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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Antalet personer som drabbas av demenssjukdomar ökar stadigt i världen. Ett vanligt 

symtom som uppkommer vid demenssjukdom är agitation. Detta symtom försämrar livskvaliteten 

för den drabbade och ökar belastningen för närstående och vårdpersonal. Många gånger 

behandlas agitation farmakologiskt. Detta kan dock resultera i förvärrade effekter och i vissa fall 

accelerera symtomet. Kunskaper om hur agitation kan lindras med icke-farmakologiska åtgärder 

är därför nödvändig. 

Syfte: Att utforska vilka icke-farmakologiska åtgärder som minskar agitation hos personer med 

demenssjukdom på vårdboende. 

Metod: Detta arbete hade en allmän litteraturöversikt som metod där tre databaser användes vid 

litteratursökningen. Studier som undersökte effekterna av icke-farmakologiska åtgärder på 

agitation hos personer med demens på vårdboende valdes ut för kvalitetsgranskning. Slutligen 

inkluderades 14 studier som utmynnade i fem teman och sex underkategorier. 

Resultat: Ett antal icke-farmakologiska åtgärder visade sig ha en reducerande effekt på agitation. 

Att förändra personalens sätt att vårda genom implementering av personcentrerad vård var en 

effektiv åtgärd för att minska agitation hos personer med demens. Positiva resultat uppnåddes 

även med hjälp av olika aktiviteter, djurterapi, fysisk stimulering och ljusterapi.  

Slutsats: Flera icke-farmakologiska åtgärder kan potentiellt minska agitation hos personer med 

demens på vårdboenden. Att personcentrera omvårdnaden är ett sätt för sjuksköterskan att lindra 

det lidande som agitation kan orsaka. Vidare forskning om hur personcentrerad vård kan 

integreras i den dagliga vården på vårdboende är önskvärt. 

 

Nyckelord: Demens, Vårdboende, Agitation, BPSD, Icke-farmakologiska åtgärder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: The amount of people suffering from dementia is increasing globally. A frequent 

symptom occurring in people with dementia is agitation. This symptom is associated with 

decreased quality of life as well as an increased burden for formal and informal caregivers. 

Agitation among people with dementia is commonly treated pharmacologically. However, this is 

reported to cause several negative effects and has the potential to accelerate the symptom. 

Consequently, there is a need to evaluate how agitation can be treated with non-pharmacological 

interventions.  

Aim: To investigate how agitation can be reduced with non-pharmacological interventions in 

people with dementia living in nursing homes.  

Methods: In this thesis with a literature review approach, the literature search was conducted 

using three databases. Trials investigating agitation outcomes for non-pharmacological 

interventions in residents with dementia were considered and assessed for quality. 14 articles 

were included in this thesis, forming five themes and six sub-categories. 

Results: A number of non-pharmacological interventions had reducing effects on agitation in 

people with dementia. Changing the delivery of care through implementation of person-centered 

care proved to be an effective intervention to reduce agitation. Furthermore, positive effects on 

agitation were achieved using various activities, animal therapy, light therapy and physical 

stimulation.  

Conclusions: Several non-pharmacological interventions can potentially reduce agitation in 

people with dementia residing in nursing homes. Making the nursing care more person-centered 

is a way for nurses to ease the suffering that agitation can cause. Further research regarding how 

person-centered care can be integrated in the daily care in nursing homes is needed.  

 

Keywords: Dementia, Nursing home, Agitation, BPSD, Non-pharmacological interventions 
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INTRODUKTION 

Demenssjukdomar 

Demenssjukdom är ett samlingsbegrepp för en rad olika sjukdomstillstånd som drabbar hjärnan. 

Sjukdomarna påverkar minne, kognitiva funktioner och beteende samt försvårar förmågan att 

utföra aktiviteter i det dagliga livet. År 2015 hade 47 miljoner människor i världen en 

demensdiagnos och siffran förväntas stiga till 75 miljoner år 2030 (World Health Organization 

[WHO], 2017). I Sverige lever idag omkring 130.000-150.000 personer med demenssjukdom och 

till följd av en åldrande befolkning förväntas antalet öka (Socialstyrelsen, 2017). Fler kvinnor än 

män har en demenssjukdom vilket är relaterat till en högre livslängd samt en ökad risk att drabbas 

(Erol, Brooker & Peel, 2015).  

 

De vanligaste demenssjukdomarna är Alzheimers sjukdom, vaskulär demens och 

frontallobsdemens. Vid Alzheimers sjukdom och frontallobsdemens sker en nedbrytning av 

hjärnceller i större omfattning än normalt vilket ger patienten symtom som gradvis ökar i takt 

med sjukdomens fortskridning. Vaskulär demens orsakas främst av trombos eller blödning i 

hjärnan vilket leder till en minskad syreförsörjning till hjärncellerna (Edberg, 2014). 

 

Symtomen som den drabbade personen får beror på sjukdom och stadie. Vid Alzheimers sjukdom 

drabbas personen av minnes- och kommunikationssvårigheter, desorientering och svårigheter att 

sköta sina vardagssysslor. I senare stadier kan personen förlora fler förmågor som att till exempel 

gå, sitta upp och äta. Vid frontallobsdemens förekommer till skillnad från vid Alzheimers 

sjukdom en längre bevarad minnesfunktion och symtomen utgörs oftare av rastlöshet, 

aggressivitet, apati och bristande omdöme (Edberg, 2014). Vid vaskulär demens skiljer sig 

symtombilden åt beroende på skadans lokalisation. Bland annat kan personen drabbas av apati, 

depression, minnesstörningar och språkstörningar (Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2011).  

 

Beteendemässiga och psykologiska symtom vid demens 

The International Psychogeriatric Association (IPA) publicerade under 1990-talet begreppet 

“Beteendemässiga och psykologiska symtom vid demens” (BPSD) som är ett paraplybegrepp för 

de beteendeförändringar som kan uppkomma vid demenssjukdom. Inom BPSD ingår bland annat 

hallucinationer, agitation, vandrande, rastlöshet, oro, nedstämdhet och apati (IPA, 2012). 
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Marcusson och medarbetare (2011) menar att dessa symtom inte sällan felaktigt uppfattas som 

beteendestörningar medan de egentligen kan vara ett sätt för personen att kommunicera. Det kan 

handla om att personen inte fått sina behov uppfyllda, upplever otillräcklig bekräftelse eller är 

smärtpåverkad (IPA, 2012). 

 

Agitation 

Agitation är ett vanligt förekommande beteende inom BPSD (IPA, 2012) som rapporteras 

förekomma hos en stor andel av personer med demens på vårdboenden (Wetzels, Zuidema, 

Jansen, Verhey & Koopmans, 2010). Agitation definieras av Cummings och medarbetare (2015) 

som ett beteende som uppkommer hos personer med kognitiv nedsättning eller demenssjukdom 

och som består av överdriven motorisk aktivitet, verbal aggression eller fysisk aggression. Detta 

omfattar bland annat vandrande, gestikulerande, repetitivt beteende, skrik, svärande, knuffande, 

sparkande, slag och bitande (ibid.). Agitation har i flera studier visat sig öka i takt med att 

demenssjukdomen fortskrider (Blythe, Chang, Johnson & Griffiths, 2009; Wetzels et al., 2010). I 

litteraturen används både agitation och aggression för att beskriva detta fenomen (Jutkowitz et al., 

2016) och begreppen har beskrivits både som överlappande, synonyma och skilda från varandra 

(Cummings et al., 2015). Agitation orsakar lidande hos personer med demens och ökar 

belastningen för närstående och vårdgivare (Cohen-Mansfield, 2001). Studier påvisar att agitation 

resulterar i en försämrad livskvalitet hos dem som uppvisar beteendet och det benämns av 

vårdpersonal som ett av de mest svåra beteendemässiga symtomen att hantera (Blythe et al., 

2009).  

 

Hos personer med demens används ofta farmakologiska metoder för att minska agitation. Detta 

har dock rapporterats leda till negativa effekter som förvärrad kognitiv funktion, 

urinvägsinfektion, sömnproblem, gångstörningar och extrapyramidala symtom. Vissa läkemedel 

har dessutom visat sig accelerera agitation hos denna patientgrupp (Kong, Evans & Guevara, 

2009). Att använda läkemedel som förstahandsval motstrider Läkemedelsverkets 

behandlingsrekommendationer vid BPSD som fastställer att de initiala åtgärderna istället ska vara 

icke-farmakologiska genom att till exempel fokusera på bemötande och personens miljö 

(Läkemedelsverket, 2008). Enligt IPA (2012) kan effektiva åtgärder vara att främja meningsfulla 

aktiviteter, sociala situationer och personalinterventioner. Vidare beskrivs det att icke-

farmakologiska åtgärder med fördel bör anpassas efter individens bakgrund, intressen och 

förmågor (ibid.). 
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Vårdboende 

Personer med demenssjukdom får allteftersom sjukdomen fortskrider svårigheter att självständigt 

tillgodose sina grundläggande behov. När det inte längre är möjligt för personen att bo kvar i sitt 

eget hem kan samhället erbjuda olika typer av permanenta boenden där behoven av tillsyn och 

omvårdnad tillgodoses. Dessa boenden benämns av Socialstyrelsen som särskilda boenden eller 

särskilt boende för äldre och tar emot personer över 64 år med eller utan demenssjukdom 

(Socialstyrelsen, 2017; Socialstyrelsens termbank, u.å.). För personer med demenssjukdom 

erbjuds även särskilda gruppboenden som kallas demensboenden (Socialstyrelsen, 2012; 

Socialstyrelsens termbank, u.å.). I detta arbete kommer författarna att använda begreppet 

vårdboende för att benämna samtliga ovan nämnda boendeformer. 

 

Teoretisk referensram 

I detta arbete utgörs det teoretiska ramverket av Katie Erikssons caritativa omvårdnadsteori som 

fokuserar på hälsa, lidande och vårdande som lindrar lidande (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012). Eriksson (2014) definierar människan som en helhet av kropp, själ och ande. Eftersom 

människan är en helhet av kropp, själ och ande ska vården ges med hänsyn till samtliga av dessa 

aspekter oavsett om den aktuella ohälsan är koncentrerad till någon del. Vidare definierar 

Eriksson begreppet patient som den lidande människan som inte är reducerbar till en diagnos 

(Eriksson, 2014). Begreppet hälsa grundas i människosynen, är mångdimensionell och innefattar 

en helhet av kroppslig, själslig och andlig hälsa. Om människan känner en obalans mellan dessa 

delar kan det leda till hälsoproblem, behov och begär (Eriksson, 1996). Ett av den caritativa 

omvårdnadsteorins konsensusbegrepp är miljöbegreppet som Eriksson (1987) kallar för 

vårdkulturen. Vårdkulturen påverkar människan och har därför betydelse för dennes hälsa. 

Vårdkulturen kan handla om kultur, traditioner och grundläggande värden men även materiella 

ting som möbler och färg i ett rum. Eriksson menar att när någon befinner sig i en ny miljö så 

reagerar hen ofta på den stämning som råder där. Vårdkulturen kan beroende på vilken atmosfär 

som präglar miljön upplevas som inbjudande eller icke-inbjudande. En inbjudande vårdkultur 

menar Eriksson sänder ett budskap till den lidande människan om att “Jag vill lindra ditt lidande” 

(ibid.). 

 

Ett kärnbegrepp i teorin är lidande vilket ses som någonting ont och negativt men såväl en del av 

livet som människan måste leva med (Eriksson, 1994). Lidande inom vården beskrivs som 
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sjukdomslidande, vårdlidande samt livslidande och kan till exempel vara kroppsligt eller 

uppkomma när sjuksköterskans kunskap och inställning till den lidande människan inte 

överensstämmer med patientens behov och begär. Att lindra lidande menar Eriksson är det 

centrala inom vården och handlar främst om att vara fördomsfri, att inte kränka personens 

värdighet eller missbruka sin makt. För att lidande ska kunna lindras krävs en vårdkultur som får 

patienten att känna sig inbjuden, delaktig och respekterad. Patienten behöver även känna sig 

bekräftad och förstådd samt få den vård som just hen behöver. Vårdpersonal kan lindra lidande 

genom att samtala och dela med sig, att finnas där för personen, att hjälpa personen att hålla sig 

ren, att uppmuntra och att uppfylla önskningar (ibid.).  

 

Agitation orsakar ett lidande för personer med demenssjukdom (Cohen-Mansfield, 2001) och 

eftersom Eriksson omvårdnadsteori kretsar kring detta begrepp valdes teorin som referensram. 

Enligt Eriksson är det centralt för vårdyrket att lindra lidande och detta motiverar genomförandet 

av arbetet.  

 

Problemformulering 

Med en befolkning som blir äldre förväntas prevalensen av demenssjukdomar öka stadigt både i 

Sverige och globalt under de kommande åren. Som en konsekvens kommer fler personer drabbas 

av agitation vilket innebär lidande och en sänkt livskvalitet för individen och som dessutom 

skapar stora påfrestningar för närstående och vårdpersonal. Många gånger behandlas agitation 

med läkemedel som dessvärre rapporteras kunna ge flera förvärrande effekter vilket kan tyda på 

otillräcklig kunskap om hur agitation kan lindras på andra sätt än farmakologiska. För att vården 

av personer med demens ska förbättras är därför författarna intresserade av vilka icke-

farmakologiska åtgärder som minskar agitation. 

 

Syfte 

Syftet med detta arbete var att utforska vilka icke-farmakologiska åtgärder som minskar agitation 

hos personer med demenssjukdom på vårdboende. 
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METOD 

Design 

Detta arbete har en deskriptiv design med allmän litteraturöversikt som metod då en högre 

evidensgrad uppnås genom att sammanställa resultatet från flertalet originalstudier (Polit & Beck, 

2017). 

 

Sökstrategi 

Databaserna som användes för sökningen av litteratur var CINAHL, PubMed och PsychINFO. 

Dessa databaser innehåller omvårdnadsforskning och rekommenderas av Forsberg och 

Wengström (2015). Inklusionskriterierna för artiklarna var följande: Kvantitativa vetenskapliga 

originalartiklar, peer reviewed, engelskspråkiga, ha tillgängliga fulltext och abstract, publicerade 

inom de senaste 10 åren och etiskt godkända. Populationen skulle vara personer med 

demenssjukdom på vårdboende och agitation eller aggression skulle vara ett resultatmått. 

Exklusionskriterier var pilotstudier, studier genomförda i annan kontext än vårdboende och 

population utan demenssjukdom. Inga avgränsningar drogs rörande sjukdomsgrad, typ av 

demenssjukdom, land, kön eller ålder. 

 

De initiala sökorden utformades efter syftet och bestod av dementia, aggression och nursing. 

Sökorden justerades sedan för att utesluta systematiska litteraturstudier och studier som 

genomförts i annan kontext än vårdboenden. För att ytterligare specificera resultatet utfördes 

sökningar med ämnesord specifika för databaserna som exempelvis agitation, residential facilities 

och dementia/nursing (Karlsson, 2017). För att inkludera alla böjningar av ordet “aggression” 

trunkerades detta med hjälp av en asterisk (*). För att bredda och specificera sökningen samt 

utesluta oönskade ord användes de booleska operatorerna AND, OR och NOT (Friberg, 2006). 

 

Urvalsprocessen utfördes i enlighet med Roséns metod som bestod av litteratursökning, 

grovsållning av abstract och bedömning av vilka artiklar som uppfyller inklusions- och 

exklusionskriterier (Rosén, 2017). Vid de sökningar där antalet träffar var hanterbart och där 

titlarna ansågs relevanta lästes samtliga titlar gemensamt av författarna. De titlar som bedömdes 

kunna svara på syftet sparades varefter tillhörande abstracts lästes separat av författarna. Därefter 

exkluderades de artiklar som båda författarna ansåg inte uppfylla inklusionskriterier, svara på 

syftet eller inte fanns tillgängliga att ladda ner i fulltext samt dubbletter vilket resulterade i 19 
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artiklar. Därefter genomfördes en grovsållning av de nedladdade artiklarna där båda författarna 

skumläste texterna i syfte att exkludera de som inte uppfyllde inklusionskriterierna. Detta 

resulterade i att nio artiklar återstod vilket var för få då författarna önskade minst 15 studier för 

att ha möjlighet att utesluta dem med låg kvalitet under kvalitetsgranskningen. Därför 

genomfördes fler databassökningar som resulterade i ytterligare 16 artiklar för 

kvalitetsgranskning. Fyra av dessa erhölls från en sekundärsökning via den tredje sökningen i 

PubMed (se * i tabell 1) då författarna valde att undersöka “similar articles” till ett abstract med 

titeln “Nonpharmacological therapeutic techniques to decrease agitation in geriatric psychiatric 

patients with dementia”. 

 

Tabell 1. Sökningar 

Databas Sökord Filter Träffar Lästa 

abstract 

Kvalitets- 

granskade 

fulltexter 

Utvalda 

till studien 

CINAHL dementia AND 

aggress* 

Apply related words, apply 

equivalent subjects, januari 

2009 - januari 2020, english 

language, peer reviewed, 

abstract avaliable 

520 0 0 0 

CINAHL dementia AND 

aggress* AND nursing 

Apply related words, apply 

equivalent subjects, januari 

2009 - januari 2020, english 

language, peer reviewed, 

abstract avaliable 

206 0 0 0 

CINAHL (dementia AND 

aggress* AND nursing) 

NOT TI (“systematic 

review” OR “meta-

analys”) 

Januari 2009 - januari 2020, 

english language, peer 

reviewed, abstract avaliable 

90 22 7 4 

CINAHL MM "Agitation" AND 

therapy AND (dementia 

or Alzheimers) AND 

(nursing home or long 

term care or residential 

care or nursing homes) 

Januari 2009 - Januari 2020, 

english language, peer 

reviewed, abstract avaliable, 

apply equivalent subjects 

40 19 9  6 

PubMed “Residential 

Facilities”[Mesh] AND 

dementia AND 

aggress* 

English language, 100101-

200128, abstract, full text 

 

Article type: comparative 

study, evaluation study, 

randomized controlled trial, 

twin study, validation study 

137 0 0 0 
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Databas Sökord Filter Träffar Lästa 

abstract 

Kvalitets- 

granskade 

fulltexter 

Utvalda 

till studien 

PubMed “Residential 

Facilities”[Mesh] AND 

dementia AND 

aggress* AND 

(intervention OR 

treatment OR therapy) 

English language, 100101-

200128, abstract, full text 

 

Article type: comparative 

study, evaluation study, 

randomized controlled trial, 

twin study, validation study 

126 32 2 0 

PubMed ("Dementia/nursing"[M

AJR]) AND 

aggress*[Title/Abstract

] 

English language, 100101-

200129, abstract, full text 

38* 2 0 0 

PubMed “Residential 

Facilities”[Mesh] AND 

dementia AND 

aggress* AND 

(intervention OR 

treatment OR therapy) 

English language, 090101-

100129, abstract, full text 

 

Article type: comparative 

study, evaluation study, 

randomized controlled trial, 

twin study, validation study 

11 3 2 1 

PsychINFO (dementia AND 

aggress* AND "nursing 

homes") AND 

(intervention OR 

treatment OR therapy) 

NOT (“systematic 

review” OR “meta-

analys”) 

090101-200231, peer review, 

English 

80 4 1 1 

Sekundär- 

sökning 

  25 9 4 2 

TOTALT   1273 

träffar 

varav 410 

titlar 

lästes 

91 

abstract 

lästes 

25 artiklar 

kvalitets- 

granskades 

14 artiklar 

inkluder-

ades 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

För kvalitetsgranskning av de inkluderade studierna utformades en granskningsmall för 

kvantitativa studier (se bilaga 1). Mallen utgick från Willman, Bahtsevani, Nilsson och 

Sandström (2016), Polit och Beck (2017) samt Statens beredning av medicinsk och social 

utvärdering [SBU] (2014, 2019) och modifierades utifrån studiens syfte i enlighet med Willman 

och medarbetare (2016). För att ge kvalitetsbedömningen mer tyngd genomförde båda författarna 

granskningarna av de 25 nedladdade artiklarna enskilt före en gemensam diskussion och 

bedömning (Willman et al., 2016). Vid oenigheter sökte författarna svar i metodlitteratur. 
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Kvalitetsbedömningen bestod av en preliminär och en slutlig bedömning.  Den preliminära 

kvalitetsbedömningen baserades på andelen frågor i granskningsmallen som besvarats med ja och 

kunde resultera i låg (<45%), medel (45-79%) eller hög (80-100%) kvalitet. Den slutliga 

kvalitetsbedömningen (låg, medel eller hög kvalitet) gavs med hänsyn till den preliminära, 

huruvida de mest betydande frågorna för studien besvarats med ett “ja” samt eventuella 

kommentarer. För mer detaljerad information om bedömningen, se bilaga 1.  

 

Tre studier bedömdes ha låg kvalitet på grund av bland annat icke validerat mätinstrument, 

bristfälligt beskriven metod och statistisk analys, litet urval och svagt etiskt resonemang. Därefter 

exkluderades artiklar som gränsade till låg kvalitet samt de som brast i kvalitet inom viktiga 

områden såsom urvalsprocess och datainsamling. Detta resulterade i att 14 artiklar inkluderades i 

arbetet, se tabell i bilaga 2. 

 

Resultatanalys 

Samtliga studier lästes av båda författarna ett flertal gånger. Likheter och skillnader identifierades 

och teman med underkategorier utformades utifrån åtgärdernas likheter. Många studier innehöll 

åtgärder som förändrade personalens sätt att vårda och därför formade detta ett tema. De åtgärder 

som bestod av en aktivitet sorterades in under temat aktiviteter och åtgärder som använde djur 

eller något som skulle likna ett djur formade temat djurterapi. Ett flertal åtgärder stimulerade 

olika typer av sinnen vilket utmynnade i temat stimulering. En annan åtgärd bestod av ljusterapi 

och bildade därför ett eget tema. Till följd av att en del studier undersökte flera icke-

farmakologiska åtgärder nämns ibland en och samma studie under olika teman eller 

underkategorier. 

Forskningsetiska överväganden 

Endast studier som godkänts av en forskningsetisk komitté eller där forskningsetiska resonemang 

förts inkluderades i arbetet. I enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed 

(2017) genomfördes urvalet av artiklar på ett objektivt sätt och alla studier som svarade på syftet 

inkluderades oavsett om resultatet överensstämde med författarnas åsikter eller inte. Författarna 

reflekterade även över sin förförståelse inom ämnet och undvek att låta detta påverka analysen av 

data. Ingen data fabricerades eller förvanskades medvetet. Vidare är författarna medvetna om att 

feltolkningar och orättvisa bedömningar av de valda artiklarna kan ha skett till följd av 

författarnas kunskapsluckor inom vetenskaplig metod och det engelska språket (Kjellström, 

2017). 
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RESULTAT 

Resultatet av de 14 utvalda artiklarna sorterades i fem teman: Aktiviteter, djurterapi, förändra 

personalens sätt att vårda, ljusterapi och stimulering med underkategorierna 

montessoriaktiviteter, gruppmusik, personalutbildning, implementering av personcentrerad vård 

samt fysisk samt psykisk stimulering. Studierna genomfördes i Australien (3), Frankrike, Israel, 

Norge (2), Nederländerna, Taiwan (4), Tyskland och USA. För detaljerad information om 

studierna, se bilaga 2. För en översikt av de icke-farmakologiska åtgärdernas effekt, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Effekt av åtgärder 
 

Icke-farmakologisk åtgärd Antal 

studier 
Minskad agitation  
med signifikans 

Minskad agitation 

utan signifikans 
Ingen 

effekt 
Ökad 

agitation 

Akupressur 1 X 
   

Aromamassage 1 X 
   

Dementia Care Mapping 2 X X 
   

Fotmassage 1 
   

X 

Gruppmusik 3 X X X 
 

Hundterapi 1 
 

X 
  

Kognitiv stimuleringsterapi 1 
 

X 
  

Ljusterapi 1 X 
   

Minnesterapi 2 
 

X X 
 

Montessoriaktiviteter 1 X 
   

Personcentrerad vård 1 X 
   

Robotassisterad terapi 1 X 
   

Treatment Routes for Exploring Agitation  1 X 
   

Utbildning om generella tillvägagångssätt 1 X 
   

VIPS 1 X 
   

 

Aktiviteter 

Montessoriaktiviteter 

En studie av Lin och medarbetare (2009) utvärderade effekten av gruppbaserade 

montessoriaktiviteter för personer med demens. Montessoriaktiviteterna började med 

uppvärmning till musik och följdes sedan av aktiviteter som att skyffla föremål, hälla korn genom 
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en tratt, klämma på lera, måla och duka. Sessionerna hölls av vårdpersonal som genomgått 12 

veckors grundutbildning i montessorimetoder. För att inkluderas i studien krävdes en 

agitationsnivå på minst 35 poäng i CMAI. Gruppbaserade montessoriaktiviteter hade en positiv 

effekt på deltagarnas agitation då nivåerna reducerades signifikant i jämförelse med 

kontrollgruppen. 

 

Gruppmusik 

Tre studier undersökte effekten av gruppmusik (Cooke, Moyle, Shum, Harrison & Murfield, 

2010; Lin et al., 2011; Vink et al., 2013). I samtliga studier fick deltagarna lyssna till musik och 

de fick även möjlighet att vara aktiva, bland annat genom att sjunga, nynna och spela instrument. 

I en studie bestod interventionen delvis av livemusik och hölls av två musiker som fått praktisk 

träning i musikterapi och att arbeta med personer med demens. Repertoaren baserades bland 

annat på musikernas erfarenheter från den praktiska träningen samt deltagarnas musikpreferenser 

(Cooke et al., 2010). I studien av Vink och medarbetare (2013) bestod interventionen, som leddes 

av en musikterapeut, främst av lugn musik som förväntades minska agitation och väcka gamla 

minnen. I den tredje studien hölls interventionerna av en forskare som gått kurser inom 

musikterapi. Interventionerna som delvis baserades på deltagarnas musikpreferenser bestod av 

olika teman såsom terapeutisk sång, klockspel och att lyssna på musik (Lin et al., 2011). I två 

studier var förekomst av agitation ett inklusionskriterie (Cooke et al., 2010; Vink et al., 2013).  

 

Gruppmusik hade en varierad påverkan på agitation. Hos personerna som deltog i musiksessioner 

som utgick från olika teman och delvis baserades på deltagarnas preferenser minskade agitation 

signifikant i jämförelse med en kontrollgrupp (Lin et al., 2011). I studien som leddes av en 

musikterapeut och främst bestod av lugn musik minskade agitation hos interventionsgruppen men 

signifikant resultat uteblev (Vink et al., 2013). Hos personer som deltog i livemusik-

interventionerna noterades inga signifikanta förändringar i agitation förutom hos de som deltog i 

minst 50% av sessionerna där den verbala agitationen ökade (Cooke et al., 2010). 

Djurterapi 

Två studier utvärderade effekten av djurterapi med hjälp av terapihundar respektive en robotsäl 

med artificiell intelligens (Jøranson, Pedersen, Rokstad & Ihlebæk, 2015; Majić, Gutzmann, 

Heinz, Lang & Rapp, 2013). Mötet med terapihundarna skedde individuellt tillsammans med 

hundförare där möjlighet fanns att klappa, prata och leka med hunden (Majić et al., 2013). 

Sessionerna med robotsälen skedde i grupp och leddes av utbildad personal på vårdboendet. 
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Deltagarna fick hålla i, klappa, prata med och sjunga för robotsälen som kunde känna igen röster 

och ge individuell respons (Jøranson et al., 2015). Agitation var inte ett inklusionskriterie i 

studierna (Jøranson et al., 2015; Majić et al., 2013). 

 

Djurterapi minskade agitation hos deltagarna (Jøranson et al., 2015; Majić et al., 2013). 

Robotassisterad terapi hade en signifikant reducerande effekt i jämförelse med kontrollgruppen 

(Jøranson et al., 2015). Hundterapi gav ingen signifikant reducering av agitation men hos 

kontrollgruppen noterades en signifikant ökning (Majić et al., 2013). 

Förändra personalens sätt att vårda 

Utbildning om generella tillvägagångssätt 

En studie av Deudon och medarbetare (2009) rapporterade effekten av ett 

personalutbildningsprogram. Utbildningen erhölls av två experter med omfattande erfarenhet av 

att jobba med personer med demens. Programmet innehöll utbildning i demens och BPSD 

inklusive praktiska råd för att hantera dessa symtom i form av instruktionskort. Korten beskrev 

förslag på vad personalen kunde göra och vad de skulle undvika när de konfronterades av 

beteenden som agitation, aggression eller vårdvägran samt hur de kunde förebygga uppkomsten 

av BPSD. Experterna gav personalen konstruktiv feedback under utbildningen och var 

tillgängliga för coachning under studiens gång. Deltagarna (de boende) hade innan studiens 

början minst ett BPSD då detta var ett inklusionskriterie (Deudon et al., 2009). 

 

Att förändra personalens sätt att vårda genom utbildning om generella tillvägagångssätt med 

tillhörande instruktionskort hade en signifikant reducerande effekt på agitation hos personer med 

demens på vårdboende, även på lång sikt (Deudon et al., 2009). 

 

Implementering av personcentrerad vård 

Tre studier utvärderade effekten av implementering av personcentrerad vård (Chenoweth et al., 

2009; Cohen-Mansfield, Thein, Marx, Dakheel-Ali & Freedman, 2012; Rokstad et al., 2013).  

 

Chenoweth och medarbetare (2009) undersökte hur införandet av personcentrerad vård (PCV) 

påverkade agitation hos personer med demens. Deltagare inkluderades i studien om de uppvisade 

BPSD eller ett beteende som enligt vårdpersonalen gjorde det svårt att ge en god vård. Forskaren 

utbildade två personal på varje vårdboende i PCV och fanns även tillgänglig under studiens gång 

för guidning. Utbildningen syftade till att ge personalen förståelse för att beteende kan vara ett 
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sätt att kommunicera och att känslor inte försvinner trots kognitiv nedsättning. Vidare handlade 

den om att bekräfta känslor under social interaktion, att ta individens livshistoria i beaktning samt 

att fokusera på det unika sätt hen uttrycker sina känslor och behov (Chenoweth et al., 2009). 

 

Två studier utvärderade implementering av PCV med hjälp av Dementia Care Mapping (DCM) 

(Chenoweth et al., 2009; Rokstad et al., 2013). I en studie utfördes DCM initialt av två forskare 

och två personal på vardera vårdhem. Individuella vårdplaner utformades utifrån observationerna 

tillsammans med patientens historia, behov och preferenser. Personalen hjälpte sina övriga 

kollegor att tillämpa dessa planer med stöd från forskarna. Deltagare inkluderades i studien om de 

hade BPSD eller ett beteende som enligt vårdpersonalen gjorde det svårt att tillgodose en god 

vård (Chenoweth et al., 2009). I Rokstad och medarbetares studie (2013) var förekomst av 

agitation inte ett inklusionskriterie. I deras studie fick två vårdpersonal på vardera avdelning en 

grundutbildning i DCM medan resterande kollegor fick en tre timmar lång föreläsning om DCM 

och PCV. Observationerna utfördes av de två grundutbildade vårdarna i samarbete med 

forskarna. Senare hölls ett möte tillsammans med övrig vårdpersonal för att reflektera över 

observationerna och planera framtida åtgärder med avsikt att förbättra vården. Vårdpersonalen 

implementerade vårdplaner som utformats på mötet utan forskarnas involvering. Sex månader 

senare upprepades DCM-proceduren där vårdplanerna dessutom utvärderades (Rokstad et al., 

2013). 

 

Rokstad och medarbetare (2013) utvärderade även effekten av implementering av VIPS-

modellen. Utvalda sjuksköterskor på respektive vårdboende fick en tre dagar lång grundkurs i hur 

PCV och VIPS kan användas för att analysera utmanande situationer. Resterande personal erhöll 

en kortare introduktion inom dessa ämnen av en utbildad sjuksköterska på boendet samt en VIPS-

manual. Under studiens tid anordnades veckovisa möten på varje avdelning där personalen i 

frånvaro av forskarna analyserade utmanande situationer mellan patient och vårdare utifrån 24 

indikatorer för PCV enligt VIPS. Analysen lade vikt på individens upplevelse av situationen samt 

hur hens neurologiska nedsättning, fysiska hälsa, personlighet, livshistoria och psykosociala 

behov kan ha påverkat reaktionerna (Rokstad et al., 2013).  

 

Cohen-Mansfield och medarbetare (2012) undersökte hur implementering av Treatment Routes 

for Exploring Agitation (TREA) påverkade agitation. I studien genomfördes observationer av en 

forskningsassistent och information samlades in från närstående och patientansvarig läkare. Efter 

datainsamlingen formulerades hypoteser om otillfredsställda behov, vilka fördelades under 
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kategorierna ensamhet/depression, tristess eller obehag. Under en pilotperiod prövades och 

utvärderades individanpassade interventioner varvid de som mest effektivt minskade agitation 

hos deltagaren användes under studietiden vid de fyra timmar som personen bedömdes vara mest 

agiterad. I denna studie inkluderades endast deltagare som enligt personal varit agiterad 

åtminstone några gånger dagligen (Cohen-Mansfield et al., 2012). 

 

Att förändra personalens sätt att vårda genom implementering av personcentrerad vård hade en 

signifikant reducerande effekt på agitation. PCV och TREA resulterade i signifikant minskad 

agitation hos deltagarna (Chenoweth et al., 2009; Cohen-Mansfield, 2012). DCM ledde till en 

signifikant minskad agitation hos deltagarna i Chenoweth och medarbetares studie (2009). I 

Rokstad och medarbetares studie rapporterades DCM leda till en signifikant reducering av 

agitation i ett av två mätinstrument. Implementering av VIPS-modellen minskade agitation 

signifikant hos deltagarna enligt ett av två mätinstrument (Rokstad, 2013). 

Ljusterapi 

En studie av Onega, Pierce och Epperly (2016) rapporterade effekterna av ljusterapi jämfört med 

placeboljus. Förekomst av agitation var inget inklusionskriterie. Interventions- och 

kontrollgruppen placerades i grupper cirka 70 cm från en ljuskälla. Interventionsgruppen 

exponerades för ett 10 000 lux starkt ljus medan placebogruppen utsattes för ett svagare på 250 

lux. Ljusterapin minskade agitation signifikant hos deltagarna. 

Stimulering 

Fysisk stimulering 

Tre studier utvärderade effekten av fysisk stimulering med metoderna akupressur (Lin et al., 

2009), fotmassage (Moyle et al., 2013) och aromamassage (Yang, Lee, Chao, Hsu & Wang, 

2016). Studierna som behandlade akupressur och fotmassage hade förekomst av agitation som 

inklusionskriterie (Lin et al., 2009; Moyle et al., 2013) vilket inte studien som berörde 

aromamassage hade (Yang et al., 2016). 

 

I en studie av Lin och medarbetare (2009) fick deltagarna akupressur genom att ett standardiserat 

massagetryck applicerades under två minuter på fem olika punkter. Akupressuren gavs av 

personal som genomgått en 12 veckor lång utbildning i tekniken (Lin et al., 2009). I Moyle och 

medarbetares studie (2013) fick deltagarna fotmassage enligt ett standardiserat protokoll med 

bland annat rytmiska strykningar samt flexion och extension av fötter och anklar. Fotmassagen 
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utfördes av en massageterapeut. I studien av Yang och medarbetare (2016) fick deltagarna 

aromamassage av utbildade forskningsassistenter. Deltagarna blev masserade med lavendel- eller 

apelsindoftande essentiell olja på axlar, nacke och armar. Massagetrycket valdes av deltagaren 

(Yang et al., 2016). 

 

Fysisk stimulering minskade agitation signifikant i två av studierna (Lin et al., 2009; Yang et al., 

2016). Hos deltagare som fick akupressur minskade agitation signifikant jämfört med 

kontrollgruppen (Lin et al., 2009). Även aromamassage gav en signifikant reduktion av agitation 

(Yang et al., 2016). Fotmassage ledde dock till ökad agitation hos deltagarna (Moyle et al., 2013). 

 

Psykisk stimulering 

Två studier undersökte effekterna av psykisk stimulering i form av minnesterapi och kognitiv 

stimuleringsterapi (Hsu, Yang, Lee, Wang & Wang, 2019; Yang et al., 2016). Samtliga 

interventioner var gruppbaserade. Effekterna av minnesterapi utvärderades i två olika studier med 

liknande upplägg. Dessa bestod av sessioner med olika teman där deltagarna fick möjlighet att 

samtala om tidigare erfarenheter och minnen. Exempel på teman var deltagarnas hemstad, 

barndomsminnen, matminnen och musik från förr (Hsu et al., 2019; Yang et al., 2016). I den ena 

studien hölls varje session av utbildade forskningsassistenter och där användes musik och 

fotografier som stöd för att framkalla minnen. Agitation var inte ett inklusionskriterie för 

deltagande (Yang et al., 2016). I studien av Hsu och medarbetare (2019) leddes minnesterapin av 

forskaren som var en psykiatrisjuksköterska med utbildning i minnesterapi. Deltagarna gavs 

möjlighet att utvärdera sessionen och ge förslag till nästa tema. I denna studie var agitation ett 

inklusionskriterie (Hsu et al., 2019). 

 

Yang och medarbetare (2016) studerade interventionen kognitiv stimuleringsterapi. I studien gavs 

terapin av en utbildad forskningsassistent. Sessionerna utgick från teman som “ordlekar”, 

“kategorisera objekt” eller “ljud” och deltagarna uppmuntrades att dela sina tankar om 

aktiviteterna (Yang et al., 2016). 

 

Psykisk stimulering i form av kognitiv stimuleringsterapi och minnesterapi minskade inte 

agitation signifikant hos deltagarna (Hsu et al., 2019; Yang et al., 2016). Ett undantag var i 

studien av Hsu och medarbetare (2019) där en signifikant reducering av agitation noterades i 

subskalan verbal aggressivitet. 
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DISKUSSION 

Syftet med detta arbete var att utforska vilka icke-farmakologiska åtgärder som minskar agitation 

hos personer med demenssjukdom på vårdboende. Detta utmynnade i fem teman (aktiviteter, 

djurterapi, förändra personalens sätt att vårda, ljusterapi och stimulering) samt sex 

underkategorier (montessoriaktiviteter, gruppmusik, utbildning om generella tillvägagångssätt, 

implementering av personcentrerad vård, fysisk stimulering och psykisk stimulering). De icke-

farmakologiska åtgärder som visade sig ha en signifikant reducerande effekt på agitation var 

akupressur, aromamassage, DCM, gruppmusik (1/3), ljusterapi, montessoriaktiviteter, PCV, 

robotassisterad terapi, TREA, utbildning om generella tillvägagångssätt och VIPS. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet påvisade att flera åtgärder som fokuserade på att förändra personalens sätt att vårda 

minskade agitation. Majoriteten av dessa åtgärder förekom i underkategorin “implementering av 

personcentrerad vård”. Samtliga studier inom denna underkategori resulterade i minskad agitation 

och därför har författarna valt att låta resultatdiskussionen kretsa kring detta ämne. 

 

Förutom att minska agitation förefaller PCV kunna ha andra positiva effekter för personer med 

demens. Resultatet påvisade att PCV med hjälp av åtgärden TREA även resulterade i ett ökat 

intresse och tillfredsställelse hos de boende. I en studie av Sjögren, Lindkvist, Sandman, 

Zingmark och Edvardsson (2013) påvisades även att demenssjuka personers livskvalitet 

förbättrades med hjälp av PCV. Eftersom personer med demens tycks påverkas positivt på flera 

plan av denna vårdmodell tolkar författarna med hjälp av Erikssons teori (2014) att PCV kan 

påverka människans andliga, själsliga och kroppsliga hälsa och därmed bidrar till en holistisk syn 

på människan. Eriksson (2014) menar även att patienten inte skall reduceras till sin diagnos vilket 

författarna anser att PCV kan motverka. Detta bekräftas i en studie av Passalacqua och Harwood 

(2012) där PCV resulterade i minskad avhumanisering av personer med demens. Denna effekt 

tror inte författarna att de övriga icke-farmakologiska åtgärderna som reducerade agitation 

(ljusterapi, akupressur, m.fl.) kan uppnå. Till skillnad från PCV syftade inte de åtgärderna i lika 

stor utsträckning till att se hela människan eller att hitta orsakerna bakom agitationen utan endast 

till att dämpa ett symptom. Om åtgärder som syftar till att minska agitation inte är 

individanpassade anser författarna att det därför föreligger en ökad risk att personer med agitation 

generaliseras till en grupp eller objektifieras. Detta kan ses som oetiskt och enligt ICN:s etiska 
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kod för sjuksköterskor bör sjuksköterskan ta ställning mot oetiska förhållanden (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a). Om sjuksköterskan tillämpar PCV på vårdboenden kan hen bidra 

till en vårdkultur som främjar ett etiskt förhållningssätt gentemot patientgruppen. Vidare är 

implementering av PCV en heldygnsåtgärd medan flera av resultatets övriga åtgärder kan ses som 

punktinsatser som troligen bara har effekt i stunden. 

 

Enligt Eriksson (1987) påverkar vårdkulturen både människan och dess hälsa. Författarna menar 

därmed att vårdkulturen har betydelse för att minska agitation hos personer med demenssjukdom 

och är därför en viktig aspekt för sjuksköterskor att ta hänsyn till. Att implementera PCV har i 

studier visat sig förbättra vårdkulturen på boenden. Omsorgspersonalens empati och hoppfullhet 

gentemot de boende rapporterades öka, personalen umgicks i högre grad med de boende 

(Passalacqua & Harwood, 2012) och vårdboendet upplevdes som mer inbjudande (Edvardsson, 

Sandman & Borell, 2014). Enligt författarnas erfarenheter utgör sjuksköterskan i jämförelse med 

omsorgspersonalen en mindre del av de boendes vardag och därmed vårdkulturen som omger 

dem. Dock har sjuksköterskan huvudansvar för omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017b) och därmed en unik betydelse för vårdkulturen genom att initiera, motivera till och följa 

upp de personcentrerade åtgärderna. 

 

Vidare kan vårdkulturen ha påverkats positivt av de personalutbildningar som åtgärderna delvis 

bestod av. Utbildningarna kan ha förändrat de grundläggande värdena vilka Eriksson (1987) 

menar är en del av vårdkulturen. Detta kan styrkas av en studie som rapporterade att utbildning 

inom demenssjukdomar var en betydande faktor för både sjuksköterskors och omsorgspersonals 

positiva attityder gentemot patientgruppen (Kada, Nygaard, Mukesh och Geitung, 2009). Detta 

kan enligt författarna direkt påverka de personer som personalen vårdar. Att känna att personalen 

som vårdar har en god inställning ökar troligen den boendes välbefinnande och lindrar hens 

lidande vilket är ett av sjuksköterskans grundläggande ansvar (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017a). Lidande kan enligt Eriksson (1994) uppkomma när vårdarens kunskaper eller inställning 

inte stämmer överens med patientens specifika behov. Dessa behov kan i högre grad tillgodoses 

om personalen har adekvat utbildning och därför kan initiering av personalutbildning på 

vårdboendet vara ett sätt för sjuksköterskan att lindra lidande.  

 

En nackdel med PCV är att det kan vara svårt att implementera eftersom det anses vara mer 

tidskrävande att arbeta utifrån. Detta påvisades i en intervjustudie av Rapaport och medarbetare 

(2018) där undersköterskor och vårdbiträden uppgav att PCV kunde medföra att det inte fanns tid 
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till andra arbetsuppgifter såsom att ta hand om disk eller sopor. Detta kan utgöra hinder för 

sjuksköterskan att tillgodose de boende en god och personcentrerad omvårdnad. Tidsbrist uppges 

även vara en barriär vid implementering med hjälp av VIPS (Oppert, O’Keeffe & Duong, 2018). 

Likaså beskrivs DCM vara en tidskrävande modell (Griffiths et al., 2019) då åtskilliga timmar går 

åt till att utföra och analysera observationer. Arbetets resultat visade att agitation inte minskade 

lika påtagligt när personalen endast fick lite stöd av forskarna vid implementering och 

genomförande av DCM och VIPS. Detta tolkar författarna som att bättre resultat skulle kunna 

uppnås om en sjuksköterska fick gedigen utbildning i någon av metoderna och dessutom fick 

tillägna en större del av sin arbetstid till att arbeta uteslutande med detta. Denna metod skulle 

dock kunna innebära kostnader som vårdboendens budget inte kan möta. Vårdsektorns 

ansträngda ekonomi uppmärksammades i intervjustudien av Rapaport och medarbetare (2018) 

och uppgavs vara en försvårande faktor för införandet av PCV. 

 

Trots nämnda svårigheter med att implementera PCV på vårdboenden är det en åtgärd som 

författarna menar är värd att införa. Förutom att leda till minskad agitation kan PCV även 

resultera i andra positiva förändringar för personer med demens. Dessutom rekommenderar 

Socialstyrelsen i de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom (2017) att 

demensvården ska ges utifrån detta förhållningssätt. Implementeringen kanske inte nödvändigtvis 

behöver kopiera studiernas metoder utan anpassas efter varje verksamhets resurser och 

möjligheter. Studier visar att personer med demens uppvisar agitation mer frekvent vid vissa 

vårdtillfällen, i synnerhet vid duschning (Rapaport et al., 2018; Whall et al., 2008), och det skulle 

därför vara fördelaktigt om just dessa vårdtillfällen personcentrerades. Detta undersöktes i en 

studie där personcentrerade badtillfällen infördes för personer med demens på vårdboenden vilket 

resulterade i att deltagarna uppvisade minskad agitation (Sloane et al., 2004). Baserat på detta 

skulle sjuksköterskor kunna utforma personcentrerade omvårdnadsplaner för situationer där den 

boende upplevs mer agiterad. Utöver dusch- och badtillfällen skulle omvårdnadsplanerna kunna 

handla om måltider, sänggående eller påklädning. Detta kan tänkas vara möjliga alternativ för 

sjuksköterskan att minska agitation utan lika stora omställningar.  

 

Författarna är medvetna om att vården av personer med demens till stor del ges av 

undersköterskor och vårdbiträden på vårdboenden. Dock är det sjuksköterskan som ansvarar för 

och leder omvårdnaden av dessa patienter. Dessutom ska sjuksköterskan kunna initiera och leda 

utbildningar för övriga medarbetare, däribland omsorgspersonal (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017b). Sjuksköterskan bär alltså huvudansvaret för att de boende tillgodoses en god omvårdnad 
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som bland annat förebygger och lindrar agitation. PCV är en av sjuksköterskans kärnkompetenser 

och vid införandet av detta på vårdboende har hen en viktig roll genom att inspirera och leda 

arbetet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016; Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Vidare anser 

författarna att ett personcentrerat förhållningssätt kan utveckla både sjuksköterskors och övriga 

vårdares etiska medvetenhet kring denna sårbara grupp. 

 

Avslutningsvis vore det önskvärt om framtida forskning i större omfattning studerar hur ett 

personcentrerat förhållningssätt kan implementeras i specifika situationer för att minska agitation 

hos personer med demens. Författarna anser även att det vore etiskt fördelaktigt med ett 

fokusskifte i forskningen från vårdpersonalens upplevelser till den demenssjuke personens 

perspektiv. 

 

Metoddiskussion 

Valet att göra en litteraturöversikt bedömdes lämpligt då syftet var att utforska kunskapsläget 

inom ett område och en högre evidensgrad kan uppnås med denna metod (Polit & Beck, 2017). 

För att avgöra om kvantitativa eller kvalitativa artiklar skulle inkluderas i arbetet genomfördes 

primärsökningar. Det observerades att de kvalitativa artiklarna i allmänhet undersökte 

personalens eller anhörigas upplevelser vilket inte överensstämde med syftet. För att utforska 

effekten av diverse åtgärder inkluderades därför enbart kvantitativa studier i detta arbete. 

 

Tre databaser användes under sökprocessen. Enligt Henricsson (2017) och Rosén (2017) ökar 

chanserna att fånga samtliga artiklar som kan tänkas svara på syftet om flera databaser används 

och därmed resultatets sensitivitet. Genom att använda Cinahl som är en omvårdnadsdatabas 

kunde flera relevanta artiklar för ämnet anträffas vilket stärkte arbetets validitet (Henricson, 

2017). Med hjälp av Mesh-termer och Subject Headings blev sökningen inriktad till träffar som 

ansågs beröra rätt ämne. Även olika fritextord användes vilket minskade risken att missa 

relevanta artiklar som inte var indexerade under ett visst ämnesord. En styrka med sökorden var 

att trunkering ersatte ändelsen för aggression för att bredda sökningen och inkludera samtliga 

böjningar. Något som styrker sökprocessens sensitivitet är att samma artiklar återkom i flera 

databaser och olika sökordskombinationer (Henricson, 2017; Rosén, 2017). 

 

Vid arbetets start var syftet inriktat på aggression men då litteraturen och forskningen mestadels 

använde termen agitation formulerades syftet om. En svaghet är därför att sökordet agitation inte 
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inkluderades i varje sökning. Dock vill författarna belysa att majoriteten av de artiklar som 

påträffades ändå fokuserade på agitation och därför skulle resultatet troligen inte bli förändrat. Ett 

översättningsproblem som uppstod var att sökordet “omvårdnadsåtgärder” saknade en självklar 

engelsk motsvarighet. Författarna använde därför flera sökord för att täcka in området vilket 

eventuellt resulterade i flera träffar med irrelevant innehåll. Majoriteten av de inkluderade 

studierna använde begreppet “non-pharmacological interventions” och därför valde slutligen 

författarna att använda termen “icke-farmakologiska åtgärder” istället för “omvårdnadsåtgärder” i 

syftet. Ytterligare en svaghet med litteratursökningen var att sekundärsökningen som 

genomfördes baserades på en artikel som berörde annan kontext. Av de träffar som erhölls från 

sekundärsökningen uppfyllde dock flertalet av dessa artiklar samtliga inklusionskriterier varav 

två inkluderades i arbetet. 

 

Att endast inkludera artiklar som var peer reviewed och därmed bedömts som vetenskapliga 

stärkte arbetets trovärdighet och kvalitet (Henricson, 2017). I Cinahl och PsycInfo kunde 

sökningen avgränsas till peer reviewed-artiklar men då PubMed saknar denna funktion 

säkerställde författarna att tidskrifterna som artiklarna publicerats i var peer reviewed. Av misstag 

begränsades publiceringsåren till de elva senaste åren vid sökningar i Cinahl. Detta visades dock 

vara nödvändigt för att hitta en tillräcklig mängd artiklar. Inklusionskriteriet ändrades därför till 

publicering från och med 090101.  

 

Kvaliteten på arbetet hade förbättrats om endast studier med hög kvalitet inkluderats. Om 

förekomst av agitation hos deltagarna varit ett kriterium hade artiklarna möjligtvis svarat bättre 

på syftet eftersom deltagare i en del studier inte nödvändigtvis behövde vara agiterade vid 

studiens start. Ännu ett möjligt inklusionskriterie hade kunnat vara att studierna använt ett och 

samma mätinstrument för att i högre grad kunna jämföra effekterna. För att öka validiteten hade 

författarna kunnat inkludera studier med samma design, exempelvis randomiserade kontrollerade 

studier (RCT) (Henricson, 2017). Två av studierna var av annan design än RCT och 

inkluderingen av dessa kan motiveras med att kvaliteten i studiernas metod bedömdes viktigare 

än designen (Rosén, 2017). I en del studier utvärderades flera effektmått som inte svarade på 

syftet, till exempel depression eller livskvalitet. Dessa variabler mättes dock med andra 

mätinstrument och författarna kunde skilja dem åt. 

 

Protokollet för kvalitetsgranskningen modifierades för att täcka in väsentliga aspekter men kan 

innehålla brister relaterade till författarnas kunskapsnivå. Författarna hade dessutom kunnat 
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använda en granskningsmall specifik för RCT:s för de studier som var av denna design. En styrka 

i kvalitetsgranskningen var dock att båda författarna granskade varje artikel individuellt (Willman 

et al., 2016). Även dataanalysen kvalitetssäkrades genom att artiklarna lästes i fulltext åtskilliga 

gånger och analyserades individuellt för att sedan diskuteras och sammanställas gemensamt 

(Henricson, 2017). 

 

De inkluderade studiernas kvalitet varierade beroende på ett antal faktorer. Blindning av 

personal, deltagare, forskare och datainsamlare förekom inte alltid. I flera studier uppnåddes inte 

det önskade deltagarantalet. Deltagarna beskrevs med få variabler i en del artiklar och många 

gånger skilde sig kontroll- och interventionsgrupperna åt vid studiens början. Replikerbarheten 

påverkades negativt i en del studier då tillvägagångssättet var sparsamt beskrivet. Majoriteten av 

studierna använde mätinstrumentet CMAI men ett antal använde en förenklad version. Vidare 

användes ofta begreppet sedvanlig vård för att beskriva vad interventionen jämfördes med. Vad 

sedvanlig vård innebar beskrevs dessvärre ytligt eller inte alls. 

 

Författarna är försiktiga med att generalisera detta resultat till den tilltänkta populationen med 

hänsyn till ett antal faktorer. Vissa grupper kan ha blivit under- eller överrepresenterade relaterat 

till stora bortfall. Dock är detta i det närmaste oundvikligt vid forskning på denna population med 

tanke på den höga medelåldern. Dessutom förvärras agitation naturligt med sjukdomens 

progression (Blythe et al., 2009; Wetzels et al., 2010) vilket försvårar analysen av åtgärdens 

effekt. Författarna såg tydliga mönster på detta i kontrollgrupper där agitation generellt ökade. 

Majoriteten av studiedeltagarna var kvinnor vilket är representativt för populationen som består 

av en högre andel kvinnor (Erol et al., 2015). Dessvärre motsvarade en studie inte 

könsfördelningen vilket minskar generaliserbarheten något. Överförbarheten till svensk kontext 

är begränsad eftersom resultatet utgår från studier som genomfördes i andra delar av världen.  

 

Forskningsetisk diskussion 

Författarna har under arbetets gång reflekterat över sin förförståelse inom ämnet och inte låtit 

detta påverka inkluderingen av studier, analysen av data eller redovisning av resultat. Den 

primära planen för detta arbete var att endast inkludera studier som godkänts av en etisk 

kommitté. De flesta inkluderade studier uppfyllde detta kriterium men författarna tvingades ändå 

inkludera studier där detta inte tydligt framgick. Alla studier hade däremot någon form av etiska 

resonemang, dessvärre var dessa ofta sparsamt utvecklade. Trots att samtliga studier antingen 

godkänts av en etisk komitté eller fört etiska resonemang valde författarna att reflektera 



21 
 

ytterligare över forskarnas etiska förhållningssätt med tanke på att populationen som studerades 

utgör en sårbar grupp (Kjellström, 2017). Denna reflektion baserades på de tre etiska principerna 

för forskning på människor som utformades i Belmontrapporten (1979) och består av följande: 

Respekt för personen, rättviseprincipen och göra-gott-principen. 

 

Gällande principen respekt för personen så gavs samtycke av deltagare eller närstående i alla 

studier förutom en. Författarna valde ändå att inkludera denna studie då åtgärden, som var 

personalutbildning, bedömdes kunna gynna deltagarna vilket rättviseprincipen fastslår kan utgöra 

underlag för att forskning kan bedrivas utan samtycke (Belmontrapporten, 1979). Dessutom 

menade forskarna att åtgärden var en klinisk rutinmässig procedur. Information om studierna 

gavs överlag till deltagare och närstående. Enligt rättviseprincipen ska särskild hänsyn tas för att 

skydda sårbara personers rättigheter och välfärd (ibid.). Detta uppfylldes genom att deltagarna i 

de flesta studier fick lämna interventionen när de ville eller uttryckte obehag. Författarna är 

medvetna om vissa brister i relation till göra-gott-principen. Enligt principen är det vid forskning 

som berör människor från en sårbar grupp särskilt viktigt att säkerställa att nyttan med studien 

starkt överväger riskerna (ibid.). Åtgärden hundterapi rapporterades leda till obehag bland en del 

deltagare. Även åtgärder som involverade fysisk beröring kan tänkas ha lett till obehag om 

deltagaren inte kände sig bekväm i situationen och dessutom inte kunde kommunicera detta på 

grund av sin demenssjukdom. I en studie fick kontrollgruppen, i syfte att minska confounders, 

sällskap av en person som satt tyst vid individens fötter. Detta kan eventuellt ha lett till negativa 

konsekvenser hos deltagarna som kan ha upplevt detta som en obehaglig och svårtolkad situation. 

Sammanfattningsvis bedöms resultatet av arbetet kunna gynna populationen och de eventuella 

risker som en klinisk applicering skulle medföra vägs över av nyttan. 

 

Slutsats 

Flera icke-farmakologiska åtgärder kan potentiellt minska agitation hos personer med demens på 

vårdboenden. Att personcentrera omvårdnaden är ett sätt för sjuksköterskan att lindra det lidande 

som agitation kan orsaka. Vidare forskning om hur personcentrerad vård kan integreras i den 

dagliga vården på vårdboende är önskvärt. 

 

Författare Madeleine Andersson och Linnéa Larsson har i lika stor omfattning bidragit till alla 

delar i detta examensarbete. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvantitativa studier 

Modifierad granskningsmall utifrån Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016), Statens 

beredning av medicinsk och social utvärdering [SBU] (2019) samt Polit och Beck (2017).  

 

Beskrivning av studien 
 

Titel:  

År: 

Syfte/frågeställningar: 

Forskningsmetod: 

Patientkarakteristika (Kön/ålder/sjukdom/svårighetsgrad):  

 

Urval 

 

Antal deltagare, exklusive bortfall: 

 

Hur stort är bortfallet (internt/externt): 

 

Är urvalsstorleken adekvat?     □ Ja □ Nej □ Vet ej □ Ej relevant 

 

Framgår det tydligt vilka som är deltagare i    □ Ja □ Nej □ Vet ej □ Ej relevant 

undersökningsgruppen?       

 

Är inklusions- och exklusionskriterier beskrivna?  □ Ja □ Nej □ Vet ej □ Ej relevant 

 

Redogörs bortfallet samt nämns orsak?   □ Ja □ Nej □ Vet ej □ Ej relevant 

 

Var undersökningsgrupperna likartade vid   □ Ja □ Nej □ Vet ej □ Ej relevant 

studiens början? 

 

Beskrivs urvalet med relevanta variabler    □ Ja □ Nej □ Vet ej □ Ej relevant 

(t.ex. demensgrad, typ av demenssjukdom)? 

 

Behandlades grupperna lika i alla avseenden   □ Ja □ Nej □ Vet ej □ Ej relevant 

förutom den studerade behandlingen (interventionen)? 

 

Metod 

 

Är metoden utförligt beskriven?    □ Ja □ Nej □ Vet ej □ Ej relevant 

 

Är syftet klart och tydligt formulerat?   □ Ja □ Nej □ Vet ej □ Ej relevant 

 

Går det att utläsa vilken interventionen är?   □ Ja □ Nej □ Vet ej □ Ej relevant 

 

Framgår det vilka resultatmått som använts?   □ Ja □ Nej □ Vet ej □ Ej relevant 

 

Är randomiseringsförfarandet väl beskrivet?   □ Ja □ Nej □ Vet ej □ Ej relevant 
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Är randomiseringsförfarandet lämpligt?   □ Ja □ Nej □ Vet ej □ Ej relevant 

 

Vidtogs tillräckliga åtgärder för att undersöknings-  □ Ja □ Nej □ Vet ej □ Ej relevant 

personer, personal och datainsamlare skulle vara blindade? 

 

Är mätinstrumenten reliabla?     □ Ja □ Nej □ Vet ej □ Ej relevant 

 

Är mätinstrumenten valida?     □ Ja □ Nej □ Vet ej □ Ej relevant 

 

Var valet av statistiskt mått för rapporterat    □ Ja □ Nej □ Vet ej □ Ej relevant 

utfall lämpligt? 

 

Resultat 

 

Kan studiens slutsatser motiveras från de erhållna  □ Ja □ Nej □ Vet ej □ Ej relevant 

resultaten? 

 

Var information om statistisk signifikans presenterad? □ Ja □ Nej □ Vet ej □ Ej relevant 

 

Är resultatet tillförlitligt trots bortfallet?   □ Ja □ Nej □ Vet ej □ Ej relevant 

 

Är resultatet generaliserbart?     □ Ja □ Nej □ Vet ej □ Ej relevant 

 

Förs det ett väl beskrivet etiskt resonemang?   □ Ja □ Nej □ Vet ej □ Ej relevant 
 

Maxpoäng: 

Erhållen poäng: 

 

Kvalitet efter poängsättning: 

□ Hög (80-100%) 

□ Medel (45-79%) 

□ Låg (<45%) 

 

Kommentar: 

 

 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet: 

□ Hög 

□ Medel 

□ Låg 

 

Beskrivning av poängsättning: 

Ja=1 p.  

Nej=0 p.  

Vet ej=0 p. 

Om frågan delvis kan besvaras med ja fylls både Ja och Nej i vilket ger 0,5 p. 
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Ej relevant=Frågan räknas bort från maxpoängen. 

 

Den samlade poängen divideras med maxpoängen. Utifrån poängbedömning och samlade 

kommentarer ges artikeln kvalitetsbedömning låg, medel eller hög. 

 

 

 

Referenser: 

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2017). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. (10th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer. 

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU]. (2019). Bedömning av 

randomiserad studie (ITT). SBU. Hämtad från 

https://www.sbu.se/globalassets/ebm/bedomning_randomiserad_studie.pdf 

 

Willman, A., Bahtsevani, C., Nilsson, R. & Sandström, B. (2016). Evidensbaserad omvårdnad: 

en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 
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Bilaga 2. Översikt av studier 

ABMI = Agitation Behaviour 

Mapping Instrument  

BARS = The Brief 

AgitationRating Scale  

CMAI = Cohen-Mansfield 

Agitation Inventory  

C-CMAI = Chinese version of 

the Cohen-Mansfield Agitation 

Inventory  

CMAI-D = Cohen-Mansfield 

Agitation Inventory-

Disruptiveness  

CMAI-F = Cohen-Mansfield 

Agitation Inventory-Frequency 

CMAI-SF = Cohen-Mansfield 

Agitation Inventory-Short 

Form 

NPI-Q = Neuropsychiatric 

Inventory Questionnaire 

OS = Observation Scale  

PAS = Pittsburgh Agitation 

Scale  

I = Intervention 

K = Kontroll  

 

Författare/år/la

nd 

Syfte/ 

frågeställning 

Design/metod Deltagare/ 

bortfall 

Resultat Kvalitet/ 

kommentar 

Chenoweth och 

medarbetare. 

 

2009. 

 

Australien. 

Undersöka 

effekten av 

person-

centrerad vård 

och dementia 

care  

mapping i 

jämförelse 

med varandra 

samt med 

sedvanlig vård 

och utforska 

huruvida det 

kan minska 

BPSD hos 

personer med 

demens. 

Kluster-randomiserad 

kontrollerad studie. 

 

I1: Personcentrerad vård 

(PCV). Ett alternativ till 

konventionell vård som 

fokuserar på att se hela 

människan. 

 

I2: Dementia care 

mapping (DCM). En metod 

och process för att göra 

vården av personer med 

demens mer 

personcentrerad. Går ut på 

att systematiskt observera 

faktorer associerade med 

tecken på välmående vilket 

lägger en grund för 

planering, implementering 

och utvärdering av den 

personcentrerade vården. 

 

K: Sedvanlig vård 

 

4 mån. 

 

Effektmått: CMAI 

 

Statistiska test: Chi-2-test, 

Kruksal-Wallis test, one-

way ANOVA. 

Deltagare: 

236 

 

78% 

kvinnor 

 

Externt 

bortfall: 35 

 

Internt 

bortfall: 53 

 

Agitation minskade 

signifikant 

hos interventions- 

grupperna jämfört 

med kontrollgrupp 

vid uppföljningen 

(PCV: 47,5-37,2 

p=0,01, DCM: 

46,1-43,7 p=0,04). 

I kontrollgruppen 

ökade agitation 

(50,3-57,7). 

Hög 

 

Multicenter, 

stort urval, 

blindning, väl 

beskriven 

metod, BPSD 

var inklusions- 

kriterie. 

Grupperna 

skilde sig åt 

inom flera 

variabler vid 

baseline. 
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Författare/år/la

nd 

Syfte/ 

frågeställning 

Design/metod Deltagare/ 

bortfall 

Resultat Kvalitet/ 

kommentar 

Cohen- 

Mansfield och 

medarbetare.  

 

2012.  

 

Israel. 

Att avgöra 

effekten av 

icke- 

farmakologisk

a individualis- 

erade 

interventioner i 

syfte att 

minska 

agitation hos 

personer med 

demens. 

Randomiserad kontrollerad 

studie. 

 

I: Treatment Routes for 

Exploring Agitation 

(TREA) i 2 v. En 

systematisk metod för att 

personcentrera icke-

farmakologiska 

interventioner utifrån 

synsättet att etiologin 

bakom det agiterade 

beteendet kan variera.  

Utifrån insamlad data och 

identifierade behov och 

preferenser föreslås 

individualiserade 

interventioner för att 

minska agitation. 

 

K: Personalen fick en 

presentation om symtom, 

orsaker och möjlig 

behandling av agitation. 

 

Effektmått: ABMI 

 

Statistiska test: ANCOVA, 

t-test. 

Deltagare: 

125 

 

74% 

kvinnor 

 

Externt 

bortfall: 

521 

 

Internt 

bortfall: 8 

Agitation minskade 

signifikant hos 

interventionsgrupp

en (8,76-2,08). Hos 

kontrollgruppen 

ökade agitation 

(7,16-7,92). 

Skillnaden i 

förändring mellan 

grupperna var 

statistisk 

signifikant 

(p=0,001). 

Hög 

 

Stort urval, 

systematiskt 

tillvägagångs-

sätt, multicenter, 

placebo-

kontroll, liten 

skillnad mellan 

grupperna vid 

baseline, delvis 

blindning. 
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Författare/år/la

nd 

Syfte/ 

frågeställning 

Design/metod Deltagare/ 

bortfall 

Resultat Kvalitet/ 

kommentar 

Cooke och 

medarbetare. 

 

2010. 

  

Australien. 

1. Vilken 

effekt har ett 

grupp-live- 

musiks-

program, 

inklusive att 

sjunga med 

och lyssna, på 

agiterat 

beteende och 

ångest hos 

äldre personer 

med demens? 

2. Hur länge 

håller effekten 

av ett grupp-

live- 

musikprogram, 

inklusive att 

sjunga med 

och lyssna, på 

agiterat 

beteende och 

ångest hos 

äldre personer 

med demens, 

över en 

sexmånaders- 

period? 

Randomiserad kontrollerad 

studie med cross-over 

design. 

 

I: Grupp-live-musik. 

Sjunga, nynna och spela 

instrument till familjär 

livemusik samt aktivt 

lyssnande till förinspelad 

musik. 

 

K: Interaktiv läsgrupp. 

 

40 min, 3 ggr/v i 8 v. 

 

Effektmått: CMAI-SF 

 

Statistiska test: ANOVA, t-

test, multiple regression. 

 

Deltagare: 

47 

 

70% 

kvinnor 

 

Externt 

bortfall: 22 

 

Internt 

bortfall: 9 

Inga signifikanta 

förändringar av 

agitation i vare sig 

interventions- eller 

kontroll- 

gruppen. 

 

Av de som deltog i 

minst 50% av 

musikinterventione

rna (n=24) fanns en 

signifikant ökning i 

verbal aggression 

(1,26 - 1,64, 

p<0,05). 

Hög 

 

Välbeskriven 

metod och 

statistisk analys, 

blindning av 

forsknings- 

assistenter och 

personal, 

grupperna var 

lika vid 

baseline. CMAI-

nivån var låg 

hos båda 

grupperna vid 

baseline. 

Författare/år/la

nd 

Syfte/ 

frågeställning 

Design/metod Deltagare/ 

bortfall 

Resultat Kvalitet/ 

kommentar 

Deudon och 

medarbetare. 

 

2009. 

 

Frankrike. 

Att utvärdera 

effektiviteten 

av en personal- 

utbildnings- 

intervention 

för att hantera 

BPSD hos 

äldre personer 

med demens-

diagnos. 

Randomiserad kontrollerad 

studie. 

 

I: Personalutbildning om 

att hantera BPSD 

 

K: Sedvanlig vård 

 

8 v interventionstid. 

 

Effektmått:  

- CMAI 

- OS 

 

Statistiska test: Wilcoxon 

non-parametric test, mixed 

linear model. 

 

Deltagare: 

306 

 

78% 

kvinnor 

 

Externt 

bortfall: 

1063 

 

Internt 

bortfall: 34 

Agitation minskade 

signifikant hos 

interventions- 

gruppen i både 

CMAI och OS efter 

8v (CMAI: 53,08-

45,48 p<0,0001, 

OS: 22,22-11,73, 

p<0.0001). I 

kontrollgruppen 

minskade värdena 

men ej signifikant 

(p=0,797 resp. 

p=0,17). Det fanns 

en signifikant 

skillnad i 

minskningen 

mellan grupperna 

inom båda 

skalorna. 

Medel 

 

Multicenter, 

blindning, stort 

urval. 

Exklusions- 

kriterier ej 

beskrivna, 

grupperna skilde 

sig i CMAI vid 

baseline, inget 

samtycke 

inhämtades från 

deltagarna. 
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Författare/år/la

nd 

Syfte/ 

frågeställning 

Design/metod Deltagare/ 

bortfall 

Resultat Kvalitet/ 

kommentar 

Hsu och 

medarbetare.  

 

2019. 

 

Taiwan. 

Att utvärdera 

effekten av 

grupp- 

minnesterapi 

på agiterat 

beteende och 

livskvalitet hos 

individer med 

demens. 

Kvasi-experimentell studie 

med upprepade mätningar. 

 

I: Grupp-minnesterapi i 50 

min, 1 gg/v i 10 v. Olika 

teman varje session. 

 

Effektmått: C-CMAI 

 

Statistiska test: Two-tailed 

test, Wald test. 

Deltagare: 

43 

 

67% 

kvinnor 

 

Externt 

bortfall ej 

beskrivet. 

 

Internt 

bortfall: 5 

 

 

Inga signifikanta 

förändringar i 

agitation enligt 

CMAI total score. 

Verbal 

aggressivitet 

minskade 

signifikant (3,49-

2,79   p=0,025). 

Förekomsten av att 

ramla avsiktligt, 

samlande och 

akatisi minskade 

signifikant men 

endast kortsiktigt. 

Medel 

 

Ingen 

kontrollgrupp, 

CMAI-nivån var 

låg vid baseline, 

relativt litet 

urval. 

Författare/år/la

nd 

Syfte/ 

frågeställning 

Design/metod Deltagare/ 

bortfall 

Resultat Kvalitet/ 

kommentar 

Jøranson och 

medarbetare. 

 

2015.  

 

Norge. 

Att studera 

effekten på 

symtom av 

agitation och 

depression hos 

personer med 

måttlig till svår 

demens på 

vårdboende 

som deltar i en 

robot-

assisterad 

gruppaktivitet 

med robotsälen 

Paro jämfört 

med en 

kontrollgrupp. 

Kluster-randomiserad 

kontrollerad studie. 

 

I: Aktiviteter med 

robotsälen Paro i grupp, 30 

min, 2 ggr/v i 12 v. 

 

K: Sedvanlig vård. 

 

Effektmått:  

BARS 

 

Statistiska test: 

Chi-2-test, one-way 

ANOVA. 

Deltagare: 

53 

 

67% 

kvinnor 

 

Externt 

bortfall: 99 

 

Internt 

bortfall: 7 

 

 

Agitation minskade 

hos 

interventionsgrupp

en från 22,4 till 

20,1 efter 

interventionen samt 

till 18,2 poäng vid 

uppföljning. 

Skillnaderna i 

agitation mellan 

grupperna från 

baseline till 

uppföljning var 

statistiskt 

signifikant (p 

=0,048). I kontroll- 

gruppen ökade 

agitation från 

baseline till 

uppföljningen (23,2 

- 24.0). 

Medel 

 

Kontrollgrupp, 

multicenter, väl 

beskriven 

statistisk analys, 

litet internt 

bortfall. 

Ingen blindning, 

interventionsgru

ppen hade en 

signifikant 

högre nivå av 

depression än 

kontrollgruppen 

vid baseline. 
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Författare/år/la

nd 

Syfte/ 

frågeställning 

Design/metod Deltagare/ 

bortfall 

Resultat Kvalitet/ 

kommentar 

Lin och 

medarbetare.  

 

2009.  

 

Taiwan. 

Att utforska 

effekten av 

akupressur och 

Montessori- 

baserade 

aktiviteter i 

syfte att 

reducera 

agiterat 

beteende hos 

personer med 

demens på 

vårdboende. 

Dubbel-blindad 

randomiserad kontrollerad 

studie med cross-over 

design. 

 

I1: Akupressur i 15 min. 

Icke-invasiv variant av 

akupunktur där konstant 

tryck utövas på specifika 

punkter på kroppen. 

 

I2: Gruppbaserade 

montessoriaktiviteter i 45 

min. Program med 

aktiviteter förknippade 

med det dagliga livet.  

 

 

K: Sällskap av en besökare 

i 15 min. 

 

Samtliga 6 ggr/v i 4 v. 

 

Effektmått: C-CMAI 

 

Statistiska test: ANOVA, 

Chi-square, generalized 

linear mixed model. 

Deltagare: 

133 

 

25% 

kvinnor 

 

Bortfall ej 

beskrivet. 

Akupressur och 

montessori- 

aktiviteter  

minskade agitation 

signifikant i C-

CMAI total score 

(p=0,001 resp. 

p=<0,001), 

aggressivt beteende 

(p=0,001 resp. p=0) 

och fysiskt icke-

aggressivt beteende 

(p=0,02 resp. 

p=0,02) jämfört 

med kontroll.  

Medel 

 

Dubbel- 

blindning, stort 

urval, agitation 

var ett 

inklusions- 

kriterie, 

multicenter. 

Bortfall ej 

redovisat, ingen 

powerberäkning, 

måttlig intern 

konsistens i 

CMAI- 

bedömning 

mellan experter 

och 

datainsamlare. 
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Författare/år/la

nd 

Syfte/ 

frågeställning 

Design/metod Deltagare/ 

bortfall 

Resultat Kvalitet/ 

kommentar 

Lin och 

medarbetare.  

 

2011.  

 

Taiwan. 

Att utforska 

effekten av en 

gruppmusik- 

intervention 

mot agiterat 

beteende hos 

äldre personer 

med demens. 

Block-randomiserad 

kontrollerad studie. 

 

I: Gruppmusik- 

intervention med olika 

aktiviteter varje gång. 30 

min, 2 ggr/v i 6 v. 

 

K: Sedvanlig vård. 

 

Effektmått: C-CMAI 

 

Statistiska test: 

Chi-2-test, Mann-Whitney 

U-test, t-test, generalized 

estimated equations. 

Deltagare: 

100 

 

53% 

kvinnor 

 

Externt 

bortfall ej 

beskrivet. 

 

Internt 

bortfall: 4  

Agitation minskade 

signifikant 

(p<0,001) hos 

interventions- 

gruppen i CMAI 

total score från 

43,12 till 36,37 

efter 12:e sessionen 

samt till 35,69 vid 

senare uppföljning. 

Fysiskt och verbalt 

icke-aggressivt 

beteende samt 

fysiskt aggressivt 

beteende minskade 

signifikant vid de 

tre bedömningarna 

jämfört med 

pretest. Verbalt 

aggressivt beteende 

minskade 

signifikant endast 

vid den första 

bedömningen efter 

pretest. Inga 

signifikanta 

förändringar i 

CMAI total score i 

kontrollgruppen 

(37,78-37,75). 

Medel 

 

Stort urval, 

powerberäkning, 

litet internt 

bortfall. 

Externt bortfall 

ej beskrivet, ej 

blindat, 

interventions- 

gruppen hade 

högre nivå av 

agitation vid 

baseline. 
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Författare/år/la

nd 

Syfte/ 

frågeställning 

Design/metod Deltagare/ 

bortfall 

Resultat Kvalitet/ 

kommentar 

Majić och 

medarbetare.  

 

2013.  

 

Tyskland. 

Att undersöka 

effekten av 

djurterapi på 

symtom på 

agitation/ 

aggression och 

depression hos 

personer med 

demens på 

vårdboende. 

Randomiserad kontrollerad 

studie: matched case-

control design. 

 

I: Session med terapihund 

45 min, 1 gg/v i 10 v. 

 

K: Sedvanlig vård. 

 

Effektmått: 

CMAI 

 

Statistiska test: 

ANCOVA, Paired t-test, 

McNemar’s test. 

Deltagare: 

54  

 

70% 

kvinnor 

 

Externt 

bortfall ej 

beskrivet. 

 

Internt 

bortfall: 21 

Agitation minskade 

hos interventions- 

gruppen från 46,78 

till 45,96 poäng i 

CMAI (p = 0,81) 

medan symtomen 

ökade signifikant 

hos 

kontrollgruppen 

från 46,89 till 

56,44 (p <0.001).  

Medel 

 

Multicenter, 

delvis blindning, 

väl beskriven 

metod. 

Deltagarna 

beskrivna med 

få variabler, 

externt bortfall 

ej beskrivet.  

Författare/år/la

nd 

Syfte/ 

frågeställning 

Design/metod Deltagare/ 

bortfall 

Resultat Kvalitet/ 

kommentar 

Moyle och 

medarbetare. 

 

2013.  

 

Australien. 

Att jämföra 

effekten av 

fotmassage 

och tyst 

närvaro på 

agitation, 

aggression och 

nedstämdhet 

hos personer 

med demens. 

Randomiserad kontrollerad 

studie med cross-over 

design. 

 

I: Fotmassage utförd av 

massageterapeuter. 

 

K: Tyst närvaro. 

 

10 min varje vardag i 3 v. 

 

Effektmått: CMAI-SF 

 

Statistiska test: One-way 

ANOVA, 2 tailed-test. 

Deltagare: 

53 

 

66% 

kvinnor 

 

Externt 

bortfall: 17 

 

Internt 

bortfall: 2 

Agitation ökade 

hos båda grupperna 

i CMAI total score 

(I: 26,48-27,76, K: 

28,28-36,07). 

Ökningen var 

signifikant större i 

kontrollgruppen (p 

= 0,03).  

Medel 

 

Multicenter, 

blindning, litet 

internt bortfall. 

Deltagarna 

beskrivna med 

få variabler, 

önskat 

deltagarantal ej 

uppnått.  
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Författare/år/la

nd 

Syfte/ 

frågeställning 

Design/metod Deltagare/ 

bortfall 

Resultat Kvalitet/ 

kommentar 

Onega och 

medarbetare. 

 

2016.  

 

USA. 

Att studera 

effekten av 

ljusterapi på 

depression och 

agitation hos 

personer med 

demens på 

vårdboende. 

Randomiserad kontrollerad 

studie. 

 

I: Exponering av starkt 

ljus. 

 

K: Exponering av 

placeboljus. 

 

30 min, 2 ggr/dag 5 

dagar/v i 8 v. 

 

Effektmått:  

- CMAI-F 

- CMAI-D 

- PAS 

- BARS 

 

Statistiska test: ANOVA, 

ANCOVA, post hoc-test, 

simple effects-test. 

Deltagare: 

60 

 

72% 

kvinnor 

 

Externt 

bortfall ej 

beskrivet. 

 

Internt 

bortfall: 11 

Agitation minskade 

signifikant hos 

interventions- 

gruppen inom alla 

fyra skalor (CMAI-

F: 54-41,17 p 

<0,001, CMAI-D: 

43,93-34,17 

p<0,001, PAS: 

4,57-1,3 p<0,001, 

BARS: 7,17-3,53 

p<0,001). I 

kontrollgruppen 

ökade agitation 

inom samtliga 

skalor. 

Medel 

 

Multicenter, 

placebo- 

kontroll, 

blindning, flera 

effektmått. 

Mätinstrumente

n ej 

interreliabilitet- 

testade, 

agitations- 

nivån var 

signifikant 

högre hos 

interventions- 

gruppen vid 

baseline. 
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Författare/år/la

nd 

Syfte/ 

frågeställning 

Design/metod Deltagare/ 

bortfall 

Resultat Kvalitet/ 

kommentar 

Rokstad och 

medarbetare. 

 

2013. 

 

Norge. 

Att utforska 

huruvida 

dementia care 

mapping eller 

VIPS practice 

model är mer 

effektivt än 

demens- 

utbildning för 

vårdboende- 

personal i att 

minska 

agitation och 

andra 

neuropsykiatri-

ska symtom 

samt öka 

livskvaliteten 

hos patienter 

på vårdboende. 

Trearmad kluster-

randomiserad placebo-

kontrollerad studie. 

 

I1: DCM 

 

I2: VIPS-modellen. Består 

av fyra element: att 

värdesätta personer med 

demens, individualiserad 

vård, att förstå världen från 

patientens perspektiv samt 

att erbjuda en social miljö 

som stödjer patientens 

behov. 

 

K: Sedvanlig vård 

 

I samtliga 3 grupper fick 

personalen 5 st 30 min 

långa DVD-filmer med 

demensutbildning.  

 

10 mån. 

 

Effektmått:  

- BARS 

- NPI-Q 

 

Statistiska test: T-test, chi-

2-test, paired-sample t-test, 

linear mixed model. 

Deltagare: 

446 

 

72% 

kvinnor 

 

Externt 

bortfall: 36 

 

Internt 

bortfall: 

178 

Agitation minskade 

i BARS hos DCM-

gruppen och VIPS-

gruppen (18,8-17,2 

p=0,02 resp. 19,7-

18,5 p=0,12). I 

kontrollgruppen 

ökade agitation 

något. Skillnaden 

mellan 

interventions- och 

kontrollgrupp var 

inte signifikant 

(p=0,06 resp. 

p=0,17). En 

signifikant 

minskning fanns i 

interventions- 

grupperna jämfört 

med kontroll- 

gruppen i 

subskalan agitation 

inom NPI-Q (DCM 

och VIPS: 

p=<0,01).  

Medel 

 

Multicenter, 

stort urval, 

delvis blindning, 

välbeskriven 

dataanalys. 

Grupperna 

skildes åt 

gällande flera 

variabler, 

simplifierad 

version av 

CMAI, låg 

följsamhet i 

kontroll- 

gruppen, stort 

bortfall. 
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Författare/år/la

nd 

Syfte/ 

frågeställning 

Design/metod Deltagare/ 

bortfall 

Resultat Kvalitet/ 

kommentar 

Vink och 

medarbetare. 

 

2013.  

 

Nederländerna. 

Att jämföra 

effekterna av 

musikterapi 

med generella 

fritidsaktivitet-

er i syfte att 

reducera 

agitation hos 

personer med 

demens på 

vårdboende. 

Randomiserad kontrollerad 

studie. 

 

I: Musikterapi inkl. lyssna, 

sjunga och spela 

instrument i grupper om 

max 5 deltagare. 

 

K: Fritidsaktiviteter t.ex. 

handarbete, spela 

shuffleboard, pussla. 

 

40 min 2 ggr/v i 4 mån. 

 

Effektmått: Modifierad 

CMAI 

 

Statistiska test: Chi-square, 

mixed model analysis, t-

test, Whitney U-test. 

Deltagare: 

77  

 

70% 

kvinnor 

 

Externt 

bortfall: 

116 

 

Internt 

bortfall: 17 

Agitation minskade 

hos båda 

grupperna, mest i 

musikgruppen. 

Skillnaden var inte 

statistiskt 

signifikant (p = 

0,090) och 

minskade i 

signifikans efter 

justering av 

variabeln kognitiv 

nedsättning (p = 

0,222). 

Medel 

 

Multicenter, hög 

agitationsnivå 

var 

inklusionskriter-

ie.  

Simplifierad 

version av 

CMAI, 

bedömarna 

undermåligt 

blindade, 

databortfall. 

Författare/år/la

nd 

Syfte/ 

frågeställning 

Design/metod Deltagare/ 

bortfall 

Resultat Kvalitet/ 

kommentar 

Yang och 

medarbetare.  

 

2016. 

 

Taiwan. 

Att jämföra 

effekterna av 

kognitiv 

stimulerings- 

terapi, 

minnesterapi 

och 

aromamassage 

i syfte att 

lindra agitation 

och 

nedstämdhet 

hos personer 

med demens. 

Kohortstudie med pre- och 

posttest. 

 

I1: Kognitiv 

stimuleringsterapi i 50 min. 

Syftar till att stimulera 

språk, kognitiv orientering 

och minne. Kan bestå av 

bl.a. fysiska aktiviteter, 

ljudstimulering, ordlekar, 

och matrelaterade 

diskussioner. 

 

I2: Minnesterapi i 50 min. 

 

I3: Aromamassage i 30 

min. 

 

Samtliga 1 gg/v i 8-10 v. 

 

Effektmått: C-CMAI 

 

Statistiska test: ANCOVA, 

Chi-två-test, one-way 

ANOVA, post-hoc-test, 

paired t-test, t-test. 

Deltagare: 

99 

 

66% 

kvinnor 

 

Externt 

bortfall: 11 

 

Internt 

bortfall: 11 

Agitation minskade 

signifikant i 

aromamassage- 

gruppen från 54,3-

48 (p=0,006). 

I minnes- och 

kognitiv 

stimulerings- 

terapigruppen sågs 

en svag minskning 

(38,9-38,6 resp. 

35,9-35,38). 

Medel 

 

Multicenter, 

stort urval.  

Ingen 

kontrollgrupp, 

agitationsnivån 

var högre hos 

aromamassage- 

gruppen vid 

baseline, ingen 

blindning. 
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