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Introduktion: Beteendemässiga och psykiska symptom (BPSD) är vanligt 
förekommande hos personer med Alzheimers sjukdom. Det påverkar den enskilde, 
närstående och vårdgivare negativt. Läkemedelsbehandling ska inte ses som ett 
förstahandsalternativ utan fokus ska istället ligga på omvårdnadsinterventioner. Syftet 
var att beskriva omvårdnadsinterventioner som kan lindra beteendemässiga och psykiska 
symptom hos personer med Alzheimers sjukdom. Metoden var litteraturstudie där tio 
artiklar inkluderades efter kritisk granskning. Artiklarnas innehåll analyserades och sex 
kategorier med omvårdnadsinterventioner bildades: musikterapi, fysisk aktivitet, 
ljusterapi, kognitiv rehabilitering, terapeutiska samtal samt djurterapi. Resultatet visade 
att det fanns omvårdnadsinterventioner som påverkade BPSD för stunden men inget som 
varade över tid. Slutsats: Studien visar att det finns begränsat med forskning där 
omvårdnadsinterventioner ger god effekt på BPSD hos personer med Alzheimers 
sjukdom. 
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Introduction: Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD) are common 
in people with Alzheimer’s disease. This affects the individual, family members and 
caregivers adversely. Drug treatment should not be seen as a first choice, but the focus 
should instead be on nursing interventions. The aim was to describe nursing interventions 
that can alleviate behavioral and psychological symptoms in people with Alzheimer's 
disease. The method was a literature review in which ten articles after critical review 
were included. The contents of the articles were analyzed and six categories of nursing 
interventions were formed: music therapy, physical activity, light therapy, cognitive 
rehabilitation, therapeutic conversation and animal assisted activity. The results showed 
that there were nursing interventions that affected BPSD for the moment but nothing that 
lasted over time. Conclusion: The study shows that there is limited research in which 
nursing interventions gives good effect on BPSD in people with Alzheimer's disease. 
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Introduktion 
Distriktssköterskan möter ofta personer med Alzheimers sjukdom som besväras av 

beteendemässiga och psykiska symptom (BPSD). Dessa människor finns både inom 

primärvård och kommunal vård, så som hemsjukvård och på särskilda boenden, detta 

eftersom BPSD kan drabba personer med Alzheimers i alla faser av sjukdomen. Målet 

med denna studie är att sammanställa lämpliga omvårdnadsinterventioner som kan höja 

kvaliteten på omvårdnaden. 

Alzheimers sjukdom 

I Sverige finns ungefär 158 000 personer med någon form av demenssjukdom 

(Socialstyrelsen 2014a). Risken att drabbas ökar med stigande ålder, av alla över 65 år 

är åtta procent drabbade och av de över 90 år har nästan hälften en demenssjukdom. 

Efter 2020 beräknas antalet personer med demenssjukdom öka kraftigt då 40-talisterna 

uppnår hög ålder (Socialstyrelsen 2010). Samhällskostnaderna för demenssjukvård och 

omsorg beräknas uppgå till cirka 65 miljarder kronor, där kommunerna står för 78 %. 

Insatser från närstående, så kallad informell vård, uppskattas ha ett värde på ca 10 

miljarder kronor (Socialstyrelsen 2014a).  

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens (Basun 2008; Narjes et al. 

2016) då 60-80 % av alla demenssjukdomar bedöms vara Alzheimers (Narjes et al. 

2016). Förväntad livslängd efter diagnos är fem till åtta år (Chou 2014), sjukdomen är 

den fjärde vanligaste dödsorsaken i Sverige (Basun 2008). I början av 1900-talet 

beskrev Alois Alzheimer, en tysk psykiatriker, det första fallet av sjukdomen som fått 

bära hans efternamn. Han upptäckte, efter en obduktion på en patient, att hjärnan var 

förtvinad med abnorma förändringar i och utanför nervcellerna, så kallade plack (Brett 

Faller 2013). Under en lång tid förknippades sjukdomen med en tidig debut, före 65 års 

ålder, men på senare år används diagnosen Alzheimers sjukdom både vid tidig debut 

och vid insjuknande efter 65 år (Basun 2008). Det finns idag ingen bot för Alzheimers 

sjukdom som är en progredierande neurodegenerativ sjukdom (Chou 2014) med 

beteendemässiga, funktionella, kognitiva och motoriska symptom (Basun 2008). Studier 

har visat på flera riskfaktorer som kan leda till Alzheimers sjukdom, exempelvis fetma, 

diabetes och rökning. Fysisk träning kan ha viss skyddande effekt (Narjes et al. 2016)    

 

Vissa symptom kommer i ett tidigt stadium, som minnessvårigheter, medan andra 

kommer sent i sjukdomsförloppet, som nedsatt rörelseförmåga och stelhet. Det finns 

dock stor variation i förloppet och symptomen kan följa en annan tidsaxel än den som 

beskrivs i litteraturen (Basun 2008). Alzheimers sjukdom har ett smygande förlopp där 

störningar i närminnet ofta är bland de första symptomen. Personen glömmer vardagliga 

händelser, letar efter saker, får svårare med nyinlärning och skriver ofta lappar för att 

minnas. Upprepning av berättelser och uppgifter är vanligt. Minnesluckor kan 

förekomma. I början fluktuerar sjukdomen och en del upplever förbättring vid till 
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exempel vila och semester från jobbet. I stressituationer fungerar personen sämre och 

det kan vara svårt att fullfölja påbörjade saker (Viitanen & Wahlund 2007).  

 

Sjukdomen kan delas in och beskrivas genom sju kliniska faser via en skala utformad av 

Barry Reisberg, Global Deterioration Scale (GDS), vilken beskriver övergripande 

försämringar vid Alzheimers sjukdom, där 1 står för normalt stadium och 7 för svår 

demens. Utifrån denna skala kan demenssjukdomens svårighetsgrad avgöras (Voisin & 

Vellas 2009). Socialstyrelsen (2010) delar in demenssjukdom i tre olika stadier; mild, 

måttlig och svår demenssjukdom. Mild beskriver tidigt skede där personen klarar sig 

utan nämnvärd hjälp från hälso- och sjukvård och socialtjänst. Måttligt skede betecknas 

när personen behöver hjälp med vardagliga sysslor. I det svåra skedet behöver personen 

hjälp med det mesta i det dagliga livet. I alla stadier av sjukdomen finns det risk för 

personer med Alzheimers sjukdom att besväras av beteendemässiga och psykiska 

symptom. Totalt drabbas 80 % av alla med Alzheimers sjukdom någon gång av detta 

(Lyketsos et al. 2012).  

Beteendemässiga och psykiska symptom  

Sedan 1996 används begreppet ”Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia” 

(BPSD) för att beskriva de olika beteendemässiga och psykologiska symptom som kan 

drabba människor med demenssjukdom (Finkel 2000). Begreppet definieras som tecken 

och symptom på störd perception, tankeinnehåll, stämningsläge, eller beteende som ofta 

förekommer hos patienter med demens (Finkel et al. 1996). Symptom som ingår i 

begreppet BPSD kan delas upp i beteendemässiga, till exempel aggressivitet, rastlöshet, 

skrik, sexuellt opassande beteende, agitation, gråt och vandrande och i psykiska: ångest, 

nedstämdhet, apati, vanföreställning, hallucinationer, eufori, hämningslöshet och 

sömnlöshet (Draper et al. 2012). Bland personer med Alzheimers sjukdom är apati, 

nedstämdhet och oro vanligast, följt av agitation och vanföreställning. Eufori, 

hämningslöshet och hallucinationer är mer ovanliga (Piccininni et al. 2005).  

 

BPSD är den främsta orsaken till att människor med demenssjukdom inte längre kan bo 

kvar hemma utan är i behov av särskilt boende. Symptomen påverkar livskvalitén både 

hos patienten och hos vårdgivaren (Finkel 2000; Hurt et al. 2008). De drabbade 

upplever isolering och rädsla (McKenzie et al. 2012) BPSD är besvärande inte bara för 

individen utan påverkar både familjen och vårdgivare (Draper et al. 2012). Symptomen 

leder till ökad sjuklighet och dödlighet (McKenzie et al. 2012). 

 

Studier har visat att läkemedelsbehandling, till exempel antipsykotiska och 

antidepressiva läkemedel, inte ger särskilt god effekt på psykiska symptom hos 

dementa, och dessutom kan ge biverkningar (Richter et al. 2012; Sink et al. 2005) som 

till exempel ökad fallrisk, sedering och extrapyramidala1 symptom (Richter et al. 2012) 

Först när god omvårdnad och anpassning av miljö inte gett tillräckligt effekt och 

                                                           
1 Extrapyramidala symptom kan exempelvis vara stelhet likt den vid Parkinsons sjukdom.   



7 

 

personen med demenssjukdom lider ska läkemedelsbehandling provas (Socialstyrelsen 

2010).  

Distriktssköterskans roll i vården av personer med demenssjukdom 

Distriktssköterskans arbete ska bygga på evidensbaserad vetenskap 

(Distriktssköterskeföreningen 2008) där målet är att vården ska utformas och ges i 

samråd med patienten, så långt det är möjligt. Omtanke och respekt ska visas patienten 

(SFS 2010:659) och patientens egenvårdsförmåga och delaktighet ska stödjas. I rollen 

som distriktssköterska ingår ansvaret att planera, leda, utvärdera och utveckla 

omvårdnadsarbetet (Distriktssköterskeföreningen 2008). Det är även viktigt med 

utbildning av personal samt handledning och praktisk träning (Socialstyrelsen 2010) då 

BPSD är något av det svåraste vårdpersonal möter (Lai et al. 2009; Visser 2008).  

Omvårdnadsinterventioner vid demenssjukdom 

En omvårdnadsintervention kan beskrivas som en handling vilken baseras på kunskap 

och kliniska bedömningar som utförs i syfte att förbättra ett tillstånd hos en patient. Till 

omvårdnadsintervention räknas inte bara det distriktssköterskan gör direkt för patienten 

utan även då distriktssköterskan initierar en åtgärd och en annan vårdspersonal 

genomför handlingen (Wong 2009). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska en individuell 

plan upprättas när patienten behöver få sina behov tillgodosedda av hälso- och 

sjukvården (SFS 1982:763). Socialstyrelsen (2014b) beskriver vikten av 

genomförandeplan, vilken ska vara anpassad efter patientens behov. Det ska finnas en 

tydlig struktur i planen angående genomförande och uppföljning samt löpande 

dokumentation, så det framgår vem, vad, när och hur det ska utföras (Socialstyrelsen 

2014b). Personer med demenssjukdom påverkas av människor de möter och den miljö 

de befinner sig i. Vissa beteenden hos vårdpersonal kan förvärra BPSD, till exempel om 

personalen visar irritation, agerar kontrollerande eller ger täta påminnelser. Plötsliga och 

oväntade förändringar i rutiner eller miljön kan också vara negativt (Eriksson et al. 

2001).  

Problemformulering 

Eftersom människan idag lever allt längre drabbas allt fler av demenssjukdomar. En stor 

andel av de som lider av Alzheimers sjukdom besväras någon gång av BPSD. Detta 

påverkar inte bara den sjuke negativt utan även närstående och vårdpersonal. Tidigare 

forskning visar att det inte är lämpligt att använda läkemedel som förstahandsval vid 

BPSD utan fokus ska ligga på omvårdnadsinterventioner varför det är av vikt att 

sammanställa och värdera sådana. 

Syfte 

Syftet var att beskriva omvårdnadsinterventioner som kan lindra beteendemässiga och 

psykiska symptom hos personer med Alzheimers sjukdom. 
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Metod 

Design 

För att nå syftet med studien utfördes en litteraturstudie på ett systematiskt sätt med 

fokus på att finna aktuell forskning inom det valda området. Studien genomfördes enligt 

en metod baserad på SBUs (2014) modell för systematiska litteraturstudier. 

Flödesschema för tillvägagångssätt presenteras i figur 1. 

   

Figur 1. Flödesschema för litteraturstudie baserad på SBU:s (2014) modell. 
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Litteratursökning 

I steg ett diskuterades olika ämnen som upplevdes aktuella i en distriktssköterskas 

vardag. Efter att ett problemområde fastställts som kan skapa ett syfte gjordes ett flertal 

provsökningar i olika databaser för att identifiera lämpliga sökord (steg 2). I steg tre 

utfördes en systematisk databassökning i PubMed med MeSH-termerna: Alzheimer 

disease, Behavioral symptoms, Nursing care, Nurses, Mental disorders samt sökordet 

BPSD och i CINAHL med följande Headings: Alzheimer’s disease, Behavioral 

symptoms, Nursing care, Nurse samt sökorden BPSD och Mental disorders. Olika 

kombinationer av sökorden användes för att identifiera intresseområdet. Trunkering 

användes på ordet Nurs i PubMed. Då det inte gav några nya träffar utfördes inte 

liknande sökning i CINAHL.  

Antal träffar varierade från 1-1 044 287 i databaserna beroende på kombination och 

sökord. För att få relevanta sökningar begränsades publikationsdatumet från 2006-01-01 

till 2016-06-01, artiklarna skulle även ha tillgängliga abstract. Förutom sökning i 

databaser gjordes även manuell sökning ur valda artiklars referenslistor, för att hitta 

ytterligare litteratur som kunde vara relevant för studien.  

 

Inklusionskriterier vid sökning var peer reviewed 2  vetenskapliga artiklar med 

tillgängliga abstract som publicerats mellan 2006-01-01 och 2016-06-01. Artiklarna 

skulle vara publicerade på engelska, svenska eller norska och fokusera på 

omvårdnadsinterventioner gällande BPSD vid Alzheimers sjukdom. Både kvantitativa 

och kvalitativa artiklar ingick i inklusionskriterierna. 

 

Exklusionskriterier var artiklar som fokuserade på omvårdnadsinterventioner vid andra 

typer av demens. Systematiska litteraturstudier exkluderades. 

Urval 

I steg fyra, fem och sex bedömdes artiklarnas relevans utifrån titel (urval 1), detta 

gjordes enskilt. Om titeln verkade stämma mot aktuellt problemområde lästes även 

artikelns abstrakt (urval 2). De artiklar vars abstrakt var intressant lästes i sin helhet av 

båda författarna (urval 3). Irrelevanta artiklar togs bort och återstående, 13 till antalet, 

kvalitetsgranskades (steg 7) enligt Polit och Becks (2012) granskningsmall för 

kvantitativa artiklar. Av de 13 kvalitetsgranskade artiklarna höll tio artiklar medel eller 

hög kvalité och inkluderades i studien. Artikelsökningen sammanställdes i en tabell, se 

tabell 1.  
 

 

  

                                                           
2 Peer review innebär att en artikel genomgått granskning för att säkerställa hög vetenskaplig standard 
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Tabell 1. Presentation av databassökning och urval 

Databas Sökord Antal 
träffar 

1:a urval 2:a urval 3:e urval Dubblett Resultat 

PubMed [1] Alzheimer disease  82 117           

  [2] Behavioral 
symptoms 

301 910           

  [3] Nursing care 589 756           

  [4] Nurses 207 880           

  [5] Mental Disorders 1 044 287           

  [6] BPSD 647           

  [1]AND [2] AND [3] 300 300 36 11   6 

  [1] AND [6] 196 196 10 3   2 

  [1] AND [3] AND [6] 22 22 4 0   0 

  [1] AND [4] AND [6] 1 1 0 0   0 

  [1] AND [6] AND 
nurs* 

22 22 4 0   0 

  [1] AND [4] AND [5] 129 129 9 0   0 

  [1] AND [3] AND [5] 1 060           

  [1] AND [5] AND 
nurs* 

1 116           

  [1]AND [2] AND [4] 21 21 3 0   0 

  [1]AND [2] AND 
nurs* 

305 305 43 11 6 0 

CINAHL [1] Alzheimer’s 
disease 

4 836           

  [2] Behavioral 
symptoms 

4 119           

  [3] Nursing care 52 393           

  [4] Nurses 72 104           

  [5] BPSD 108 108 5 2   0 

  [6] Mental disorder 19 455           

  [1] AND [2] 261 261 6 1   0 

  [1] AND [2] AND [3] 30 30 7 2   0 

  [1] AND [2] AND [4] 10 10 1 0   0 

  [1] AND [2] AND [5] 31 31 4 0   0 

  [1] AND [3] AND [5] 3 3 1 0   0 

  [1] AND [4] AND [6] 10 10 0 0   0 

  [1] AND [5] 45 45 3 1 1 0 

Manuell 
sökning             2 
Summa 

inkluderade 

studier 

            

10 
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Dataanalys 

För att analysera data valdes innehållsanalys, som enligt Graneheim och Lundman 

(2004) innebär att tolka och granska texter för att få en helhet. Analysen (steg 8) av de 

inkluderade artiklarna kan delas upp i olika delmoment:  

När en artikel lästes igenom plockades de bärande och viktiga delarna, meningsenheter, 

ut, i detta fall omvårdnadsinterventioner. Dessa kunde i sin tur höra ihop med andra 

meningsenheter på grund av deras liknande innehåll.  All fakta som ansågs vara av vikt 

inkluderades i detta moment för att inte något skulle förbises. Meningsenheterna 

kondenserades sedan, vilket innebar att texten sammanfattades. Det värdefulla 

innehållet behölls och det som inte svarade mot syftet sorterades bort. De olika 

omvårdnadsinterventionerna sorterades sedan in i olika kategorier. Det är viktigt att all 

datainformation hamnar i någon kategori. Information får varken utelämnas eller 

placeras i flera olika kategorier. Kategoriernas innehåll skall svara på studiens syfte 

samt vara så exakt som möjligt (Graneheim och Lundman 2004). I de fall där det endast 

var en artikel som ensam beskrev en omvårdnadsintervention som inte beskrevs i någon 

annan studie, placerades den i en egen kategori. Analysen i denna studie var således en 

enklare version av Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys då själva 

kodningen hoppades över eftersom det inte fanns flera sorters omvårdnadsinterventioner 

i varje artikel.  

Forskningsetiska överväganden 

Materialet i denna systematiska litteraturstudie är noggrant bearbetad. Författarna har 

gjort sitt yttersta för att översätta artiklar korrekt genom att sätta sig in i ämnet och på så 

sätt undvika missförstånd (Kjellstöm 2014).  Reflektion över hur förförståelse i ämnet 

kan påverka slutsatserna är gjorda (Priebe & Landström 2014). Målet var att artiklar 

endast inkluderades om det var angivet att de haft tillstånd från en etisk kommitté eller 

påvisade noggranna etiska överväganden (Wallengren & Henricson 2014). Etiska 

övervägande vid forskning innebär inte enbart att ta hänsyn till deltagare i en viss 

studie, utan även att ta hänsyn till allmänhetens förtroende och utföra forskningen utan 

att missköta sig. Plagiering och uppdiktning av resultat undveks i denna sytematiska 

litteraturstudie (Polit & Beck 2012).  

Resultat  
Uppsatsens resultat bygger på tio kvantitativa artiklar, se bilaga 1. Efter innehållsanalys 

framkom sex kategorier med interventioner som studerats i syfte att avgöra vilken effekt 

de har på BPSD hos personer med Alzheimers sjukdom: Musikterapi, Fysisk aktivitet, 

Ljusterapi, Kognitiv rehabilitering, Terapeutiska samtal, samt Djurterapi. 

Musikterapi 

I denna kategori ingår tre artiklar vilka beskriver hur musik kan påverka BPSD hos 

personer med Alzheimers sjukdom. Interventioner har utförts genom olika former av 

musikterapi, både enskilt och i grupp. Resultaten visade att symptom som agitation 
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minskade när deltagarna erhöll livemusik enskilt. När musikterapin gavs i grupp sågs en 

minskning av aktivitetsstörningar, men några långvariga effekter har inte kunnat 

påvisas. En studie utförd under ett års tid visade inga signifikanta förbättringar hos 

deltagarna. 

 

I en studie av Cox et al. (2011) studerades effekten av livemusik där deltagarna fick 

lyssna och uppleva fiolmusik enskilt i sin vardagsmiljö vid tre tillfällen under en 

fyraveckorsperiod. Studiens syfte var att undersöka om BPSD-symptomet agitation 

minskade hos deltagarna.  Deltagarna studerades före, under och efter interventionen, 

och 30 olika beteenden som förknippas med agitation mättes med hjälp av en något 

modifierad Cohen-Mansfield Agitation Inventory-skala (mCMAI) 3 . Efter analys av 

varje beteende visade resultatet att interventionen gav signifikant effekt på tre typer av 

fysiskt icke-aggressivt beteende: mållöst vandrande, upprepande beteende samt generell 

rastlöshet. Olika typer av fysiskt icke-aggressivt beteende var den vanligaste formen av 

agitation, drygt 90 % av alla beteenden som förknippas med agitation var av denna typ. 

För övriga beteenden fanns ingen signifikant skillnad, även om tendenser med minskad 

agitation kunde ses. Totalt sett minskade antalet tillfällen då deltagarna visade agitation, 

från fem beteenden i median före interventionen till ett tillfälle med agitation under och 

ett efter interventionen. Slutsatsen blir att livemusik som spelas personligt för en person 

med Alzheimers sjukdom som besväras av beteendestörningar i form av agitation kan 

minska agitation. Ingen uppföljning är gjord efter att interventionerna avslutats.   

 

Svansdottir och Snaedal (2006) undersökte också musikterapi, men utförd i grupper där 

deltagarna var äldre personer med måttlig till svår Alzheimers sjukdom boendes på 

särskilt boende. Deltagarnas BPSD skattades med hjälp av Behavior Pathology in 

Alzheimer’s Disease Rating Scale (BEHAVE-AD)4 efter intervju av vårdpersonalen. 

Interventionsgruppen fick därefter delta i musikterapi tre gånger i veckan under sex 

veckor. Varje tillfälle varade i 30 minuter, deltagarna var uppdelade i grupper om tre till 

fyra stycken.  Kontrollgruppen fick ordinarie omvårdnad. Efter de sex veckorna gjordes 

en ny bedömning, och efter fyra veckor därefter utfördes en uppföljande 

bedömning.  Resultatet visade en minskning av totala antalet poäng hos 

interventionsgruppen, även hos kontrollgruppen sågs en viss minskning. Ingen av 

minskningarna var signifikanta. När de olika BPSD analyserades enskilt, sågs en 

signifikant minskning av aktivitetsstörningar hos interventionsgruppen, denna effekt var 

borta efter fyra veckor utan intervention. Sammanfördes tre kategorier 

                                                           
3
 CMAI - Cohen-Mansfield Agitation Inventory-skala: Skattningsformulär för olika typer av agiterat och 

aggressivt beteende. Standardformuläret innehåller 29 frågor och delar in aggressivt beteende i fyra 
kategorier: fysiskt aggressivt, fysiskt icke-aggressivt, verbalt aggressivt och verbalt icke-aggressivt. 
4 BEHAVE-AD - Behavior Pathology in Alzheimer’s Disease Rating Scale: Skattningsskala som kan 
användas för att mäta beteende- och psykiska symptom hos person med Alzheimers sjukdom. Ju högre 
poäng desto allvarligare symptom. 
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(aktivitetsstörning, aggressivitet och oro) sågs en signifikant minskning i 

interventionsgruppen, också den effekten var försvunnen efter fyra veckor. 

 

Effekten av musikterapi har även studerats på längre sikt. Ledger och Baker (2007) 

undersökte hur musikterapi påverkade agitation. Deltagarna i interventionsgruppen 

erbjöds musikterapi varje vecka i ett års tid medan kontrollgruppen fick ordinarie 

omvårdad. Musikterapin skedde i grupp ledd av en musikterapeut.  Musiken anpassades 

efter deltagarna, men strukturen för varje tillfälle var lika. Deltagarna kunde förutom att 

lyssna på musiken som spelades live även önska sånger, gissa titlar, sjunga och dansa 

samt prova att spela instrument. Det fanns även tillfälle att diskutera minnen och 

känslor. Vid fem tillfällen under året bedömdes deltagarnas grad av agitation med hjälp 

av skattningsskalan CMAI. Efter analys visade resultatet att det inte fanns någon 

signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen gällande agitation 

i frekvens och omfattning över tid. Det gällde både icke-aggressivt beteende, till 

exempel vandrande och mer aggressivt beteende, som att kasta saker. Forskarna kunde 

se en tendens till ett minskat verbalt aggressivt beteende, men det var inte signifikant. 

Musikterapeuten gjorde noteringar i samband med interventionen och såg att 

deltagarnas agitation minskade i samband med musikterapin och att effekten höll i sig 

en stund efteråt. Någon långvarig effekt gick inte att se. 

Fysisk aktivitet 

I denna kategori ingår tre artiklar vilka beskriver effekten av fysisk aktivitet på BPSD 

hos personer med Alzheimers sjukdom. Den fysiska aktiviteten hade anpassats efter 

personer med kognitiv svikt, trots detta hade deltagarna i motionsgrupperna ofta hög 

frånvaro. Resultaten visade att fysisk aktivitet kunde ge positiv effekt på 

sinnesstämning, affekt och depressiva symptom. En av de inkluderade artiklarna 

påvisade dock att ingen mätbar effekt sågs efter utförd intervention. 

 

Rolland et al. (2007) studerade under ett års tid effekten av motionsprogram på personer 

med mild till måttlig Alzheimers. Syftet var bland annat att undersöka effekten på 

beteendestörningar och depression. Interventionsgruppen fick följa ett motionsprogram 

vilket bestod av en timme långt blandat program med promenader, balans- och 

styrkeövningar vilka anpassats efter personer med kognitiv svikt.  Interventionen skedde 

två gånger per vecka. En kontrollgrupp fick under tiden ordinarie omvårdnad. En 

oberoende geriatriker mätte utgången efter sex månader och efter 12 månader. För att 

bedöma eventuella beteendestörningar användes skalan Neuropsychiatric Inventory 

(NPI)5 och för att mäta graden av depression användes mätinstrumentet Montgomery-

                                                           
5  NPI - Neuropsychiatric Inventory – en skala där svårighetsgraden (0-3 poäng) av olika BPSD 
multipliceras med frekvensen (1-4 poäng). Ju högre poäng desto svårare är symptomen. Gränspoäng för 
BPSD i denna studie var >11 
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Asberg Depression Rating Scale (MADRS)6.  Resultatet efter 12 månader visade att 

motionen inte hade gett några förändringar på beteendestörningar och depression. Värt 

att notera är att endast 19,4 % av deltagarna i interventionsgruppen hade hög närvaro 

(mer än två tredjedelar av motionstillfällena) och 41,8% hade låg närvaro (mindre än en 

tredjedel av tillfällena). Ingen uppföljande mätning utfördes. 

 

Williams och Tappen (2007) undersökte effekten av tre interventioner på 

sinnesstämning och affekt. Personer med Alzheimers sjukdom boende på särskilt 

boende blev slumpmässigt indelade i tre grupper. Den första gruppen, motionsgruppen, 

fick allsidig träning i form av promenad blandat med styrke- och balansövningar. Den 

andra gruppen, promenadgruppen, fick promenera efter sin förmåga tillsammans med 

personal. Den tredje gruppen, samtalsgruppen, samtalade om alldagliga saker 

tillsammans med personal. Interventionerna gavs fem dagar i veckan och pågick upp till 

30 minuter per gång, under 16 veckor. För att mäta deltagarnas affekt användes skalan 

Observed Affect Scale (OAS) 7  och för att mäta sinnestämningen hos deltagarna 

användes Dementia Mood Assessment Scale (DMAS)8  och Alzheimer´s Mood Scale 

(AMS) 9 . Resultatet visade att deltagarna i motionsgruppen hade signifikant lägre 

medelpoäng när det gällde negativ affekt, mätt med OAS-10 min, jämfört med de båda 

andra grupperna. Mellan samtalsgruppen och promenadgruppen sågs inga signifikanta 

skillnader. När det gäller positiv affekt fanns inga skillnader som var signifikanta 

mellan grupperna, men tendensen var att motionsgruppen hade högre medelpoäng på 

positiv affekt. När affekt mättes enligt OAS-2 veckor sågs ett samband mellan låga 

medelpoäng på negativ affekt och motion, men det var inte signifikant. Däremot fanns 

en signifikant skillnad till fördel för motionsgruppen när det kom till positiv affekt.  När 

sinnesstämningen mätt med AMS hos de tre grupperna jämfördes efter att 

interventionen avslutats visades motionsgruppen ha högst medelpoäng på positiv 

sinnesstämning, följt av promenadgruppen och därefter samtalsgruppen, inga av dessa 

skillnader var signifikanta. Det var däremot skillnad i medelpoäng gällande negativ 

sinnesstämning till fördel för motionsgruppen. Resultatet av mätningarna med DMAS 

visade att deltagarna i motionsgruppen hade lägst medelpoäng, alltså mer positiv 

sinnesstämning, än de två andra grupperna. Detta resultat var signifikant. 

Sammanfattningsvis indikerar resultatet att motion kan förbättra affekt och 

sinnesstämning hos personer med Alzheimers sjukdom. Deltagarna i motionsgruppen 

                                                           
6 MADRS - Montgomery-Asberg Depression Rating Scale – en skala där personalen svarar på tio frågor, 
varje fråga kan ge 0-6 poäng. Ju högre poäng desto svårare depression. Gränsen för depression i denna 
studie var =/>18. 
7 OAS - Observed Affect Scale: en skala som utvecklas för att skatta livskvalité. Affekt mäts i tre positiva 
känslor; glädje, intresse och belåtenhet, samt i tre negativa känslor; vemod, ångest och ilska. Mäts både 
under tio minuter (OAS-10 min) och hur det varit de 2 senaste veckorna (OAS-2 veckor). 
8 DMAS - Dementia Mood Assessment Scale: skattningsskala som bygger på personalens observationer 
med 24 frågor anpassade efter personer med måttlig till svår demens. Ju högre poäng desto mer 
nedstämdhet.   
9 AMS - Alzheimer’s Mood Scale: en likertskala som mäter både positiv och negativ sinnesstämning hos 
personer med Alzheimers.  
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hade en del frånvaro, totalt utförde de i genomsnitt hälften så många minuters 

behandling jämfört med samtalsgruppen.  

 

Williams och Tappen (2008) har skrivit ytterligare en artikel baserad på sin studie om 

effekten av motion. Artikeln fokuserar på resultatet av tre interventioners påverkan på 

depression, sinnestämning och affekt. Personer med Alzheimers sjukdom vilka även led 

av depression blev slumpmässigt indelade i tre grupper. Interventionen är utförd på 

samma sätt som Williams och Tappen (2007) vilken beskrivs i föregående stycke. För 

att mäta deltagarnas depressiva symptom och sinnesstämning användes Cornell Scale 

for Depression in Dementia (CSDD)10, DMAS och AMS och för att mäta deltagarnas 

affekt användes skalan OAS.  Totalt sett hade deltagarnas resultat signifikant förbättrats 

i alla kategorier förutom vid mätning på negativ affekt med OAS-2 veckor. Mellan 

grupperna skiljdes det, i de flesta fall, för lite åt för att få ett resultat med en signifikant 

förbättring för någon av grupperna. De värden som var signifikanta var 

motionsgruppens medelpoäng när det gällde positiv affekt mätt med OAS-2 veckor. För 

motionsgruppen och promenadgruppen var medelpoängen på depressiva symptom, mätt 

med AMS, bättre jämfört med samtalsgruppen. Det fanns svårigheter med att 

implementera träning jämfört med samtal eftersom många deltagare i motionsgruppen 

avstod träning på grund av ohälsa.  Sammanfattningsvis sågs ett litet men förbättrat 

resultat på depressiva symptom, affekt och sinnesstämning. 

Ljusterapi 

En artikel inkluderades i denna kategori.  Resultatet i artikeln visade att ljusterapi 

påverkade BPSD hos personer med Alzheimers både negativ och positivt. De negativa 

effekterna, i form av ökad nedstämdhet, agitation och aggression, övervägde.  

 

Dowling et al. (2007) undersökte effekterna av ljusterapi på BPSD hos personer med 

Alzheimers sjukdom, där alla deltagare bodde på särskilt boende. Jämförelser gjordes 

mellan exponering av morgon – eller eftermiddagsljus och normal inomhusbelysning 

under tio veckor. Deltagarna i de två interventionsgrupperna fick delta i olika 

aktiviteter, med justerad ljusstyrka, den ena gruppen exponerades för extra morgonljus 

och den andra för extra ljus på eftermiddagen, totalt en timme per dag, måndag till 

fredag. Samtidigt utförde kontrollgruppen sina aktiviteter inomhus eller utomhus med 

vanlig ljusexponering. Skattningsskalan Neuropsychiatric Inventory-Nursing Home 

(NPI-NH)11 användes för att kartlägga och mäta symptomen hos deltagarna. Personal 

som hade utbildning gällande skattningsinstrumentet observerade och dokumenterade 

beteenden hos deltagarna vid varje arbetsskift över dygnet. Utvärderingar skedde i slutet 

av varje vecka samt vid interventionsperiodens slut. Resultatet visade att det fanns en 

                                                           
10CSDD - Cornell Scale for Depression in Dementia: ett observationsinstrument utformat för att skatta 
depressiva symptom hos dementa. Gränsen för lätt depression ligger på 7 poäng, ju högre poäng desto 
allvarligare depression. 
11

 NPI-NH - Neuropsychiatric Inventory-Nursing Home har samma utformning som NPI men är anpassad 
till särskilt boende 



16 

 

signifikant skillnad mellan ljusterapigrupperna gällande agitation och aggression. Båda 

grupperna hade ökat sina poäng, vilket innebar en försämring, vid slutet av 

interventionsperioden, försämringen var störst hos de som exponerats med morgonljus. 

Kontrollgruppens poäng gällande agitation och aggression hade förbättrats under 

interventionsperioden. Vid mätning av depression och nedstämdhet sågs en signifikant 

försämring hos deltagarna i eftermiddagsgruppen jämfört med kontrollgruppen. 

Slutligen kunde en signifikant skillnad ses gällande avvikande motoriskt beteende 

mellan kontrollgruppen och gruppen som exponerats för morgonljus, till fördel för 

ljusterapigruppen. Slutsatsen är att skillnaderna är så små att de inte har någon klinisk 

betydelse. 

Kognitiv rehabilitering 

En av de inkluderade artiklarna handlade om kognitiv rehabilitering. Huvudfynden var 

att vanföreställningar minskade och att motorisk oro ökade vid behandling. 

Brunelle-Hamann et al. (2015) undersökte i sin studie hur kognitiv rehabilitering 

påverkar BPSD hos personer med mild till måttlig Alzheimers. Deltagarna delades upp i 

två grupper där ena gruppens deltagare deltog i ett kognitivt rehabiliteringsprogram. 

Interventionen innebar att varje deltagare fick stöd i sin hemmiljö med återinlärning av 

praktiska vardagsaktiviteter som till exempel att använda en fjärrkontroll. 

Interventionen pågick 45-60 minuter två gånger i veckan under fyra veckor. Under tiden 

fick den andra gruppen ordinarie omvårdnad. Därefter växlade de två grupperna med 

varandra. Deltagarna följdes regelbundet upp med tester på BPSD genom det 

intervjubaserat mätinstrument, NPI-12 12 . Efter genomgången intervention visade 

resultatet att lika många hade försämrat sina NPI-12-poäng som de som hade förbättrat 

sina poäng. Två symptom hade ändrats signifikant hos deltagarna, vanföreställning och 

avvikande motoriskt beteende. Medelpoängen för vanföreställningar minskade i båda 

grupperna efter behandling, minskningen var störst i grupp två, oklart varför. BPSD-

symptomet avvikande motoriskt beteende ökade hos de deltagare som var under 

behandling, detta resultat överraskade forskarna och gick emot tidigare studier.     

Terapeutiska samtal 

I denna kategori ingår en artikel. Resultatet visade att terapeutiska samtal kan ha positiv 

effekt på sinnesstämning och minska depressiva symptom. 

Tappen och Williams (2009) undersökte i sin studie om terapeutiska samtal kan minska 

nedstämdhet hos personer med Alzheimers sjukdom boendes på särskilt 

boende.  Deltagarna delades slumpmässigt in i två grupper och därefter bedömdes deras 

sinnesstämning och depressiva symptom med hjälp av Alzheimer´s Disease and Related 

Disorders Mood Scale (AD-RD Mood Scale)13, DMAS samt MADRS. Deltagarna i 

                                                           
12

 NPI-12: Samma utformning som NPI men mäter även sömnstörning och ätstörning 
13

 AD-RD Mood Scale - Alzheimer´s Disease and Related Disorders Mood Scale är en bedömningskala 
där både positiv (nöjd och livfull) och negativ (vemod, apatisk och aggressiv) sinnesstämning bedöms.   
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interventionsgruppen fick enskilda, 30 minuter långa, terapeutiska samtal tre gånger per 

vecka i 16 veckor. Samtalen var baserade på Peplaus omvårdnadsteori 14  om 

mellanmänskliga relationer. Kontrollgruppen fick under motsvarande tid ordinarie 

omvårdnad. En till två veckor efter interventionens slut skattades deltagarnas 

sinnesstämning på nytt. Resultatet visade att interventionsgruppens positiva 

sinnesstämning ökade och den negativa minskade, men det var endast minskningen av 

vemod och apati som var signifikant säkerställd. Även en signifikant minskning av 

depression kunde ses hos interventionsgruppen. Ingen av dessa positiva förändringar 

kunde ses i kontrollgruppen, deras resultat var i stort sett oförändrat. 

Djurterapi 

I denna kategori inkluderades en artikel vilken handlade om effekten av hundterapi på 

BPSD hos personer med Alzheimers sjukdom. Studien stödjer hypotesen att interaktion 

mellan människor och hundar på ett positivt sätt kan ändra den emotionella statusen 

genom att minska ångest och nedstämdhet samt öka positiva känslor, till exempel 

glädje, och allmän vakenhet. 

Mossello et al. (2011) studerade hur aktiviteter med hundar påverkade patienter med 

svår Alzheimers sjukdom gällande beteende och psykiska symptom. Studiens syfte var 

att undersöka om det blev förmånliga effekter på BPSD och motorisk aktivitet. Flera 

olika skattningsinstrument användes för att utvärdera effekterna; för att mäta agitation 

användes Agitated behavior mapping instrument (ABMI)15 och CMAI. Depression och 

sinnesstämning mättes med hjälp av CSDD och Observed emotion rating scale 

(OERS) 16 , BPSD bedömdes med hjälp av NPI. Deltagarnas motoriska aktivitet 

bedömdes med författarnas egna observationsinstrument Motor behavior 

observation form (MoBOF) 17 . Studien utfördes på ett dagcenter för personer med 

Alzheimers sjukdom och började med två veckor av vanliga aktiviteter följt av tre 

veckor kontrollaktiviteter med plyschhundar och avslutades med tre veckor tillsammans 

vårdhundar. Varje deltagare genomgick en beteende- och psykologisk utvärdering före 

och efter varje interventionsperiod. Aktiviteterna som utfördes, både med plyschhundar 

och vårdhundar, gavs i grupp och pågick ungefär 100 minuter, tre gånger per vecka. 

Varje session gavs av samma erfarna hundförare. De två hundarna som deltog var vana 

och specialtränade för terapeutiskt ändamål. Deltagarna fick etablera kontakt och ha 

aktiviteter med hundarna efter deras egen förmåga. Det kunde innebära att prata, smeka, 

leka, mata, borsta eller ta en kort promenad. Resultatet visade att nedstämdhet och 

                                                           
14Peplaus omvårdnadsteori delar upp den terapeutiska relationen i fyra faser: orientering, identifiering, 
utnyttjande och upplösning. 
15

 ABMI - Agitated behavior mapping instrument är en skala för systematiska observationer och mätning 
av olika typer av agiterat beteende 
16

 OERS - Observed emotion rating scale, är ett hjälpmedel för vårdgivare och personal att skatta fem 
olika sinnesstämningar på en fem - gradig tidsskala under en period av tio minuter 
17

 MoBOF – Motor behavior observation form – mäter fyra typer av motorisk aktivitet: förflyttning, läten, 
intresse för omgivningen och ointresse för omgivningen. 
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ångest minskade signifikant samtidigt som glädje och allmän vakenhet ökade, under 

aktivitet med vårdhundar i jämförelse med plyschhundar. Gällande minskningen av 

nedstämdhet, kunde effekten märkas flera timmar efter interventionens slut. Enligt 

MoBOF kunde den motoriska aktiviteten ses öka signifikant efter aktivitet med 

vårdhundar. En minskning som märktes gällande agitation och depression genom 

skattning med ABMI, var inte signifikant.  

Diskussion  

Syftet med studien var att beskriva omvårdnadsinterventioner som kan lindra 

beteendemässiga och psykiska symptom hos personer med Alzheimers sjukdom. I 

resultatet framkom sex omvårdnadsinterventioner som påverkade ett eller flera BPSD, 

dessa var musikterapi, fysisk aktivitet, ljusterapi, kognitiv rehabilitering, terapeutiska 

samtal samt djurterapi. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att musikterapi påverkar agitation och aggressivitet på ett positivt sätt 

(Cox et al. 2014; Svansdottir & Snaedal 2006). Detta stöds i två systematiska 

litteraturstudier som också fokuserat på BPSD hos personer med Alzheimers. Det är 

framförallt när musikterapin är individuellt anpassad och relaterar till positiva minnen, 

samt när deltagarna har möjlighet att interagera genom att exempelvis klappa händer 

och sjunga som störst effekt ses (Millán-Calenti et al. 2016; Staedtler & Nunez 2015). 

Musikterapi fångar lätt personer med Alzheimers uppmärksamhet och bidrar till ett 

positivt beteende som konversation, skratt och tecken på avslappning (Cox et al. 2014). 

Andra BPSD som påverkas positivt hos personer med demens är ångest (Millán-Calenti 

et al. 2016; de Oliveira et al. 2015) paranoia och vanföreställningar. 

Sammanfattningsvis är effekten bäst under pågående intervention och vid uppföljande 

kontroller ses ingen kvarvarande effekt (Millán-Calenti et al. 2016). Genom författarnas 

erfarenhet av personer med Alzheimers, boende på särskilt boende, upplevs framförallt 

musikterapi samt fysisk aktivitet enklast att implementera som en aktivitet i den dagliga 

omvårdnaden samtidigt som interventionerna inte är så resurskrävande. 

 

När det kommer till fysisk aktivitet i olika former kan det ge god effekt på 

sinnesstämning, affekt och depressiva symptom, men resultatet som framkom i studien 

var tvetydigt (Rolland et al 2007; Williams & Tappen 2007; Williams & Tappen 2008). 

Ett symptom där resultaten skilde sig åt i olika studier gällde effekten på depressiva 

symptom. Även i andra studier går åsikterna isär i ämnet. Teri et al. (2003) kom fram 

till att fysisk aktivitet förbättrar depression hos personer med Alzheimers, den positiva 

effekten kvarstår 24 månader senare hos de som uppvisat mest depressiva symptom vid 

början av studien. Aman och Thomas (2009) fann däremot i sin studie att det inte finns 

någon signifikant förbättring gällande depressiva symptom hos interventionsgruppen. 

Andra symptom som fysisk aktivitet visat ha god effekt på är agitation (Opie et al. 

1999; Staedtler et al. 2015) och aggressivitet (Opie et al. 1999). Socialstyrelsen (2010) 
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rekommenderar i sina nationella riktlinjer fysisk aktivitet, till exempel dagliga 

promenader, för att minska förekomsten av aggressivt beteende hos personer med 

demens (Socialstyrelsen 2010). Med tanke på att det var få som hade ett högt deltagande 

i interventionen, i de studier som inkluderats, är det värt att fundera på om 

motionsprogrammen varit för svåra och/eller för jobbiga för deltagarna. Det hade varit 

intressant att se ett resultat där deltagarna hade högre närvaro under interventionen. 

 

I studien inkluderades endast en artikel om djurterapi och den bedömdes ha 

medelkvalité, men visade på positiva resultat gällande emotionell status hos personer 

med Alzheimers sjukdom. Interaktion med hundar minskade ångest och nedstämdhet 

(Mossello et al. 2011). En systematisk litteraturstudie utförd av Filan och Llewellyn-

Jones (2006) påvisar att närvaro av djur har påverkan på BPSD hos personer med 

demens. Besök av hund under den så kallade skymningstiden visar god effekt på 

agiterat och aggressivt beteende oavsett demensens allvarlighetsgrad. Att ha besök av 

hund dagtid minskar inte behovet av antidepressiva läkemedel men minskar 

beteendestörningar. Även besök av katt ger positiv effekt på aggressivitet och ångest. 

Djur i hemmet leder till färre tillfällen med verbal aggression (Filan & Llewellyn-Jones 

2006). Med tanke på resultatet i båda dessa studier om djurterapi samt författarnas egna 

positiva erfarenheter av hundbesök på demensavdelningar vore det intressant med 

ytterligare forskning i ämnet. 

 

Något överraskande i resultatet är att det inte fanns några vetenskapliga artiklar vilka 

motsvarade inklusionskriterierna och som belyste personalens betydelse vid BPSD hos 

personer med Alzheimers. Vid forskning på BPSD hos personer med demens visade det 

sig att personalens kunskap men framförallt personalens beteende, bemötande och 

tillfredsställelse i sitt yrke, gav minskad BPSD (Edvardsson et al. 2008) Agitation hos 

personer med Alzheimers minskar och personalen mår bättre när personalen genomgått 

kortare utbildning (Olazarán et al. 2010; Staedtler & Nunez 2015) innehållande till 

exempel information om demens och BPSD, strategier för kommunikation, samt olika 

icke-farmakologiska interventioner som kan vara lämpliga vid BPSD (Staedtler & 

Nunez 2015). Intressant är slutsatsen av Ayalon et al. (2006) som i sitt resultat visat att 

det i vissa fall är personalens inställning till BPSD som förändrats positivt vid 

utbildning även om BPSD hos vårdtagare med demenssjukdom inte minskat. 

 

Det är svårt att finna studier med god vetenskaplig kvalité som fokuserar på 

omvårdnadsinterventioner för att förebygga BPSD hos personer med demens (Ayalon et 

al. 2006; Azermai 2015). Socialstyrelsens (2010) nationella riktlinjer lyfter fram att 

beteendemässiga och psykiska symptom är komplicerade att hantera och bemöta. 

Grunden ska vara en personcentrerad omvårdnad, men ibland kan det vara aktuellt att 

kombinera detta med läkemedelsbehandling för att lindra symptomen (Socialstyrelsen 

2010). Med tanke på att omvårdnadsinterventioner oftast är billigare och har färre 
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biverkningar jämfört med läkemedelsbehandling (Olazarán et al. 2010) är det värt att 

forska vidare på ämnet. 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie utfördes på ett systematiskt sätt utifrån en metod baserad på 

SBU.s modell för systematiska litteraturstudier. Målet var att finna och sammanställa 

aktuell forskning inom området. Sökningar gjordes i databaserna PubMed samt 

CINAHL, där det finns omvårdnadsrelaterade vetenskapliga artiklar. Alla artiklar i 

studien hittades via PubMed då sökningarna i CINAHL gav färre träffar och där endast 

en träff uppfyllde uppsatta inklusionskriterier. Något att reflektera över är om 

validiteten i studien hade påverkats positivt om andra eller fler sökord använts. Ett ord 

som kunde varit aktuellt är ”Non-pharamcological” som kunde ha bidragit till resultatet. 

Ordet ”Intervention” hade varit ett aktuellt sökord om det varit en MeSH-term och/eller 

en Headings, istället valdes ordet ”Nursing Care” I övrigt har sökorden valts utifrån 

tanken att undvika ord som bygger på förförståelse så som att söka efter specifik 

intervention eller symptom.  

 

I analys och sammanställning av de olika artiklarna valdes att presentera 

interventionerna var för sig för att få en översikt av kunskapsläget. Ett alternativ hade 

varit att analysera och sammanställa symptomen för sig och hur olika 

omvårdnadsinterventioner påverkar dessa. Dock ansågs detta bli för spretigt resultat och 

därmed inte lika lättläst. 

 

Båda författarna granskade artiklarna, detta stärker litteraturstudiens reliabilitet och 

validitet (Wallengren & Henricson 2014). De inkluderade artiklarna var skrivna på ett 

annat språk än författarnas modersmål och därmed finns en risk för feltolkningar. 

Genom att båda författarna har läst och diskuterat varje artikel tillsammans minimerades 

den risken. 

 

Reliabiliteten i litteraturstudien kan ha påverkats av de inkluderade artiklarnas kvalité. 

Målet var att alla inkluderade studier skulle ha varit godkända av en etisk kommitté. 

Två av artiklarna (Mossello 2011; Tappen & Williams 2009) klargör dock inte om deras 

studier uppfyllde detta krav. Efter diskussion mellan författarna valdes dock dessa att 

inkluderas då det i båda fallen fanns dokumenterat samtycke från deltagarna eller deras 

närstående.  Artiklarna bedömdes i övrigt hålla god kvalité. Begreppet BPSD innehåller 

många olika symptom och beteenden, för att mäta effekterna av interventionerna 

användes många olika skattningsskalor och/eller bedömningsinstrument. En del av 

skalorna var dessutom konstruerade av författarna till studierna och det var svårt att 

avgöra kvalitén på dessa.   

 

Författarna har under studiens gång varit medvetna om sin förförståelse och risken som 

funnits för påverkan av resultatet. Samtidigt har erfarenheten av BPSD drivit författarna 
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att vilja hitta nya metoder och användbara interventioner. Således har artiklar under 

arbetets gång lästs med nyfikna, öppna ögon och med stort intresse.  

Konklusion och klinisk betydelse 

Alzheimers är den vanligaste demenssjukdomen och den fjärde vanligaste dödsorsaken i 

Sverige. I alla stadier av sjukdomen kan en person drabbas av BPSD vilket kan påverka 

individ, närstående och vårdpersonal negativt. Läkemedelsbehandling rekommenderas 

inte som förstahandsval vid BPSD då det kan ge biverkningar. Som distriktssköterska är 

det av vikt att känna till lämpliga, evidensbaserade omvårdnadsinterventioner som kan 

lindra BPSD. Resultatet i denna litteraturstudie visar att musikterapi i olika former kan 

påverka främst agitation och motorisk oro. Genom regelbunden fysisk aktivitet kan 

sinnesstämning och depressiva symptom påverkas positivt, dock var resultaten inte 

samstämmiga då en studie visade på utebliven effekt. Även terapeutiska samtal kan 

minska depressiva symptom samt bidra till en mer positiv sinnesstämning. Ytterligare 

en omvårdnadsintervention visade sig ha effekt på BPSD hos personer med Alzheimers 

sjukdom, nämligen djurterapi där ångest och nedstämdhet minskade. Två av de 

framkomna omvårdnadsinterventionerna, ljusterapi och kognitiv rehabilitering, visade 

sig ha både positiv och negativ effekt på BPSD, de negativa effekterna övervägde. 

Många av förändringarna som setts i studierna har varit små och det är tveksamt om de 

haft någon egentlig klinisk betydelse. Av de olika omvårdnadsinterventionerna anser 

författarna att musikterapi och fysisk aktivitet kan vara bra alternativ inom demensvård 

då de är förhållandevis enkla att implementera, utföra och mest kostnadseffektiva  

Förslag på vidare forskning 

Frågor som väckts under studiens gång är exempelvis vad det är i en viss aktivitet som 

ger effekt, är det fysisk trötthet, mental påverkan eller är det förändring i vardagens 

rutiner som ger effekt på BPDS? Andra intressanta forskningsområden är personalen, 

kan deras bemötande och kunskap påverka BPSD hos personer med Alzheimers 

sjukdom? Ytterligare uppkomna frågor är hur genus och ålder påverkar resultatet av 

dessa omvårdnadsinterventioner. 

  



22 

 

Referenser 
Aman, E. & Thomas, D. R. (2009). Supervised exercise to reduce agitation in severely 

cognitively impaired persons. The Journal of the American Medical Directors 

Association, 10, 271-276.  

 

Ayalon, L., Gum, A. M., Feliciano, L. & Areán, P.A. (2006). Effectiveness of 

nonpharmacological interventions for the management of neuropsychiatric symptoms in 

patients with dementia: a systematic review. Archives of Internal Medicine, 166(20), 

2182-2188.  

 

Azermai, M. (2015). Dealing with behavioral and psychological symptoms of dementia: 

a general overview. Psychology Research and Behavior Management, 8, 181-185. 
 

Basun, H. (2008). Alzheimers sjukdom. I Om demens.  Stockholm: Liber AB, ss. 17-38. 

 

Brett Faller, D. (2013). State of the Science: Use of Biomarkers and Imaging in 

Diagnosis and Management of Alzheimer Disease. Journal of Neuroscience Nursing, 

45(2), 63-70.  

 

Brunelle-Hamann, L., Thivierge, S. & Simard, M. (2015). Impact of a cognitive 

rehabilitation intervention on neuropsychiatric symptoms in mild to moderate 

Alzheimer's disease. Neuropsycological Rehabilation, 25(5), 677-707. 

 

Chou, E. (2014). Alzheimer’s Disease: Current and future treatments. A Review. 

International Journal of Medical Students, 2(2), 56-63.   

 

Cox, E., Nowak, M. & Buettner, P. (2011). Managing agitated behaviour in people with 

Alzheimer's disease: the role of live music. British Journal of Occupational Therapy, 74 

(11), 517-524. 

 

Cox, E., Nowak, M. & Buettner, P. (2014). Live music promotes positive behaviours in 

people with Alzheimer’s disease. British Journal of Occupational Therapy, 77(11), 556-

564. 

 

Distriktssköterskeföreningen (2008). Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska 

med specialistsjuksköterskeexamen Distriktssköterska.  

 

Dowling, G. A., Graf, C. L., Hubbard, E. M. & Luxenberg. J. S. (2007). Light treatment 

for neuropsychiatric behaviors in Alzheimer´s disease. Western journals of nursing 

research, 29(8), 961-975. 

 



23 

 

Draper, B., Edberg, A-K, Moyle, W. & Chan, S. (2012). The IPA Complete Guides to 

behavioral and Psychological Symptoms of Dementia. International Psychogeriatric 

Association.  

 

Edvardsson, D., Sandman, P.O., Nay, R. & Karlsson, S. (2008). Associations between 

the working characteristics of nursing staff and the prevalence of behavioral symptoms 

in people with dementia in residential care. International Psychogeriatrics, 20(4), 764-

776. 

 

Eriksson, S., Minthon, L., Moksnes, K.M., Saarela, T., Andman, P. O., Snaeldal, J., & 

Karlsson, I. (2001). BPSD i ett nordiskt perspektiv. Beteendemässiga och Psykiska 

Symtom vid Demenssjukdom. Sollentuna: Jansen Cilag. 

 

Filan, S. L. & Llewellyn-Jones, R. H. (2006). Animal-assisted therapy for dementia: a 

review of the literature. International Psychogeriatrics, 18(4), 597-611. 

 

Finkel, S. I., Costa e Silva, J., Cohen, G., Miller, S. & Sartorius, N. (1996). Behavioral 

and Psychological Signs and Symptoms of Dementia: A Consensus Statement on 

Current Knowledge and Implications for Research and Treatment. International 

Psychogeriatrics, 8(3), 497-500. 

 

Finkel, S. (2000). Introduction to behavioural and psychological symptoms of dementia 

(BPSD). International Journal of Geriatric Psychiatry. 15(1), 2-4. 

 

Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 

research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse 

Education Today, 24, 105-112.  

 

Hurt, C., Bhattacharyya, S., Burns, A., Camus, V., Liperoti, R., Marriott, A., Nobili, F.,  

Robert, P., Tsolaki, M., Vellas, B.,  Verhey, F. & Byrne, E.J. (2008) Patient and caregiver 

perspectives of quality of life in dementia. An investigation of the relationship to 

behavioural and psychological symptoms in dementia. Dementia and Geriatric 

cognitive disorders, 26(2),138–146.  

 

Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I Henricson, M. (red). Vetenskaplig teori och 

metod - Från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur, ss.69-92. 

 

Lai, C. K. Y., Yeung, J. H. M., Mok, V. & Chi, I. (2009).   Special care units for 

dementia individuals with behavioural problems. Cochrane Database of Systematic 

Reviews, 7(4),CD006470. doi: 10.1002/14651858.CD006470.pub2. 

 



24 

 

Ledger, A. J. & Baker, F. A. (2007). An investigation of long-term effects of group 

music therapy on agitation levels of people with Alzheimer's Disease. Aging & Mental 

Health, 11(3), 330-338. 

 

Lyketsos, C. G., Lopez, O., Jones, B., Fitzpatrick, A. L., Breitner, J. & DeKosky, S. 

(2012). Prevalence of neuropsychiatric symptoms in dementia and mild cognitive 

impairment results from the cardiovascular health study. The Journal of the American 

Medical Association, 288(12), 1475-1483.  

 

McKenzie, G., Teri,L., Pike, K., LaFazia, D. & van Leynseele, L. (2012). Reactions of 

Assisted Living Staff to Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia. 

Geriatric Nursing 33(2), 96–104.  

 

Millán-Calenti, J.C., Lorenzo-López, L., Alonso-Búa, B., de Labra, C., González-

Abraldes, I. & Maseda, A. (2016). Optimal nonpharmacological management of 

agitation in Alzheimer's disease: challenges and solutions. Clinical Interventions in 

Aging, 11, 175-184.  

 

Mossello, E., Ridolfi, A., Mello, A. M., Lorenzini, G., Mugnai, F., Piccini, C., Barone, 

D, Peruzzi, A., Masotti, G. & Marchionni, N. (2011). Animal-assisted activity and 

emotional status of patients with Alzheimer's disease in day care. International 

Psychogeriatric Association, 23(6), 899-905. 

 

Narjes, H., Seddigh, L., Rampisheh, L. & Nojomi, M. (2016).  Population attributable 

fraction of modifiable risk factors for Alzheimer disease: A systematic review of 

systematic reviews. Iranian Journal of Neurology, 15(3), 164–172.  

Olazarán, J., Reisberg, B., Clare, L., Cruz, I., Peña-Casanova, J., del Ser, T., Woods, B., 

Beck, C., Auer,S., Lai, C., Spector, A., Fazio, S., Bond, J., Kivipelto, M., Brodaty, H., 

Rojo, J.M., Collins, H., Teri, L., Mittelman, M., Orrell, M., Feldman, H.H. & Muñiz, R. 

(2010). Nonpharmacological therapies in Alzheimer's disease: a systematic review of 

efficacy. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 30(2), 161-178. 
 

de Oliveira, A.M., Radanovic, M., de Mello, P.C., Buchain, P.C., Vizzotto, A.D., 

Celestino, D.L., Stella, F., Piersol, C.V. & Forlenza, O.V. (2015). Nonpharmacological 

interventions to reduce behavioral and psychological symptoms of dementia: A 

systematic review. BioMed Research International, 2015, 218980. doi: 

10.1155/2015/218980. 

 

Opie, J., Rosewarne, R. & O’Connor, D. W. (1999). The efficacy of psychosocial 

approaches to behavior disorders in dementia: a systematic literature review. Austrailian 

and New Zealand Journal of Psychiatry, 33, 789-799. 



25 

 

 

Piccininni, M., Di Carlo, A., Baldereschi, M., Zaccara, G. & Inzitari, D. (2005). 

Behavioral and psychological symptoms in Alzheimer's disease: frequency and 

relationship with duration and severity of the disease. Dementia and Geriatric Cognitive 

Disorders, 19(5-6), 276-281. 

 

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2012). Nursing research. Generating and assessing evidence 

for nursing practice. Philadelphia: Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer busness. 

 

Priebe, G. & Landström, C. (2014). Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och 

begränsningar – grundläggande vetenskapsteori. I Henricson, M. (red). Vetenskaplig 

teori och metod - Från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur, ss. 

32-50. 

 

Richter, T., Meyer, G., Möhler, R. & Köpke, S. (2012). Psychosocial interventions for 

reducing antipsychotic medication in care home residents. Cochrane Database of 

Systematic Reviews, 12(12), CD008634. doi: 10.1002/14651858.CD008634.pub2. 

 

Rolland, Y., Pillard, F., Klapouszczak, A., Reynish, E., Thomas, D., Andrieu, S., 

Riviére, D., & Vellas, B. (2007). Exercise program for nursing home residents with 

Alzheimer´s disease: A 1-year Randomized, controlled trial. Journal of the American 

Geriatrics Society, 55(2), 158-165. 

 

SBU (2014). Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: En handbok. 2 uppl. 

Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 

 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslagen. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

Sink, K. M., Holden, K. F. & Yaffe, K. (2005). Pharmacological treatment of 

neuropsychiatric symptoms of dementia A review of the evidence. The Journal of the 

American Medical Association, 293(5), 596-608. 
 
Socialstyrelsen (2010). Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 

2010 – stöd för styrning och ledning. 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18012/2010-5-1.pdf 
[2016-10-28].  
 
Socialstyrelsen (2014a). Demenssjukdomarnas samhällskostnader i Sverige 2012. 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19444/2014-6-3.pdf 
[2016-11-30]. 
 

Socialstyrelsen (2014b). Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner. 

Kunskapsstöd till verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 



26 

 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19531/2014-10-6.pdf 

[2016-12-01]. 

 

Staedtler, A. V. & Nunez, D. (2015). Nonpharmacological therapy for the management 

of neuropsychiatric symptoms of Alzheimer's disease: linking evidence to practice. 

Worldviews on Evidence-Based Nursing, 12(2), 108-115.  

 

Svansdottir, H. B. & Snaedal, J. (2006). Music therapy in moderate and severe dementia 

of Alzheimer's type: a case-control study. International Psychogeriatrics, 18(4), 613-

621. 

 

Tappen, R. M. & Williams, C. L. (2009).  Therapeutic conversation to improve mood in 

nursing home residents with Alzheimer´s disease. Gerontological nursing, 2(4), 267-75. 

 

Teri,  L., Gibbons, L.E., McCurry, S.M., Logsdon, R.G., Buchner, D.M., Barlow, W.E., 

Kukull, W.A., LaCroix, A.Z., McCormick, W. & Larson, E.B. (2003). Exercise plus 

behavioral management in patients with Alzheimer disease. The Journal of the 

American Medical Association, 290(15), 2015-2022. 

 

Viitanen, M. & Wahlund, L-O. (2007). Kognitiva störningar och demens. I Wahlund, L-

O. (red). Praktisk geriatrik. Stockholm: Liber AB, ss. 133-151.  

 

Visser, S.M.,  McCabe, M. P., Hudgson, C., Buchanan, G., Davison, T.E. & George, K. 

(2008). Managing behavioural symptoms of dementia: Effectiveness of staff education 

and peer support. Aging & Mental Health, 12(1), 47–55. 

 

Voisin, T & Vellas, B. (2009). Diagnosis and Treatment of Patients with Severe 

Alzheimer’s Disease. Drugs Aging, 26(2), 135-144.   

 

Wallengren, C. & Henricson, M. (2014). Vetenskaplig kvalitetssäkring av 

litteraturbaserat examensarbete. I Henricson, M. (red). Vetenskaplig teori och metod - 

Från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur, ss. 482-496. 

 

Williams, C.L. & Tappen, R.M. (2007). Effect of exercise on mood in nursing home 

residents with Alzheimer´s disease. American journal of Alzheimer´s disease and 

other dementias, 22(5), 389-397. 

                                       

Williams, C.L. & Tappen, R. M. (2008). Exercise training for depressed older adults 

with Alzheimer´s disease. Aging & Mental Health, 12(1), 72-80. 

 

Wong, E., Scott, M.L., Briseno, J.R., Crawford, C.L. & Hsu, J-W.Y. (2009). 

Determining critical incident nursing interventions for the critical care setting: A pilot 



27 

 

study. International Journal of Nursing Terminologies and Classifications, 20(3), 110-

121.



 

 

Bilaga 1. Artikelmatris 

Författare, årtal och land Titel och tidskrift Syfte Metod Huvudresultat Bedömning 

Brunelle-Hamann, L., 
Thivierge, S. & Simard, M. 
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Impact of a cognitive 
rehabilitation intervention 
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symptoms in mild to 
moderate Alzheimer's 
disease. 
Neuropsycological 

Rehabilation 

Syftet var att utvärdera 
effekterna av ett 
kognitivt 
rehabiliteringsprogram 
på 12 beteendemässiga 
och psykiska symtom 
hos patienter med mild 
till måttlig Alzheimers. 

En enkelblind, blockrandomiserad, 
"cross-over", kontrollerad studie med 
totalt 15 deltagare. Hälften av 
deltagarna fick kognitiv rehabilitering 
i hemmet under åtta veckor, därefter 
växlade de med kontrollgruppen och 
fick ordinarie omvårdnad.  Totalt 
pågick studien i 24 veckor, 
deltagarnas BPSD testades vid sju 
tillfällen med hjälp av NPI.    

Avvikande motoriskt beteende 
hade ökat. Vanföreställningar 
hade minskat. 
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Cox, E., Nowak, M. & 
Buettner, P. (2011) 
Australien 
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behaviour in people with 
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role of live music. British 

Journal of Occupational 
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om livemusik kan 
minska agiterat 
beteende hos personer 
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disease. Western Journal 
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morgonljus, den andra fick 
eftermiddagsljus. Kontrollgruppen 
fick vanligt inomhusljus. Ljus 
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En icke-randomiserad experimentell 
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deltagare. Kontrollgruppen (n=19) 
fick ordinarie omvårdnad. 
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CMAI vid fem tillfällen under året. 

Det finns inga signifikanta 
skillnader mellan grupperna när 
det gäller agitation under tid. 
Viss effekt på agitation kan ses 
under tiden musikterapin pågår 
och strax därefter. 

Medel 

Mossello, E., Ridolfi, A., 
Mello, A. M., Lorenzini, G., 
Mugnai, F., Piccini, C., 
Barone, D, Peruzzi, A. 
Masotti, G. & Marchionni, 
N. (2011) Italien 

Animal-assisted activity 
and emotional status of 
patients with Alzheimer's 
disease in day care. 
International 

Psychogeriatric 

Association 

Syftet var att bedöma 
vilka effekter 
djurassisterande 
aktiviteter (hundar) 
har på kognition, 
BPSD, känslostatus 
och motorik hos 
personer med svår 
Alzheimers.  

Studien var kontrollerad och icke-
randomiserad och pågick under åtta 
veckor. Deltagarna (n=10) fick både 
ordinarie vård, kontrollaktivitet med 
plyschhund, samt intervention, varje 
del följdes upp med mätningar: 
ABMI, CMAI, CSDD, OERS, NPI 
samt MoBOF.  

Resultatet visade en positiv 
förändring på emotionell status, 
minskad ångest och nedstämdhet 
samt ökat positiva känslor.   

Medel 

Rolland, Y., Pillard, F., 
Klapouszczak, A., Reynish, 
E., Thomas, D., Andrieu, S., 
Riviére, D., & Vellas, B., 
(2007). USA 

Exercise program for 
nursing home residents 
with Alzheimer's disease: 
a 1-year randomized, 
controlled trial. Journal of 

the American Geriatrics 

Society 

Syftet var att 
undersöka hur ett 
motionsprogram kan 
förbättra förmågan att 
genomföra dagliga 
aktiviteter, fysisk 
prestation, 
nutritionsstatus samt 
minska 
beteendestörning och 
depression hos 
personer med 
Alzheimers. 

Randomiserad, kontrollerad studie där 
deltagarna (n=134) delades in i två 
grupper. Interventionsgruppen följde 
ett motionsprogram under 12 
månader. Kontrollgruppen fick 
ordinarie omvårdnad. Uppföljning 
gjordes efter sex och 12 månader med 
hjälp av MADRS och NPI. 

Resultatet visade att motion inte 
gav någon effekt på 
beteendestörningar. 

Hög 

  



 

 

Författare, årtal och land Titel och tidskrift Syfte Metod Huvudresultat Bedömning 

Svansdottir, H. B. & 
Snaedal, J. (2006) Island 

Music therapy in 
moderate and severe 
dementia of Alzheimer's 
type: a case-control study. 
International 

Psychogeriatrics 

Syftet var att studera 
effekterna av 
musikterapi på BPSD 
hos patienter med 
medelsvår och svår 
Alzheimers. 

Fall-kontrollstudie där deltagarna 
(n=38) slumpmässigt delades in i en 
interventionsgrupp och en 
kontrollgrupp. Deltagarna i 
interventionsgruppen fick i grupper 
om 3-4 musikterapi tre gånger i 
veckan under sex veckor. Efter 
ytterligare fyra veckor gjordes en 
uppföljande kontroll.   BPSD 
skattades med hjälp av BEHAVE-AD.  

Stöningar i aktivitet (t.ex. 
vandrande) hade minskat. 
Sammanslogs poängen för 
aggressivitet, ångest och 
störningar i aktivitet ihop hade 
symptomen minskat signifikant 
efter sex veckor. Minskningen 
var inte bestående vid 
uppföljningen.  

Medel 

Tappen, R. M. & Williams, 
C. L. (2009) USA 

Therapeutic conversation 
to improve mood in 
nursing home residents 
with Alzheimer's disease. 
Gerontological nursing 

Syftet var att 
undersöka om 
terapeutiska samtal 
kan förbättra 
nedstämdhet hos 
personer med 
Alzheimer. 

Randomiserad studie där deltagarna 
(n=30) delades i två grupper. 
Interventionsgruppen fick under 16 
terapeutiska samtal. Kontrollgruppen 
fick ordinarie omvårdnad. Mätning 
med DMAS skedde vid 
interventionens början, efter två 
veckor samt vid interventionens slut. 

Resultatet visade att 
behandlingsgruppens positiva 
sinnesstämning ökade och den 
negativa minskade. En 
signifikant skillnad kunde även 
ses i minskad nedstämdhet, apati 
och depressiva symptom. 

Medel 

Williams, C. L. & Tappen, 
R. M. (2007) USA 

Effect of Exercise on 
Mood in Nursing Home 
Residents With 
Alzheimer´s Disease. 
American journal of 

Alzheimer´s disease and 

other dementias 

Syftet var att 
undersöka effekterna 
av motion, promenad 
och samtal på affekt 
och nedstämdhet hos 
personer med 
Alzheimers på särskilt 
boende. 

Studien var en pretest-posttest där 
deltagarna (n=90) slumpmässigt 
delades in i tre grupper: motionsgrupp, 
promenadgrupp eller samtalsgrupp. 
Studien pågick i 16 veckor.  Resultatet 
mättes vid studiens början och slut 
med hjälp av AMS, OAS, AMS och 
DMAS.  

Resultatet visade att deltagarna i 
motionsgruppen hade bättre 
resultat på affekt och 
sinnesstämning. Skillnaden 
mellan promenadgruppen och 
samtalsgruppen var inte 
signifikant. 

Medel 

Williams, C. L. & Tappen, 
R. M. (2008) USA 

Exercise training for 
depressed older adults 
with Alzheimer's disease. 
Aging & Mental Health 

Syftet var att jämföra 
effekterna av motion 
på depressiva 
symptom hos personer 
med Alzheimers 
boende på särskilt 
boende. 

Kvasi-exprimentell studie där 
deltagarna (n=45) slumpmässigt 
delades in i tre grupper: motionsgrupp, 
promenadgrupp eller samtalsgrupp. 
Studien pågick i 16 veckor. Symptom 
mättes vid studiens början och slut 
med hjälp av DMAS, OAS, AMS och 
CSDD.    

Resultatet visade en liten 
förbättring till fördel för 
motionsgruppen gällande affekt, 
sinnesstämning och depressiva 
symptom 

Medel 

 


