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Abstrakt 

Bakgrund: I Sverige finns idag ca 158 000 individer som lever med en 

demenssjukdom. De är i behov av en anpassad vårdmiljö och personlig omvårdnad 

relaterat till de svårigheter som sjukdomen kan skapa. BPSD (beteendemässiga och 

psykiska symtom vid demens) drabbar mer än 90% av individer med demens. BPSD 

ökar risken för personer med demens att bli utsatta för fysiska övergrepp, social 

isolering, onödig användning av antipsykotiska läkemedel samt försämring av 

sociala och fysiska funktioner. 

Syfte: Att belysa effekter av sjuksköterskebaserade interventioner vid 

beteendemässiga och psykiska symtom hos individer med demens.  

Metod: Arbetet var en litteraturstudie. Fyra artiklar inkluderades från databaserna 

Cinahl och PubMed. Resterande fyra artiklar hämtades genom manuella sökningar. 

Artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades. 

Resultat: I vårt resultat framkom tydliga effekter av sjuksköterskebaserade 

interventioner vid BPSD: Det psykiska och fysiska välbefinnandet ökade. 

Sinnesstämningen förändrades och de emotionella störningarna minskade. 

Relationer stärktes både till sig själv och andra. Förändrade beteenden kunde ses i 

form av att ilska och andra beteendemässiga symtom på BPSD minskade. 

Slutsats: Resultatet visade att sjuksköterskebaserade interventioner och 

personcentrerad vård kunde leda till många positiva effekter för individer med 

demens. En aspekt som anses viktig att forska vidare kring är om sjuksköterskans 

interventioner till viss del skulle kunna ersätta antipsykotiska läkemedel för 

individer med beteendemässiga och psykologiska symtom vid demens. 

Nyckelord 

Demens, personcentrerad vård, sjuksköterskebaserade interventioner. 

Tack 

Ett stort tack till vår handledare Cecilia Olin som hjälpt oss i reflektion och 

vägledning! 
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1 Introduktion 

Vårt intresse för demensvård väcktes under vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi 

uppfattade att bristande engagemang och tid var två faktorer som påverkade 

demensvården. I många fall fanns hos oss en känsla av att individen bakom 

demenssjukdomen inte blev sedd och hörd. Vi upplevde att små handlingar kunde 

göra stor skillnad. Exempelvis en sångstund som bidrog till gott humör och social 

interaktion. Som framtida sjuksköterskor kommer vi med stor sannolikhet möta 

individer med demenssjukdom vart vi än arbetar, både inom kommun, landsting 

eller inom privat verksamhet. Därför tycker vi det är viktigt att belysa på vilket sätt 

personcentrerade omvårdnadsåtgärder kan ha en betydelsefull effekt och påverkan 

för individer med demens. 

2 Bakgrund 

2.1 Demens 

Demens definieras ofta som en störning av de intellektuella funktionerna. 

Orientering, problemlösning samt förändringar i personlighet och beteende är 

faktorer som ofta påverkas starkt. Svårighetsgraden av en demenssjukdom varierar 

och ofta börjar den flera år innan en diagnos kan fastställas (Marcusson, Blennow, 

Skoog och Wallin, 2011). I Sverige finns det ca 158 000 individer som lever med 

en demensdiagnos, ungefär 2/3 av dessa har Alzheimers demens (Socialstyrelsen, 

2014). 

En demenssjukdom kan yttra sig på många olika sätt och det är just de olika 

symtomen som förklarar typen av demenssjukdom. Ofta delas de in i tre olika 

grupper. Primärdegenerativa sjukdomar, vaskulära sjukdomar och sekundära 

sjukdomar. Primärdegenerativa sjukdomar innebär att hjärnceller börjar förtvina i 

en onormal omfattning. Denna typ av sjukdom kommer smygande och går ej att 

hindra. Undergrupperna för primärdegenerativa är Alzheimers demens, 

Frontotemporal demens och Lewy body demens samt Parkinsons sjukdom med 

demens. Vaskulära sjukdomar kan orsaka demens relaterat till blodproppar eller 

blödningar. Dessa symtom kommer plötsligt till skillnad från vid 

primärdegenerativa sjukdomar. Sekundära sjukdomar omfattar ungefär sjuttio 

sjukdomar som i vissa fall kan leda till demens. Hit hör bland annat HIV och 

alkoholmissbruk (Svenskt demenscentrum, 2016). 
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Alzheimers demens står för 60-70% av alla demensdiagnoser och vaskulär demens 

för 20-30%. Ibland är det svårt att avgöra vilken typ av demens en individ har 

drabbats av eller om någon har flera olika typer av demenssjukdomar. För detta 

används begreppet blanddemens (Svensk demenscentrum, 2016). 

 

2.2 Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens 

BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) är ett vedertaget 

internationellt begrepp som innefattar flera olika symtom som kan yttra sig hos en 

individ med demens (Svenskt demenscentrum, 2013b). Symtomen delas ofta upp i 

två kategorier, psykiska symtom och beteendestörningar. Psykiska symtom visar 

sig såsom nedstämdhet, ångest och hallucinationer. Beteendestörningar framträder 

som agitation, vandrande, rastlöshet och opassande socialt beteende. Den drabbade 

individen kan ofta själv uppfatta de psykiska symtomen men ej 

beteendestörningarna (Lökk, 2008). Hallucinationer innebär att en individ ser eller 

hör saker som egentligen inte finns men upplevs som verkliga av den drabbade. 

Detta är inte ovanligt hos någon som drabbats av demenssjukdom på grund av 

sjukdomens påverkan på signalämnen och nervceller i hjärnan (Svenskt 

demenscentrum, 2013a). Vandrande, även kallat aktivitetsstörningar innebär att 

den drabbade går runt utan något direkt mål vilket kan vara ett tecken på 

understimulering. I samband med detta förekommer även att individen i fråga 

förflyttar föremål till platser som de inte är menade för, exempelvis ställer mjölken 

i badrumsskåpet (Human center, 2016). 

Depression och ångest är två av de vanligaste symtomen vid BPSD. Detta drabbar 

20 % av alla äldre människor och hos individer med demens är siffran högre. 

Depression ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, försämrad funktionsförmåga, 

suicid samt andra kroppsliga sjukdomar. Därför är det viktigt att all vårdpersonal 

som arbetar med äldre människor är medvetna om symtomen för depression 

(Marcusson et al., 2011). Resnick et al., (2018) menar att BPSD ökar risken för 

äldre att bli utsatta för fysiska övergrepp, ökad social isolering, onödig användning 

av antipsykotiska läkemedel samt minskad funktion av sociala och fysiska 

funktioner. Detta placerar individer med demenssjukdom i ett utsatt läge med tanke 

på att de har ökat behov av vård och ofta saknar förmågan att på egen hand stå upp 

för sig själva och säga att någonting är fel. 

Travers et al (2016) menar att individer med demenssjukdom ofta är i behov av en 

anpassad miljö och personlig omvårdnad relaterat till de svårigheter som 
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sjukdomen kan skapa. De menar att meningsfulla aktiviteter för individer med 

demens kan göra det lättare att hantera BPSD och förbättra livskvaliteten. 

Livskvalitet beskrivs av Karolinska Institutet (u.å) som individens uppfattning om 

sin situation utifrån enskilda mål och värderingar, normer, intressen och 

förväntningar. Vidare menar Karolinska Institutet (u.å) att livskvalitet påverkas av 

fysisk och psykisk hälsa, sociala förhållanden, självständighet och betydande 

händelser i livsmiljön, vilket vi hänvisar till när vi benämner ordet livskvalitet. 

 

2.3 Omvårdnadsåtgärder 

Sjuksköterskan har ett ansvar för bedömning, diagnostisering, planering, 

genomförande och utvärdering av omvårdnad. Omvårdnaden skall vara anpassad 

efter individens önskemål och tillgodose fysiska, psykosociala och kulturella 

behov. Förutsättningarna för en god omvårdnad är att sjuksköterskan kan skapa en 

tillförlitlig relation till patienten och närstående. Sjuksköterskan skall utgå ifrån 

hela människan och vårda med ett helhetsperspektiv. Omvårdnad som rör 

kommunikation, andning, cirkulation, smärta, psykosociala faktorer, ätande och 

nutrition är alla exempel på sjuksköterskans omvårdnadsområden. I fall där vidare 

insatser är nödvändiga har sjuksköterskan ansvar att involvera andra professioner 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Läkare har en viktig roll vad gäller att 

grundligt utreda patienters symtom. Varje individ behöver en individanpassad vård 

och det finns ingen universalbehandling för BPSD (Läkemedelsverket, 2017).   

Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 

demenssjukdom. Dessa redogör för vikten av användandet av utbildning, 

stödinsatser, vetenskapligt utvärderade åtgärder samt läkemedelsbehandling. Syftet 

med Socialstyrelsens riktlinjer är att skapa en bra levnadsmiljö för demenssjuka 

samt belysa att vården skall ges med ett personcentrerat förhållningssätt 

(Socialstyrelsen, 2017).  

Personcentrerade omvårdnadsåtgärder är det första steget i behandlingen av BPSD 

och har visat sig ge lika god effekt som antipsykotiska läkemedel. Exempel på fyra 

centrala begrepp för personcentrerade omvårdnadsåtgärder är vara på plats, vara 

med sig själv och vara i en social värld (McCance och McCormack, 2015). 

Edvardsson, Winblad och Sandman (2011) redogör i sin forskningsöversikt för sex 

kärnkomponenter för personcentrerad vård till individer med demens. De menar att 

vården och omgivningen skall vara personlig och att ett delat beslutsfattande skall 
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erbjudas till den demenssjuke. Att personligheten hos den demenssjuke skall ses 

som kvarvarande men dold istället för försvunnen. Att individens alla behov inom 

vård och omsorg skall tillgodoses. Att sjuksköterskan skall tolka situationer utifrån 

den demenssjukes perspektiv samt att relationen mellan sjuksköterska och 

individen med demens skall prioriteras i samma utsträckning som andra 

arbetsuppgifter.  

Resnick et. al. (2018) menar att trots rekommendationer om användning av 

personcentrerade omvårdnadsåtgärder, används dessa inte konsekvent. 

Anledningen tros vara begränsad kunskap hos sjuksköterskor, brister i 

journalsystemet, begränsad erfarenhet av icke-farmakologisk behandling och 

otillräcklig bemanning. Dessutom anses inte dagens riktlinjer för bemötande och 

handhavande av individer med BPSD vara tillräckligt tydliga och utformade för att 

vården skall ges med ett personcentrerat förhållningssätt. Därav har personalen 

heller inte möjlighet att skapa någon förändring (Resnick et. al., 2018). 

Socialstyrelsen (2017) påpekar vikten av att sjuksköterskor som arbetar med 

individer med demenssjukdom behöver långsiktig utbildning kombinerad med 

praktiska övningar gällande demensvård.  

Utveckling och vidare forskning kring omvårdnadsåtgärder för BPSD anses som ett 

prioriterat forskningsområde av flera internationella experter. Det krävs utveckling 

av omvårdnadsåtgärder som är rimliga att tillämpa i den verkliga vardagen 

(Resnick et. al., 2018). Parr och Green (2003) menar att forskning inom detta 

område måste nå ut till vårdgivarna för att det ska kunna implementeras i vård- och 

omsorgsarbetet. 

3 Teoretisk referensram 

Begreppet personcentrerad vård har vuxit fram både nationellt och internationellt 

ur en beskrivning av god omvårdnad där man ser till den enskilda människan. Det 

växte först fram ur vården av äldre samt individer med mentala funktionshinder. 

Personcentrerad vård spreds vidare till andra delar inom vården och har fått 

genombrott i internationella policydokument från WHO samt i nationella riktlinjer 

i flera länder runt om i världen (McCance och McCormack, 2015). 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver personcentrerad vård som en av 

sjuksköterskans kärnkompetenser, där omvårdnad genomförs i samarbete med 

patienten som individ så att självkänsla och värdighet bevaras. Sherwood (2013) 
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menar att det är betydelsefullt att som sjuksköterska arbeta utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt med alla individer man möter, både för individen, 

för sjuksköterskan och för samhället.  

Rogers (1961) förklarar att en central del för att kunna hjälpa en annan människa är 

att ha en förståelse för och vara observant på hur individen själv uppfattar sin 

situation. Kitwood (1997) var den som sedan implementerade begreppet för att 

framställa hur god vård av individer med demens skulle se ut. Kitwood resonerade 

att en angelägen utgångspunkt för att ge god vård av individer med 

demenssjukdom var att individen själv finns kvar trots att man drabbats av 

sjukdom. Sjukdomen gör det mer problematiskt att överföra budskap. Kitwoods 

arbete har bidragit till en utgångspunkt vad gäller att förverkliga och implementera 

begreppet personcentrerad vård för dagens forskare och vårdpersonal (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). 

Personcentrerad vård har som mål att framhäva hela individen och att ta hänsyn till 

behov av andlig, existentiell, social, psykisk och fysisk karaktär. Personcentrerad 

vård handlar även om att visa respekt för och bejaka individens erfarenheter av 

hälsa och ohälsa och att arbeta med utgångspunkt i vad hälsa betyder för just den 

enskilda människan. Varje individs egna upplevelser och tankar skall ha lika stort 

inflytande på vården som expertisen (McCance & McCormack, 2015). 

Den personcentrerade vården utgår från individen och dennes livskvalitet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  Detta motiverar oss till att använda begreppet 

personcentrerad vård som teoretisk referensram då arbetets syfte är att belysa 

effekter av sjuksköterskebaserade interventioner för att behandla BPSD hos 

individer med demens. 

4 Problemformulering 

BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) sammanfattar en rad 

olika symtom som kan drabba en individ med demens. Depression, aggressivitet 

och ångest är tre exempel. För att individer med demens skall få en så anpassad 

vård som möjligt skall Socialstyrelsens nationella riktlinjer följas. Där betonas 

vikten av utbildning av vårdgivare, vetenskapligt utvärderade åtgärder, en bra 

levnadsmiljö samt att all vård skall ges med ett personcentrerat förhållningssätt. 

Personcentrerade omvårdnadsåtgärder är sällsynt trots att det är rekommenderade 

förstahandsbehandlingen vid BPSD. Det antas bero på bland annat otillräcklig 
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utbildning och bristande bemanning. Individer med demenssjukdom är extra utsatta 

med tanke på ett ökat behov av vård och bristande autonomi. BPSD ökar även 

risken för den sjuke att bli utsatt för bland annat fysiska övergrepp och onödig 

användning av antipsykotiska läkemedel. Med hjälp av personcentrerade 

omvårdnadsåtgärder för individer med demens kan hanteringen av BPSD-symtom 

underlättas för sjuksköterskan och ge den drabbade individen ökad livskvalitet. 

Önskvärt är om studiens resultat kan skapa en ökad förståelse för vikten av 

personcentrerade omvårdnadsåtgärder för individer med demens.  

5 Syfte 

Att belysa effekter av sjuksköterskebaserade interventioner vid beteendemässiga 

och psykiska symtom hos individer med demens. 

6 Metod 

Vårt arbete var en litteraturstudie med innehållsanalys beskriven av Forsberg och 

Wengström (2015). 

6.1 Inklusion- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle stämma överens med vårt syfte samt 

vara skrivna på svenska eller engelska. Artiklarna skulle vara granskade enligt peer 

reviewed. Det skulle även framgå om etiska överväganden var gjorda.  

Exklusionskriterierna var artiklar som publicerats innan år 2003. 

6.2 Datainsamling 

För att finna material har databaserna Cinahl och Pubmed använts. Sökningar i 

databaserna genomfördes mellan 2018-03-05 till 2018-03-12. I sökningen har 

endast fritextsökning använts. Sökorden var depression, ångest, 

sjuksköterskebaserade interventioner, demens och alzheimers vilka översattes till 

de engelska orden depression or anxiety, nursing interventions och dementia or 

Alzheimers. Ångest valdes ut med tanke på relevansen till depression och ingår i 

ett block. Sökordet Alzheimers valde vi ut som synonymord till sökordet dementia. 

De booleska sökorden OR och AND har använts. Samma tillvägagångssätt och 

sökord har använts i Pubmed. Manuella sökningar har gjorts mellan 2018-04-17 till 

2018-04-20.  
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Tabell 1. Litteratursökning i Cinahl: 

Sökning Sökord Antal träffar 

S1 dementia or Alzheimers 49 719 

S2 depression OR anxiety 110 607 

S3 nursing interventions 14 442 

S4 S1 S2 S3, with AND 72 

Refine results; 2003-2018  50 

 

Tabell 2. Litteratursökning i Pubmed: 

Sökning Sökord Antal träffar 

S1 dementia or Alzheimers 190 317 

S2 depression OR anxiety 504 173 

S3 nursing interventions 34 279 

S4 S1 S2 S3, with AND 355 

Refine results; 2003-2018  304 

 

 

 

6.3 Urval- och kvalitetsgranskning 

Titlarna av de artiklarna som framkom av fritextsökningar i databaserna Cinahl och 

Pubmed resulterade i att 50 titlar från Cinahl samt 304 titlar från Pubmed 
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gemensamt lästes för ett första urval. Titlar som var relevanta utifrån vår studies 

syfte gick vidare till ett andra urval där vi läste igenom artiklarnas abstrakt 

gemensamt. Efter lästa abstrakt gjordes en bedömning om artiklarna var fortsatt 

relevanta till vår studies syfte (Forsberg & Wengström, 2015). I nästa urvalssteg 

lästes artiklarna i fulltext för att få en bredare helhetsbild av innehållet. Detta steg 

utfördes enskilt. Därefter diskuterades artiklarnas relevans och betydelse i 

förhållande till vår studie. Efter gemensam diskussion gick valda artiklar vidare till 

kvalitetsgranskning, varav fyra artiklar ur respektive databas, totalt åtta.  

Efter fritextsökningen gjordes manuella sökningar med hjälp av referenslistor från 

systematiska litteraturstudier funna från den ursprungliga sökningen. Denna 

sökning resulterade i ytterligare fyra artiklar som besvarade syftet och gick vidare 

till kvalitetsgranskning.  

Vid kvalitetsgranskningen använde vi oss av Forsberg och Wengströms (2015) 

granskningsmallar (se bilaga 13.1). De artiklar vi använt har varit randomiserade 

kontrollerade studier (RCT), kvasi-experimentella studier eller kvalitativa studier 

(för artikelmatris se bilaga 13.2). För att avgöra artiklarnas kvalitet valde vi att göra 

ett poängsystem av de olika granskningsmallarna. En besvarad fråga = 1p, icke 

besvarad fråga = 0p. Checklistan för randomiserade kontrollerade studier (RCT) 

kunde ge totalt 33 poäng (p). 0-17 p = låg, 17-26 p = medel samt 26-33 p = hög. 

Checklistan för kvasi-experimentella studier kunde ge totalt 24 poäng (p). 0-12 p = 

låg, 12-18 p = medel och 18-24 p = hög. Checklistan för kvalitativa studier kunde 

ge totalt 30 poäng (p). 0-15 p = låg, 15-23 p = medel och 23-30 p = hög. Totalt fick 

sju av artiklarna hög kvalitet och en artikel medelkvalitet. Samtliga artiklar från de 

manuella sökningarna samt fyra artiklar från fritextsökningen ur Cinahl och 

Pubmed sammanställdes i en artikelmatris (bilaga 13.2) och låg till grund för 

studiens resultat. 

6.4 Analys 

Analysen som använts är en innehållsanalys beskriven av Forsberg och Wengström 

(2015). Vi läste igenom utvalda artiklar och plockade enskilt ut utsagor vilka vi 

sedan kondenserade. De kondenserade utsagorna som svarade på vårt syfte 

identifierades och markerades. De kondenserade utsagorna översattes från engelska 

till svenska och sorterades utifrån budskapet för att se mönster av likheter och 

skillnader. Efter gemensam bearbetning framkom fyra kategorier; psykiskt och 

fysiskt välbefinnande, sinnesstämningar, relationer och förändrat beteende. Efter 
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analys av kategorierna så växte två teman fram; Förändrad livskvalitet och 

förändrade beteendemönster. 

 

 

 

Tabell 3. Exempel på analysprocessen 

Kondenserad utsaga Kategori Tema 

Uttryck av positiva känslor, 

tillfredsställelse och generell vakenhet 

ökade under vårdsång 

 

Psykiskt och fysiskt 

välbefinnande 

Förändrad 

livskvalitet 

 

Reminiscensbehandling kan vara bra 

för att reducera ångest och depressiva 

symtom 

Sinnesstämningar Förändrad 

livskvalitet 

Uppmärksamhet och engagemang med 

omgivningen har ökat efter djur-

assisterade aktiviteter 

Relationer Förändrad 

livskvalitet 

Att dra sig ur/vända sig bort var det 

vanligaste beteendet vid 

morgonrutinerna. Detta beteende 

minskade vid vårdsång 

Förändrat beteende Förändrade 

beteendemönster 

 

7 Forskningsetiska aspekter 

Enligt Forsberg och Wengström (2015) kännetecknas all forskning av ett etiskt 

förhållningssätt. Forskningsetik innebär bland annat att informationen som samlas 

in till uppsats och forskning behandlas med hänsyn och på ett passande sätt. Även 

litteraturstudier fodrar forskningsetiska ställningstaganden då man kritiskt granskar 
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andras studier. Som tidigare nämnt i studiens introduktion hade vi en uppfattning 

kring vården av individer med demens. Vi har i studien stävat efter att inte färga 

resultatet utefter vår egen förförståelse. 

World Medical Association (2018) redogör för Helsingforsdeklarationen som 

förklarar att särskilt sårbara grupper och individer ska få speciellt utformat skydd. 

Ett problem kan vara att dessa grupper inte har förmågan att ge informerat 

samtycke, därför finns etiska riktlinjer för att skydda deras intressen. Individer med 

demenssjukdom kan innefattas i denna grupp. De artiklar vi valt att använda i vårt 

arbete är etiskt godkända. 

 

8 Resultat 

Tidigare i studien har personcentrerade omvårdnadsåtgärder nämnts som en viktig 

del för behandling av BPSD. Resultatet pekar mot ett fåtal specifika interventioner. 

Studiens resultat kommer att presenteras utifrån effekterna av 

sjuksköterskebaserade interventioner. 

8.1 Förändrad livskvalitet 

8.1.1 Psykiskt och fysiskt välbefinnande 

Gruppreminiscence, hundterapi och musikinterventioner är alla 

omvårdnadsåtgärder som förbättrar livskvaliteten för individer med en 

demenssjukdom. Förbättringen kan ses i direkt anslutning till interventionen i form 

av förändrat humör (Bailey, Stevens, LaRocca & Scogin, 2017; Olsen et al., 2016; 

Sakamoto, Ando & Tsutou, 2013; Siverová & Bužgová, 2018; Travers, 2017). 

Gruppreminiscence, hundterapi och musikinterventioner bidrar till ett ökat 

välbefinnande och förbättrad psykisk hälsa. Miljön som uppstår under 

interventionerna bidrar till ett klimat som skapar meningsfullhet, tillfredsställelse 

och positiva känslor såsom glädje, harmoni och inspiration. Dessutom ökar den 

generella vakenheten och psykologiska symtom minskar, så som ångest, konfusion 

och agitation (Hammar, Emami, Götell & Engström, 2011; Mossello et al., 2011; 

Olsen et al., 2016; Siverová & Bužgová, 2018; Swall, Ebbeskog, Lundh-Hagelin & 

Fagerberg, 2016). Även den fysiska hälsan både bibehålls och förbättras. Förmågan 

och orken att vara fysiskt aktiv tilltar (Mossello et al., 2011; Siverová & Bužgová, 

2018; Swall et al., 2016).  
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Hundterapi och musikinterventioner skapar en fridfull atmosfär som ökar 

avslappning och minskar stress. I den fridfulla atmosfären tillsammans med en 

vårdhund eller under en musikintervention ges möjlighet att njuta av situationen 

och kunna uppleva känslor av livskvalitet (Olsen et al., 2016; Sakamoto et al., 

2013; Swall et al., 2016).  

 

8.1.2 Sinnesstämningar 

Mossello et al., (2011); Sakamoto et al., (2013); Swall et al., (2016) och Travers, 

(2017) är eniga om att gruppreminiscence, hundterapi och musikinterventioner 

stabiliserar sinnesstämningen och skapar ett gott humör. De emotionella 

störningarna som är en del av BPSD minskar och förblir reducerade under resten 

av dagen. De som aktivt deltar under interventionerna visar på bättre humör än de 

som är passiva deltagare. Mossello et al., (2011) och Swall et al., (2016) menar att 

fysisk närvaro och aktivitet med en hund skapar bättre effekt på förändrad 

sinnesstämning än vad enbart passivt sällskap med en hund gör.  Hammar et al., 

2011; Mossello et al., (2011); Sakamoto et al., (2013); Siverová och Bužgová, 

(2018) och Travers, (2017)  förklarar att både sorg och ångest minskar till följd av 

tidigare nämnda interventioner. Bailey et al., (2017); Mossello et al., (2011); Olsen 

et al., (2016); Siverová och Bužgová, (2018) och Travers, (2017) menar att 

gruppreminiscence och hundterapi visar sig i hög grad ha goda effekter på 

depressiva symtom vilka minskar. Mossello et al., (2011) och Olsen et al., (2016) 

förklarar att vid jämförelse av individer som deltog respektive inte deltog i 

hundterapi, visade en ökning av depressiva symtom hos de som inte deltog. Bailey 

et al., (2017); Siverová och Bužgová, (2018) och Travers, (2017) är inte helt eniga 

kring om gruppreminisence är en lämplig omvårdnadsåtgärd specifikt för 

depressiva symtom. I Travers, (2017) studie kan ingen signifikant skillnad på 

depressiva symtom identifieras. Hammar et al., (2011); Sakamoto et al., (2013) och 

Swall et al., (2016) påvisar att hundterapi och musikinterventioner båda har 

reducerande effekt på rädsla, fobier och obehag. 

8.1.3 Relationer 

Siverová och Bužgová, (2018) och Swall et al., (2016) menar att 

omvårdnadsåtgärder i form av gruppreminiscence och hundterapi ger likvärdiga 

effekter och skapar en känsla av helhet och lindrar symtomen på sjukdom. 

Individer med demens får lättare att anpassa sig till sin nuvarande situation, 

utvecklar en bättre attityd till sitt åldrande och en bättre relation till sig själv. Det 
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gör det även lättare att acceptera förändringar i livet och uttrycka tankar och 

önskemål. Känslan av att vara fri från sin sjukdom stärker autonomin, identiteten 

och skapar bättre självacceptans som gör att känslor och minnen från förr kan 

väckas till liv. Bailey et al., (2017); Mossello et al., (2011); Olsen et al., (2016); 

Siverová & Bužgová, (2018) och Swall et al., (2016) förklarar att hundterapi och 

gruppreminiscence stärker sociala relationer och minskar ensamhetskänslor. Det 

skapar en förbättrad känslomässig koppling och gemenskap till andra individer. 

Initiativförmågan och engagemang ökar vilket underlättar verbal och social 

interaktion. En förbättrad kontakt till omgivningen underlättar förmågan att visa 

uppmärksamhet och känslor gentemot andra individer. 

 

8.2 Förändrade beteendemönster 

8.2.1 Förändrat beteende 

Gruppreminiscence, hundterapi och musikinterventioner minskar beteendemässiga 

symtom vid BPSD, bland annat aktivitetsstörningar, apati och paranoia. Beteenden 

som att “tjura ihop”, vända sig bort och gripa tag i olika föremål minskar också. 

Däremot krävs kontinuerliga tillfällen av gruppreminiscence, hundterapi eller 

musikinterventioner för att bibehålla de goda effekterna. Efter ett par veckor utan 

dessa omvårdnadsinterventioner ökar de beteendemässiga symtomen för BPSD 

igen (Bailey et al., 2017; Hammar et al., 2011; Sakamoto et al., 2013; Swall et al., 

2016 ). Med hjälp av gruppreminiscence och musikinterventioner blir individen 

med demens lugn. Agitation och ilska minskar (Bailey et al., 2017; Hammar et al., 

2011; Sakamoto et al., 2013; Travers, 2017). Däremot menar Mossello et al., 

(2011) och Olsen et al., (2016) att hundterapi inte är en effektiv omvårdnadsåtgärd 

specifikt för agitation. 

 

9 Metoddiskussion 

Inklusion- och exklusionskriterier 

Vårt syfte var att belysa sjuksköterskebaserade interventioner för att behandla 

BPSD hos demenssjuka individer. Vi har inte använt oss av sökordet BPSD 

(beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) på grund av att sökningen 

blev för snäv. När vi använde oss av begreppet BPSD fick vi inte tillräckligt många 
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träffar och de träffar vi fick svarade inte till vårt syfte. Istället har vi sökt på 

depression OR anxiety som är centrala begrepp för BPSD. Sökorden dementia och 

Alzheimers har använts för att BPSD omfattar just individer med demenssjukdom. 

På detta sätt har vi fått med de centrala delarna av BPSD utan att använda den 

faktiska förkortningen. Vid första granskning av abstrakt av relevanta artiklar fanns 

också förkortningen BPSD med, om än inte som ett sökord. Efter ökad förståelse 

av sökningsförfarande och booleska sökord hade BPSD kunnat användas som ett 

sökord tillsammans med dementia or Alzheimers med det booleska sökordet OR. I 

sökningen har order Alzheimers använts som ett synonymt ord till dementia. 

Anledningen till detta är att Alzheimers demens utgör den största delen av alla 

demensdiagnoser.  

Anledningen till att vi gjorde vår sökning från år 2003 till 2018 var för att inte 

riskera att få för få artiklar. Edvardsson et al., (2014) redogör för att studier kring 

personcentrerad vård började publiceras kring mitten av 2000-talet och har därefter 

ökat i snabb takt. Det visade sig efter urvalet att valda artiklar till resultatet inte var 

äldre än från år 2011.  

En av artiklarna i resultatet (Swall et al, 2016) har intervjuat hundförare kring 

frågan vilka erfarenheter de hade om hur individer med demens upplevde 

vårdhundsinterventioner. Att utvärdera effekter av interventioner genom just 

intervjuer går inte att genomföra hos individer med demens. Dock valde vi att 

inkludera denna studie som intervjuar hundförarna då fokus inte låg i vem som 

utvärderat effekterna utan hur de kunde upplevas.  

 

Datainsamling 

Av studiens åtta vetenskapliga artiklar var sju av dem kvantitativa och en av dem 

kvalitativ. De manuella sökningarna tyder på att om sökningen hade gjorts om hade 

det resulterat i fler kvalitativa artiklar. De kvantitativa artiklarna svarade bra på 

vårt syfte men resultatet hade sannolikt blivit mer beskrivande, om fler kvalitativa 

artiklar kring effekterna av sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder hade använts. 

Majoriteten av de valda artiklarna var kvantitativa och i och med detta har 

funderingar väckts kring varför fler kvalitativa artiklar inte hittades. Eventuellt är 

icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder för BPSD inte tillräckligt 

implementerade i sjuksköterskans dagliga arbete. Om dessa omvårdnadsåtgärder 

inte finns så är det också svårt att göra kvalitativa undersökningar kring dess 

effekter. Då blir det istället mer förklarligt att göra kvantitativa studier och på så 
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sätt testa att implementera en ny omvårdnadsåtgärd eller intervention och utvärdera 

dess effekt.  

Forsberg och Wengström (2015) påpekar vikten av att studera referenslistor i 

utvalda artiklar för att hitta ytterligare artiklar som belyser ämnet. I vår sökning 

fick vi många kvantitativa artiklar, men detta var ingenting vi strävade efter att nå. 

Vi ville att vår studie skulle innehålla både kvantitativa och kvalitativa studier, 

därför valde vi att göra manuella sökningar. Vi anser att det stärker trovärdigheten i 

resultatet av denna litteraturstudie då våra manuella sökningar inkluderar studier 

som vår ursprungliga sökning inte gjorde. Anledningen till att vi inte gjorde om vår 

sökning var på grund av tidsbrist. 

 

Urval- och kvalitetsgranskning 

Flertalet av artiklarna i fritextsökningen var systematiska litteraturstudier eller 

studier med ett syfte som inte matchade vårt syfte. I den manuella sökningen 

användes referenslistor ur olika systematiska litteraturstudier. Många av dessa 

studier besvarad vår studies syfte på ett bra sätt och där av ville vi använda dem för 

att finna intressant forskning kring vårt ämne.   

Vi valde att skapa poängsystem av Forsberg och Wengströms (2015) 

granskningsmallar när vi kvalitetsgranskade valda vetenskapliga artiklar. 

Anledningen var att vi hade svårt att avgöra vilka kriterier som vägde tyngst för att 

avgöra låg eller hög kvalitet. Antalet frågor i respektive granskningsmall utgjorde 

ett poäng. Vid svar på hälften av frågorna tilldelades artikeln medelhög kvalitet och 

allt under hälften tilldelades benämningen låg kvalitet. Poängnivån för hög kvalitet 

sattes genom att dela mellanskillnaden mellan medelnivå och maxpoäng i två och 

därefter addera mellanskillnaden med medelpoängen. Med poängsystem fick alla 

delar lika värde oavsett kvalitativ, kvasi-exprimentiell eller randomiserad studie.  

 

Analys 

I studiens tabell för analysprocessen kan de olika stegen i analysen börja följas 

först vid kondenserade utsagor på svenska. Detta kan ses som en svaghet i studien 

då läsaren inte kan följa hela processen från utsaga på engelska till temat. Det 

kunde ha tydliggjorts genom att skriva utsagan på engelska, utsaga översatt till 

svenska följt av kondenserad utsaga. 
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10 Resultatdiskussion 

I vårt resultat framkom fyra tydliga effekter av sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder vid BPSD: förändrad sinnesstämning, ökat välbefinnande, 

stärkta relationer och förändrat beteende. I vår resultatdiskussion kommer vi att 

utgå ifrån dessa fyra effekter och beskriva dem i relation till personcentrerad vård.   

10.1 Förändrad sinnesstämning 

Resultatet visade att fysisk närvaro och aktivitet med en hund skapade bättre effekt 

på sinnesstämning än vad enbart passivt sällskap med en hund gjorde. Effekter 

syntes som ett stabiliserat humör och minskade emotionella störningarna, som är en 

del av BPSD. Dessa effekter blev även reducerade under resten av dagen. Swall 

(2015) understryker vikten av att utvärdera varje besök med vårdhund efter varje 

gång för att säkerställa att man följer det personcentrerade perspektivet. Vård av 

varje individ behöver övervägas korrekt för att utesluta eventuella tecken på 

obehag i samband med behandling med vårdhundsterapi. Det är inte lämpligt för 

alla trots individens egen önskan att träffa hunden på grund av att vissa fick ökad 

ångest efteråt. Detta var ingenting som framkom i vårt resultat då vi enbart fick 

fram de goda effekterna av vårdhundsterapi, däremot nämnde Swall et al., (2016) 

att känslor och minnen från förr kunde väckas till liv. Swall (2015) förklarar att 

terapihunden ibland kan framkalla existentiella tankar med känslor som är svåra för 

individen att hantera. Ökad ångest efter ett hundbesök kan bero på att alla individer 

inte har goda minnen av sin barndom. Det kan vara så att de minnen som väcks kan 

framkalla svåra tankar och ge ångest. Likväl som vårdhundsterapi kan väcka goda 

tankar och minnen från förr kan det också göra en påmind om det som en gång har 

varit. Individer med demenssjukdom saknar förmågan att förstå eller tolka varför 

dessa känslor uppstår och hur man hanterar dem. Enligt McCance och McCormack 

(2015) är syftet med vårdhundsterapi bland annat att individen med en 

demenssjukdom skall uppleva en förbättrad sinnesstämning. Om individen 

upplever ångest efter avslutad vårdhundsterapi som Swall (2015) beskriver, så kan 

det ses som en brist i den personcentrerade vården då det inte passar just den 

individen. 

10.2 Ökat välbefinnande 

McCance och McCormack (2015) använder att vara i en social värld som ett av 

fyra begrepp för att beskriva personcentrerad vård. Det betyder att individen med 

en demenssjukdom mår bra av att vara en del av en helhet och på så sätt känna sig 
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betydelsefull. Resultatet visade att både hundterapi och gruppreminiscence skapade 

en bättre initiativförmåga, gemenskap och känslomässig relation till andra 

individer. Detta skapade förutsättningar för personen att kunna känna sig delaktig 

och engagerad vilket ökar välbefinnandet. Omvårdnadsåtgärderna lindrade 

symtomen på sjukdom och underlättade för individer med demens. Förmågan att 

anpassa sig till sin nuvarande situation och utveckla en god attityd till åldrandet 

förbättrades. Resultatet visade även på att tidigare nämnda omvårdnadsåtgärder 

förbättrade förmågan att acceptera förändringar i livet och att känslan av att vara fri 

från sjukdom stärkte autonomin och förbättrade livskvaliteten. Ofta ses hälsa och 

ohälsa som motpoler som inte kan samexistera, vilket inte alltid stämmer (Dahlberg 

& Segesten, 2010). Med det sagt är det inte säkert att en individ upplever ohälsa 

trots sjukdom. Välbefinnandet är individuellt och behöver inte bero på närvaro eller 

avsaknad av sjukdom. Bergbom (2013) menar vidare att två individer inte ser sin 

sjukdomsdiagnos på samma sätt då individers olika livshistoria och personlighet 

skiljer sig åt. Därför det viktigt att arbeta utifrån en personcentrerad vård för att 

finna det individen själv tycker är viktigt för sitt välbefinnande. 

10.3 Stärkta relationer 

McCance och McCormacks (2015) begrepp, att vara i en relation, innefattar vikten 

av att känna gemenskap med andra individer. Resultatet redogjorde för att 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid BPSD skapade en miljö som bidrog till 

meningsfullhet, positiva känslor och tillfredsställelse. Med hjälp av dessa 

omvårdnadsåtgärder kunde sjuksköterskan arbeta med ett personcentrerat 

förhållningssätt och bevara självkänsla och värdighet hos patienten (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Personcentrerad vård betonar vikten av att vara 

förstående och observant för hur individen uppfattar sin situation samt att se 

individen som finns bakom en demenssjukdom. Detta för att kunna hjälpa en annan 

människa på bästa sätt (Sherwood, 2013). Genom att använda sig av tidigare 

nämnda omvårdnadsåtgärder förbättrades individens förståelse och attityd kring sin 

sjukdom. Relationen till andra blev bättre och det skapades en atmosfär med 

positiva känslor. Bergbom (2013) menar att en god relation mellan sjuksköterskan 

och individen med demens är en förutsättning för att kunna ge en god 

personcentrerad vård. Det är viktigt att sjuksköterskan har ett genuint intresse och 

respekt för individens livshistoria. Med hjälp av livshistorien så kan sjuksköterskan 

stärka individen och skapa en bra relation vilket ytterligare förstärker 

omvårdnadsåtgärder. Aremyr och Hallin (2005) menar däremot att det inte alltid är 

lätt att komma nära en individ med en demenssjukdom som har symtom på BPSD. 
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10.4 Förändrat beteende 

Edberg och Edfors (2008) undersöker i sin studie sjuksköterskors svårigheter och 

möjligheter att vårda individer med demenssjukdom. Svårigheterna är förknippade 

med bland annat ångest, agitation, depressiva symtom och minskad fysisk förmåga. 

Möjligheterna till god vård grundar sig i bland annat ett professionellt 

förhållningssätt, en lugn och positiv atmosfär samt tillit och aktiviteter mellan 

sjuksköterskan och individen med demens. För att underlätta sjuksköterskans 

arbete krävs med andra ord omvårdnadsåtgärder som minskar ångest, agitation, 

depressiva symtom samt ökar fysisk förmåga. Det framkom i resultatet att 

gruppreminiscence och musikinterventioner var lämpliga omvårdnadsåtgärder för 

att minska ilska och agitation. Dessa var även användbara för att reducera ångest 

och depressiva symtom. Genom att implementera dessa omvårdnadsåtgärder kan 

man alltså anta att det skulle underlätta för sjuksköterskor att vårda dessa individer. 

Edberg och Edfors (2008) förklarar att det inte alltid går att prata med en individ 

som är full av ångest och ilska. Detta gör att man som sjuksköterska känner sig 

otillräcklig och maktlös när det är tydligt hur hög ångestnivå individer med demens 

ibland kan ha. I dessa situationer var både musikterapi och vårdhundsterapi något 

som kunde lindra ångest utan att individen behövde uttrycka sig verbalt. 

Reminiscence lindrade också ångest men kunde användas i ett senare skede för att 

då få sätta ord på sina känslor och förstå dem bättre. McCance och McCormack 

(2015) förklarar att personcentrerad vård ska ta hänsyn till varje individs egna 

upplevelser och tankar. Sjuksköterskan ska visa respekt för individens upplevelser 

av omvårdnadsåtgärderna. Om individen upplever ångest så ska denne få chans att 

beskriva varför. Det kan vara svårt att vårda någon som är irriterad och arg men 

samtidigt måste det finnas möjlighet att ge utlopp för dessa känslor. Aremyr och 

Hallin (2005) förklarar att ilskan hos en frisk individ och ilskan hos en demenssjuk 

är den samma. Skillnaden är att en individ med demens har nedsatt impulskontroll 

och då uttrycker sin ilska direkt. Det som finns i sinnet är något som bara individen 

själv ser, medan beteendet är möjligt för alla att observera. Att kasta saker eller 

sparka på en stol är ett oacceptabelt beteende men att sparka på en boll kan ge 

utlopp för samma känslor men är mer tolererat av omgivningen. Vid närmare 

eftertanke är ilska en normal reaktion om personen i fråga inte kan planera sin 

vardag själv och är på en plats hen inte känner till med personer hen inte känner. 

Det viktigaste är att skapa en trygg miljö där starka känslor får uttryckas. För att 

uppnå detta förespråkar Aremyr och Hallin (2005) fysisk rörelse. Det är ett bra sätt 

att ge utlopp för olika typer av känslor och rastlöshet samtidigt som personen i 
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fråga får känna att vardagen blir meningsfull. Att dansa till musik skulle med andra 

ord minska ilska samtidigt som det ger möjlighet för andra känslor att komma till 

uttryck. Gemensamt för sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid BPSD är att det 

krävdes kontinuitet i utövandet för att de goda effekterna skulle bibehållas. 

10.5 Överförbarhet och förslag till vidare forskning 

Vår studie innehåller artiklar från sju olika länder och även i olika världsdelar. 

Resultatet visar inga skillnader relaterat till vart studien är genomförd. Intressant i 

detta avseende hade varit att undersöka om vissa sjuksköterskebaserade 

interventioner är mer implementerade i vissa länder.  

Eftersom studien berör individen med demens, som oftast innefattar människor i de 

äldre åldersgrupperna så är resultatet inte överförbart till andra grupper. Däremot 

berör artiklarna individer med demens som bor på ett vårdboende. Eventuellt kan 

interventionerna vara överförbara till andra vårdsammanhang, exempelvis i det 

privata hemmet eller på sjukhus. Detta kan vara förslag på vidare forskning och 

skapa en förbättring för individer med demens.  

 

11 Slutsatser 

Resultatet visade att sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder och en personcentrerad 

vård kunde leda till många positiva effekter för individer med demens, så som 

minskade beteendemässiga och psykiska symtom, ökad social förmåga, ökat 

välbefinnande och livskvalitet samt i vissa fall även bättre fysisk hälsa. Trots 

många positiva effekter av att utöva personcentrerade omvårdnadsåtgärder så väcks 

frågor kring var ork och kraft skall hämtas för att kontinuerligt klara att 

upprätthålla en god personcentrerad vård som sjuksköterska. Det är allmänt känt att 

individer med demens kan upprepa samma fråga gång på gång. Sjuksköterskan kan 

få samma fråga hundratals gånger per dag. Marcusson et al (2011) förklarar att 

adekvat utbildning inom demenssjukdomar har betydelse för att sjuksköterskan 

skall kunna upprätthålla en positiv attityd och förhållningssätt vid arbete med 

individer med demens. De som genomgått utbildning inom demenssjukdomar 

upprätthåller i högre grad en god personcentrerad vård samtidigt som antalet 

utmattade sjuksköterskor minskar gentemot de utan utbildning. Mycket av den 

forskning vi har tagit del av visade att rekommendationerna om personcentrerad 

vård för patienter med BPSD inte följdes. En aspekt som anses viktig att forska 
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vidare kring är om sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder eventuellt skulle kunna 

ersätta antipsykotiska läkemedel till viss del för individer med beteendemässiga 

och psykologiska symtom vid demens. Vi tycker att det är av vikt att både 

sjuksköterskor och övrig vårdpersonal har kunskap om hur personcentrerade 

omvårdnadsåtgärder kan påverka individer med demens, hur det kan användas och 

vilken effekt det har. 
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13 Bilagor 

13.1 Granskningsmallar 

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)? 

Var gruppstorleken adekvat? 

 

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 
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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 med interventionen ev. risker? Ja/Nej 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Motivera varför eller varför inte. 

 

 

Checklista för kvantitativa artiklar – kvasi-experimentella 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? 

Randomiserade 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? 
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C. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

Var reliabiliteten beräknad? Ja/Nej 

Var validiteten diskuterad? Ja/Nej 

 

D. Analys 

Var demografisk data liknande i jämförelsegrupperna? Ja/Nej 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

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 en annan population? Ja/Nej 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? Ja/Nej 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? Ja/Nej 

Motivera varför eller varför inte 

 

 

 

 

 

Checklista för kvalitativa artiklar* 

A. Syftet med studien? 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? Ja/Nej 

 

B. Undersökningsgrupp  

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (inklusion och exklusionskriterier ska vara beskrivna). 

Ja/Nej.  

Var genomfördes undersökningen? 

Urval - finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?  

Vilken urvalsmetod användes? Strategiskt urval, snöbollsurval, teoretiskt urval, ej angivet.  

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk bakgrund).  

Är undersökningsgruppen lämplig? Ja/Nej.  
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C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (Var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)? Ja/Nej.  

Beskriv metoderna för datainsamling tydligt (Vilken typ av frågor användes etc.?) 

Ange datainsamlingsmetod: Ostrukturerade intervjuer. Halvstrukturerade intervjuer. Fokusgrupper. Observationer. Video-

/bandinspelning. Skrivna texter eller teckningar.  

Är data systematiskt insamlade (finns intervjuguide/studieprotokoll?) 

 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

Ange om: Teman är utvecklade som begrepp. Det finns episodiskt presenterade citat. De individuella svaren är 

kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna. Svaren är kodade.  

Resultatbeskrivning.  

Är analys och tolkning av resultatet diskuterade? Ja/Nej.  

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges?) Ja/Nej 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärighet)? Ja/Nej  

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? Ja/Nej  

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? Ja/Nej 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av orginaldata, summering av data 

medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? Ja/Nej 

 

E. Utvärdering  

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? Ja/Nej 

Stöder insamlade data forskarens resultat? Ja/Nej 

Har resultaten klinisk relevans? Ja/Nej 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? Ja/Nej 

Finns risk för bias? Ja/Nej 

Vilken slutsats drar författaren?  

Håller du med om slutsatserna? Ja/Nej, varför inte? 

Ska artikeln inkluderas? Ja/Nej 
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13.2 Artikelmatris 

Författ

are 

År 

Land 

Databa

s 

 

Titel 

Tidskrift 

 

Syfte Metod Resultat Kvali

tet 

Bailey, 

Stevens, 

LaRocca & 

Scogin 

(2017). 

 

USA 

 

Cinahl 

A 

Randomized 

Controlled 

Trial of a 

Therapeutic 

Intervention 

for Nursing 

Home 

Residents 

with 

Dementia and 

Depressive 

Symptoms.  

Journal of 

applied 

gerontology  

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka om 

gruppaktiviteter i 

form av question-

asking-reading 

(QAR) och 

reminiscence och 

kognitiv 

beteendeterapi har 

effekt för att 

minska depression 

hos individer med 

demens.  

RCT (randomiserade 

kontrollerade studier). 

Det var 51 deltagande 

individer med demens i 

studien. 

Resultaten visade 

en signifikant 

förbättring av 

depressiva symtom 

samt ökad förmåga 

av verbalisering 

och skratt. 

Hög 

Hammar, 

Emami, 

Götell & 

Engström. 

(2011). 

 

Sverige 

 

Manuell 

sökning 

The impact of 

caregivers’ 

singing on 

expressions of 

emotion and 

resistance 

during 

morning care 

situations in 

persons with 

dementia: an 

intervention in 

dementia care 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Studien syftar till 

att beskriva hur 

vårdarsång 

påverkar uttryck av 

känslor och 

motstånd vid 

morgonvårdssituati

oner hos personer 

med svår demens.  

 

Kvantitativ 

interventionsstudie där 

man undersöker 

beteende hos 10 

personer med svår 

demens. 

Data samlades in med 

videoinspelning från 4 

tillfällen med sång och 

4 tillfällen utan sång, 

som sedan poängsattes 

med 2 skalor till analys. 

Resultaten 

avslöjade att det 

blev minskade 

uttryck av 

motståndsbeteende 

och negativa 

känslor, medan 

uttryck av positiva 

känslor ökade 

under 

morgonvårdssituati

oner med sång.  

 

Hög  

Mosello, 

Ridolfi, 

Mello, 

Lorenzini, 

Animal-

assisted 

activity and 

emotional 

Syftet med studien 

var att bedöma 

effekten av 

djurassisterade 

Kontrollerad icke-

randomiserad 

kvantitativ metod. 

I studien deltog 10 

Resultatet visade 

minskad ångest och 

sorg samt ökad 

närvaro av positiva 

Hög 
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Mugnai, 

Piccini, 

Barone, 

Peruzzi, 

Masotti & 

Marchionni

. (2011).  

 

Italien 

 

Manuell 

sökning 

status of 

patients with 

Alzheimer´s 

disease in day 

care.  

International 

psychogeriatri

cs 

aktiviteter med 

hundar på kognitiv 

funktion, PBSD, 

känslomässig 

status och motorisk 

aktivitet vid 

Alzheimers 

sjukdom.   

 

personer med 

Alzheimers sjukdom.  

känslor som nöje 

och 

uppmärksamhet. 

Även den 

motoriska 

aktiviteten ökade. 

 

Olsen, 

Pedersen, 

Bergland, 

Enders-

Slegers, 

Patil & 

Ihlebæk. 

(2016) 

 

Norge 

 

Pubmed 

Effect of 

animal-

assisted 

interventions 

on depression, 

agitation and 

quality of life 

in nursing 

home 

residents 

suffering from 

cognitive 

impairment or 

dementia: a 

cluster 

randomized 

controlled 

trial. 

International 

journal of 

geriatric 

psychiatry 

Syftet med studien 

var att undersöka 

om djuarssisterade 

interventioner 

påverkar 

depression, 

agitation och 

livskvalitet hos 

individer med en 

demensdiagnos. 

RCT (randomiserade 

kontrollerade studier). 

Prospektiv, kluster 

randomiserat test med 

58 deltagare, 28 i 

interventionsgruppen 

och 30 i 

kontrollgruppen. 

Resultatet visade att 

djur-assisterade 

aktiviteter kan 

användas inom 

demensvården för 

att minska 

depression och öka 

livskvaliten, främst 

på individer med 

grav demens. 

Hög 

Sakamoto, 

Ando och 

Tsutou. 

(2013). 

 

Japan 

 

Manuell 

sökning 

Comparing 

the effects of 

different 

individualize

d music 

interventions 

for elderly 

individuals 

with severe 

dementia. 

 

International 

Psychogeriat

rics 

Syftet med studien 

var att undersöka 

långsiktiga och 

kortsiktiga 

förändringar hos 

individer med svår 

demens efter aktiva 

och passiva 

musikinterventione

r. 

RCT (randomiserade 

kontrollerade studier). 
39 individer med svår 

Alzheimers sjukdom 

var slumpmässigt 

utvalda till 2 

musikinterventioner, 

en var passiv och en 

var aktiv, samt en 

kontrollgrupp. 

Kortsiktiga och 

långsiktiga effekter på 

BPSD mättes. 

Både passiva och 

aktiva 

musikintervention

er kunde minska 

stress och öka 

avslappning hos 

individer med svår 

demens, samt 

minskning av 

BPSD. 

Minskningen av 

BPSD var 

tydligare i den 

aktiva gruppen än 

i den passiva. 

Hög  
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Musikintervention

erna förbättrade 

också kognitiva 

och känslomässiga 

funktioner.  

Siverová 

& 

Bužgová. 

(2018).  

 

Tjeckien 

 

Pubmed 

 

The effect of 

reminiscence 

therapy on 

quality of 

life, attitudes 

to ageing, 

and 

depressive 

symptoms in 

institutionali

zed elderly 

adults with 

cognitive 

impairment: 

A quasi-

experimental 

study.  

 

International 

journal of 

mental 

health 

nursing 

Syftet med denna 

studie var att 

analysera effekten 

av 

gruppberättande 

reminiscensbehan

dling på 

kognition, 

livskvalitet, 

attityder mot 

åldrande och 

depressiva 

symtom hos en 

grupp äldre vuxna 

med kognitiv 

försämring i 

institutionell vård.  

En kvasi-

experimentell post-test 

kontrollgruppsdesign 

användes.  
 

Totalt deltog 119 

personer i studien. Vid 

varje 

gruppreminiscensbeha

ndling deltog 5-10 

deltagare.  

Reminiscensbehan

dling hade positiv 

påverkan på äldre 

vuxnas 

livskvalitet, 

mestadels mental 

hälsa och socialt 

deltagande och 

även deras 

attityder till 

åldrande och 

ålderdom. Det 

minskade 

symptom på 

depression, men 

hade ingen 

märkbar effekt på 

kognitiv 

funktion.   

Hög 

Swall, 

Ebbeskog, 

Lundh-

Hagelin & 

Fagerberg 

(2016). 

 

Sverige 

 

Manuell 

sökning 

Bringing 

respite in the 

burden of 

illness - dog 

handlers 

experience 

of visiting 

older persons 

with 

dementia 

together with 

a therapy 

dog. 

 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Syftet med 

studien var att 

belysa betydelsen 

av upplevda 

erfarenheter vid 

besök av 

hundförare med 

terapihund hos 

äldre personer 

med demens. 

 

Kvalitativ studie med 

intervjuer av 9 

hundförare. 

Intervjutexten 

analyserades med 

fenomenologisk 

hermeneutik. 

 

Tillsammans med 

en vårdhund kan 

man skapa ett 

särskilt 

förhållande mellan 

hundföraren och 

personen med en 

demenssjukdom. 

Det kan skapa ett 

tillfälligt uppehåll 

från känslan av 

sjukdom. 

Hög 

Travers. 

(2017). 

 

Increasing 

enjoyable 

activities to 

Syftet med studien 

var att bedöma 

acceptansen och 

RCT (randomiserade 

kontrollerade studier)  

 

Depressionen 

förändrades inte 

signifikant från 

Medel 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siverov%C3%A1%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29427397
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bu%C5%BEgov%C3%A1%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29427397
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Australien 

 

Cinahl 

treat 

depression in 

nursing 

home 

residents 

with 

dementia: A 

pilot study. 

 

Sage 

Publications 

genomförbarheten 

av 

beteendeaktiviteter 

för att förbättra 

humör och 

livskvalitet hos 

individer med mild 

till måttlig demens. 

20 deltagare med mild 

till måttlig demens 

deltog i studien. 

Personalen intervjuades 

sedan angående 

effekterna.  

start till 

uppföljning med 

beteendeaktivitete

r. Däremot 

förändrades 

livskvaliteten till 

det bättre.  

 

 


