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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Demenssjukdomar är progressiva sjukdomar som inte går att bota. Det är vanligt 

förekommande att personer med demenssjukdom drabbas av beteendemässiga och 

psykiska symtom (BPSD). Omvårdnadsmål inom demensvården är att lindra symtom, öka 

välbefinnande och livskvalitet samt stärka hälsa utifrån ett holistiskt synsätt. Musiken har 

tidigare visat positiv inverkan på livskvalitet och välbefinnande inom hälso- och sjukvård. 

Vid demenssjukdom kan symtom av sjukdomen vara ett hinder för livskvalitet och 

välbefinnande.  

 

Syfte  

 

Syftet är att beskriva musikens inverkan på beteendemässiga och psykiska symtom vid 

demenssjukdom samt om vårdpersonal kan tillämpa musik som omvårdnadsåtgärd vid 

demenssjukdom 

 

Metod  

 

Litteraturöversikt med 15 artiklar från flera olika länder användes. Dessa analyserades 

utifrån en integrerad analysmetod och sammanfattades i Sophiahemmet Högskolas matris. 

Artiklarna kvalitetsgranskades och klassificerades utifrån Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag.  

 

Resultat 

 

Passiva och aktiva musikinterventioner visade en positiv effekt på BPSD. Effekterna 

visade sig vara kortvariga. Ångest och oro minskade även i vissa kontrollgrupper. Musiken 

hade en tydlig positiv inverkan på livskvalitet och välbefinnande hos personer med 

demenssjukdom. I experimentgrupperna minskade ofta ångest och oro, agitation och 

aggression samt depression och depressiva symtom. Läkemedelsanvändning mot dessa 

symtom reducerades ofta i experimentgrupperna.  

 

Slutsats 

 

Musik har en positiv inverkan på BPSD och kan inkluderas i omvårdnadsarbetet. 

Betydelsefull upptäckt var olika musikinterventioners inverkan på symtomen. En tydlig 

reducering av läkemedelsanvändning för dessa symtom visades i experimentgrupperna. 

 

Nyckelord: BPSD, Demenssjukdom, Musik, Musikterapi  
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INLEDNING 

I ett arbete inom äldreomsorg är det vanligt förekommande att möta personer med 

demenssjukdom. Vad som även är möjligt att notera är att det kan finnas 

omvårdnadsåtgärder som nyttjas på fel sätt av vårdpersonalen när de vårdar personer med 

demenssjukdom. Personer med demenssjukdom kan ha olika beteendemässiga och 

psykiska symtom som ger en negativ inverkan på deras hälsa. Vårdpersonalen kan 

sannerligen finnas där i mötet med den enskilde och fånga upp olika sinnesstämningar, 

men känner därefter inte alltid till hur de ska hanteras. För att öka välbefinnande och finna 

livskvalitet så ska således rätt verktyg för ändamålet nyttjas. Intresset för musik i vården 

uppkom, och vidare även en tanke om detta skulle kunna användas som omvårdnadsåtgärd 

för att minska olika beteendemässiga och psykiska symtom hos personer med 

demenssjukdom och därmed öka deras välbefinnande.  

 

BAKGRUND 

Demenssjukdom 

Demenssjukdom är en vanligt förekommande sjukdom bland den äldre befolkningen, men 

kan såväl även drabba yngre personer. En demenssjukdom kan påverka minnet, talet och 

personligheten, men kan likväl även bidra till att en persons kognitiva förmåga sviktar i tid, 

rum och person (Skog, 2009). 

 

Antalet personer med demenssjukdom stiger för varje år och enligt Socialstyrelsen (2018) 

lever 130 000 - 150 000 personer med diagnosen i Sverige och år 2050 beräknas antalet 

personer med demenssjukdom nästintill fördubblas till antal. Det finns dock ingen specifik 

uppgift i dagsläget om hur många som drabbas varje år, men uppskattningsvis är det 

20 000 - 25 000 personer per år (Socialstyrelsen, 2018). 

 

En demenssjukdom klassificeras som ett kliniskt syndrom där detta syndrom är av 

progressiv kognitiv karaktär och nedbrytningen störs. Detta leder till en minskad förmåga 

att fungera självständigt. Personer med demenssjukdom upplever således en förändring i 

beteende, funktion och kognition. Själva demenssjukdomen kan se olika ut beroende på 

hur den sviktar kognitivt men de områden som påverkas kan leda till minnesförlust, 

kommunikations och språkfel, agnosi (det vill säga att personen ifråga ej känner igen 

objekt), apraxi (personen har ej möjlighet att utföra uppgifter som tidigare lärts in) och 

slutligen en försämring vad gäller verkställande funktionen (planering, resonemang och 

bedömning). Denna kognitiva funktionsnedsättning beror på de skador som uppstår i 

hjärnbarken som föranleder att synaptiska impulser ej fungerar optimalt, inflammation och 

förändringar i den cerebrala metabolismen (Doung, Patel & Chang, 2017). 

 

För att ställa en klinisk diagnos så ska vissa kriterier uppfyllas, dels ska symtomen för 

demenssjukdom ha förekommit i över 6 månader och det ska dessutom påverka personens 

dagliga liv (Skog, 2009). Demensdiagnosen klassificeras i Sverige utifrån känd eller 

presumtiv orsak, men även av hur stort område som är drabbat av den sjukliga 

förändringen. Den vanligaste orsaken till demenssjukdom i Sverige och västvärlden beror 

på primärdegenerativa demenssjukdomar. En primärdegenerativ demenssjukdom skadar 

strukturer och funktioner i hjärnan och detta leder till att hela centrala nervsystemet 

påverkas (Armanius Björlin, 2004).  
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I primärdegenerativ demenssjukdom ingår Alzheimers sjukdom, 

frontotemporallobsdemens, Lewy Body demens och Parkinsons sjukdom med demens. En 

grupp som utgör ett mindre antal av personer med demenssjukdom ingår i vaskulära 

sjukdomar, dessa brukar även i dagligt tal kallas blodkärlsdemens. I övrigt kan en 

demenssjukdom inträffa vid sekundära sjukdomar som exempelvis vid ett 

alkoholmissbruk. Om det talas om demenssjukdom men i kombination av flera olika sorter 

så går denna under namnet blanddemens (National Institute on Aging 2017).  

 

Behandling vid demenssjukdom 

Då demenssjukdomar är obotliga är god livskvalitet det huvudsakliga målet med 

behandlingen. Idag används fyra godkända läkemedel i Sverige som är avsedda för 

symtom vid demenssjukdom. Dessa är Donepezil, rivastigmin, acetylkolinesterashämmare 

och Galantamin. Syftet med läkemedelsbehandling vid demenssjukdom är att förbättra den 

kognitiva funktionen alternativt bevara funktionen och hämma försämring under en 

begränsad tid. Den kognitiva funktionen ska förbättras vid farmakologisk behandling 

jämfört med utan och den ska sättas ut vid försämring alternativt utebliven förbättring. 

Förutom behandling av kognitiva symtom behandlas även depressiva symtom och 

beteendemässiga och psykiska symtom (Wang et al., 2016). Oavsett farmakologisk eller 

icke-farmakologisk behandling så är målet att förbättra livskvalitet och sakta ner 

progression av sjukdomen. De icke-farmakologiska behandlingsmetoderna för sjukdomen 

varierar men dessa kan till exempel vara akupressur, aromterapi, massage- och 

beröringsterapi, ljusterapi och musikterapi (Abraha et al., 2017).  

 

Omvårdnad vid demenssjukdom  

Att drabbas av demenssjukdom innebär att uppgifter som kan ha ansetts som enkla tidigare 

i livet kan bli svårare att hantera. Dessutom blir den drabbade personens autonomi och 

integritet alltid påverkad och begränsad. Personer med demenssjukdom kan både helt och 

delvis sakna förmåga att ta egna beslut över sitt eget liv. Utmaningen som ställs vid 

omvårdnad av personer med demenssjukdom är att vårdaren ska försöka utifrån personens 

livshistoria fatta beslut om vardagliga delar som till exempel vad personen vill äta för 

frukost och om personen vill ta en promenad (Almén, Angur & Axelsson, 2017). 

 

Vid omvårdnad av personer med demenssjukdom kan det vara svårt att utgångsläget ska 

vara att behandla personen i enhet som en person utan demenssjukdom skulle behandlas. 

Personen kan bli mycket förvirrad, uppleva agitation och frustration över situationen. Det 

blir då svårt för vårdaren att veta vilket tillvägagångssätt som ska användas vid dessa 

situationer. Genom att disponera extra tid som är nödvändig för dessa personer kan 

resultatet bli positivt för vårdsituationen då personen kan bli samarbetsvillig och 

engagerad, att rusa genom omvårdnaden kan leda till stor skada. Som vårdpersonal måste 

arbetet grunda sig i patientens positiva emotioner då detta sätter spår på vidare omvårdnad. 

Då personer med demenssjukdom har ett känslomässigt minne är det av stor vikt att inte 

göra upplevelsen av vården negativ för personen. Om en sjuksköterska ska ta ett blodprov 

på en person med demenssjukdom kommer personen kanske inte komma ihåg provet, men 

om upplevelsen är dålig kan personen få ett traumatiskt minne av blodprovstagningen och 

till exempel associera sjukhusmiljön till detta (Juhasz, 2016).  

 

Hälsa  

Hälsa är inte endast frånvaro av sjukdom utan definitionen är en helhetssyn där 

människans alla olika delar ingår. Dessa är kropp, själ och ande. Synen på hälsa handlar 
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således om den inneboende förmågan som varje människa har och hälsan influeras av vilka 

upplevelser som personen själv anser sig ha (Eriksson, 2018). En definition av hälsa är att 

hälsa är en positiv del som påverkar känslan av välbefinnande. Hälsa hör även nära 

samman med begreppet motivation (Eriksson, 2018). Att känna välbefinnande och uppleva 

livskvalitet har olika kriterier beroende på vad som står i fokus. En person som är sjuk kan 

fortfarande känna hälsa utifrån sitt sinne och spirituella perspektiv. Personen kan till 

exempel känna kontroll, glädje, hopp och en mening med livet trots att personens kropp är 

sjuk, likväl tvärtom. Allt från bland annat personens kropp, sinne, känsla, relationer, 

kommunikation och miljö är viktiga för välbefinnandet (Jolliffe et al., 2018).  

 

Om synsättet på hälsa inte längre är begränsat till sjukdom eller frånvaro av sjukdom i sig 

kan även behandlingen se annorlunda ut för den specifika personen. En person kan uppnå 

hälsa även om inte sjukdomen i sig behandlas. Genom att till exempel hjälpa en person 

med demenssjukdom att förbättra sin självreglering, självkontroll och sitt fokus kan även 

personen upplevas friskare utifrån ett subjektivt perspektiv (Wells, Baute & Wahbeh, 

2017).  

 

Hälsa och ohälsa vid demenssjukdom  

Vad gäller delaktighet och interaktion så anses detta vara något som en person med 

demenssjukdom kan finna meningsfullt. För att kunna uppnå en god livskvalitet och 

därmed även hälsa så är det således av särskilt stor vikt att personen med demenssjukdom 

känner sig motiverad till delaktighet och interaktion och genom detta uppnå en 

meningsfullhet som i sin tur kan leda till en god livskvalitet och hälsa (Hellström & 

Hydén, 2016).  

 

Sjukdomen har negativ påverkan på det sociala livet då såväl ensamheten ökar och 

självkänslan minskar under sjukdomens förlopp. Dessa symtom kan i sin tur leda till både 

depression och ångest för den drabbade (Garrido et al., 2017). När en person drabbas av en 

demenssjukdom påverkas även personens beteendemönster. Det kan handla om att 

personen uttrycker en ökad oro eller aggression mot sin omgivning, men också uttrycker 

nedstämdhet och apati. Dessa symtom brukar benämnas som Beteendemässiga och 

Psykiska Symtom vid Demenssjukdom och förkortas som BPSD (Edberg, 2011). BPSD 

benämns även som neuropsykiatriska symtom, dessa är en heterogen grupp av icke-

kognitiva symtom och beteenden. BPSD är lika kliniskt relevant för demenssjukdomen 

som de kognitiva symtomen av anledning för att de i hög utsträckning korrelerar med den 

funktionella och kognitiva regressionen som uppstår hos personer med demenssjukdom. 

BPSD inkluderar agitation, aggression, motståndskraft mot vård, ångest, upprymdhet, 

irritabilitet, depression, apati, hämningslöshet, vanföreställningar, hallucinationer och 

sömn- och aptitförändringar. Detta drabbar minst 90 procent av alla personer som lever 

med en demenssjukdom någon gång under sjukdomstiden. Symtomen påverkar individen 

själv men också anhöriga, vårdpersonal och medboende negativt (Cerejeira, Lagarto & 

Mukaetova-Ladinska, 2012). 

 

Det är vanligt förekommande att olika psykopatologiska särdrag uppstår i samma förlopp, 

men de kan även uppstå individuellt vilket dock är desto mindre vanligt förekommande. 

Av denna anledning brukar kategoriseringen av BPSD samlas ihop i en och samma 

kategori till följd av dess förlopp, prognos och svar på behandling (Cerejeira, Lagarto & 

Mukaetova-Ladinska, 2012). 
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Agitation och aggression hos personen med demenssjukdom kan uttrycka sig i olika 

former. Det är av stor vikt att som vårdgivare vara lyhörd och utröna vad agitation och 

aggression beror på och vilken den eventuellt utlösande händelsen var. Bortsett från 

eventuella händelser som kan sammankopplas med den eventuella agitationen eller 

aggressionen så kan även detta härledas till hallucinationer, paranoida inslag men även 

såväl sjukdomsprogressionen i sig själv. Agitation kan tillika bero på att personen med 

demenssjukdom motsätter sig hjälp och stöd i sina dagliga aktiviteter (Ooi, Yoon, How & 

Poon, 2018).  

 

Depression hos personer med demenssjukdom kan uppstå när som helst i 

sjukdomsförloppet. Depressionen kan uttrycka sig via exempelvis trötthet, 

koncentrationssvårigheter, och sömnlöshet. Patofysiologiska förklaringar till depression 

hos personer med demenssjukdom kan bero på förändringar i dopaminerga, noradrenerga 

och serotonerga systemen (Han et al., 2018).  

 

Ångest förefaller vara underbehandlad hos personer med demenssjukdom, detta till följd 

av att deras grundsjukdom påvisar liknande symtom som ångesten i sig själv. Ångest hos 

personer med demenssjukdom korrelerar med depression, bortsett från detta kan den 

uppstå i form av ångest som återfinns med somatiska symtom såväl som ångestattacker och 

brist på social interaktion. Ångest är en av de största orsakerna till en undermålig 

livskvalitet hos personer med demenssjukdom (Han et al., 2018).  

 

Apati brukar kliniskt beskrivas som en störning där avsaknad av motivation, känsla och 

kognitioner ingår. Detta i sin tur påverkar relationen till både vårdgivare och närstående. 

Personer med demenssjukdom som är apatiska behöver stöd i form av uppmaning att 

verkställa sina dagliga aktiviteter och uppgifter såsom att exempelvis borsta tänderna eller 

klä på sig (Baake et al., 2018) 

 

Det är vanligt förekommande hos personer med demenssjukdom med viktförlust och detta 

kan i sin tur leda till en undernäring. Det är av stor vikt att utröna vad viktförlusten beror 

på då det kan ha många olika anledningar såsom avsaknad av aptit, problem med tänder, 

svårigheter att svälja såväl som att tugga men även oro och rastlöshet hos personer med 

demenssjukdom kan föranleda ett ökat energibehov (Albanese et al., 2013). Personer med 

demenssjukdom har förändringar i hjärnan och dessa påverkar sömnen och leder till 

sömnsvårigheter som kan påverka att det blir en förändrad dygnsvila alternativt att 

personen med demenssjukdom sover väldigt ytligt och vaknar upp ett flertal gånger under 

vilan. Även själva åldrandet har en inverkan på sömnen där en äldre person får en 

förändrad sömn och där ytliga sömnen ökar i längd och den djupa sömnen minskar, därav 

kommer djupsömnen ej bli lika lång som i sin tur kan leda till att personer med 

demenssjukdom känner sig tröttare. Då uppfattningen om tid är förändrad hos personer 

med demenssjukdom så kan även detta påverka och föranleda svårigheter att skilja mellan 

dag och natt. Andra anledningar till sömnstörningen kan tillika bero på oro, depression, 

smärta, klåda samt läkemedelsbiverkningar (Rose & Lorenz, 2010). 

 

Musik i hälso- och sjukvården 

Musik har sedan århundraden tillbaka använts för att påverka människans sinnen. Då 

musiken påverkar både känslor och kognitiva funktioner har den länge använts för att 

uppnå en läkande effekt. Florence Nightingale introducerade denna användning av musik 

som en terapeutisk metod under krimkriget. Senare, under andra världskriget, uppkom 
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vidare studier om hur människans känslor kan påverkas beroende av vilken musik som 

spelas. Det var dock inte förrän sent 1900-tal som det som idag kallas musikterapi uppkom 

(Viljinski, Hirst & Goopy, 2018).  

 

Vid lyssnande av musik påverkas hela människans hjärna och nervbanor mellan höger och 

vänster hjärnhalva sammankopplas och arbetar tillsammans. Hormonerna oxytocin och 

testosteron frigörs och både dopamin och serotonin ökar. Detta gör att den kroppsegna 

smärtlindringen ökar och personer kan uppleva mindre smärta och känsla av behag. Då 

hela hjärnan påverkas stimuleras även olika system och funktioner i hjärnan. Motivationen 

kan då öka, minnesfunktioner och uppmärksamhet kan stärkas, vidare kan även känslor 

uppstå då limbiska systemet påverkas (Fagius, 2015). 

 

Musikterapi  

Begreppet musikterapi kan lättast förstås genom att uppdelas i form av musik och terapi 

där terapin har sin grund i therapeia som är ett grekiskt ord för behandling. Terapi beskrivs 

som en behandlingsmetod för att lindra, och i största utsträckning bota olika besvär och 

sjukdomar. Inom musikterapin är det musiken som är i fokus och musiken som är 

behandlingsmetoden. Det är musiken i sig, det vill säga dess rytm och melodi, som utgör 

en helande process och främjar människans hälsa utifrån ett holistiskt synsätt (Grönlund, 

Alm & Hammarlund, 1999). 

 

Musikterapi kan leda till ökad aktivitet hos personer då det inte endast omfattar lyssnande 

av musiken utan kan även inkludera dans, sång och att spela musik (Garrido et al., 2017) 

Musikterapi kan dessutom få personen att komma i kontakt med sina egna känslor och på 

så sätt få personen att tänka tillbaka på livet och minnas sin livshistoria (Viljinski, Hirst & 

Goopy, 2018). Genom att komma i kontakt med sin barndom och väcka känslor från 

tidigare i livet kan personen känna intensiva känslor av att vara glad, ledsen, förtvivlad och 

ilsken. Detta då musiken i sig frambringar känslor som ligger bortom orden (Grönlund et 

al., 1999). 

 

Musik som omvårdnadsåtgärd vid demenssjukdom  

Musiken bidrar i hög grad till äldre personers livskvalitet och framförallt vid 

demenssjukdom. Genom att lyssna på musik och delta i musikaliska aktiviteter ges 

möjligheten för personen att bygga på sin självidentitet, främja sociala interaktioner och 

bevarar känslan av välbefinnande (McCabe, Greasley-Adams & Goodson, 2013). Musik 

med en långsam rytm har en tendens att ha en lugnande effekt hos människor. Musiken 

används för att komma i kontakt med den enskilde individen och dennes personlighet och 

på så sätt skapa en trygg plats för människan (Grönlund et al., 1999).  

 

Theorell (2009) beskriver hur människor får ett ökat välbefinnande av musik och använder 

det som hjälpmedel för att framkalla känslor som att vara glad och ledsen. Theorells (2009) 

studier om musik och hälsa visar även samband mellan dessa utifrån ett 

folkhälsoperspektiv då det anses vara hälsofrämjande att sjunga i en kör relaterat till den 

sociala aspekten. Att känna samhörighet skapar en meningsfullhet hos människan.  

 

Musiken ökar kognitiva funktioner och då den inkluderar kommunikation och språk kan 

den även användas som ett verktyg för kommunikation, både mellan människor men också 

för att få kontakt med inre känslor (Osman, Tischler & Schneider, 2016). Musiken kan 

således få personen med demenssjukdom att stärka sitt inre jag, bli mer vital, men även då 

personen ifråga kommer i kontakt med sitt inre så kan det leda till att personen ifråga kan 
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beskriva sina känslor på ett djupare sätt. Musik kan alltså sätta ton för de känslor personen 

bär inombords (Andersson & Jungeström, 2008). 

 

Sjuksköterskans etiska kod och roll 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver omvårdnad som sjuksköterskans primära 

och specifika kompetens. Begreppet omvårdnad grundar sig i en humanistisk människosyn 

och sjuksköterskan ansvarar för att självständigt arbeta för att främja hälsa. Det är viktigt 

att omvårdnadsarbetet och omvårdnadsåtgärder är utifrån patientens primära behov och 

utgår från patientens resurser och problem. Sjuksköterskan ska i sitt arbete ständigt erbjuda 

möjligheter att förbättra, återfå eller bibehålla sin hälsa. De grundläggande 

ansvarsområden sjuksköterskan har är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande. Sjuksköterskan arbetar för att hjälpa personer uppnå bästa möjliga 

välbefinnande och livskvalitet. Den legitimerade sjuksköterskans arbete ska också alltid 

präglas av ett etiskt förhållningssätt och ICN:s etiska kod (2017) beskriver riktlinjer för 

detta. Koden omfattar fyra områden och är internationell samt utgår från mänskliga 

rättigheter (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Kodens första område beskriver sjuksköterskan och allmänheten. Med detta menas det att 

sjuksköterskan ska i första hand rikta sig mot människor i behov av vård. Sjuksköterskan 

ska även i sitt arbete främja en miljö där mänskliga rättigheter gynnas och att patienter får 

lämplig och tillräcklig information som är en grund för samtyckte inom vården. 

Sjuksköterskan ska hantera uppgifter konfidentiellt. Sjuksköterskan ska verka för social 

rättvisa och jämlikhet, visa respekt och främja integritet i sitt arbete (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Kodens andra område beskriver sjuksköterskan och yrkesutövningen. Med detta innebär 

det att sjuksköterskan har ett personligt ansvar vid utövning av sitt yrke och ska ständigt 

upprätthålla sin kompetens för arbetet. Det innebär även att sjuksköterskan själv ska sköta 

sin hälsa så att förmågan att ge god vård inte påverkas negativt. Sjuksköterskan ska även 

alltid uppträda på ett sätt som gör att allmänhetens förtroende ökar och vid användning av 

ny teknik ska inte patienternas säkerhet påverkas negativt (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2017).  

 

Det tredje området beskriver sjusköterskan och professionen. Med detta menas att 

sjuksköterskan har huvudansvaret för att tillämpa godtagbara riktlinjer inom omvårdnad, 

forskning, utbildning och ledning. Sjuksköterskan ska alltid arbeta evidensbaserat och 

utveckla samt upprätthålla omvårdnadens värdegrund (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2017).  

 

Det fjärde området beskriver sjuksköterskan och medarbetare. Sjuksköterskan ska 

respektera sina kollegor och medarbetare och främja ett gott samarbete inom vården. 

Sjuksköterskan ska även ingripa för att skydda enskilda personer eller allmänhet när deras 

hälsa är hotad av medarbetare eller andra personer (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Personcentrering  

Personcentrerad vård är en etisk utgångspunkt som innebär att det ska finnas ett 

partnerskap mellan patient och vårdare. Med detta menas det att patienten är en 

medmänniska med specifika förmågor och behov. Det är därför viktigt att vårdpersonalen 

tar del av patientberättelsen. Genom att lyssna på patientens berättelse kan vården grunda 
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sig i den enskilda individens egna behov och resurser kan identifieras. Dokumentationen är 

även viktig i personcentrerad vård och det bör finnas en hälsoplan i patientens journaler. 

Det är även viktigt att denna ständigt uppdateras och att det ska vara möjligt att följa 

patienten i journalen (Ekman, 2017).  

 

Teoretisk utgångspunkt  

KASAM 

Begreppet KASAM utvecklades av Aaron Antonovsky och betyder känsla av 

sammanhang. Detta kan i enkelhet förklaras som att KASAM är en bedömningsram för hur 

en person kan hantera besvär i sin vardag. KASAM har tre olika delar och de är 

begriplighet, det vill säga en förmåga att förstå, värdera och göra en bedömning av 

företeelser i livet. Vidare är den andra delen hanterbarhet som syftar till en förmåga att 

kunna bemöta och ta in de olika företeelserna i livet utan att påverkas av själva 

företeelserna i sig själv. Slutligen, den sista delen, benämns som meningsfullhet, denna 

syftar till en uppfattning om att kunna ha inflytande i olika graverande situationer som kan 

uppstå i livet och känna att dessa är påverkbara, att känna en känsla av mening med allt 

som sker i livet. Dessa tre dimensioner ger uttryck i hur en person har möjlighet att 

handskas med svåra situationer i livet. Olika grader av de tre delarna av KASAM är 

individuella och kan upplevas olika hos diverse personer och kan även variera över tid och 

sammanhang (Antonovsky, 2005; Eriksson & Lindstrom, 2007). 

  

Desto högre KASAM, desto mer kapacitet har en person att kunna hantera situationer i 

livet som kan anses vara besvärande. Detta relateras till den psykiska hälsan där en person 

med ett högt KASAM har en god psykisk hälsa och en med ett lägre KASAM har en sämre 

psykisk hälsa. Ångest och depression har således visat sig associera med ett lägre med 

KASAM (Kjallman Alm, Hagglund, Karl-Gustaf & Ove, 2015). En persons perceptuella 

syn på livet kan påverka dennes KASAM där en person som inom sig har en stärkt 

hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet på ett enklare sätt kan hantera betungande 

situationer som uppstår i livet. Hälsofrämjande aktiviteter för att stärka den perceptuella 

synen och därmed KASAM kan således föranleda att beteendemässiga reaktioner på 

stressiga situationer på ett enklare sätt kan hanteras (Super, Wagemakers, Picavet, 

Verkooijen & Koelen, 2015). 

 

Själva meningsfullheten har stort inflytande i hälsan då de personer som finner mening i 

olika situationer som kan anses betungande även också uppnår en god hälsa (Antonovsky, 

2005). Ett mål när en person med demenssjukdom vårdas bör således utifrån KASAM vara 

att personen med demenssjukdom bör erhålla ett gott socialt stöd och som vårdare bör 

vårdandet utgå från att finna verktyg som gör att exempelvis stressfulla situationer kan 

hanteras. Vidare ska detta anpassas utifrån personen med demenssjukdoms livsvärld, detta 

är själva byggstenen för det salutogena arbetssättet (Childers, 2019). 

 

Problemformulering 

Då befolkningen i Sverige blir äldre ökar antalet personer med demenssjukdomar. 

Demenssjukdom är en progressiv sjukdom som ej är möjlig att bota. Personer med 

demenssjukdom kan ha en avsaknad av möjlighet till att kunna kommunicera, ha tydliga 

minnesbesvär och svårt att tolka olika sinnesintryck. Vårdpersonal som möter personer 

med demenssjukdom ansvarar bland annat för att skapa en trygg och tillitsfull relation 

tillsammans med personen och anhöriga och målet är hälsa utifrån ett holistiskt synsätt.  
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Cirka 90 procent av alla som lever med demenssjukdom drabbas också av psykiska och 

beteendemässiga symtom som är ett hinder för hälsa, livskvalitet och välbefinnande. För 

att kunna uppnå en så god hälsa som möjligt och därmed öka välbefinnande hos personen 

med demenssjukdom så är avsikten med denna litteraturöversikt att redogöra musikens 

inverkan på BPSD. Användandet av musik i hälso- och sjukvården är vanligt 

förekommande och kan hjälpa personen att komma i kontakt med sina känslor och öka 

välbefinnande. Vid demenssjukdom uppträder en rad olika symtom som kan stå som 

hinder för personens hälsa och välbefinnande och därför bör det undersökas om musik kan 

lindra dessa symtom.  

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva musikens inverkan på beteendemässiga och psykiska symtom vid 

demenssjukdom. 

 

METOD 

Val av Metod 

En litteraturöversikt valdes som studiedesign. Denna typ av studiedesign gör det möjligt att 

analysera valda studier och gör det möjligt att kunna beskriva den samlade kunskapen som 

finns tillgänglig inom området. Ytterligare motivering till valet är att en litteraturöversikt 

vilar på en evidensbaserad grund och på så sätt stärker detta metodens och därmed 

examensarbetets evidensvärde (Henricson, 2017). Det resultat som utvinns av en 

litteraturöversikt gör det även möjligt att studera aktuell forskning i det området som valts, 

vidare kan denna studiedesign utgöra en bas för framtida arbeten på en högre nivå. 

Litteraturöversikten kan även vara en stärkande grund för att förbättringsarbete för hälso- 

och sjukvården (Friberg, 2017). De studier som innefattades var främst av kvantitativ 

design, den kvantitativa ansatsen bygger på att verkligheten studeras utifrån ett objektivt 

och förutsättningslöst synsätt (Forsberg & Wengström, 2015). Enligt Forsberg och 

Wengström (2015) så ska forskningsfrågan motivera val av metod, och utifrån det ämnet 

som valts vad gäller att studera personer med demenssjukdom som kan ha en avsaknad av 

förmåga att kunna kommunicera, tolka och förstå så kan en mer kvantitativ ansats anses 

som mer lämplig och tillförlig. 

 

Urval 

Enligt Forsberg & Wengströms (2016) urvalsprocess har sökorden först definierats och 

sedan urvalskriterier bestämts. Därefter genomfördes databassökningar. Till sist valdes 

relevanta artiklar kopplade till syftet ut och dessa kvalitetsgranskades och lästes av 

författarna.  

 

Avgränsningar 

Vid databassökningen utfördes en avgränsning i årtal där artiklar från 2009-2019 ingick. 

Artiklar från 2009 - 2019 valdes utifrån en strävan att denna uppsats skulle få möjlighet att 

ta del av resultat som var av så relevant forskning som möjligt vilket är i enighet med vad 

Forsberg & Wengström (2016) föreslår. För att minska risk för feltolkningar och 

missförstånd vad gäller språket så valdes i enighet med Polit & Beck (2017) att välja ett 

språk som författarna förstår väl, därav begränsades sökningarna till det engelska språket. 
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Inklusionskriterier  

Artiklar som valdes var både kvalitativa såväl som kvantitativa. De artiklar som valdes var 

peer reviewed, det vill säga att artiklarna kontrolleras av experter inom området för en 

eventuell revidering innan de publicerades (Helgesson, 2015) För att finna relevanta 

artiklar som motsvarade syftet för litteraturöversikten så valdes artiklar där det var 

personer med demenssjukdom som deltog. Alla kön och åldrar inkluderades, vidare 

inkluderades alla olika demenssjukdomar. Personer med demenssjukdom återfinns i alla 

delar av världen och med hänsyn till detta så har det i urvalsprocessen inkluderats artiklar 

från olika länder. Artiklar vars resultat beskrev avskrivande eller användande av 

farmakologisk behandling av BPSD som ett mätvärde för den musikterapeutiska effekten 

inkluderades även i litteraturöversikten.  

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som handlade om farmakologiska behandlingar i kombination med musikterapi 

uteslöts då detta arbete endast studerade den icke farmakologiska behandlingsmetoden av 

musikterapi. Vidare uteslöts även artiklar som ej innefattade symtomen av BPSD.   

 

Datainsamling 

Sökstrategi var att använda Public Medline (PubMed) och The Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) för att få fram relevanta vetenskapliga 

artiklar utifrån området. Dessa databaser är till en fördel då de begränsas till det 

medicinska området och CINAHL innehåller artiklar kopplade till i synnerhet omvårdnad 

(Karlsson, 2017). En träff med Sophiahemmet Högskolas bibliotek bokades in för 

vägledning i hur databaser skulle användas. Där bestämdes, i samråd med personal från 

biblioteket, de MeSH-terms som skulle användas för databassökningen. De MeSH-terms 

som användes var “Dementia” AND “Music” OR “music therapy”. Booleska termer som 

“AND” och “OR” användes för att kombinera alternativt särskilja dessa sökord. CINAHL 

headings som användes var “Music therapy” och “Dementia”. Artiklarna som inte fanns i 

fulltext beställdes via Sophiahemmet Högskolas bibliotek.  

 

Under april 2019 gjordes flera databassökningar av författarna och sammanlagt hittades 

425 artiklar. Av dessa artiklar lästes 97 abstracts och 45 hela artiklar. Dubbletter 

anträffades i båda databaserna. Utifrån dessa artiklar valdes sedan 15 relevanta artiklar för 

studiens syfte. (Tabell 1) redovisar dessa sökningar i databaserna som gjordes i april, 

denna tabell visar hur många abstracts som lästes, hur många artiklar som lästes i fulltext 

samt hur många artiklar som inkluderades i studiens resultat.  
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Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed och CINAHL 

 

Databas 

Datum  
Sökord Antal 

träffar 
Antal 

lästa 

Abstrac

ts 

Antal 

lästa 

artiklar 

i fulltext 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

2019-04-18 
((music[MeSH Terms]) OR 

music therapy[MeSH Terms]) 

AND dementia[MeSH Terms]  

254 70 30 10 

Cinahl  
2019-04-18 

( (MH ”Music Therapy") AND 

(MH "Dementia") ) 
171 25 15 5 

TOTALT   425 95 45 15 

 

 

Databearbetning  

Kvantitativa såväl som kvalitativa artiklar har använts i denna uppsats för att kunna belysa 

området utifrån ett större perspektiv. För att få en överblick över artiklarnas innehåll lästes 

titlar och abstracts. En databearbetning utfördes därefter för att analysera artiklarna. Detta 

för att se om innehållet i artiklarna var relevanta och om kriterierna var uppfyllda för att 

involveras i denna studie. Dessa valda artiklar studerades individuellt hos författarna och 

diskuterades sedan tillsammans. De valda artiklarna sparades som länkar i ett separat 

dokument som båda författarna hade tillgång till och detta var grunden för de 15 utvalda 

artiklarna som inkluderades i resultatet. För att kunna värdera kvaliteten i artiklarna 

krävdes en granskningsmall (Kristensson, 2017). Den granskningsmall som användes var 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag som modifierats av Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) (Bilaga A). Utifrån 

bedömningsunderlaget klassificerades artiklarna som antingen hög kvalitet (I), medel 

kvalitet (II) och låg kvalitet (III). Av artiklarna som inkluderades var 11 av medel kvalitet 

(II) och fyra av hög kvalitet (I). Inga artiklar inkluderade i resultatet var av låg kvalitet 

(III). Granskningen skedde innan artiklarna inkluderades i resultatet.  

 

Dataanalys  

Artiklarna analyserades utifrån en integrerad analysmetod. Med detta menas att författarna 

analyserat artiklarna med syftet att finna eventuella likheter och skillnader för att sedan 

skapa kategorier för resultatet (Kristensson, 2017). De valda artiklarna lästes först 

individuellt av författarna och sedan tillsammans i samband med diskussion. De valda 

artiklarna skrevs ut och material ur artiklarnas resultat som svarade på denna studiens syfte 

markerades med överstrykningspenna. Dessa skrevs det korta sammanfattningar om i ett 

dokument där det beskrevs vilken typ av studie det var och kortfattat vad resultatet visade 

på. Detta för att kunna underlätta dataanalysen för författarna. Sammanställningarna lästes 

upp och författarna diskuterade dessa tillsammans. Utifrån dessa diskussioner upptäcktes 

mönster i resultatet av de valda artiklarna och huvudkategorier för resultatet kunde 

urskiljas. 
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Forskningsetiska överväganden 

Detta arbete har strävat efter ett etiskt förhållningssätt. Ett etiskt förhållningssätt bör finnas 

i forskning (Kristensson, 2017). Det finns etiska riktlinjer för forskning där människor 

ingår, till stöd för detta används en deklaration som benämns som 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013). Denna deklaration har i 

syfte att personer som ingår i forskning ska skyddas. I Helsingforsdeklarationen är det 

vidare möjligt att läsa att de forskningsstudier där människor ingår ska etiskt granskas 

(World Medical Association, 2013). Därav valde författarna att reflektera, analysera och 

etiskt diskutera de artiklar som lästes, artiklarna valdes även utifrån att de var godkända av 

en etisk kommitté. Forskningsetik är viktigt då ett vetenskapligt arbete är till för att 

förbättra kunskap och på så sätt förbättra individers liv (Henricson, 2013). För att utgå från 

forskningsetiska principer ska sökandet vara systematisk och det ska säkerställas att det är 

ny kunskap som aspireras (Helgesson, 2015). Vidare, för att examensarbetet ska vara 

objektivt krävs det ett ständigt neutralt bejakande av material och även att tidigare 

föreställningar i största utsträckning ej inkluderas. Bortsett från detta ska det beaktas att 

vid referens till tidigare studier så ska inte andemeningen i texten som hänvisas förändras. 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) så kan studier som är allmänna litteraturöversikter 

visa en viss tvetydighet i slutsatserna. Slutsatserna kan vara färgade av forskarens egna 

tankar och idéer om ett visst område och det finns även en risk att det finns skillnader i hur 

slutsatserna ser ut utifrån vilken forskare som studerat området. 
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RESULTAT 

I litteraturöversiktens resultat ingår 15 artiklar som presenteras i en matris (Bilaga B). 

Artiklarna inkluderade i resultatet är även markerade med en asterix (*) i referenslistan. 

Resultatet inkluderade studier från Singapore (1), USA (1), UK (1), Japan (1), Italien (2), 

Finland (1), Taiwan (2) Spanien (3), Tyskland (1), Australien (1), och Norge (1).  Av dessa 

15 artiklar har 5 kategorier identifierats. Dessa kategorier är humör och känslor, ångest och 

oro, depression och depressiva symtom, agitation och aggression och livskvalitet och 

välbefinnande vilka beskrivs nedan. 

 

 

Humör och känslor 

Studien av Hsu et al (2015) visade hur individuell musikterapi har en mycket positiv effekt 

på deltagarnas humör och känslor. Studiens resultat baserades på NPI-skalan 

(Neuropsychiatric Inventory) som används vid mätning av beteendemässiga och psykiska 

symtom hos personer med demenssjukdom och intervjuer med vårdare. Studien 

inkluderade två grupper. En grupp deltog i musikterapi och en kontrollgrupp fick 

standardvård. Vårdarna beskrev en tydlig förbättring och samtliga symptom som skalan 

infattar hos personer i experimentgruppen. Framförallt deltagarnas känslor och humör, som 

observerades och graderades, hade påverkats positivt (Hsu et al., 2015). Gemensamt i fyra 

randomiserade studier var att musikintervention, både passiv och aktiv, visade en 

förbättring på humör och känslor hos personer i experimentgruppen men att deltagarnas 

känslor och humör försämrades i kontrollgruppen (Hsu et al., 2015; Raglio et al., 2015; 

Ridder et al., 2013; Särkämö et al., 2016). En studie delade upp grupper i passiva och 

aktiva musikinterventioner som båda visade parasympatisk dominans, vilket innebär 

minskad stress, hos de deltagande och kortvarig positiv påverkan på deltagarnas humör, 

däremot visade den aktiva gruppens deltagare påverkas positivt under längre tid än den 

passiva gruppen. Den aktiva gruppen hade störst positiv påverkan på humör men den 

passiva gruppen visade ha ett lugnare humör efter musikinterventionen än innan. Ingen 

påverkan på humör eller känslor visades i kontrollgruppen (Sakamoto, Ando & Tsutou, 

2013) 

 

Raglito et al (2015) artikel visades inga skillnader gällande humör och känslor i 

experimentgrupp och kontrollgrupp där båda grupperna hade minskat sina 

beteendemässiga symtom och ökat livskvalitet. Resultatet visade att musikterapi i grupp 

hade en positiv påverkan på NPI-skalan med tillhörande förbättringar av humör och 

känslor och hjälpte deltagarna att komma i kontakt med sina känslor genom musiken (Hsu 

et al., 2015; Raglito et al., 2015). Det visade även att sång i grupp hade en positiv påverkan 

på deltagarnas humör (Särkämö et al., 2016). I studien av Sakamoto, Ando & Tsutou 

(2013) studerades även symtom av paranoida och motoriska störningar, dessa reducerades 

i experimentgruppen med interaktiv musikintervention. I båda grupperna reducerades 

symtom av fobier och känslomässiga störningar, men inte i kontrollgruppen som fick 

standardvård. Detta i sin tur ledde till förbättring av känslor och humör i 

experimentgrupperna.  

 

Ångest och oro 

Fem studier visade att användandet av ångestdämpande läkemedel minskade hos patienter 

som deltagit i musikintervention jämfört med patienter som fått standardvård i 
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kontrollgrupperna (Gomez Gallego & Gomez Garzia, 2017; Raglio et al., 2015; Sánchez et 

al.,2016; Sung et al., 2011; Thomas et al., 2017). 

 

Sung et al (2011) undersöker effekten av musikintervention i grupp på personer med 

demenssjukdom. Experimentgruppen tilldelades slagverksinstrument för att spela musik 

med och kontrollgruppen tilldelades vanlig vård utan musikintervention. Resultatet visade 

att experimentgruppen fick betydligt lägre ångest än de deltagande i kontrollgruppen. 

Däremot reducerades även kontrollgruppens nivå av ångest under de 6 veckorna som 

experimentet pågick. Raglio et al (2015) beskriver liknande resultat då även 

kontrollgruppens BPSD har påverkats under experimentet. Måttskalorna som användes 

under experimentet var Neuropsychiatric Inventorty (NPI), Conrell Scale for Depression in 

Dementia (CSDD) och Cornell-Brown Scale for Quality of Life in Dementia (CBS-QoL). 

BPSD var reducerat i samtliga grupper mätt på NPI-skalan och resultatet visade att 

framförallt ångest och oro hade minskat i samtliga grupper. Anledningen till beskrivs som 

att då experimentgruppens BPSD har påverkats så har detta lett till mindre oordning och 

ökat lugn på vårdboendet så även kontrollgruppen påverkats positivt. I Sakamoto et al 

(2013) studie beskrivs det hur lyssnades av musik hade en tydlig positiv effekt på ångest 

och oro jämfört med andra beteendemässiga och psykiska symtom. Både Sung et al (2011) 

och Sakamoto, Ando & Tsutou, (2013) visade resultat där musikens effekt på oro och 

ångest bibehölls 4 veckor efter avslutad behandling.  

 

Depression och depressiva symtom 

I tre studier visades en signifikant reducering av depression hos personer med 

demenssjukdom hos experimentgruppen (Chu et al., 2013; Raglio et al., 2010; Werner et 

al., 2015). Effekterna uppkom direkt efter första interventionen (Chu et al., 2013; Raglio et 

al., 2010). Werner et al (2015) visade en tydlig minskning av depressiva symtom hos 

personer som deltagit i musikterapi jämfört med deltagarna i gruppen som deltagit i 

fritidssång. Under de första fem veckorna minskade depressiva symtom hos deltagarna i 

gruppen med interaktiv musikterapi medan de ökade i gruppen med fritidssång. Dessa 

skillnader bibehölls under de 10 veckor som experimentet pågick. I studien av Särkämö et 

al (2016) minskade trötthet hos personerna i sånggruppen, därmed även depressiva 

symtom. Dessa effekter visades endast i första uppföljningen av studien och inte i andra. I 

studien av Chu et al (2013) upphörde effekten av musikterapi på depressiva symtom fyra 

veckor efter avslutad behandling.  

 

Det beskrivs hur musik kan hjälpa personer med demenssjukdom att känna tillhörighet och 

öka deras självkänsla och därmed ha lindrande effekt på depressiva symtom (Chu et al., 

2013; Raglio et al., 2015; Werner et al., 2015). I en studie visades indikationer på hur 

depressiva symtom minskade hos deltagarna i experimentgruppen men inte i 

kontrollgruppen, det visades dock inga statistiska skillnader av detta fynd mellan dessa 

grupper (Raglio et al., 2015). I studien av Cooke et al (2010) jämfördes användandet av 

musik och gruppläsningsaktivitet som en terapeutisk metod i behandling mot depression. 

Resultatet visade att musikintervention inte skulle vara mer effektivt i behandling av 

depression men att dessa två behandlingsmetoder tillsammans kunde ha en positiv 

påverkan på depressiva symtom då det kunde öka självkänsla hos de deltagande. Särkämö 

et al (2016) visade i sin artikel hur sång i grupp kunde leda till en ökad energinivå hos 

deltagarna. Denna ökade energinivå ledde till minskning av depressiva symtom som 

rastlöshet och aptitlöshet. I studien av Gomez Gallego & Gomez Garzia (2017) visades 

ingen större effekt av musikintervention på depression och depressiva symtom på personer 



 

 14 

  

  

med svår demenssjukdom och depressiva symtom minskade något hos personer med mild 

demenssjukdom.  

 

Agitation och aggression 

Deltagarna som aktivt deltog musikterapeutiska moment hade större positiv effekt på 

agitation och aggression som minskade än deltagarna i gruppen som passivt lyssnade på 

musik (Sakamoto, Ando & Tsutou, 2013). I studien av Särkämö et al (2016) visade 

lyssnandet av musik en positiv effekt på agitation och aggression. Det visades i två studier 

hur användandet av levande musik kunde hämma agitation hos deltagarna under 

interventionen. Dessa studier visade även att användandet av psykofarmaka som används 

som medicinsk behandling mot agitation hade minskat i interventionsgruppen under de 

veckor som experimentet utfördes, men inte i kontrollgruppen som erbjudits standardvård, 

där användandet istället ökade (Hsu et al., 2015; Ridder et al., 2013). I en artikel beskrivs 

ett patientfall när en persons agitation förhöjts under en individuell musikintervention men 

när en lugnande melodi som personen kände igen spelades upp lugnade hon ned sig, 

svarade med ett leende och sa att hon tyckte om musiken. Det beskrevs även i denna artikel 

hur musiken främjade personalens uppskattning om varför en person hade ett aggressivt 

beteende då personen kunde öppna upp sig om sin livshistoria för vårdarna under 

musiksessionerna (Hsu et al., 2015). 

 

Sung et al (2011) visade att deltagare som tillhörde kontrollgruppen vid en randomiserad 

kontrollerad studie påvisade ej en signifikant skillnad jämfört med kontrollgruppen över tid 

vad gällde reduktion av agitation. Det presenterade vidare att musik kan frambringa 

positiva minnen från en period i personen med demens liv, detta kan sedermera ha en 

lugnande effekt och lindra agitation. I studien av Cooke et al (2010) visade musik en 

positiv påverkan på verbal agitation som minskade under musikinterventionen.  

 

I Sánchez et al (2016) studie kunde det utläsas en effekt där agitationen minskade hos 

personer med svår demens som hade fått en 16-veckors intervention med individbaserad 

musikterapi. I artikeln beskrivs vidare att det är svårt att utvärdera effekter av musikterapin 

vid svår demenssjukdom till följd av att dessa personer har en förlust av 

kommunikationsmöjligheter. Det påvisades dock att nivån av salivkromogranin (CgA) 

minskade hos personer med demenssjukdom som fick en 16-veckors intervention med 

musikterapi. CgA är ett fysiologiskt mätvärde som kan mäta nivån av stress hos äldre 

personer med demenssjukdom och kan därmed uppges vara ett tillförlitligt verktyg för att 

utvärdera stressnivåer på personer med demenssjukdom som har 

kommunikationssvårigheter (Sánchez et al., 2016). Artikeln beskriver vidare hur personen 

med demenssjukdom inte kan göra sig förstådd och därmed visar ett agitation beteende. 

Vid agitation rekommenderas ej farmakologiska åtgärder utan istället bör icke-

farmakologiska behandlingsmetoder erbjudas. Detta då läkemedelsbehandling kan leda till 

biverkningar för personen med demenssjukdom. En musikterapeutisk behandling är alltså 

mer effektiv (Sánchez et al., 2016; Solé et al., 2016). 

 

Livskvalitet och välbefinnande 

Gemensamt i fem studier visade att musikens effekt, både genom passivt lyssnande och 

aktivt deltagande i musikinterventioner, ökade livskvalitet och välbefinnande hos 

deltagarna i experimentgrupperna (Hsu et al., 2015; Raglio et al., 2015; Ridder et al., 2013; 

Sakamoto, Ando & Tsutou, 2013; Särkämö et al., 2016). Studien av Cooke et al (2010) 
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visade ingen tydlig påverkan på livskvalitet i resultatet, däremot ökade deltagarna i 

musikgruppens självkänsla och därmed kunde även livskvaliteten påverkas till viss del. 

Musik visades i två artiklar ha en förmåga att väcka positiva minnen hos personer med 

demenssjukdom (Sakamoto, Ando & Tsutou, 2013; Sung et al., 2011) och vid lyssnande av 

musik kunde detta uttryckas med att personerna började skratta under interventionen 

(Sakamoto, Ando & Tsutou, 2013). Eftersom att interaktiv musikintervention kunde hjälpa 

personerna i experimentgruppen att förbättra kognitiv och emotionell funktion kunde detta 

även hjälpa deltagarna att öka välbefinnande och livskvalitet (Sakamoto, Ando & Tsutou, 

2013).  

 

Solé et al (2016) studie visar att livskvaliten inte föreföll ha en signifikant skillnad vare sig 

före eller efter musikinterventionsstudien. Dock menar författarna till denna studie att det 

finns olika dimensioner av livskvalitet och att det till viss del kunde utläsas en positiv 

effekt vad gällde emotionellt välbefinnande och personlig utveckling. Påverkan noterades 

som mest hos de deltagarna som hade en mildare form av demenssjukdom. 

 

En studie av Raglio et al (2010) visade att förmågan att tala eller göra sig förstådd inte 

ökade under interventionstiden, men att det fanns indikationer på att musikterapi hade en 

positiv påverkan på kommunikation mellan patient och musikterapeut. Musikterapi hade 

inte heller någon positiv effekt på kommunikation vid uppföljning efter avslutat 

experiment (Raglio et al., 2010). I tre artiklar beskrevs det hur kommunikationsförmågan 

mellan vårdare och personer med demenssjukdom hade ökat under musikinterverntionerna 

(Hsu et al., 2015; Raglio et al., 2015; Sung et al., 2011). I studien av Hsu et al (2015) 

beskriver vårdarna på de boenden som interventionerna ägt rum att de upplevt att 

deltagarna i experimentgruppen hade börjat prata mer om minnen och sin livshistoria med 

vårdarna. Detta ledde till en förbättrad uppfattning och kunskap om dessa personer och 

deras livshistoria. De upplevde en kognitiv och interaktiv förbättring hos deltagarna. Då 

kommunikationen förbättrades mellan vårdare och personerna med demenssjukdom 

förbättrades även omvårdnadsarbetet på boendet (Hsu et al., 2015; Ridder et al., 2013).  

 

I en studie beskrivs det hur musikinterventionen inte hade en större påverkan på verbal 

kommunikation men att den kunde hjälpa personerna att interagera med varandra. Under 

både passivt lyssnande av musik och aktiv musikterapi klappade deltagarna i takt med 

musiken och sjöng med (Sakamoto, Ando & Tsutou, 2013).  
 

 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva musikens påverkan på beteendemässiga och 

psykiska symtom vid demenssjukdom. Detta för undersöka om musikterapi går att använda 

som omvårdnadsåtgärd för BPSD och därmed öka livskvalitet och välbefinnande hos 

personer som lever med denna progressiva obotliga sjukdom. 

 

Resultatet i litteraturöversikten visade en tydlig positiv inverkan och en tydlig minskning 

av BPSD vid användning av musikinterventioner hos personer med mild, måttlig och svår 

demenssjukdom (Sakamoto, Ando & Tsutou, 2013; Särkämö et al., 2016; Gomez Gallego 

& Gomez Garzia, 2017; Raglio et al., 2015; Sánchez et al.,2016; Sung et al., 2011; Thomas 
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et al., 2017; Chu et al., 2013; Raglio et al., 2010; Werner et al., 2015; Sánchez et al., 2016; 

Solé et al., 2016; Ridder et al., 2013). Det visade även en positiv påverkan på humör och 

känslor hos personer med demenssjukdom (Hsu et al., 2015; Sakamoto, Ando & Tsutou, 

2013; Särkämö et al., 2016; Raglio et al., 2015; Werner et al., 2015). Genom både passiv 

och aktiv musikintervention kunde deltagarna visa indikationer på förbättrat humör och 

välbefinnande (Hsu et al., 2015; Ridder et al., 2013; Raglio et al., 2015; Särkämö et al., 

2016). I en av de inkluderade artiklarna beskrev vårdarna hur alla på boendet hade 

påverkats positivt av musikinterventionen och att detta hade lett till att vårdarna kunde lära 

känna och närma sig personerna på vårdboendet på ett emotionellt plan (Raglio et al, 

2015). Interaktion och att öka delaktighet är en mycket viktig uppgift för 

omvårdnadspersonal vid vård av personer vid demenssjukdom. Genom att arbeta 

personcentrerat kan person känna sig mer delaktig i vården och därmed kan hälsa och 

känsla av välbefinnande uppnås (Hellström & Hydén, 2016). En positiv upptäckt i 

resultatet var skillnaderna vad gällde reducering av BPSD mellan kontrollgrupp och 

experimentgrupp (Hsu et al., 2015; Raglio et al., 2015; Ridder et al., 2013; Särkämö et al., 

2016). Majoriteten av alla artiklar inkluderade i denna litteraturöversikt visade att de som 

deltagit i musikintervention eller musikterapi hade minskat depressiva symtom, ångest och 

oro, agitation och aggression och ökad livskvalitet (Sakamoto, Ando & Tsutou, 2013; 

Särkämö et al., 2016; Gomez Gallego & Gomez Garzia, 2017; Raglio et al., 2015; Sánchez 

et al.,2016; Sung et al., 2011; Thomas et al., 2017; Chu et al., 2013; Raglio et al., 2010; 

Werner et al., 2015; Sánchez et al., 2016; Solé et al., 2016; Ridder et al., 2013). Resultatet 

som denna litteraturöversikt presenterar stärks av tidigare forskning (Raglio et al., 2008; 

Hicks-Moore & Robinson., 2008). Raglio et al (2008) visade en utmärkande minskning av 

dessa symtom inom experimentgruppen i sin studie. Där visades agitation, ångest och 

avvikande motorisk aktivitet ha förbättrats avsevärt. Även Hicks-Moore & Robinson 

(2008) visade studier när musik har en positiv effekt på agitation hos personer med 

demenssjukdom. Det visade sig även att det inte krävdes aktiv musikterapi för att uppnå en 

positiv effekt utan att endast lyssnandet av musik hade en positiv inverkan.  

 

Vidare upptäckt i resultatet var att effekterna av musikinterventionen ofta var kortvarig och 

avtog bara efter några veckor efter avslutat experiment (Chu et al., 2013; Werner et al., 

2015). Ofta inträffade dock en påverkan på samtliga beteendemässiga och psykiska 

symtom presenterade i resultatet redan under första interventionen och pågick fram tills 

sista interventionen och några veckor efteråt. På kort sikt förbättras framförallt depressiva 

symtom, ångest och oro samt agitation (Sakamoto, Ando & Tsutou, 2013; Sung et al., 

2011). På lång sikt förbättras framförallt humör och känslor hos dessa personer (Hsu et al., 

2015).  

 

Resultatet visar att musikinterventioner kan ha en positiv inverkan på livskvalitet och 

välbefinnande, med eller utan tydlig inverkan på BPSD. Vid lyssnades av musik påverkas 

personens kognitiva förmåga och positiva minnen från tidigare i livet kan frambringas 

(Sakamoto, Ando & Tsutou, 2013; Sung et al., 2011). För att förbättra livskvalitet med 

hjälp av musik hos personer med demenssjukdom är det till en fördel att lära känna 

personens livshistoria först. Genom att spela musik som personen till exempel spelade på 

sin bröllopsdag eller var uppvuxen med kan personen uppleva glädje och uttrycka detta i 

dans, leende och sång (Griser, Lipsey & Montross-Thomas, 2016). Dessutom ökar 

musikintervention kommunikationsförmågan hos personer med demenssjukdom och 

uttrycket av verbal kommunikation i sig hade en positiv inverkan på livskvalitet och 

välbefinnande (Raglio et al., 2010). Musikens inverkan på kommunikationsförmåga har 

tidigare studerats och visat att musiken kan användas som ett verktyg för kommunaktion 
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mellan människor men också som ett verktyg för att hjälpa personer att komma i kontakt 

med sina egna känslor (Osman, Tischler & Schneider, 2016).  

 

Något som återkom i artiklarna var att effektiviteten av behandlingsmetoden eller 

interventionen mättes i reducering eller höjning av läkemedel relaterade till ångest och oro, 

agitation och aggression sam depressiva symtom (Thomas et al., 2017; Sung et al., 2011; 

Raglio et al., 2015; Gomez Gallego & Gomez Garzia, 2017; Sánchez et al.,2016). Wang et 

al (2016) beskriver hur läkemedel används för att bevara den kognitiva funktionen hos 

personer med demenssjukdom och att läkemedel ska sättas ut om den kognitiva funktionen 

försämras alternativt inte förbättras. Vidare undersökning inom detta område visade att 

läkemedel kan ha en negativ påverkan hos personer med demenssjukdom 

(Läkemedelsverket, 2008). Det visade sig att användandet av bland annat psykofarmaka 

som ska minska agitation, hallucinationer och oro kan ha en mycket allvarlig påverkan på 

personer med demenssjukdoms kognitiva förmåga. Artiklarna i litteraturöversikten visade 

att med hjälp av musikintervention och musikterapi minskade användandet av dessa 

läkemedel, och därmed minskades risken av läkemedelspåverkan på kognitiva funktioner 

(Gomez Gallego & Gomez Garzia, 2017; Raglio et al., 2015; Sánchez et al.,2016; Sung et 

al., 2011; Thomas et al., 2017).  

 

I resultatet fanns indikationer på hur musik, framförallt i grupp, kunde ha en positiv 

inverkan på personer med demenssjukdoms självkänsla. Genom att delta i musikaliska 

aktiviteter kunde dessa personer öka sitt välbefinnande och livskvalitet (Werner et al., 

2015 & Chu et al., 2013; Raglio et al., 2015). Detta bekräftar McCabe, Greasley-Adams & 

Goodson (2013) teorier om att äldre personer med demenssjukdom kan delta i musikaliska 

aktiviteter och musikterapi för att bygga på sin självkänsla och därmed livskvalitet. Även 

sång i grupp visade betydelsefulla resultat på ångest och oro, agitation och aggression och 

depressiva symtom. Theorell (2009) beskriver hur sång tillsammans med andra, förslagsvis 

i en kör eller på ett vårdboende, kan hjälpa personer att känna tillhörighet och hjälpa 

personer att känna samhörighet till andra personer och sammanhang. Särkämö et al (2016) 

visade i sin artikel hur sång i grupp kunde leda till en ökad energinivå hos deltagarna. 

Detta i sin tur kunde leda till att depressiva symtom minskade och välbefinnande ökade. 

Albanese et al (2013) beskrev hur rastlöshet kan leda till viktminskning hos personer med 

demenssjukdom. Genom sång i grupp och att aktivt spela och sjunga musik kan 

rastlösheten reduceras, energinivån förhöjas liksom motivationen och därmed kan även 

dessa symtom förhindra viktförlust hos personer med demenssjukdom. Aptitlöshet är ett 

vanligt förekommande symtom hos personer med demenssjukdom (Cerejeira, Lagarto & 

Mukaetova-Ladinska, 2012) och sjuksköterskans uppgift är att delvis identifiera men också 

vidta åtgärder (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Att vidta sånggrupper och aktiv 

musikterapi kan därför ses som en lämplig omvårdnadsåtgärd för detta förekommande 

problem hos personer med demenssjukdom.  

 

Återkommande i artiklarna var det positiva resultatet av individuellt anpassad 

musikintervention på ångest och oro (Sung et al., 2011; Sakamoto, Ando & Tsutou, 2013; 

Raglio et al., 2015). Denna intervention kunde vara lyssnande av individuellt anpassad 

musik på CD-spelare på vårdboendet (Sakamoto et al., 2013). Det är vanligt 

förekommande att musik spelas på vårdboenden, men att det inte är lika förekommande att 

denna skulle vara individuellt anpassad. Författarna anser att för att arbeta personcentrerat 

är det viktigt att spela individuellt anpassad musik på vårdboenden. Eftersom att ångest är 

det symtom som beskrivs ha störst påverkan på personer med demenssjukdoms livskvalitet 

är detta mycket viktigt att dämpa (Han et al., 2018). Att musikintervention, både lyssnande 
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av musik och aktiv sång, hade en mycket effektiv påverkan på ångest och oro hos dessa 

personer är därför ett fynd då detta anses vara ett av de viktigaste symtomen att lindra vid 

denna progressiva, obotliga sjukdom (Sakamoto et al., 2013). 

 

Agitation hos personer med demenssjukdom kan ha en negativ påverkan på vårdmiljön och 

interaktionen mellan omvårdnadspersonal och patienten (Ooi, Yoon, How & Poon, 2018). 

Att musikintervention hade en reducerande inverkan på agitation och aggression framkom 

i ett flertal artiklar (Ridder et al., 2013; Hsu et al., 2015; Hsu et al., 2015). I en artikel 

minskade agitation och ångest även i kontrollgruppen, det kan bero på att 

experimentgruppen påverkade övriga deltagarna när de kom hem från sina 

gruppmusiksessioner och därmed reducerades agitationen generellt sett på det 

gemensamma boendet där alla övriga deltagare var bosatta (Raglio et al, 2015). Att 

använda sig av musikintervention som omvårdnadsåtgärd vid dessa symtom kan därför 

vara till fördel för hela vårdmiljön, speciellt på vårdboenden. Där kan vårdpersonal, 

deltagare i musikinterventioner och övriga personer med demenssjukdom på vårdboendet 

uppleva en lugnare miljö och välbefinnande och livskvalitet kan främjas.  

 

Det framkom i resultatet att musik minska agiterat beteende hos personer med 

demenssjukdom (Ridder et al., 2013; Hsu et al., 2015; Hsu et al., 2015). Agiterat beteende 

är ett hinder för personer att känna KASAM men under musiksessionerna när personernas 

agitationsbeteende reduceras ökar möjligheten att uppnå starkare KASAM hos dessa 

personer. Westlund (2009) beskriver meningsfullhet som den viktigaste komponenten i 

KASAM-teorin. Det beskrivs att för att uppnå meningsfullhet måste omvårdnaden utgå 

från individen då vissa upplever meningsfullhet när de får känna gemenskap, medan andra 

upplever det under andra aktiviteter. I resultatet framgick det att vissa individer kände 

gemenskap under sånggrupperna och musikterapi i grupp (Särkämö et al., 2016). Det 

framgick även att musiken i sig fick personerna i experimentgrupperna att öppna upp sig 

för vårdpersonalen och berätta om sin livshistoria. Musiken kan alltså ha en god påverkan 

och förutsättning för personer med demenssjukdom att känna meningsfullhet och därmed 

KASAM.  

 

Den kognitiva förmågan är alltid påverkad hos personer med demenssjukdom (Skog, 

2009). En nedsatt kognitiv förmåga är ett hot mot personens begriplighet. Dessutom kan 

BPSD ha en mycket negativ effekt på personens upplevelse av begriplighet i situationen. 

Westlund (2009) beskriver hur personens begriplighet kan stärkas genom kommunikation. 

Ett fynd i studierna i resultatet var musikens positiva inverkan på kommunikation, 

framförallt under musiksessionerna (Sakamoto, Ando & Tsutou, 2013). Genom att främja 

kommunikation hos dessa personer påverkas även begripligheten och genom att reducera 

BPSD ökar begripligheten. Musikinterventioner kan alltså ha en positiv inverkan på 

begriplighet och därmed KASAM. 

 

Hanterbarhet är en av delarna som ingår i KASAM (Antonovsky, 2005). Hanterbarheten är 

hotad hos personer med demenssjukdom. För att uppnå hanterbarhet kan det vara till en 

fördel att liksom vid meningsfullhet att ta del av personens livsberättelse (Westlund, 2009). 

Som nämnt tidigare hjälpte musiken personerna att öppna upp sig om personliga 

preferenser och sin livsberättelse. En person upplever hanterbarhet vid förmåga att kunna 

bemästra sina egna resurser. När den kognitiva förmågan är påverkad kan det vara lätt att 

känna ångest, oro och agitation över situationen. Resurserna och förmågorna kan vara 

dolda för personalen, men också för personen med demenssjukdom och det kan behövas 

hjälpmedel för att finna dem (Antonovsky, 2005). Visat i resultatet är att med hjälp av 
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musiken reduceras BPSD och hjälper personen att bemästra sina svårigheter istället för att 

bli ett offer för dem och därmed kan dessa resurser identifieras.  

 

Metoddiskussion 

En allmän litteraturöversikt användes som metod för denna studie. Denna typ av studie var 

lämplig utifrån det syfte som författarna hade valt. För att kunna arbeta utifrån ett 

evidensbaserat förhållningssätt så är detta en särskilt lämplig metod då en litteraturöversikt 

kan återspegla den aktuella forskningen i det valda området (Forsberg & Wengström, 

2016). Författarna valde att innefatta 15 stycken olika artiklar. Detta antal är i enighet med 

Forsberg och Wengström (2015) ett tillräckligt antal för att kunna utföra en 

litteraturöversikt. De artiklar som inkluderades var kvantiativa, en av artiklarna var dock 

kvalitativ såväl som kvantitativ i sin form. Författarna valde dock att främst innefatta 

kvantitativa artiklar. Den kvantitativa ansatsen bygger på att verkligheten studeras utifrån 

ett objektivt och förutsättningslöst synsätt (Forsberg & Wengström, 2015). Det hade 

funnits möjlighet till att innefatta fler kvalitativa artiklar och i enighet med Kristensson 

(2017) så är detta en metod som gör det möjligt att förstå personens syn på hälsa, ohälsa 

och sjukdom för att göra det möjligt att bemöta personen på ett så passande sätt som 

möjligt. Dock menar Forsberg och Wengström (2015) att forskningsfrågan ska motivera 

val av metod, och utifrån det ämnet som valts vad gäller att studera personer med 

demenssjukdom som kan ha en avsaknad av förmåga att kunna kommunicera, tolka och 

förstå så kunde en kvantitativ ansats anses som mer lämplig och tillförlig.  

  

Databaser som författarna använde sig av var PubMed och CINAHL. De två databaserna 

användes för att få en så vid sökning som möjligt och för att få fram artiklar som var 

relevanta för området Artiklar som inkluderades i resultatet var från Singapore, USA, UK, 

Japan, Italien, Finland, Taiwan, Spanien, Tyskland, Australien och Norge. Intentionen när 

författarna diskuterade val av område var att i största möjliga mån innefatta artiklar från 

olika länder. Dels för att få en bredare inblick i valt problemområde, men även för att en 

negativ påverkan på symtom hos personer med demenssjukdom är ett globalt problem och 

tycks innefatta liknande innehåll oberoende av valt land. Sökstrategi var att använda sig av 

artiklar från 2009 – 2019. Detta är således artiklar inom ett spann på tio år och det stärker 

validiteten och är i enighet med vad Polit och Beck (2017) uppger. I enighet med Polit och 

Beck (2017) har avgränsningar i sökresultatet utförts utifrån relevanta artiklar utifrån 

studiens syfte. Detta gör så att studiens resultat påverkas positivt till följd av att det ökar 

specificiteten och sensiviteten. Vad gäller avgränsningar, inklusionskriterier och 

exklusionskriterier så har dessa belysts i sin helhet för att stärka validiteten och 

reproduciteten. Alla artiklar som inkluderats var även peer reviewed och detta stärker 

validiteten av arbetet (Polit & Beck, 2017). PubMed och CINAHL användes för att få fram 

relevanta vetenskapliga artiklar utifrån området. Dessa databaser är till en fördel då de 

begränsas till det medicinska området och CINAHL innehåller artiklar kopplade till i 

synnerhet omvårdnad (Karlsson, 2017). MeSH-terms diskuterades som skulle användas för 

databassökningen. De MeSH-terms som sedermera användes var “Dementia” AND 

“Music” OR “music therapy”. Booleska termer som “AND” och “OR” användes för att 

kombinera alternativt särskilja dessa sökord. CINAHL headings som användes var “Music 

therapy” och “Dementia”. Dessa sökningar med ord ansåg författarna var beskrivna väl för 

att få tillgång till tillräckligt med material. Det är möjligt att författarnas resultat hade skilt 

sig i det fall PsycINFO som är en annan databas som innefattar psykologi, 

beteendevetenskap och sociologi hade innefattats, dock, utifrån rekommendation och 
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diskussion med personal på Sophiahemmet Högskolas biblioteket valde författarna att 

avgränsa sig endast till de två ovannämnda databaserna. 

 

Något som författarna ständigt beaktade var forskningsetiska överväganden och det har 

ständigt eftersträvats ett etiskt förhållningssätt då ett etiskt förhållningssätt bör finnas i 

forskning (Kristensson, 2017). Det finns även etiska riktlinjer för forskning där människor 

ingår, till stöd för detta används en deklaration som benämns som 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013). Denna deklaration har i 

syfte att personer som ingår i forskning ska skyddas. I Helsingforsdeklarationen är det 

vidare möjligt att läsa att de forskningsstudier där människor ingår ska etiskt granskas och 

godkännas. Därav valde författarna att reflektera, analysera och etiskt diskutera de artiklar 

som lästes, artiklarna valdes även utifrån att de var godkända av en etisk kommité (World 

Medical Association, 2013).  

 

Forsberg och Wengström (2016) menar att det finns vissa negativa aspekter vid val av en 

litteraturöversikt som studiedesign då författarnas egna tidigare erfarenheter och kunskaper 

inom valt ämne påverka resultatet, vidare har ej denna studiedesign en systematisk ansats. 

Detta kan i sin tur leda till att studiens tillförlitlighet sänks. Detta är något som författarna 

tagit genomgående hänsyn till och ständigt beaktat vid bearbetande av material som 

tillhandahållits. Författarna hade en ständig tanke om att i största möjliga mån inte låta 

texterna färgas av deras egen syn och tankesätt, detta var något som beaktades genom att 

diskutera artiklarna ytterligare utifrån denna vetskap. Författarna använde sig sedermera av 

uppslagsverk och engelska lexikon för att inte misstolka eller missförstå olika texter och 

sammanhang, alla artiklar diskuterades därefter tillsammans mellan författarna för att få en 

ytterligare inblick och förståelse. De artiklar som valdes har även redovisats i en matris, 

detta är i enighet med vad Forsberg och Wengström (2016) föreslår. Vid författarnas 

databassökning gjordes en avgränsning i årtal där artiklar från 2009 – 2019 inkluderades, 

detta för att få ta del av resultat som var av relevant och ny forskning (Forsberg och 

Wengström, 2016). För att minska risk för feltolkningar och missförstånd vad gäller språk 

så valdes i enighet med Polit & Beck (2017) att välja ett språk som författarna förstår väl, 

därav begränsades sökningar till det engelska språket. Det är viktigt att urvalskriterier 

utförs då dessa ger en adekvat och väl fungerande sökning och därav stärks evidensvärdet. 

Författarna är medvetna om att svenska artiklar hade kunnat vara av relevans för valt 

område, dock fanns det ej artiklar i valt område att tillgå utifrån de sökningar som gjordes 

vid en första sökning vid start, därav valdes endast engelska artiklar istället. 

 

Vetenskapliga artiklar från olika delar av världen innefattades, detta gjordes då valt 

problemområde kan anses vara ett globalt fenomen och ger därav även en överblick 

globalt. Det var ej möjligt utifrån sökningarna som utfördes att endast avgränsa sig till 

svenska studier, därav kan ej författarna svara på om resultatet hade skilt sig åt vid endast 

studerandet av artiklar från Sverige. Vidare, vad gäller samtliga artiklar så var dessa 

studerade på äldreboende, det skulle kunna skilt sig åt i det fall detta område hade studerats 

på sjukhus.  

 

Den granskningsmall som användes var Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag 

som modifierats av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) Utifrån bedömningsunderlaget klassificerades artiklarna (Bilaga A) som 

inkluderades i att 11 var av medel kvalitet (II) och fyra av hög kvalitet (I). Inga artiklar 

inkluderade i resultatet var av låg kvalitet (III). Samtliga artiklar var kvantitativa och en 

var kvantitativ såväl som kvalitativ i enighet med Henricson (2017) så uppges att inkludera 
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samma studiedesign kan öka trovärdigheten. Vidare, då samtliga artiklar var av hög eller 

medel kvalitet så ökar detta trovärdigheten av arbetet (Henricson, 2017). 

 

Den dataanalys som gjordes utfördes i enighet med Kristensson (2014) i form av en 

integrerad analys. Detta gjorde det möjligt att dela in artiklarna utifrån resultat som 

därefter kunde delas in i kategorier.  

 

Slutsats  

Litteraturöversikten visar tydligt att musiken har en positiv inverkan på beteendemässiga 

och psykiska symtom hos personer med demenssjukdom. Resultatet visar även att olika 

musikinterventioner hade olika inverkan på BPSD. Att lyssna på musik hade en positiv 

inverkan på ångest och oro och spelande av musik hade en positiv inverkan på depression 

och depressiva symtom. Resultatet visade även en tydlig reducering av läkemedel i 

experimentgrupperna. Litteraturöversikten visar att vårdpersonal kan till en fördel använda 

sig av musik som omvårdnadsåtgärd vid BPSD då musik hade en positiv inverkan på dessa 

symtom.  

 

Fortsatta studier   

Vidare studier behövs om hur sjuksköterskan kan använda dessa musikinterventioner som 

omvårdnadsåtgärd och som ett verktyg för att öka kommunikation mellan patient och 

vårdare inom demensvården. Författarna anser även att det behövs vidare forskning om hur 

musiken kan användas inom demensvården inom sjukhusmiljöer och inte endast på 

vårdboenden.  

 

Klinisk tillämpbarhet   

Då resultatet i litteraturöversikten belyst musikens inverkan på BPSD kan vårdpersonal 

vidare använda detta som en lämplig omvårdnadsåtgärd vid vård av personer med 

demenssjukdom. Användandet av musik har få negativa effekter och bör inkluderas i 

omvårdnadsarbetet. Genom att inkludera musik i omvårdnadsarbetet minskar BPSD som i 

sig kan vara ett hinder för omvårdnaden och ökar personens välbefinnande och livskvalitet. 
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        BILAGA A 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 
KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort 

bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial ( 

CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal deltagare 

och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt material 

som relateras till något som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. Välbeskriven 

urvalsprocess, datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Deltagargruppen är otillräckligt beskriven. 

Metod/analys otillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

    

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

  



 

II 

 

BILAGA B 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Chu, H., Yang, C., Lin, 

Y., Ou, K., Lee, T., 

O'Brien, A., & Chou, K. 

2013 

Taiwan 

 

The Impact of 

Group Music 

Therapy on 

Depression and 

Cognition in 

Elderly 

Persons With 

Dementia: A 

Randomized 

Controlled Study 

Syftet var att bestämma 

effektiviteten av 

gruppmusikterapi på 

depressiva symtom och 

kognitiv försämring hos 

personer med 

demenssjukdom.  

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie.  

Urval: Personer med 

demenssjukdom över 65 år 

som ej hade någon form av 

hörselskada. Exkluderade 

var personer med 

talsvårigheter, de som deltog 

i andra studier under samma 

tidpunkt samt personer som 

ej kunde delta i 

interventionen under 

åtminstone 30 minuter.  

Datainsamling: 

Datainsamlingen skedde 

fyra gånger under 

experimentet och första var 

veckan innan första 

sessionen och sista var en 

månad efter sista sessionen. 

Insamlingen gjordes via 

skalor och mätvärden.  

Analys: Statistisk analys.  

104 

(4) 

Gruppmusikterapi reducerade 

depression hos personer med 

demenssjukdom. Förbättringarna 

inträffade omedelbart efter första 

sessionen. Kortisolnivån visade sig 

dock inte minska efter 

musikterapin.  

RCT 

I 



 

III 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Cooke, M., Moyle, W., 

Shum, D., Harrison, S., 

& Murfield, J.  

2010 

Australien 

A Randomized 

Controlled Trial 

Exploring the 

Effect of Music on 

Quality of Life and 

Depression in 

Older People with 

Dementia 

Denna studie syftade till att 

undersöka effekten av 

musikprogram på livskvalitet 

och depression hos äldre med 

demenssjukdom. 

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie 

Urval: Patienter från två 

geriatriska boenden som 

tillhandahöll lågassisterad 

och högassisterad vård. 

Datainsamling:  

Intervjuer med utredning av 

livskvalitet hos personer 

med demenssjukdom och en 

utredning av geriatrisk 

depressionsskala.  

Analys: Statistik analys. 

69 

(22) 

Deltagarna i 

musikinterventionsgruppen 

påverkades ej i hög grad av skillnad 

i nivå vad gällde depression och 

livskvalitet. Det fanns inga bevis 

som kunde visa att det terapeutiska 

användandet av musik var 

effektivare än en 

gruppläsningsaktivitet. Dock visade 

resultatet att det föreföll som att 

musiken ökade möjligheten till att 

förbättra känslan av tillhörighet, 

självkänsla och depressiva symtom 

hos vissa äldre personer med 

demenssjukdom. 

RCT 

I 



 

IV 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Han, P., Kwan, M., 

Chen, D., Yusoff, S., 

Chionh, H., Goh, J., & 

Yap, P. 

2010 

Singapore  

 A Controlled 

Naturalistic Study 

on a Weekly Music 

Therapy and 

Activity Program 

on Disruptive and 

Depressive 

Behaviors in 

Dementia  

Studien undersöker effekterna 

av en veckovis strukturerad 

musikterapi- och 

aktivitetsprogram på BPSD 

hos personer med 

demenssjukdom.  

Design: Kliniskt 

kontrollerad studie.  

Urval: Personer med olika 

typer av måttlig 

demenssjukdom. Urvalet 

bestod av att personerna 

med demenssjukdom 

behövde vara fysiskt 

kompatibla att kunna delta i 

aktiviteter åtminstone en 

halv dag. Personer med 

hjärtsjukdom, lungsjukdom 

eller cancer uteslöts.   

Datainsamling: 

Utvärdering av en 

känslighetsskala och minnes 

samt beteendeproblemslista 

användes som måttskalor. 

Datainsamlingen skedde 

under åtta månader, en gång 

per vecka.  

Analys: Statistisk analys.   

63 

(19) 

En veckosession av musik- och 

aktivitetsprogrammet visade en 

tydlig förbättring på 

beteendemässiga och depressiva 

symtom. 

CCT 

II 



 

V 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Hsu, M. H., Flowerdew, 

R., Parker, M., Fachner 

J., & Odell-Miller, H. 

2015 

UK 

 

Individual music 

therapy for 

managing 

neuropsychiatric 

symptoms for 

people with 

dementia and their 

carers: a cluster 

randomised 

controlled 

feasibility study 

Syftet var att undersöka ett 

musikterapiprogram för 

personer med demenssjukdom 

och dess påverkan på 

neuropsykiatriska symtom 

under sju månader.  

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie.  

Urval: 17 personer med 

demenssjukdom på 

vårdboende samt tio 

vårdpersonal. Personerna 

med demenssjukdom skulle 

uppfylla kriterier för minst 

två neuropsykiatriska 

symtom av 

demenssjukdomen, vara 

minst 40 år gamla och utan 

andra hälsoproblem.  

Datainsamling: Kvantitativ- 

och kvalitativ datainsamling 

mellan januari till september 

2017 av boendes symtom 

och välbefinnande efter tre 

månader, fem månader och 

sju månader. Intervjuer av 

vårdare samt 

programutvärderingar.  

Analys: Kvalitativ och 

kvantitativ analys. 

27 

(0) 

Resultatet visade skillnader i 

symtom och nivåer av 

välbefinnande mellan två grupper, 

vilket indikerade att de som fått 

musikterapi hade förbättrats. 

Personal rapporterade positiva 

effekter, särskilt på humör och 

känslor, likväl vad gällde 

kommunikation, minne, agitation, 

apati och ångest. Vad gällde 

interventionsgruppen rapporterades 

även förbättrad omsorgsteknik som 

ett resultat av programmet.  

 
 

RCT 

II 



 

VI 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Gómez Gallego, M. and 

Gómez García, J. 

2017 

Spanien 

 

 

Music therapy and 

Alzheimer's 

disease: Cognitive, 

psychological, and 

behavioural effects 

Utvärdering för att bestämma 

den kliniska förbättringen hos 

patienter med Alzheimers som 

har genomgått musikterapi. 

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie 

Urval: Patienter från två 

geriatriska boenden, 

patienterna hade mild eller 

måttlig Alzheimerz. 

Datainsamling:  

Musikaliska preferenser 

analyserades med hjälp av 

ett frågeformulär om 

musikaliska preferenser. 

Patienterna genomgick en 

kognitiv, neuropsykiatrisk 

och funktionell bedömning 

Analys: Statistik analys. 

42 

(-) 

Musikterapin stimulerade kognitiva 

funktioner, förbättrarde humör och 

minskade beteendeproblem som 

hade utlösts av stressiga 

förhållanden. Musikterapi visade 

sig vara ekonomiskt fördelaktigt 

och en intervention utan några 

negativa effekter.  

RCT 

II 



 

VII 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Raglio, A., Bellandi, D., 

Baiardi, P., Gianotti, M., 

Ubezio, M.C., Zanacchi, 

E., Granieri, E., 

Imbriani M., & Stamba-

Badiale, M. 

2015 

Italien 

Effect of Active 

Music Therapy and 

Individualized 

Listening to Music 

on Dementia: A 

Multicenter 

Randomized 

ControlledTrial 

Studien undersökte 

användningen av musikterapi 

som behandling för BPSD hos 

personer med måttlig till svår 

demenssjukdom.  

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie.  

Urval: Personer med måttlig 

till svår demenssjukdom och 

BPSD.  

Datainsamling: Insamlingen 

med hjälp av måttskalor som 

används för BPSD och 

livskvalitet.  

Analys: Statistisk analys.  

120 

(22) 

Tillägget av aktiv musikterapi eller 

individuellt lyssnande på musik till 

standardvården visade ingen tydlig 

effekt på ångest och 

förvirringstillstånd. I den aktiva 

musikterapi-gruppen visades dock 

en viss positiv effekt vad gällde 

kommunikation och relation mellan 

musikterapeuterna och deltagarna.  

RCT 

II 



 

VIII 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Raglio, A., Bellelli 

G.,Traficante, D., 

Gianotti, M., Ubezio,  

M.C., Gentile S., Villani  

D & Trabucchi, M. 

2009 

Italien 

Efficacy of music 

therapy treatment 

based on cycles of 

sessions: A 

randomised 

controlled trial 

Syftet med denna 

randomiserade, kontrollerade 

studie var att bedöma effekten 

av en musikterapibehandling 

utan behandling på 

beteendestörningarna hos 

personer med svår 

demenssjukdom  

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie 

Urval: Patienter från fem 

olika vårdhem. 

Patienterna skulle ha en 

diagnos av demenssjukdom 

av Alzheimer-typen, 

vaskulär demens eller 

blanddemens med en 

förekomst av 

beteendestörningar. De 

skulle även ha en 

sjukdomsgrad bedömd med 

en klinisk demens-skala 

högre eller lika med två/fem. 

Minimentaltest-poängen 

skulle vara lägre eller lika 

med 18/30. 

Datainsamling:  

Tre olika undersökningarna 

(före, efter och en månad 

efter behandlingen). 

Analys: Statistik analys 

60 

(7) 

Musikterapi visade sig effektivt för 

att reducera förvirring, agitation 

och apati hos personer med svår 

demenssjukdom. 

RCT 

II 



 

IX 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ridder, H. M. O., Stige, 

B., Qvale, L. G. & Gold, 

C. 

2013 

Norge 

Individual music 

therapy for 

agitation in 

dementia: an 

exploratory 

randomized 

controlled trial 

Syftet med denna studie var 

att undersöka effekten av 

individuell musikterapi på 

agitation hos personer med 

måttlig till svår demenssjukom 

hos personer boendes i 

vårdhem. Vidare skulle en 

effekt på psykotropa 

läkemedel och livskvalitet 

utforskas. 

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie 

Urval: 14 olika vårdhem, 

fyra i Danmark och tio i 

Norge. 

Kvalifikationskriterier för 

deltagare var att det skulle 

vara vårdhem som 

behandlade personer med 

måttlig till svår 

demenssjukdom, en diagnos 

av demenssjukdom skulle 

finnas dokumenterad hos 

deltagarna, deltagarna skulle 

vidare ha symtom av 

agitation. 

Datainsamling:  

Telefonintervjuer, 

bedömning av aggression 

och agitation via skattning 

via ett formulär och 

utvärdering av Alzheimers-

livskvalitetsskala. 

Analys: Statistik analys 

45 

(3) 

Denna studie visar att sex veckor 

av musikterapi minskade 

agitationstörningar och förhindrade 

medicinsk ökning hos personer 

med demenssjukdom.  

RCT 

I 



 

X 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Sakamoto, M., Ando, 

H., & Akimitsu, T. 

2013 

Japan 

 

Comparing the 

effects of different 

individualized 

music interventions 

for elderly 

individuals with 

severe dementia 

Undersöka passiva och 

interaktiva musikinterventions 

påverkan på livskvalitet och 

BPSD hos personer med svår 

demenssjukdom.  

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Urval: Alzheimer sjukdom 

svårighetsgrad tre, inga 

hörselskador, ingen 

erfarenhet av att spela 

musikinstrument, ingen 

historia av hjärtsjukdomar, 

högt blodtryck eller diabetes 

samt 65 år eller äldre.  

Datainsamling: 

Videoinspelningar. 

Kortsidiga effekter 

utvärderades via 

känslomässiga svar och 

stressnivåer som mättes med 

autonoma nervindex och 

mätskalan ”Face scale”. 

Långtidseffekter 

utvärderades genom BPSD-

förändringar hos de 

deltagande.  

Analys: Statistisk analys. 

39 

(0) 

Både passiva och interaktiva 

musikinterventioner ledde till 

kortvarig parasympatisk dominans 

hos de deltagande. Interaktivt 

deltagande orsakade en förbättring 

där stress minskade, det påverkade 

även kognitiva och känslomässiga 

funktioner och ökade livskvalitén. 
  
 

RCT 

I 



 

XI 

 

Sánchez, A., Maseda, 

A., Marante-Moar, M., 

de Labra, C., Lorenzo-

López, L., & Millán-

Calenti, J.  

2016 

Spanien 

 

Comparing the 

Effects of 

Multisensory 

Stimulation and 

Individualized 

Music Sessions on 

Elderly People 

with Severe 

Dementia: A 

Randomized 

Controlled 

Syftet med denna studie var 

att jämföra effekterna av en 

multisensorisk 

stimuleringsmiljö  

och individanpassade 

musiksessioner på agitation, 

känslomässig och kognition 

hos personer med svår 

demenssjukdom. 

 

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie 

Urval: Deltagarna skulle ha 

svår eller väldigt svår 

demenssjukdom, 

hörselnedsättning var ett 

exklusionskriterie såväl som 

i det fall det fanns andra 

sensoriska störningar. 

Datainsamling:  

Skattning av aggressivt och 

agiterat beteende och mått 

av nivå av ångest samt 

skattning av kognitiv 

funktion. 

Analys: Statistik analys 

22 

(-4) 

Dessa resultat tyder på att 

multisensorisk stimuleringsmiljö 

kan vara mer effektivt än 

individualiserade 

musiksessioner för att minska 

symptomen i form av agitation, 

negativa känslomässiga och 

kognitiva funktioner hos patienter 

med svår demenssjukdom. 

Patienter som behandlades med 

multisensorisk stimuleringsmiljö 

visade även positiva effekter på 

ångestsymtom som inte 

observerades i 

individualiserade musikgruppen.  

RCT 

II 



 

XII 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Solé, C., Mercadel-

Brotons, M., Galati., A 

& De Castro, M. 

2009  

Spanien 

 

Effects of Group 

Music Therapy on 

Quality of Life, 

Affect, and 

Participation in 

People with 

Varying Levels of 

Dementia 

Syftet var att undersöka den 

potentiella effekten av ett 

gruppmusikterapiprogram för 

personer med mild, måttlig 

eller svår demenssjukdom. 

 

Design: Kliniskt 

kontrollerad studie 

Urval: 15 kvinnor och en 

man, personerna hade 

demenssjukdom av varierad 

grad. Deltagarna var 76-91 

år. 

Datainsamling:  

Studerat videomaterial Före 

start av musikterapin, vidare 

fick ett formulär om 

livskvalitet fyllas i av 

patienternas certifierade 

vårdassistent. 

Analys: Statistisk analys 

16 

(-) 

Livskvalitén hos personer med 

demenssjukdom som deltog i 

studien förbättrades nämnvärt. Det 

fanns dock några delar av 

livskvalitén som påverkades 

särskilt positivt och det var 

emotionellt välbefinnande och 

personlig utveckling. 

 

CCT 

II 

Sung, H., Lee, W., Li, 

T., & Watson, R. 

2011 

Taiwan 

  

A group music 

intervention using 

percussion 

instruments with 

familiar music to 

reduce anxiety and 

agitation of 

institutionalized 

Syftet var att utvärdera 

effekterna av en 

gruppmusikintervention på 

ångest och agitation av äldre 

vuxna med demens. 

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie 

Urval: Inklusionskriterier 

var att deltagarna skulle vara 

65 år eller äldre, 

diagnosticerade med 

demens. Deltagarna skulle 

ha en förmåga att kunna 

fullfölja olika aktiviteter och 

60 

(5) 

Agitationen minskade hos personer 

med demenssjukdom som ingick i 

musikinterventionsgruppen. 

RCT 

II 



 

XIII 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

older adults with 

dementia. 

följa enklare direkt, 

deltagarna skulle även förstå 

taiwanesiska och kinesiska 

Datainsamling:  

Skattning av agression och 

agitation och ett 

skattningsformulär för att 

mäta nivå av ångest 

användes. 

Analys: Statistisk analys 

Särkämö, T., Laitinen, 

S., Numminen, A., 

Kurki, M., Johnson, J. 

K., & Rantanen, P. 

2016 

Finland  

 

Pattern of 

Emotional Benefits 

Induced by 

Regular Singing 

and Music 

Listening in 

Dementia 

Undersöka huruvida sång och 

lyssnandes av musik visar 

känslomässiga fördelar på 

livskvalitet hos personer med 

demenssjukdom.  

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie.  

Urval: Mild till måttlig 

demenssjukdom, ingen 

annan psykisk sjukdom eller 

beroendeproblematik.  

Datainsamling: Sånggrupp 

och musiklyssnargrupp 

deltog i gruppsessioner i tio 

veckor á 90 minuter per 

gång. Därefter jämfördes 

dessa grupper.  

Analys: Statistisk analys. 

89 

(10) 

Musiklyssnargruppen hade positiv 

effekt på livskvalitet, ångest och 

oro, agitation och agression samt 

depressiva symtom jämfört med 

kontrollgruppen. 

Musiklyssnargruppen och 

sånggruppene hade ett likvärdigt 

resultat. Efter andra uppföljningen 

visades inga skillnader mellan 

grupperna.  

RCT 

II 



 

XIV 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Thomas, KS., Baier, R., 

Kosar, C., Ogarek, J., 

Trepman, A., & Mor, V. 

2017 

USA 

 

Individualized 

Music Program is 

Associated with 

Improved 

Outcomes for U.S. 

Nursing Home 

Residents with 

Dementia 

 

Syftet med studien var att 

jämföra resultat före och efter 

ett individualiserat 

musikprogram på ett boende. 

Musikprogrammet utformades 

för att hantera BPSD.  

Design: Retrospektiv studie.  

Urval: Personer på 

långtidsboende med 

demenssjukdom. 

Datainsamling: 98 stycken 

vårdboenden 2012-2013. 

Jämförelse mellan personer i 

vårdboenden tränade i musik 

och minnes-program och 

personer på boenden utan  

detta program.   

Analys: Statistisk analys.  

25 716 

(-) 

Antalet personer med 

demenssjukdom som hade avbrutit 

antipsykotiska farmakologisk 

behandling ökade från 17,6 % till 

20,1 % bland deltagarna i musik 

och minnes-programmet. Det 

observerades även avbrytande av 

ångestdämpande läkemedel bland 

denna grupp. Inga skillnader 

observerades för depression.  

RCT 

II 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Werner, J., Wosch, T., 

& Gold, C.  

2015 

Tyskland 

Effectiveness of 

group music 

therapy versus 

recreational group 

singing for 

depressive 

symptoms of 

elderly nursing 

home residents: 

pragmatic trial. 

Syftet med denna studie var 

att jämföra effekterna av 

interaktiv musikterapi och 

fritidsgruppsång på 

depressionsnivåer hos boende 

i ett vårdhem. 

Design: Randomiserad 

kontrollerad studie 

Urval: Urval skedde från två 

lokala vårdhem. 68 procent 

var kvinnor, deltagarna var 

60-100 år med ett snitt på 

84,4 år. Deltagare som 

endast haft kortvarig vård på 

boende (under fyra veckor 

uteslöts). Ingen diagnos av 

depression var nödvändig 

för deltagarna att ha. 

Datainsamling:  

En depressions-skala. 

Analys: Statistik analys 

117  

(4) 

Nivån av depressiva symtom 

förbättrades betydligt mer hos dem 

som tilldelades musikterapi än i 

fritidssångsgruppen. Resultaten 

tyder på att musikterapi minskar 

depressiva symtom hos äldre i 

vårdhem effektivare än fritidssång. 

RCT 

II 

 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 


