelaterade sjukdomar som demens. 
Demenssjukdom yttrar sig som tilltagande kognitiva- och fysiska försämringar som 
resulterar i minskad fysisk aktivitet och rörelseförmåga. En personcentrerad omvårdnad 
som verkar för att bibehålla patientens autonomi och förmåga till att utföra aktiviteter i 
dagliga livet (ADL) är centralt inom dagens vård av personer med demenssjukdom, där 
sjuksköterskan har en central koordinerande roll. Forskning tyder på att fysisk aktivitet 
som omvårdnadsåtgärd kan underlätta vid demenssjukdom  
Syfte: Att sammanställa befintlig forskning om hur fysisk aktivitet påverkar 
demenssjukas förmåga att klara egen ADL. 
Metod: En allmän litteraturstudie gjordes för att analysera underlag hämtat från 
databaserna Cinahl, PubMED och PsycINFO. Totalt analyserades nio kvantitativa 
studier. 
Resultat: Analysen resulterade i de tre övergripande kategorierna påverkad förmåga till 
ADL, fysiska funktioner och kognitiv förmåga. Sammantaget sågs ett resultat som 
påvisade att fysisk aktivitet främjar demensdrabbades förmåga till ADL, förbättrar 
fysiska egenskaper och motverkar depression – men inte alltid av statistisk signifikans.  
Slutsats: Träning kan bromsa både fysisk och kognitiv funktionsförlust hos 
demensdrabbade, vilket verkar mot bättre självständighet och högre livskvalitet. Bäst 
effekt sågs i träningsprogram som var anpassade efter individen och sjukdomsbilden, 
vilket går i linje med Socialstyrelsens och Svensk sjuksköterskeförenings 
rekommendation om personcentrerad vård. Ytterligare forskning behövs inom området, 
men forskning visar minskad fallrisk och ökad rörelseförmåga hos vilket kan ge lägre 
vårdbörda. 

 

Nyckelord 
Allmän litteraturöversikt, personcentrerad vård, demens, fysisk aktivitet, ADL. 
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1 Inledning 

Valet av uppsatsämne började efter båda författarna utfört den verksamhetsförlagda 

utbildningsperioden inom sjuksköterskeprogrammet och upplevde att äldre personer 

med demenssjukdom skulle utgöra en intressant patientgrupp för uppsatsarbete. Tanken 

bakom fysisk aktivitet eller motion som komplementär behandling kom då författarna 

själva har ett fritidsintresse av träning och utifrån personliga tankar såväl som 

information från tidigare kurser skapat en förförståelse att motion är viktigt för 

hälsosamt liv. Att undersöka fysisk aktivitet kopplat till personer med demenssjukdom 

var också av intresse då författarnas under VFU skapat en bild av att personer drabbade 

av demenssjukdom kanske inte hade en aktiv vardag, samt att fysisk aktivitet kan vara 

tänkbara omvårdnadsåtgärder för att bevara förmågor i vardagen. Detta skapade intresse 

för området och vilja till större insikt kring betydelsen av fysisk aktivitet för personen 

med demenssjukdom samt för sjuksköterskan inom omvårdnad.  

 

1.1 Bakgrund 

Världen över stiger medellivslängden drastiskt (World Health Organisation [WHO], 

2017). Demografiska förändringar med en åldrande population ställer höga krav på 

kunskap inom primärvård och långtidsboenden då andelen åldersrelaterade sjukdomar 

ökar. En av sjukdomarna kopplat till ålder är demenssjukdom (Loy et al, 2014) och i 

Sverige beräknas 160 000 personer lida av denna sjukdom (Wijk, 2014; Svenskt 

Demenscentrum, 2016). Globalt är 46,8 miljoner människor drabbade (Prince et al, 

2015). Utvecklingen antyder att antalet drabbade personer kommer dubbleras var 20:e 

år, vilket innebär att det 2050 kommer finnas över 100 miljoner demenssjuka människor 

i världen (World Health Organization [WHO], 2012; Prince et al, 2015). 

Hälso- och sjukvårdspersonal har som skyldighet att erbjuda patienter en sakkunnig och 

omsorgsfull sjukvård baserad på forskning (Prop.2009/10:210). Eftersom prevalensen 

med demensdrabbade ökar är det troligt att sjuksköterskor möter dessa patienter.  Det är 

därför viktigt att vårdpersonal har kunskap om vilket stöd och omsorg dessa individer 

kan behöva. 

 



  

 

1.1.1 Demenssjukdom 

Demens är ett samlingsnamn för kognitiva sjukdomar orsakade av hjärnskador och 

yttrar sig olika beroende på vilken del av hjärnan som drabbats (Svenskt 

Demenscentrum, 2016). Personer som drabbas får nedsättningar i minnesfunktion, 

kommunikationsproblem, störd tidsuppfattning och orienteringsförmåga och svårigheter 

med praktiska sysslor som till exempel att klä på sig (Allgulander, 2014). 

Demenssjukdom orsakar beteendeförändringar och personlighetsstörningar hos de 

drabbade, främst relaterat till oro och aggression (Allgulander, 2014; Wijk, 2014).  

Den övergripande indelningen är primärdegenerativa demenssjukdomar som 

karaktäriseras av att hjärnceller förtvinar i snabbare takt än normalt och sekundära 

demenssjukdomar vilka är symtom av annan sjukdom (Wijk, 2014). De vanligaste 

primärdegenerativa sjukdomarna är Alzheimers, vaskulära demensformer, 

frontotemporal demens, Lewy Body-demens och Parkinson-relaterad demens. De 

sekundära demenssjukdomarna är demensliknande symtom som kommer av andra 

sjukdomar, t.ex. CNS-engagerande infektioner som HIV, trauma och toxiska produkter i 

CNS (Allgulander, 2014; Wijk, 2014). 

 

1.1.2 ADL – Aktiviteter i dagliga livet 

Aktiviteter i dagliga livet (ADL) är en term som inom omvårdnad används för de 

sysslor eller aktiviteten som dagligen utförs för att ta hand om sig själv. Neo, Fettes, 

Gao, Higginson och Maddocks (2017) presenterar att ADL delas in i grundläggande och 

instrumentell ADL, där den grundläggande delen innefattar att ta hand om sin 

personliga hygien, klä på sig, sköta sin elimination, grooming (rakning, kamma håret 

etc.) och att klara av att förflytta sig själv. Instrumentell ADL (IADL) innehåller något 

utökade sysslor som matlagning, användning av kollektivtrafik, hushållsarbete och att 

handla. För att mäta graden av besvär med att hantera ADL rekommenderar 

Socialstyrelsen (2014) användande av Katz ADL-index.  Katz ADL-index inriktar sig 

mer på den grundliga delen och undersöker sex ADL-punkter (födointag, kontinens, 

förflyttning, toalettbesök, på- och avklädning eller badning) och bedömer om individen 

klarar sig oberoende eller är beroende av hjälp. Ett annat instrument som används för att 

bedöma förmågan till ADL är Barthel Index of Activities of Daily Living. Barthel 

använder istället ett poängsystem, men bedömer i övrigt samma funktioner som Katz 



  

 

ADL-index. ADL kan bedömas av flera olika verktyg där samtliga mynnar ut i den 

bedömde individens förmåga att klara av ADL-punkter med eller utan hjälp. 

 

 

1.1.3 Komplementär behandling vid demenssjukdom 

Läkemedel är den primära behandlingsformen för personer drabbade av 

demenssjukdom. Komplementär vård är de vårdande insatserna utöver farmakologisk 

behandling som individerna kan ta del av, som till exempel minnesträning, sociala 

aktiviteter eller motion. Komplementär vård är betydelsefullt eftersom vården av 

personer med demenssjukdom kräver kunskap och erfarenhet både inom omvårdnad och 

medicin. Socialstyrelsen (2016) presenterar att en god omvårdnad av demenssjuka ska 

bestå av personcentrerad vård och riktas mot att bibehålla patientens autonomi. Att 

självständigt kunna utföra aktiviteter i det dagliga livet (ADL) är en del av autonomi. 

Läkemedelsbehandling är en del, men andra åtgärder som fysisk aktivitet kan vara 

gynnsamma. WHO (2012) nämner att träning är betydelsefull för att motverka diabetes, 

övervikt, inaktivitet, hjärt- och kärlsjukdomar vilka är riskfaktorer för att utveckla 

demenssjukdom och kan förvärra de kognitiva nedsättningarna som är del av 

demenssjukdomen. 

Fysisk aktivitet syftar till motion vilket Nationalencyklopedin (2017) definierar som 

aktiviteter vilka avser att främja hälsa, välbefinnande och för att behålla normal fysisk 

funktionsförmåga. Det finns många olika motionsformer i dagens samhälle, några 

särskiljande drag kan vara lågintensiv fysisk aktivitet vilket exempelvis är promenader 

som kan jämföras med styrketräning, en träningsform med högre intensitet. Intensitet 

syftar dels till i vilken utsträckning träningen bedrivs men också till vilken effekt 

träningen har på kroppsfunktioner (Ericson & Ericson, 2012). 

Som stöd till att vårda personer med demenssjukdomar i Sverige har Socialstyrelsens 

(2016) beskrivit nationella riktlinjer. I riktlinjerna nämns fysisk aktivitet som en av 93 

rekommendationer och ges en prioriteringsgrad av 4 (där 1 är högst prioritering och 10 

lägst). Aktuell forskning diskuterar om fysisk aktivitet till viss grad kan vara 

omvårdnadsåtgärder för att motverka framträdandet av beteenderelaterade störningar 

eller symtom hos personer med demenssjukdom (Fleiner, Zijlstra, Dauth & 

Haussermann, 2015). 



  

 

Gagliardi, Papa, Postacchini och Guili (2016) presenterar att äldre personer med 

demenssjukdom eller andra kognitiva nedsättningar tenderar att vara mer inaktiva och 

inte deltar i sociala eller fysiska aktiviteter i samma utsträckning som friska äldre 

personer. Ålder och depression var faktorer som påverkade aktivitetsnivån hos de äldre 

demensdrabbade personerna men även en högre grad av handikapp var associerat till 

inaktivitet inom denna grupp (Gagliardi et al. 2016). 

Rist, Capistrant, Wu och Marden Glymour (2014) och Luppa, Luck, Weyerer, König, 

Brähler och Riedel-Heller (2009) tar upp att gruppen äldre personer med 

demenssjukdomar är en utsatt grupp där hög grad av handikapp förekommer, något som 

ofta leder till problem med att utföra ADL självständigt. Fysiska handikapp är en 

ledande orsak till varför specifikt demenssjukdomar är en av de främsta faktorerna till 

varför äldre personer institutionaliseras i vårdhem (Luppa et al, 2009). 

 

1.1.4 Farmakologisk behandling vid demenssjukdom 

De primärdegenerativa demenssjukdomarna kan inte botas av medicin, utan den 

farmakologiska behandlingen går ut på att bromsa neurologiska försämringar och 

behandla symtom (Allgulander, 2014). Kolinesterashämmare är ett av de läkemedel som 

används vid demenssjukdom. Kolinesterashämmare hämmar nedbrytningen av 

acetylkolin så att signalsubstansen bevaras. Läkemedelsverket (2014) framhåller att det 

inte finns någon fastställd effekt hur Kolinesterashämmare påverkar sjukdomsförloppet. 

Memantin är en NMDA- receptorantagonist vilket kan ge positiva effekter på 

patienternas kognitiva funktioner genom att stabilisera glutamataktiviteten 

(Läkemedelsverket, 2014). Allgulander (2014) tar upp att äldre personer med 

demenssjukdom utgör en grupp som har problem med medicin och att övermedicinering 

med olika slags läkemedel förekommer. På grund av risker med övermedicinering utgör 

komplementär behandling (dvs omvårdnadsåtgärder) en viktig grund i behandlingen vid 

demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2016). 

 

1.2 Teoretisk referensram: Personcentrerad vård 
Den teoretiska referensramen som används i denna uppsats är personcentrerad vård, 

vilket innebär att vårdpersonal ska arbeta teambaserat och multiprofessionellt, för att 

behålla patienten i centrum och få ett helhetsperspektiv. Detta ger även kontinuitet i 

vården och underlättar när bedömningar kräver flera kompetenser. Att arbeta 



  

 

personcentrerat ingår i sjuksköterskans kärnkompetenser (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Vidare ska sjuksköterskan ansvara för det 

personcentrerade teamets omvårdnadskompetens och säkerställa informationsöverföring 

i teamet, och alltså agera i en koordinerande roll. 

Socialstyrelsen (2016) presenterar att den personcentrerade vården som ska genomsyra 

vård och omsorg av demensdrabbade sker genom att sätta personen i fokus, istället för 

diagnosen. Det är ett förhållningssätt som ger en mer personlig vårdmiljö och 

omvårdnad med utrymme för en förståelse för att olika problem uppstår. I 

personcentrerad vård uppmuntras personer med sjukdom att berätta om sig själv och 

sina livserfarenheter, ibland med hjälp av anhöriga. Livsberättelsen används för att 

underlätta förståelsen för individens preferenser, livsmönster och värderingar vilka 

utgör underlaget till den personcentrerade vården. Det inbegriper även att ta hänsyn till 

kulturella och religiösa aspekter (Dahlberg och Segesten, 2010). 

Nyckelpunkter som presenteras inom personcentrerad vård av både Socialstyrelsen 

(2016) och Svensk sjuksköterskeförening (2016) är att bemöta personen med 

demenssjukdom som en egen individ trots förändrade funktioner, sträva efter att förstå 

personens perspektiv, värna om personens självbestämmande, se personen som en 

samarbetspartner, möta personens livsvärld, involvera personens sociala nätverk i vård 

och omsorg och att försöka upprätta och bevara en relation till personen med 

demenssjukdom.  

Kopplat till fysisk aktivitet kan  personcentrerad vård vara ett betydelsefullt arbetssätt 

för att motivera individer till träning. Brooker, Woolley & Lee (2007) beskriver att en 

personcentrerad vård där dialog förs mellan vårdgivare och patient har större 

möjligheter för att finna meningsfulla aktiviteter för individen, t.ex. passande tränings- 

och motionsformer. Ofta kan meningsfulla aktiviteter kopplas till individens intressen 

men också möjligheten till att utföra dem tillsammans med andra personer. Phinney, 

Kelson, Baumbusch (2016) pekar på att gemensamma aktiviteter för personer med 

demenssjukdom kan vara en viktig del för att de ska kunna uppehålla sociala relationer 

samt sin personliga identitet. Smit, de Lange, Willemse, Twisk och Pot (2015) 

presenterar att när personer drabbade av demenssjukdom är med på aktiviteter kan deras 

relation till vårdare också förbättras.  

 



  

 

1.3 Problemformulering 

Personer med demenssjukdomar är en patientgrupp som författarna mött inom olika 

instanser av vården under den verksamhetsförlagda utbildningen. Demenssjukdom är ett 

växande problem även internationellt; som sjuksköterska är det en grupp individer med 

stort behov av hjälp och stöd som påträffas i många olika vårdinstanser. Personer 

drabbade av demenssjukdom kommer att utveckla kognitiva och fysiska nedsättningar. 

För att   personer drabbade av demenssjukdom ska kunna leva självständiga liv så länge 

som möjligt är komplementär behandling vid sidan av adekvat läkemedelsbehandling 

betydelsefullt, för att bromsa symtom. Utöver de farmakologiska insatserna behövs 

komplementerande insatser för att personer med demenssjukdom ska behålla sin 

självständighet i vardagen. Förlust av förmågan att utföra aktiviteter i dagliga livet kan 

sänka livskvalitet och skapa problem relaterade till inaktivitet.  

Forskning visar att olika former av fysisk aktivitet kan inverka på  demenssjukas 

dagliga liv.  

För att som sjuksköterska erbjuda omvårdnad som bidrar till att stödja personer med 

demenssjukdom att bevara sin fysisk förmåga i vardagen är kunskap om området fysisk 

aktivitet av betydelse för utformning och koordinering av en tillfredsställande 

personcentrerad vård. Uppsatsens mål är att bidra till ökad kunskap genom att 

sammanställa aktuell forskning. 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att sammanställa befintlig forskning om hur fysisk aktivitet påverkar den 

demenssjukes förmåga att klara sin egen ADL. 

 

1.5 Forskningsetiska överväganden 
Artiklarna som presenteras i resultatdelen har samtliga fått godkännande från etisk 

kommitté att genomföra studierna. 

Författarna avser att vara objektiva inom uppsatsen genom att lägga eventuella 

förutfattade åsikter åt sidan. Att inkludera eller exkludera artiklar enbart för att stödja 

författarens egna åsikt vore en förvrängning av resultatet och skulle ge missvisande 



  

 

slutsatser. Inkludering eller exkludering av artiklar för analys i denna uppsats baseras på 

artiklarnas kvalitet och relevans mot syftet (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

2 Metod 
En allmän litteraturstudie valdes som metod (Friberg, 2017) för att sammanställa 

forskningsläget avseende fysisk aktivitets påverkan hos demenssjukas förmåga att klara 

egen ADL. Metoden innebär att systematiskt söka, värdera och sammanställa 

forskningsresultat inom området, där både kvantitativa och kvalitativa studier kan ingå. 

Analysen är därefter en integrativ översikt som är inspirerad av Whittemore och Knafl, 

2005 enligt Friberg (2017). 

 

2.1 Datainsamling 
Först gjordes en inledande litteratursökning i olika steg kring de huvudsakliga ämnena 

träning och demens. Utifrån sökningarna identifierades att det fanns forskning inom 

området. Den inledande sökningen gav också insikt i vilka sökfraser och MeSH-termer 

som kunde användas för att ge ett tillräckligt men hanterbart antal artiklar för 

litteratursökningen. I samtliga artikelsökningar användes de booelska sökoperatorerna 

AND och OR för att kombinera sökord. Operatorerna används för att utöka eller 

begränsa sökresultatet (Östlundh, 2017). Operatorn AND kopplar ihop sökord eller 

söksträngar med varandra, och visar resultaten som innehåller båda alternativen, medan 

operatorn OR visar sökresultaten som innehåller antingen en sökterm eller en annan. 

Den egentliga litteratursökningen utfördes i databaserna Cinahl, PubMed samt 

PsycINFO. Söktermerna som användes för samtliga databaser var dementia, activities 

of daily living och physical activity eller exercise. I litteratursökningen användes 

söktermerna i olika kombinationer gällande fritextsökning, abstraktsökning, sökning 

med trunkering, Major Headings/MeSH-term samt Major Concept, se bilaga A för 

specifik söksträng gällande respektive databas. I Cinahl användes också söktermen 

”resistance training” eftersom det gavs som förslag från Chinahl Headings. 

De avgränsningar som användes i samtliga databaser var att artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska och vetenskapligt granskade (peer-review). En avgränsning på 10 år 

användes (2007-01-01 till 2017-12-31) vilket möjliggjorde att flertalet av sökresultaten 

inkluderades samtidigt som forskningen var tidsaktuell. ”Human subjects” eller 



  

 

”Human” var en extra avgränsning som adderades i Pubmed och PsycINFO i enlighet 

med syftet. I databasen PsycINFO gav sökningen ett stort antal artiklar även efter 

avgränsningarna, därför adderades nursing med trunkering (NURS*) i fritextfältet till 

söksträngen vilket resulterade i ett mer hanterbart antal artiklar. Avgränsningen till 

syftet utfördes genom användandet av sökord med vetenskaplig relevans vilket 

kontrollerades i Svensk MeSH samt U.S. National library of medicine (medical subject 

headings). Syftesavgränsning utfördes även manuellt genom att läsa igenom titel, 

abstrakt samt artikel. 

  

2.1.1 Inklusionskriterier för artiklar 

 Ej äldre än 10 år 

 Skrivna på engelska 

 Peer reviewed 

 Behandla fysisk aktivitet i relation till demenssjukdom 

 

2.2 Urval 
För att få en översiktsbild av sökresultaten gjordes en första bedömning genom att läsa 

igenom artiklarnas titlar och bedöma om de var relevanta till studiens syfte. Efter 

avgränsningen av titlar lästes artiklarnas abstrakt för att skapa en helhetsförståelse för 

området och avgöra om det fanns relevans till studiens vårdvetenskapliga 

problemområde (Friberg, 2017). Abstraktläsningen genomfördes med kritiska ögon och 

öppenhet, och fokuserade på att hitta artiklar som behandlade studiens syfte. I samband 

med granskningen av abstrakt gallrades litteraturstudier bort manuellt. Totalt lästes 419 

titlar och därefter 172 abstrakt. Utifrån abstrakten valdes 29 artiklar att läsa i fulltext, för 

att kontrollera att förståelsen av abstrakt inte var missvisande till artiklarnas innehåll. 

Efter fulltext-granskningen kvarstod 16 artiklar som gick vidare till granskning. 

 

2.3 Kvalitetsgranskning 
Artiklarnas kvalitet granskades med hjälp av granskningsmallar från Forsberg och 

Wengström (2015) enligt bilaga C. Granskningen gjordes av författarna var för sig, 

varpå resultatet jämfördes för att avgöra vilka artiklar som skulle ingå i analysen. Då 

granskningsmallarna saknade en strukturerad poängskala för kvalitetsbedömning 



  

 

bedömdes kvaliteten genom en sammanvägd bedömning av de kriterier som fanns i 

mallarnas checklista. För att en artikel skulle gå vidare bestämdes att den skulle vara av 

hög eller medel kvalitet. Om en artikel uppfyllde 9 av 14 kriterier för randomiserade 

kontrollerade studie och 8 av 12 för kvasi-experimentella studier av mallens kriterier 

(vilka kan ses som “ Ja eller nej- frågor” i mallen, se bilaga), ansågs artikels kvalitet 

tillräcklig för att analyseras. Övriga frågor inom granskningsmallen användes främst för 

att få större insikt i artikeln. Tre studier med låg kvalitet exkluderades då det, med stöd i 

Forsberg och Wengström (2015),  framgick att urvalet var för litet och det saknades 

powerberäkning. Även studier med powerberäkning kunde bedömas ha låg kvalitet, om 

urvalet resulterade i en population långt ifrån adekvat storlek. Avsaknad eller att inte 

uppfylla powerberäkningen var ofta en indikation till att en artikel inte diskuterade 

reliabiliteten i större utsträckning  vilket in sin tur var en anledning för exklusion. Fyra 

artiklar visade sig i granskningen också inte till större del kunna besvara uppsatsens 

syfte, exempelvis en exkluderad artikel fokuserade främst på genomförbarheten av ett 

aktivitetsprogram inom akutvården istället för redovisa om infört träningsprogram gav 

några effekter. 

Efter granskning kvarstod 9 kvantitativa artiklar som analyserades. 

 

2.4 Analys 
De nio kvarstående artiklarna lästes separat flera gånger och sammanfattades var för sig 

för att skapa en bättre förståelse av respektive artikels innehåll och resultat. 

Artikelöversikten sammanfattar artiklarnas karaktär genom att författare, land, syfte, 

metod, urval, deltagare och artikelns resultat presenteras i tabellform (Tabell 1) för att 

sedan uppföljas i 3.1.1 “Likheter och skillnader”. 

Då samtliga analyserade artiklar var av kvantitativ karaktär började analysen med att 

artiklarna sammanfattades i text specifikt för att få studiernas resultat till en bearbetbar 

text men också för att skapa en översiktlig bild som kunde användas till underlag för 

jämförelse. Jämförelsen delades upp mellan att sammanställa likheter och skillnader 

mellan artiklarnas karaktär och resultat, där artiklarnas karaktär omfattade delar som 

studiens design, urval, vilka mätinstrument som användes och kontrollgruppens 

aktivitet. Analysen av artiklarnas resultat avsåg att lyfta fram likheter och skillnader 

mellan effekten av interventionen, om det fanns statistiska skillnader, förbättringar eller 

försämringar inom likartade variabler mellan studierna.  Detta utgjorde grunden för att 



  

 

sammanställa artiklarnas likheter och skillnader i tre kategorier som presenteras i 

uppsatsens resultatdel (Friberg, 2017). 
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Tabell 1: Sammanfattning av studiens inkluderade artiklar. Nedan visas översiktligt artiklarnas syften, metod, urval, resultat.  
Författare 
Land 
Årtal 

Syfte Metod Urval och deltagare Resultat 

Chang, Chen, Shen & 
Shiou. 
 
Kina 
 
2011 

Undersöka hur effektivt ett 
träningsprogram påverkade 
äldre dementa personers 
förmåga till att utföra 
dagliga aktiviteter. 

Kvantitativ studie av Kvasi- 
experimentell design. 
Deltagare utförde 
viktbärande styrketräning 5 
gånger i veckan under 2 
månader.  

Ett randomiserat urval av 
personer med 
demenssjukdom rekryterade 
från en dagverksamhet i 
Taiwan. 26 deltagare 
slutförde studien.   

: Ingen signifikant förbättring i fysisk kondition. 
Signikant förbättring i ADL avseende förbättringar i 
tvättning och grooming (rakning, tvättning, kamma 
håret etc). 
 

Souto Barreto, Cesari, 
Denormandie, 
Armaingaud & Rolland 

Frankrike 

2017 

Att jämföra effekten av 
träning kontra strukturerade 
sociala interventioner 
gällande förmåga att utföra 
ADL samt kognitiva 
funktioner. Hypotes: träning 
skulle visa större effekt i att 
förhindra nedsättningar än 
sociala aktiviteter. 

En kvantitativ pilotstudie av 
randomiserad kontrollerad 
design (RCT). En 24 veckors 
intervention där deltagare 2 
gånger i veckan vilket 
inkluderade både  aerobisk 
och styrketräning. 
Kontrollgruppen hade 
sociala aktiviteter.  

Randomiserat klusterurval, 
där randomiseringen 
baserades på vårdhem. 
Personer med olika former 
av demenssjukdom 
rekryterades från vårdhem.    

91 deltagare slutförde 
studien.   

Visade efter 3 månader en statistisk signifikant 
nedsättning i ADL hos träningsgruppen jämfört med 
kontrollgruppen, dock ingen signifikant skillnad vid 
studiens avslut.  
Inga skillnader i ADL eller fysisk/psykisk 
kognitionsförmåga.  
Träningsgruppen hade dock mindre fallolyckor än 
kontrollgruppen, vilket författarna påpekar. 

Rolland, Pillard, 
Klapouszczak, 
Reynish, Thomas, 
Andrieu, Rivière & 
Vellas 

Frankrike 

2007 

Att bestämma om ett 12 
månaders träningsprogram 
kan reducera nedsättning i 
ADL för äldre personer med 
AD boende på vårdboende. 
Hypotes: träning kan 
förbättra fysiskt prestanda 
och nutritionsstatus samt 
reducera beteendestörningar 

En kvantitativ studie av 
randomiserad kontrollerad 
design (RCT). Deltagare 
tränade under 12 månader 2 
gånger i veckan. 
Motionsträning, flexibilitet- 
och kroppsviktsövningar 
inkluderades i 
interventionen. 
Kontrollgruppen gavs 
rutinmässig vård.   

Randomiserat urval av 
personer med Alzheimers 
från olika vårdhem i 
Frankrike.  

110 deltagare slutförde 
studien.  

Signifikanta förbättring i gånghastighet vid både 6 
och 12 månader, samt ADL efter 12 månadre hos  
träningsgruppen. 



  

 

Författare 
Land 
Årtal 

Syfte Metod Urval och deltagare Resultat 

Toots, Littbrand, 
Lindelöf, Wiklund, 
Holmberg, Nordström, 
Lundin-Olsson, 
Gustafson & 
Rosendahl 
 
Sverige 
 
2016 

Att undersöka effekter av ett 
funktionsmässigt utformat 
träningsprogram med hög 
intensitet i ADL och balans 
på äldre drabbade av 
demenssjukdom, samt om 
det fanns skillnader mellan 
demenssjukdomarna. 

En kvantitativ studie av 
kluster randomiserad 
kontrollerad design. 
Interventionen bestod av 
träningsprogrammet HIFE 
(funktionell styrketräning). 
Kontrollgruppen hade 
sociala aktiviteter kring 
ämnen som ansågs passande 
för individerna.  

Randomiserat urval av 
personer med 
demenssjukdom från 16 
vårdhem i Sverige., Klustren 
bestod av 36 deltagare vilka 
bodde på samma enheter.  

158 deltagare slutförde 
studien.   

Inga signifikanta skillnader mellan grupper i 
nedsättning i ADL. EG ökade i balans vid 4 
månader dock vid 7 månader visade båda grupperna 
nedsättningar.  

Effekt av träning visade sig signifikant hos icke-AD 
gruppen jämfört med AD vid 4 och 7 månader. 

Bossers, van der 
Woude, Boersma, 
Hortobágyi, Scherder 
& van Heuvelen 
 
Nederländerna 
 
2016 

Testa hypotesen att ett 
träningsprogram som 
innehåller både aerobisk- 
och styrketräning skulle ge 
förbättringar inom ADL till 
högre grad än jämfört med 
träningsprogram som enbart 
har konditionsträning. 

En kvantitativ studie av 
randomiserad kontrollerad 
design. Interventionen var en 
9-veckors parallell tre-
grupps RCT. En grupp fick 
både aerobisk och 
styrketräning, en annan 
enbart aerobisk träning och 
kontrollgrupper hade sociala 
besök. 

Ett randomiserat stratifierat 
urval baserad på vårdhem, 
kön och MMSE. Deltagare 
rekryterades från 7 
specialiserade vårdhem i 
Nederländerna.  

105 deltagare slutförde 
studien.  

Båda interventionerna visade små förbättringar 
inom ADL. Förbättring inom ADL var oberoende 
av träningstyp.  



  

 

Författare 
Land 
Årtal 

Syfte Metod Urval och deltagare Resultat 

Littbrand, Lundin-
Olsson, Gustafson & 
Rosendahl 

Sverige 

2009 

Utvärdera effekten av 
träningsprogrammet HIFE 
hade på ADL. Hypotes var 
att HIFE skulle reducera 
behovet hjälp patienterna 
behövde för att utföra ADL 
samt att träningsprogrammet 
skulle ha mindre effekt på 
personer med 
demenssjukdom. 

En kvantitativ studie av 
randomiserad kontrollerad 
design (RCT). 
Interventionen varade under 
13 veckor och bestod av 
träningsprogrammet HIFE 
(funktionell styrketräning). 
Kontrollgruppen hade 
sociala aktiviteter kring 
ämnen som ansågs passande 
för individerna.  

Ett kluster randomiserat 
urval av äldre personer 
boende på 16 vårdhem i 
Sverige. Personer med 
demenssjukdom utgjorde 
52% av deltagarantalet. 
Kluster bestod av deltagare 
boende på samma enheter.  

169 deltagare slutförde 
studien  

Hypotesens "att personer med demens skulle gynnas 
mindre av träningen" kunde förkastas. Kontinuerlig 
träning bibehöll ADL funktion hos demenssjuka 
personer. 

Telenius, Engedal & 
Bergland 

Norge 

2015 

Undersöka effekten av ett 
träningsprogram med hög 
intensitet på balans hos 
demenssjuka personer 
boende på ålderdomshem. 
Men också utforska effekt 
av fysisk funktionell 
tränings på muskelstyrka, 
mobilitet, ADL, livskvalitet, 
neuropsykiatrisk symtom 
och depression. 

En kvantitativ studie av 
randomiserad kontrollerad 
design (RCT). 
Interventionen hölls under 
12 veckor och bestod av 
träningsprogrammet HIFE 
(funktionell styrketräning). 
Kontrollgruppen hade 
sociala aktiviteter. 

Randomiserat urval av 
personer med 
demenssjukdom från 18 
vårdhem i Norge.  

160 deltagare slutförde 
studien.  

Träningsgruppen visade signifikant förbättrad (välj 
vilken) balans (enligt Berg balance scale), ADL 
(enligt Barthel Index), och agitation och apati 
(enligt NPI-skalan). 



  

 

Författare 
Land 
Årtal 

Syfte Metod Urval och deltagare Resultat 

Cancela, Ayán, Varela 
& Seijo 

Spanien 

2016 

Att identifiera effekterna av 
ett fysiskt träningsprogram 
(under längre tid) på 
kognitiv funktion, 
minnesfunktion, depression, 
funktionellt oberoende och 
neuropsykiatrisk störning. 

En kvantitativ studie av 
randomiserad kontrollerad 
design (RCT). Intervention 
hölls under 15 månader och 
innehöll ett aerobiskt 
träningsprogram där 
deltagarna cyklade dagligen i 
minst 15 minuter. 

Kontrollgruppen hade 
rekreationella aktiviteter.  

Randomiserat urval av 
personer med 
demenssjukdom i Spanien.  

114 deltagare slutförde 
studien.  

Signifikanta förbättringar hos träningsgruppen efter 
studien i: MEC (Mini-Examen Cognoscitivo), TUG 
(Time “Up & Go” test), NPI (Neuropsychiatric 
Inventory, var också största skillnaden), KI ( Katz 
Index), (Cornell scale for depression), FOME (Fuld 
Object Memory Evaluation). 

Fan & Chen 

Kina 

2011 

Att bedöma effekten av 
Silver Yoga (ett 
träningsprogram) på fysisk 
och mental hälsa hos 
dementa äldre som lever i 
vårdboenden. 

En kvantitativ av kvasi-
experimentell design. 
Interventionen hölls 3 gånger 
i veckan under 12 veckor. 
Träningen bestod av “Silver 
Yoga” (holistiskt). 
Kontrollgruppens aktivitet 
specificeras inte.   

Ett bekvämlighetsurval av 
personer med 
demenssjukdom från 7 
vårdhem i Taiwan.  

59 deltagare slutförde  
studien.  

Signifikanta skillnader i träningsgruppens favör på 
variablerna Sys-BT, respiration, hålla andan, 
kardiopulmonell fitness, flexibilitet (sit and reach, 
arm-shoulder flexibility), muskelstyrka (grepp, övre 
samt nedre muskeluthållighet), balans (stå på ett 
ben, 6 meter gång), led ”rörlighet” (samtliga 
förutom Vänster axel flexion, höger axel adduktion 
och vänster höft flexion).  
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3 Resultat 

Syftet var att sammanställa resultatet från befintlig forskning för att ge en överblick av 

hur interventioner bestående av träningsprogram påverkar demensdrabbade personers 

förmåga att utföra egen ADL. Översiktlig presentation av inkluderade studier redovisas 

i tabell 1. Nedan redovisas övergripande skillnader och likheter i studierna följt av 

beskrivning av kategorier. Analysen resulterade i kategorierna försämrad förmåga till 

ADL, fysiska funktioner och kognitiv förmåga.  

 

Artiklarnas likheter och skillnader 

Syftet hos samtliga artiklar (N=9) var att undersöka hur en intervention påverkade en 

population av äldre personer (vilket definieras i artiklarna som 50 till 65 år eller äldre) 

med demenssjukdomi relation till deras förmåga att utföra fysiska vardagssysslor. En 

studie utmärkte sig genom att fokusera på variabeln balans. Ytterligare en skillnad var 

att en artikel i syftet presenterade hypotesen att träning skulle vara mindre effektiv för 

personer med demenssjukdom jämfört med personer utan demenssjukdom. 

Samtliga artiklar var av kvantitativ design, där majoriteten (n=7) var randomiserade 

kontrollerade studier. Två studier använde kvasiexperimentell design.  

Majoriteten av artiklarnas urval var randomiserat (n=8) dock använde en studie 

bekvämlighetsurval. Deltagarna i studierna var boende på vårdhem, äldreboenden eller 

demensboenden. En studie hämtade istället deltagare från ett dagcenter (Chang et al., 

2011). 

Majoriteten av studierna (n=8) använde inklusionskriteriet att deltagarna självständigt 

eller med viss hjälp skulle kunna utföra ett ”Timed up and go”-test (eller varianter av 

testet). En studie använde inte något fysiskt test i inklusionskriterier (Fan & Chen, 

2011). 

De främsta skillnaderna inom inklusionskriterier var gällande yngsta ålder för 

deltagarna, där en studie använde en lägre gräns om 55 år istället för 65. ingen av 

artiklarna specificerade någon avgränsning gällande högre ålder utan samtliga uppgav 

minimum ålder och ”eller äldre”. Ingen av studierna inkluderade deltagare med 



  

 

palliativa sjukdomar, grövre psykiatriska sjukdomar eller sjukdomstillstånd där träning 

kan vara skadligt. 

Samtliga interventioner bestod av strukturerade träningsprogram av varierande karaktär. 

Träningsprogrammen inkluderade funktionell styrketräning, kroppsvikts träning, 

cykling, gång och yoga tillsammans med utbildad personal. Kontrollgruppernas 

aktiviteter bestod främst av sociala interventioner som omfattade samtal, spela spel, 

film, hantverk, sång och musik mm. De flesta sociala interventioner utfördes i grupp 

(n=6), men en studie använde sig av enskilda samtal. Två artiklar avvek genom att ha 

standardvård enligt rutin för kontrollgruppen, och en tredje artikel saknade 

kontrollgrupp (Chang et al., 2011). 

Majoriteten av studier (n=8) säkerställde effekten på ADL genom att använda specifika 

instrument till att mäta ADL (Katz ADL-index och Barthel index var mest 

förekommande). En studie saknade särskilt mätinstrument för ADL och redovisade 

effekt kopplat till vitalparametrar, muskelstyrka, rörlighet, uthållighet och balans. 

Majoriteten av artiklarna (n=8) säkerhetsställde effekt på kognitiv status med hjälp av 

”Mini Mental State Exam” eller ”Neuropsychiatric Inventory. 

 
3.1 Påverkad förmåga till ADL 
Souto Barreto et al. (2017),  Rolland et al. (2007) och Toots et al. (2016) visade att 

ADL-funktionen hos både deltagare inom interventionsgruppen och kontrollgruppen 

hade försämrats, i enlighet med den förväntade försämring som demenssjukdom 

innebär. Försämringarna hos interventionsgrupperna var dock mindre än försämringen 

hos kontrollgruppen. Även Littbrand et al. (2009) visade en försämring av ADL inom 

gruppen av deltagarna med demenssjukdom efter 6 månader (vid interventionsslutet), 

men efter mätningen vid 3 månader  så uppvisade interventionsgruppen en förbättring 

inom ADL.  

Chang et al. (2011), Rolland et al. (2007), Toots et al. (2016) och Bossers et al. (2016) 

visar ett resultat som tyder på att interventionsgruppen fått en bromsad försämring i 

ADL  

Littbrand et al (2009), Telenius, Engedahl och Bergland (2015) och Cancela et al. 

(2016)  påvisade inga signifikanta förbättringar i totalpoäng gällande ADL-funktion 

jämfört med baslinjen, men däremot i enskilda variabler som förflyttningsförmåga 



  

 

inomhus och balans, vilket kan bidra till en bättre förmåga till ADL. Chang et al. (2011) 

såg att interventionen hade förbättrat ADL gällande områdena tvätt, påklädning och 

grooming (exempelvis rakning) hos deltagarna, medan variablerna att äta och toalett 

hade försämrats. Fan och Chen (2011) hade ingen specifik variabel gällande ADL men 

presenterade resultat där interventionsgruppen visade signifikanta förbättringar inom 

flexibilitet, uthållighet i nedre extremiteter, adduktion i både vänster och höger höft.. 

Souto Barreto et al. (2017) visar en statistiskt signifikant försämring hos 

interventionsgruppen vid 3-månaders kontrollen - ett resultat som inte påvisas i de andra 

studierna. I jämförelsen mellan 3 och 6 månader har interventionsgruppen däremot en 

mindre försämring än vad kontrollgruppen har (-0,8 enheter mot kontrollgruppens -3,8) 

Sammantaget ses att förmågan till egen ADL försämrades generellt hos både 

interventionsgrupper och kontrollgrupper. Studierna visar dock att fysisk aktivitet som 

intervention bromsar försämringen. 

  

 

3.2 Fysiska funktioner 
Resultatet från Souto Barreto et al. (2017), Rolland et al. (2007), Toots et al. (2016), 

Bossers et al. (2016), Telenius, Englund och Bergland (2015), Cancela et al. (2016) och 

Fan och Chen (2011) påvisar att interventionsgruppen fått förbättrade fysiska 

funktioner, som bättre balans och styrka i nedre extremiteter och förbättringar i 

koordination. Förbättringarna har trots detta inte lett till att interventionsgruppen med 

någon statistisk signifikans klarar sin ADL bättre jämfört med studiernas baslinje. 

Studiernas resultat indikerar dock att de fysiska förbättringarna bidrar till en minskad 

försämring i ADL jämfört med kontrollgruppen; men utan statistisk signifikans.  

Littbrand et al. (2009), Telenius, Engedahl och Bergland (2015) och Cancela et al. 

(2016) diskuterar att de fysiska förbättringarna ändå har klinisk betydelse, t.ex. i form 

av färre fallolyckor. Minskad mängd fallolyckor motsägs av Rolland et al. (2007) som 

redovisar fler fall i interventionsgruppen än kontrollgruppen (139 mot 136). Rolland et 

al. presenterar även en större förbättring i “Get up and go”-testet hos kontrollgruppen än 

interventionsgruppen. 

Toots et al. (2016), Littbrand et al. (2009) och Telenius, Engedahl och Bergland (2015) 

använde sig av träningsprogrammet HIFE (funktionell styrketräning) som visade goda 

effekter gällande specifikt balans och förmåga till förflyttning inomhus. Toots et al. 



  

 

(2016) redovisar att denna effekt inte påvisades hos Alzheimer’s gruppen. Även yoga 

som träningsform gav förbättringar inom balans och gånghastighet, vilket redovisades 

av Fan och Chen (2011). Specifikt Fan & Chen visade mest signifikanta förbättringar 

hos interventionsgruppen gällande fysisk funktion. Bossers et al. (2016) jämförde en 

kombinerad träningsmetod av kondition och styrketräning med enbart 

konditionsträning, vilket visade förbättringar hos den kombinerade gruppen i fysisk 

prestanda och försämringar hos konditionsgruppen.  

Sammantaget ses att strukturerade träningsprogram i form av styrketräning, 

balansträning och mobilitetsträning ger förbättringar i fysiska egenskaper även om de 

inte ger någon signifikant förändring i förmågan att utföra egen ADL.  

 

3.3 Kognitiv förmåga 
Rolland et al. (2007) och Toots et al. (2016) hade personer med Alzheimers (AD) som 

specifik population eller undergrupp. De båda studierna skiljer sig åt när det kommer till 

om träningsprogrammet bromsar nedsättningar inom ADL-funktion. Rolland et al. 

(2007) visar att träningen signifikant bromsade nedsättningar, medan Toots et al. (2016) 

inte påvisade någon positiv effekt av träning gällande ADL. 

Cancela et al. (2016) visade en signifikant skillnad gällande depression mellan 

grupperna där kontrollgruppen hade förbättrats. Detta resultatet skiljde sig från 

Telenius, Engedahl och Bergland (2015) och Fan och Cheng (2011) där istället 

interventionsgruppen hade förbättrats.  

Sammanfattningsvis ses ingen signifikant statistisk förändring inom kognitiv förmåga 

efter en träningsintervention hos personer drabbade av Alzheimers sjukdom. Fysisk 

aktivitet visar sig ha en möjlig positiv effekt för att motverka depression, då det 

motverkar känslan av inaktivitet och ger en ökad rörelseförmåga. Att motverka 

depression ger ökad mobilitet, vilket gynnar förmågan till ADL. 

 

4 Diskussion 

Personer med demenssjukdom kommer att få nedsättningar i deras förmåga att utföra 

vardagsaktiviteter. Resultatet speglar inte en fullständig överensstämmelse kring vilken 

utsträckning fysiska aktiviteter påverkar dessa nedsättningar. Det finns ett samtycke 



  

 

kring att fysisk aktivitet kan bromsa nedsättningarna något. Vissa studier visar även att 

det förbättra ADL-funktionen något eller inom vissa delmoment. Det finns ingen direkt 

konsensus kring att en specifik träningsform skulle vara bättre än den andra. Olika 

träningsformer passar till olika individer eller typer av demenssjukdomar. Den fråga 

som samtliga undersökta artiklar är eniga om, är att det behövs ytterligare forskning 

inom området. 

 

4.1 Resultatdiskussion 
Resultatet visar att ADL-förmåga hos personer med demenssjukdom kommer försämras 

med tid. Fysisk aktivitet verkar till viss del ha potential att  kunna bromsa effekterna av 

demenssjukdomens progression på ADL-förmågan, vilket illustreras med att 

kontrollgruppen visar högre grad av ADL-nedsättningar än interventionsgruppen för 

Rolland et al. (2007), Toots et al. (2016), Bossers et al. (2016), Littbrand et al. (2009), 

Telenius, Engedahl och Bergland (2015) och Cancela et al. (2016). Resultatet tyder 

även på att de positiva effekterna av fysisk aktivitet först kan ses på sikt, vilket Rolland 

et al. (2007) specifikt relaterat till Alzheimers sjukdom. Resultatet indikerar även att 

effekterna av motion enbart erhålls så länge individen aktivt tränar (Littbrand et al., 

2009).  

Rolland et al. (2007) och Toots et al. (2016) som båda specifikt studerade Alzheimers 

sjukdom visade väldigt olika resultat. Rolland et al. (2007) presenterade att träning kan 

reducera nedsättningar inom ADL medan Toots et al. (2016) inte gjorde detta. De två 

artiklarna skiljer sig åt gällande intervention där Rolland et al. (2007) hade aerobisk 

träning medan Toots et al. (2016) använde HIFE (funktionell styrketräning) samt att 

interventionens längd var 12 respektive 4 månader inom artiklarna. Utifrån detta är det 

möjligt att konditionsträning under en längre period (12 månader eller mer) för personer 

med Alzheimers kan bevara deras ADL-förmåga.  

Fan och Chen (2011) visade högt antal variabler med signifikant förbättring gällande 

ADL-förmåga, de skiljer sig med att använda ett mätinstrument mer kopplat till IADL 

vilket gör jämförelse och överförbarhet till de andra analyserade studierna svårare. Fan 

och Chen (2011) presenterar fler variabler vilka visar signifikanta förbättringar för 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen, jämförelsen med övriga studier kan 

då tolkas som att Fan och Chens intervention är betydligt bättre än andra.  



  

 

Det verkar finnas samband mellan depression och inaktivitet, Gagliardi et al. (2016) 

påpekar att fysisk aktivitet skulle även kunna visa positiv effekt gällande depression hos 

personer med demenssjukdom. Cancela et al. (2016) redovisar att interventionsgruppen 

i deras studie visade försämringar jämfört med kontrollgruppen gällande depression. 

Något vilket kan ha influerat detta resultat är att interventionsgruppen främst utförde 

träningen enskilt eller i små grupper av två till tre personer, medan kontrollgruppens 

sociala aktiviteter genomfördes i större grupper. Det skiljer sig mot Telenius et al. 

(2015) och Fan & Cheng (2011) där interventionen utfördes i större grupper. Detta kan 

skildra vikten av sociala aspekter som gemenskap inom träningsprogram och att 

gruppträning kan ge ytterligare gynnsamma effekter som förbättring gällande depressiva 

symtom. Phinney, Kelson, Baumbusch, O’Connor, Purves (2016) nämner att äldre har 

ett behov att röra på sig. Inaktivitet kan skapa irritabilitet eller andra depressiva 

symtom. Meningsfulla gemensamma aktiviteter kan ha en positiv inverkan och i många 

fall ta bort fokus och oron kring demenssjukdomen. 

Mycket kring fysisk aktivitet berör mer intensiva former som funktionell styrketräning 

vilket ofta kan kopplas mer till rehabiliteringssyfte. 

Bürge, et al (2017) nämner att träningsprogram med högre intensitet kan vara 

påfrestande för äldre personer med demenssjukdom, speciellt om träningspassen sker 

allt för ofta. Detta leder snarare till att deltagarna i allt högre grad avviker från 

träningsprogrammet. I många situationer kan även låggradig fysisk aktivitet ge stora 

positiva effekter. Harris and Johnson (2017) tar upp att regelbundna promenader kan 

skydda mot funktionsnedsättningar hos äldre personer med demenssjukdom, även 

Phinney et al. (2017) belyser promenader som inte bara träningsform utan även social 

aktivitet. 

Majoriteten av artiklarna (Chang et al. 2011; Souto Barreto et al. 2017; Rolland et al. 

2007; Toots et al. 2016; Bossers et al. 2016; Telenius et al. 2015; Fan & Cheng 2011) 

berör fallolyckor och att sänkt gånghastighet och nedsättningar inom balans är 

riskindikatorer för fall. Detta är ett ämne vilket är väldigt relevant till uppsatsens syfte, 

då fallolyckor är en av de främsta orsakerna för nedsättningar inom ADL, 

inaktivitet/orörlighet och sänkt hälsorelaterad livskvalitet hos äldre personer i allmänhet 

(Noh et al. 2017). Om fallolyckor kan motverkas med hjälp av fysisk aktivitet bör detta 

alltså leda till bättre livskvalitet hos de som drabbats av demenssjukdom och samtidigt 

bidra till en lägre vårdbörda. Rolland et al. (2007) avviker med att ha mer 



  

 

uppmärksammade fallolyckor inom interventionsgruppen. Detta kan bero på skillnad i 

gruppstorlek eller att interventionsgruppen har utsatts för situationer eller aktiviteter 

som kan orsaka fall.  

Funktionell styrketräning och yoga verkar vara mer passande aktiviteter för att 

motverka fallolyckor jämfört med strikt aerobisk träning eller sociala aktiviteter för 

gruppen äldre personer med demenssjukdom (förutom AD specifik sjukdom). 

Något som syns hos Rolland et al. (2007) och Cancela et al. (2016) är hur betydelsefullt 

motivation är för att deltagarna ska följa ett långvarigt träningsprogram. Låg närvaro 

(adherence) vid träningssessioner kan inom studier vara för att få resultaten att besvara 

syftet men också påverka träningseffekter gällande kliniska betydelsen. Rolland et al. 

(2007) belyser att bäst resultat av träningen fick de individer som hade högst närvaro. 

Det finns många skäl till varför ett inre bortfall kan ske i dessa studier varav 

hospitalisering eller byte av vårdhem är några som Cancela et al. (2016)   

tar upp. Bland de faktorer som är till hög grad kontrollerbara av sjuksköterskor (eller 

forskare) är motivationen betydelsefull. Souto Barreto et al. (2017)  diskuterar att 

positiv återkoppling, ge stöd och uppmuntra deltagare som uteblivit från träningspass 

kan bidra till en ökad närvaro (adherencce).  

Brooker, Woolley & Lee (2007) redovisar att aktiviteter kräver individanpassning för att 

upplevas meningsfulla, vilket även stärks i sjuksköterskans kärnkompetens gällande 

personcentrerad vård. Individanpassning av aktiviteter kan även relateras till 

träningsprogram. Toots et al. (2016), Littbrand et al. (2009) och Telenius et al. (2015) 

beskriver att det finns ett urval av övningar som fysioterapeut och individ tillsammans 

provar ut för att strukturera ett lämpligt program. Att det finns en form av individuell 

progression som kan ge motivation till personerna att vilja bli bättre samt för 

vårdpersonal att ge uppmuntran och visa framsteg. 

Gällande personcentrerad vård visade resultatet att en träning utformadad specifikt för 

individen ofta gav ett förbättrat utfall, som med HIFE (Toots et al., 2016; Littbrand et 

al., 2009; Telenius et al., 2015). Ytterligare en anpassning gällande området 

träningsform kan urskiljas, vilket är att aktiviteten även bör utformas efter individens 

diagnos gällande demenssjukdom. Detta visar Rolland et al. (2007) genom att personer 

med Alzheimers till högre grad gynnas av en mer aerobisk inriktad träningsform vilket 

även bör utföras under en längre tid. Något som personcentrerad vård också speglar i 

resultatet är vikten av regelbunden aktivitet och närvaro vid träningspass. 



  

 

Regelbundenhet relaterar bland annat till motivation, där sjuksköterskans arbetsområde 

kommer in. Sjuksköterskan som har en nära vårdrelation med patienten kan föra en 

dialog där intresse för aktiviteter utforskas. Nästa steg kopplas till närvaro eller i vilken 

grad patienten följer ett upprättat träningsprogram. Souto Barreto et al. (2017) visar här 

att uppföljning och stöd till personer med demenssjukdom ofta gör att de har ökad 

motivation till att vara med på aktiviteterna, vilket en god omvårdnad kan omfatta. 

Ingen av de analyserade artiklarna har interventioner som leds specifikt av 

sjuksköterskor, dock är det vanligt att sjuksköterskor håller i de sociala aktiviteterna 

som kontrollgruppen utför. Det är tänkbart att vissa sjuksköterskor även skulle kunna 

leda träningspass med aktiviteter de besitter kunskap över. Artiklarna visar att 

sjuksköterskan har en lyhörd roll och kan genom att ha en nära vårdrelation vägleda 

patienter till andra vårdprofessioner som arbetsterapeuter eller fysioterapeuter vilket 

Berlin (2013) beskriver vara en del i teamarbetet inom sjukvården. Relaterat till 

vetenskapliga studier kan sjuksköterskor också vara betydelsefulla gällande urvalet av 

deltagare för att hitta lämpliga individer vilka kan vara intresserade att utföra studien i 

fråga.  

 

4.2 Metoddiskussion 
Friberg (2017) menar att en allmän litteraturöversikt lämpar sig för att ge en bild av 

forskningsläget, och särskilt lämpar sig för en uppsats på kandidatnivå, då kandidatnivå 

inte har den expertis som behövs för mer avancerade eller ingående studier. Det 

upplevdes av författarna att metoden utgjorde en styrka genom att vara tydligt 

strukturerad, men samtidigt som en svaghet eller begränsning, då Friberg (2017) inte 

diskuterade teoretisk referensram.  

Gällande artiklarnas ålder fann författarna att en avgränsning på 10 år inte gav ett alltför 

stort bortfall av sökresultaten. Det är tänkbart att denna avgränsning kan utgöra en 

svaghet ifall vissa artiklar av intresse exkluderades i förtid. I slutändan fanns dock ett 

underlag med relevanta artiklar som av författarna bedömdes vara tillräckligt antal för 

att analysera (Friberg, 2017). Tidsavgränsningen kan även som en styrka då det 

resulterade i att bara tidsaktuell forskning analyserats.   

Den främsta avgränsningen i uppsatsen var relaterat till syftet och den skedde genom 

sökorden samt manuellt vid läsning av titel, abstract och artikel. I efterhand är det 

tänkbart att vår studie kunna avgränsa ADL ytterligare och fokuserat på grundläggande 



  

 

ADL, då enbart Fan och Chengs (2011) artikel fokuserade på den instrumentella delen. 

Vilket gör att det finns svårigheter gällande överförbarheten och jämförelse med resten 

av artiklarnas resultat, dock är artikeln fortfarande relevant till syftet. 

Gällande artiklarnas ursprung så var den enda avgränsningen engelska som språk. 

Samtliga artiklarna som analyserades var dock europeiska eller asiatiska.Vilket gör att 

resultatet kanske blir mer överförbart till länder inom dessa kontinenter än exempelvis 

Amerika. De inkluderade artiklarnas ursprung gör dock att studien får en bra 

överförbarhet till liknande populationer, vilket i sig är en styrka. Även om vården kan se 

olika ut har demenssjukdom samma progress internationellt, och träning bör ge samma 

effekt, vilket ger ytterligare överförbarhet.  

Gällande kvalitetsgranskningen så utfördes den utifrån de granskningsmallar som 

Forsberg och Wengström(2015) presenterar för kvantitativa artiklar RCT respektive 

kvasiexperimentell studier. Studiens trovärdighet kan påvisas genom författarnas insikt i 

svagheten med att använda sig att denna granskningsmallen till en kandidatuppsats, i 

och med avsaknaden av ett poängsystem eller procentskala vilket skulle kunna 

motiverat artiklarnas kvalitet som exempelvis låg, medel eller hög. En styrka med 

granskningsmallarna var att de innehöll element av ”JA/NEJ kriterier” vilket författarna 

huvudsakligen använde för att medta en artikel om den fick 9 av 14 “Ja” för RCT eller 8 

av 12 för kvasi-experimentella studier. Medan övriga frågor i granskningsmallen 

snarare hjälpte att förstå artikeln men också underlättade tankegången i 

resultatsanalysen för att få ner artiklarnas resultat i ord. Forsberg och Wengströms 

(2015) granskningsmall kändes svår att använda och i efterhand skulle författarna välja 

en granskningsmall med befintligt poängsystem. Majoriteten av exkluderade artiklar (4 

stycken artiklar) exkluderades i kvalitetsgranskningen relaterat till att de enbart delvis 

besvarade vårt syfte. Här var det positivt från granskningsmallen att lyfta upp och 

erbjuda en strukturerad undersökning av artiklarna, specifikt i form av att frågorna 

öppnade upp och fick författarna till tanke och diskussion ifall artikeln verkligen var 

relevant för uppsatsen. Det negativa var från författarna att vi inte uppmärksammade 

detta i ett tidigare stadie, speciellt då en översiktsläsning av artiklar lades till i metoden, 

vilket resulterade i mer artiklar att kvalitetsgranska och mer arbete.  

Gällande författarnas förförståelser så skildrar resultatet inte en förbättring i samma 

grad vilket författarna inledningsvis hade tänk sig. “Hypotesen” var att fysiskt aktivitet 

skulle kunna ge tydliga förbättringar, dock speglar resultatet något av en bromsning 



  

 

utav försämringshastigheten. Något annat resultatet delvis speglar är att effekten av 

träningsform eller aktivitet varierar beroende på typ av demenssjukdom (främst mellan 

Alzheimers och icke-Alzheimers), vilket var en ny insikt för författarna.  

 

4.3 Slutsats 
Träning kan inte bara bromsa i vilken takt äldre personer med demenssjukdom förlorar 

självständighet till att utföra vardagssysslor utan även positivt bidra till många andra 

faktorer som påverkar deras livskvalitet och bidrar till en lägre vårdnadsbörda. För att få 

så bra effekt som möjligt utav träningen så bör den vara anpassad till individen och dess 

sjukdom, vilket även går i enlighet med Socialstyrelsens rekommendation om 

personcentrerad vård vid demenssjukdom och i linje med sjuksköterskans 

kärnkompetenser från Svensk sjuksköterskeförening. Träningen bör utföras säkert och 

gruppträning verkar visa på ytterligare gynnsamma effekter i form av socialt umgänge, 

men viktigast för sjuksköterskan är att ge stöd och motivation så träningen kan fortgå i 

enlighet med personcentrerad vård.  
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Bilaga A: Slutgiltig databassökning 
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S13 AB "exercis*" 50 016      
S14 S9 OR S10 OR S11 OR S12 OR 

S13 
 108 357      

S15 S4 AND S8 AND S14 245      



  

 

S16 S15 Publicerad 
2007-2017; 
English 
Language; Peer 
reviewed 

139 139 80 15 9 5 

 

PubMed 

 

MeSH term =[MeSH] Major subject = [MAJR]   

Title and Abstract = [TIAB] Trunkering = " __ "   

Sök ID Sökord Avgränsningar Träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Studier lästa i 
fulltext 

Kvalitetsgranskade 
studier 

Inkluderade 
studier 

S1 “Dementia” 105 781      
S2 Dementia[MeSH] 140 280      
S3 Dementia[MAJR] 115 305      
S4 S1 OR S2 OR S3 174 752      
S5 Activities of daily living [MeSH] 60 355      
S6 Activities of daily living [MAJR] 19 532      
S7 Activities of daily living[TIAB] 21 069      
S8 S5 OR S6 OR S7 70 656      
S9 “Physical activity” 87 808      
S10 exercise[MeSH] 155 702      
S11 exercise[TIAB] 223 041      
S12 Physical activity[TIAB] 83 343      
S13 S9 OR S10 OR S11 OR S12 354 599      
S14 S4 AND S8 AND S13 306      



  

 

S15 S14 Publicerad 10 
år; English 
Language; 
Humans 

210 210 71 13 6 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

PsycINFO 

 

Fritext i Major subject fält = mjsub(__) Ämnesord major concept = 

mjsub.exact("__") 

Trunkering = "__"  

Exakt ämnesord = SU.EXACT("__") Fritext i abstractfältet = ab(__) Fritext i keywordfältet = if(__)  

 



  

 

Sök ID Sökord Avgränsningar Träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Studier lästa i 
fulltext 

Kvalitetsgranskade 
studier 

Inkluderade 
studier 

S1 "Dementia" 64 561      
S2 mjsub(Dementia) 36756      
S3 SU.EXACT("Dementia") 35965      
S4 S1 OR S2 OR S3 64561      
S5 ab(Activities of daily living) 9989      
S6 mjsub(Activities of daily living) 18127      
S7 if(Activities of daily living) 2896      

S8 S5 OR S6 OR S7 2361      
S9 “Physical activity” 31825      
S10 mjsub.exact("exercise") 22232      
S11 su.exact("exercise") 26042      
S12 ab(physical activity) 44446      
S13 S9 AND S10 AND S11 AND S12 406      
S14 S13 Publicerad 

2007-2017; 
English 
Language; 
peer-review, 
Human 
subjects, 
all(NURS*) 

70 70 21 1 1 1 

 
Totalt Träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Studier lästa i 

fulltext 
Kvalitetsgranskade 
studier 

Inkluderade 
studier 

Cinahl, PsycINFO & Pubmed 419 419 172 29 16 9 
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Bilaga B: Sökprocess 

 

 

Flödeskarta över sökprocessen. 
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Bilaga C: Mallar för kvalitetsgranskning 

Från Forsberg & Wengström, 2016 

Hämtade ifrån https://www.nok.se/attgorasystematiskalitteraturstudier 

 

 

Checklista för kvantitativa artiklar – RCT (randomiserade 
kontrollerade studier) 

A. Syftet med studien? 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

är frågeställningarna tydligt beskrivna? Ja □ nej □ 

är designen lämplig utifrån syftet? Ja □ nej □ 

B. undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? 

....................................................................................... 

Vilka är exklusionskriterierna? 

....................................................................................... 

Är undersökningsgruppen representativ? Ja □ nej □ 

var genomfördes undersökningen? 

....................................................................................... 

När genomfördes undersökningen? 

....................................................................................... 

Är powerberäkning gjord? Ja □ nej □ 

Vilket antal krävdes i varje grupp? 

....................................................................................... 

Vilket antal inkluderades i experimentgrupp (eg) respektive kontrollgrupp 
(kg)? eg = kg = 

Var gruppstorleken adekvat? Ja □ nej □ 

 

 

c. Interventionen  

Mål med interventionen? 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

Vad innehöll interventionen? 

....................................................................................... 

Vem genomförde interventionen? 

....................................................................................... 

Hur ofta gavs interventionen? 

....................................................................................... 

Hur behandlades kontrollgruppen? 

....................................................................................... 

D. Mätmetoder  

Vilka mätmetoder användes? 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

Var reliabiliteten beräknad? Ja □ nej □ 



  

 

Var validiteten diskuterad? Ja □ nej □ 

E. Analys 

Var demografiska data liknande i eg och kg? Ja □ nej □ 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

....................................................................................... 

Hur stort var bortfallet? 

....................................................................................... 

Kan bortfallet accepteras? 

....................................................................................... 

Var den statistiska analysen lämplig? Ja □ nej □ 

Om nej, varför inte? 

....................................................................................... 

Vilka var huvudresultaten? 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

Erhölls signifikanta skillnader mellan eg och kg? Ja □ nej □ 

Om ja, vilka variabler? 

....................................................................................... 

Vilka slutsatser drar författaren? 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

Instämmer du? Ja □ nej □ 

F. Värdering  

Kan resultaten generaliseras till annan population? Ja □ nej □ 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? Ja □ nej □ 

Överväger nyttan av interventionen ev. risker? Ja □ nej □ 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? Ja □ nej □ 

Motivera varför eller varför inte! 

....................................................................................... 

  



  

 

Checklista för kvantitativa artiklar – kvasiexperimentella studier 

A. Syftet med studien? 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? Ja □ nej □ 

Är designen lämplig utifrån syftet? Ja □ nej □ 

B. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? 

....................................................................................... 

Vilka är exklusionskriterierna? 

....................................................................................... 

Vilken urvalsmetod användes? 

□ randomiserat urval 

□ Obundet slumpmässigt urval 

□ kvoturval 

□ klusterurval 

□ konsekutivt urval 

□ urvalet är ej beskrivet 

Är undersökningsgruppen representativ? Ja □ nej □ 

Var genomfördes undersökningen? 

....................................................................................... 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

....................................................................................... 

 

 

C. Mätmetoder  

Vilka mätmetoder användes? 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

Var reliabiliteten beräknad? Ja □ nej □ 

Var validiteten diskuterad? Ja □ nej □ 

D. Analys 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? Ja □ nej □ 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

....................................................................................... 

Hur stort var bortfallet? 

....................................................................................... 

Fanns en bortfallsanalys? Ja □ nej □ 

Var den statistiska analysen lämplig? Ja □ nej □ 

Om nej, varför inte? 

....................................................................................... 

Vilka var huvudresultaten? 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

Erhölls signifikanta skillnader? Ja □ nej □ 

Om ja, vilka variabler? 

....................................................................................... 

Vilka slutsatser drar författaren? 



  

 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

Instämmer du? Ja □ nej □ 

E. Värdering  

Kan resultaten generaliseras till annan population? Ja □ nej □ 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? Ja □ nej □ 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? Ja □ nej □ 

Motivera varför eller varför inte! 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

  



  

 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

Håller du med om slutsatserna? Ja □ nej □ 

Om nej, varför inte? 

....................................................................................... 

Ska artikeln inkluderas? Ja □ nej □ 

 
 

 
 

 


