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SAMMANFATTNING 
Den äldre populationen ökar i världen samt lever längre vilket medför ökad risk för att 
drabbas av demenssjukdom. Nio av tio med demenssjukdom upplever någon gång under 
sjukdomen beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD). Behandlingen av BPSD bör i 
första hand utgöras av omvårdnadsåtgärder enligt socialstyrelsens riktlinjer. Sjuksköterskor 
har ett ansvar för att handleda vård- och omsorgspersonal, samt kunna identifiera, planera och 
följa upp BPSD hos personer boende på vård- och omsorgsboende. Syftet var att beskriva hur 
omvårdnad kan förebygga och minska verbalt och fysiskt utåtagerande beteende hos personer 
med demenssjukdom som bor på vård- och omsorgsboende. Som metod valdes en 
litteraturöversikt. Sökningar gjordes i databaserna PubMed samt Cinahl som genererade 15 
vetenskapliga artiklar som inkluderades i denna litteraturöversikt. Materialet analyserades 
genom en integrerad analys. Resultaten av denna litteraturöversikt visade att det var av vikt att 
identifiera bakomliggande orsaker som kunde utlösa BPSD, som till exempel otillfredsställda 
behov, smärta eller miljöfaktorer. Genom att identifiera orsaken kunde individanpassade 
omvårdnadsåtgärder utformas och därav ökade chansen att lyckas förebygga och minska 
BPSD med omvårdnad. Resultatet visade även att det fanns faktorer som kunde hindra att 
omvårdnad gavs vid BPSD i första hand, dessa faktorer kunde vara till exempel låg 
bemanning eller att personalen hade en större tilltro till läkemedelsbehandling.  Faktorer som 
istället möjliggjorde tillämpningen av att använda omvårdnadsåtgärder som behandling var 
exempelvis kontinuerlig utbildning och handledning, samt om personalen arbetade med ett 
personcentrerat förhållningssätt. Denna litteraturöversikts slutsats är att omvårdnad kan 
förebygga och minska utåtagerande beteende hos personer med demenssjukdom genom 
analys av bakomliggande orsaker och otillfredsställda behov, därefter planering och 
individanpassning av omvårdnadsåtgärder. Kontinuerlig utbildning och handledning av vård- 
och omsorgspersonalen inom ämnet är en förutsättning för att skapa en värdemässig samsyn 
och tilltro på effekten hos omvårdnaden och därmed kan risken för slentrianmässig 
läkemedelsbehandling minska.  
 
 
Nyckelord: Demenssjukdom, BPSD, sjuksköterska, vård- och omsorgsboende, 
personcentrerad omvårdnad 
 
 



 

 

ABSTRACT 
The elderly population in the world is increasing and living longer which increases the risk of 
suffering from dementia. Nine out of ten people with dementia experience some behavioral 
and psychological symptoms (BPSD) at some point during the illness. The treatment of BPSD 
should primarily consist of nursing measures in accordance with the guidelines of the Social 
Board. Nurses have a responsibility to supervise care staff, as well as to be able to identify, 
plan and follow up BPSD of people living in care homes. The purpose was to describe how 
nursing can prevent and reduce the verbal and physical acting out behavior of people with 
dementia who live in nursing and care homes. As a method, a literature review was chosen. 
Searches were carried out in the PubMed and Cinahl databases which generated 15 scientific 
articles that are included in this literature review. The material was analyzed through an 
integrated analysis. Results of this literature review showed that it was of importance to 
identify underlying causes that could trigger BPSD, such as needs that have not been met, 
pain, or environmental factors. By identifying the cause, customer-tailored nursing care 
measures could be designed which, as a consequence, increased the chances of successful 
prevention and reduction of BPSD with nursing care. The results also showed that there were 
factors that could prevent that nursing was given in the first place to BPSD. These factors 
could for example be low staffing or that the staff had greater confidence in drug treatment. 
Factors that however enabled the application of nursing measures as treatment were, by way 
of example, continuous training and supervision, as well as if the staff carried out their work 
with a person-centered approach. This literature review concludes that nursing can prevent 
and reduce acting out behavior of people with dementia by analyzing underlying causes and 
unsatisfied needs, and then planning and individualizing nursing care. Continuous training 
and supervision of the health and care staff in the subject is a prerequisite for creating a 
consensus on values and a confidence in nursing, thereby reducing the risk of routine-like 
drug treatment. 
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BAKGRUND 

Demenssjukdomar 
Demenssjukdomar beror på skada eller sjukdom i hjärnans struktur, och leder till 
minskad kognitiv förmåga, såsom minne, språk, exekutiv förmåga och/eller visuospatial 
förmåga. Minst två av dessa förmågor ska traditionellt vara påverkade för att få en 
demensdiagnos, men enligt nya rön kan dock en betydande nedsättning inom bara ett 
område vara nog för att en demensdiagnos ska kunna ställas (Arvanitakis, Shah & 
Bennett, 2019). I Sverige används International Statistical Classification of Diseases and 
Related Health Problems [ICD-10] vilket är ett klassifikationssystem vid 
diagnostisering av bland annat demenssjukdomar. Denna manual med olika kriterier 
används för att särskilja vad som anses vara en demenssjukdom och utesluta andra 
tillstånd och sjukdomar som kan ge demensliknande symtom 
(Världshälsoorganisationen, 2018a). 
 
Mild kognitiv svikt är en diagnos som innebär att en person har en nedsatt kognitiv 
förmåga, men att nedsättningen inte påverkar den dagliga livsföringen (Arvanitakis, 
Shah & Bennett, 2019; Albert et. al., 2011). Diagnosen mild kognitiv svikt leder inte 
alltid till en demensutveckling. Den kognitiva funktionen är inte konstant, utan kan 
återgå till den normala nivån, alternativt skifta mellan normal nivå, mild kognitiv svikt 
och på en nivå som kan likställas vid en demenssjukdom. Varierande kognitiv förmåga 
och skiftande resultat på kognitiva tester är också vanligt i tidig fas av 
neurodegenerativa demenssjukdomar, cerebrovaskulära sjukdomar och psykiska 
sjukdomar, men kan även bero på andra orsaker som läkemedelsbehandling med 
exempelvis opioider (Arvanitakis, Shah & Bennett, 2019).  
 
En demensutredning är omfattande och består av genomgång av autoanamnes och att 
närstående ger anamnes, en bedömning av kognitiv förmåga genom kognitiva tester och 
vid behov en neuropsykiatrisk bedömning. Det är av betydelse att fastställa om den 
kognitiva nedsättningen försämrats över tid, samt om den kognitiva nedsättningen ger 
en försämrad funktion som påverkar den dagliga livsföringen. För att kunna fastställa 
vilken typ av demenssjukdom en person har görs en sammanvägning av anamnes, 
neurologisk undersökning, resultat på kognitiva tester, fysisk undersökning, blodprover 
och röntgen av hjärnan (Arvanitakis, Shah & Bennett, 2019; Albert et. al., 2011). Andra 
undersökningar som kan vara aktuella vid diagnostisering av demenssjukdomar är 
lumbalpunktion för analys av cerebrospinalvätska, PET- kameraundersökning samt 
Spect-skanning (Albert et. al., 2011). 
 
Demenssjukdom kan starta i hjärnan, men kan också ha sitt ursprung i andra delar av 
kroppen. Den kan exempelvis bero på en arytmi som leder till bildning av tromboser 
som sedan färdas i blodomloppet till hjärnan och täpper till syretillförseln, vilket kan 
leda till att vaskulär demenssjukdom uppkommer. Vaskulär demenssjukdom orsakas 
antingen av små, koniska infarkter i hjärnan alternativt av större infarkter bestående av 
exempelvis hjärnblödning. Sjukdomens genes kommer från hjärta och blodkärl, såsom 
sjukliga förändringar i blodkärl i form av ateroskleros. Det är syrebrist i hjärnan som är 
den direkta orsaken till att hjärnans funktion försämras (Arvanitakis, Shah & Bennett, 
2019).  
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Den vanligaste demenssjukdomen som startar i hjärnan är Alzheimers sjukdom. 
Sjukdomen orsakas av inlagringar av så kallade plack av β-amyloid, som är ett naturligt 
förekommande protein i hjärnan, och neurofibriller, bestående av fosforylerade 
proteinet tau. Inlagringarna kan liknas vid blockeringar i nervcellerna och dessa ökar 
successivt under sjukdomsförloppet och leder till hjärnatrofi i och med att nervcellerna 
förtvinar. Sjukdomsprocessen börjar i hjärnans minnescentrum. Vid 
Lewykroppsdemens däremot ses en mer generaliserad hjärnatrofi, jämfört med 
Alzheimers sjukdom, men den beror också på proteinansamlingar. De så kallade 
Lewykropparna innehåller proteinet α-synuclein som verkar skadligt på hjärnan. Vid 
frontotemporal demenssjukdom är den sjukliga processen istället lokaliserad till just 
hjärnans frontotemporala delar. De proteiner som orsakar den neurodegenerativa 
processen är fosforylerat TDP-43, MAPT, eller FUS-protein. Dessa demenssjukdomar 
kallas för primärdegenerativa demenssjukdomar (Arvanitakis, Shah & Bennett, 2019).  
 
Populationen 80 år och äldre ökar stadigt världen över, vilket leder till en förväntad 
ökning av personer med demenssjukdom. De flesta personer som diagnostiseras med en 
demenssjukdom är över 80 år (Skoog et al., 2017). Det totala antalet personer med 
demenssjukdom globalt sett, år 2019, var 47 miljoner personer och den siffran kommer 
enligt beräkningar öka till 131 miljoner personer år 2050. Det beräknas att 5,8 miljoner 
personer har Alzheimers sjukdom och detta beräknas öka till 13,8 miljoner personer år 
2050. Det gör Alzheimers sjukdom till den sjätte vanligaste dödsorsaken världen över 
och till den vanligaste demenssjukdomen (Arvanitakis, Shah & Bennett, 2019). Trots att 
antalet personer som insjuknar i demenssjukdomar ökar, visar forskning att prevalensen 
av demenssjukdomar minskat.  Framför allt gäller det för vaskulär demenssjukdom och 
detta menar Skoog et al. (2017) kan bero på att kunskapen, omhändertagandet samt 
behandling av cerebrovaskulära sjukdomar som till exempel stroke blivit bättre.  
 
Sannolikheten att få en demenssjukdom ökar med stigande ålder. Demenssjukdomar 
debuterar vanligen vid 80-årsåldern och progredierar med tiden och förmågan att klara 
av den dagliga livsföringen försämras successivt. Mellan fem till tio procent av världens 
befolkning som är äldre än 65 år har Alzheimers sjukdom, medan omkring hälften av de 
som är över 85 år har sjukdomen. Utöver ålder finns det även en genetisk komponent 
avseende ökad risk att insjukna i just Alzheimers sjukdom. För demenssjukdomar i stort 
är högt blodtryck, diabetes, dålig kosthållning, otillräcklig fysisk aktivitet samt för lite 
social och kognitiv stimulans faktorer som ökar risken för att drabbas (Arvanitakis, 
Shah & Bennett, 2019). 
 
Symtom  
En person med demenssjukdom upphör ofta med sina tidigare intressen, isolerar sig och 
kan uppvisa tecken på nedstämdhet. Både tankeförmåga och beteende påverkas vid en 
demenssjukdom. Det kan vara svårt för personen att ta till sig ny information och 
minnet är ofta påverkat. Personen med demenssjukdom har ofta nedsättningar relaterat 
till språk, uppmärksamhet, orienteringsförmåga, omdöme och planeringsförmåga kan 
påverkas. Symtom i ett tidigt skede av demenssjukdomen kan vara förlust av 
korttidsminne, svårighet att hitta ord, nedsatt orienteringsförmåga, apati, depressiva 
symtom, social isolering, socialt ohämmat beteende, sömnstörning och försämrad 
gångförmåga. I ett sent skede av sjukdomen påverkas arbetsminnet och personen får en 
ytterligare minskad förmåga att uttrycka sig då språket blir försämrat. Symtom som 
vanföreställningar, hallucinationer, agnosi, aggressivitet, vandrande beteende, kramper, 
parkinsonism och repetitivt beteende blir vanligare ju längre sjukdomen fortskrider 
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(Arvanitakis, Shah & Bennett, 2019). Människor som insjuknar i en demenssjukdom 
genomgår två typer av förändringar som sker parallellt. Dels sker en försämring i 
hjärnans funktioner, dels sker det en förändring i den psykosociala sfären. De sociala 
kontakterna minskar kring personen med demenssjukdom som en följd av den nedsatta 
sociala förmågan och omvärldens oförmåga att förstå och kunna hantera det förändrade 
beteende som personen med demens kan få (Kitwood & Brooker, 2019). 
 
Det finns idag ingen botande behandling mot demenssjukdomar, men det finns 
läkemedel som kan minska symtom och öka kognitiv förmåga vid Alzheimers sjukdom. 
Kolinesterashämmare i form av Donepezil kan sättas in under alla stadier av sjukdomen 
och det är den mest välkända och beprövade behandlingen. Donepezil kan dock ge 
biverkningar i form av illamående, kräkningar, lösa avföringar, drömstörningar och/eller 
sömnsvårigheter (Arvanitakis, Shah & Bennett, 2019).  

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdomar  
Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) är ett 
samlingsnamn för förändringar i beteende och välbefinnande som kan uppkomma till 
följd av en demenssjukdom. BPSD kan utgöra exempelvis utåtagerande beteende, 
agitation, oro, impulsivitet, vandrande beteende, upprepat frågande och nedstämdhet 
(Koder, Hunt, Davison, 2014: Melander, 2018). Begreppet BPSD är synonymt med 
begreppet neuropsykiatriska symtom och begreppet problematiskt beteende (Melander, 
2018). I den här litteraturöversikten har författarna valt att använda begreppet BPSD för 
att benämna den här typen av beteende.  
 
Nästan alla personer med demenssjukdom upplever någon gång under sjukdomstiden ett 
eller flera av dessa symtom. Förekomsten av BPSD ökar i och med att 
demenssjukdomen fortskrider. Personer med demenssjukdom och BPSD utgör en sårbar 
grupp, som ofta uppvisar samsjuklighet och polyfarmaci. De är ofta boende på vård- 
och omsorgsboende (Murman, Chen, Powell, Kuo, Bradley, Colenda, 2002). Cohen-
Mansfield och Jensen (2008) skriver att BPSD traditionellt behandlats med läkemedel, 
men att synsättet nu förändrats och att omvårdnadsbehandling i första hand ska 
erbjudas. Vidare menar de att det än idag är vanligt att både sjuksköterskor och läkare 
väljer lugnande läkemedel som förstahandsbehandling mot BPSD. 
Läkemedelsbehandling vid BPSD har inte fullgod effekt varken avseende frekvens eller 
svårighetsgrad och kan orsaka stroke och för tidig död (Schneider, Dagerman & Insel, 
2005; Ballard, Waite & Birks, 2006; Azermai, Petrovic, Elservier, Bourgeiois, Van 
Bortel & Vander Stichele, 2012).  
 
Verbalt och fysiskt utåtagerande beteende hos personer med demenssjukdom 
Sjuksköterskor som arbetar inom demensvård berättar att det upplever arbetsrelaterad 
stress som beror på möten med personer med demenssjukdom som uppvisar ett verbalt 
eller utåtagerande beteende (Hazelhof et al., 2016; Zwijsen et. al., 2014). Lee och Gang 
(2019) såg ett samband mellan upplevd arbetsbelastning och förekomsten av möten med 
personer med BPSD, då BPSD gav en högre upplevd arbetsbörda. De fann också att 
sjuksköterskor verksamma inom vård- och omsorgsboende i genomsnitt var med om ett 
utmanande möte med en person med BPSD varje vecka. Dessa möten utgjordes främst 
av att personen med demenssjukdom motsatte sig vård, var agiterade eller utåtagerande 
(Lee och Gang, 2019; Graneheim et al., 2012). Vidare såg de att vård- och 
omsorgspersonalen upplever en högre belastning högre belastning av dessa möten 
eftersom de skedde oftare jämfört med för sjuksköterskorna.  
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Hazelhof et al. (2016) skriver att sjuksköterskor menar att utåtagerande beteende hos 
personer med demenssjukdom var det som var mest utmanande för dem att kunna 
hantera på ett bra sätt. Sjuksköterskornas ålder, erfarenhet och utbildningsnivå var 
faktorer som påverkade den upplevda stressnivån i möten med personer med BPSD. 
Låg ålder, mindre erfarenhet och lägre utbildningsnivå ledde till utökad upplevd stress 
(Hazelhof et al., 2016), men även graden och frekvensen av den utåtagerande beteende 
påverkade den upplevda stressen hos sjuksköterskorna (Zwijsen et. al., 2014). 
Stressreaktionen hos sjuksköterskorna inverkade negativt på välbefinnandet hos 
personerna med demenssjukdom. Stress kunde hos sjuksköterskorna leda till 
utmattningssymtom, missnöje med arbetssituationen, sjukskrivning och inverkade även 
på utförandet av omvårdnaden. Stressade sjuksköterskor tog genvägar i vården, kunde 
uppvisa både fysiskt och verbalt utåtagerande beteende mot personerna med 
demenssjukdom (Hazelhof et al., 2016). Utåtagerande beteende hos personer med 
demenssjukdom kan utlösa konflikter och leda till våldsamma situationer mellan 
personer med demenssjukdom. Förekomsten av våld mellan personer med 
demenssjukdom var lägre på enheter där vården till stor utsträckning var 
personcentrerad (Murphy, Hons, Bugeja, Pilgrim & Ibrahim, 2017).   
 
Sjuksköterskor har en avgörande roll i att följa upp effekten av läkemedelsbehandling 
vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom och signalera till läkare 
när läkemedel bör sättas ut. Den person som befann sig närmast personen med 
demenssjukdom upptäckte ofta sederande biverkningar hos dem som fick farmakologisk 
behandling mot utåtagerande beteende. Både närstående och erfarna sjuksköterskor 
menar dock att läkemedelsbehandling bör användas i de fall då omvårdnadsåtgärder ej 
fungerat (Kerns, Winter, Winter, Kerns & Etz, 2017).  
 
I de nationella riktlinjerna för vård och omsorg av personer med demenssjukdom 
rekommenderar Socialstyrelsen (2017) att hälso- och sjukvårdspersonalen bör följa upp 
beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom strukturerat samt utvärdera 
de insatta åtgärderna. Målet är att höja livskvaliteten och minska lidande för personen 
med demenssjukdom. I de nationella riktlinjerna rekommenderas uppföljning av BPSD-
problematik minst en gång per år. Eventuella orsaker till BPSD ska identifieras, 
analyseras och åtgärdas med omvårdnadsåtgärder i första hand (Socialstyrelsen, 2017).  
I enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer (2017) bör det inom demensvården idag ligga 
ett större fokus på att arbeta förebyggande och att i första hand behandla BPSD med 
omvårdnadsåtgärder. Cohen- Mansfields skattningsskala kan användas för att 
systematiskt utvärdera och skatta förekomsten samt frekvensen av utåtagerande 
beteende som personen med BPSD kan besväras av (Rabinowitz et. al., 2005). Cohen-
Mansfields skattningsskala är ett frågeformulär där 29 olika beteenden skattas i en skala 
från ett till sju, där ett innebär att det aldrig sker och sju att det sker flera gånger i 
timmen. Några av de beteenden som ingår i skattningsskalan är till exempel slå, sparka, 
bita, göra fysiska sexuella närmanden, verbal aggression, skada sig själv eller andra, 
skrika (Rabinowitz et. al., 2005). I Sverige används BPSD-registret som är ett 
kvalitetsregister som syftar till att genom multiprofessionella åtgärder minska 
beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. Registret följer 
Socialstyrelsens (2017) nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. 
Med hjälp av en skattningsskala, Neuro Psychiatric Inventory, nursing home (NPI-NH) 
identifieras förekomst samt allvarlighetsgrad av tolv olika symtom. Registret visar 
skattade symtom i staplar beroende på allvarlighetsgrad. Registret har en checklista för 
att utesluta fysiska orsaker till BPSD, samt eventuella otillfredsställda behov som till 
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exempel mat, dryck, sömn, smärta, samt en läkemedelsgenomgång (Svenskt register för 
Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid demens, 2019).  

Vård- och omsorgsboende 
Internationellt finns stora variationer av olika boendeformer där personer med 
demenssjukdom bor och erhåller vård (Melander, 2018). Generellt kan vård- och 
omsorgsboende definieras som en boendeform där dygnet-runt-vård erbjuds (Melander, 
2018). I Sverige är det kommunerna som är huvudansvariga för driften av vård- och 
omsorgsboenden. Äldre personer erbjuds till en början hjälp i det egna hemmet i form 
av insatser från hemtjänst, medan de personer som bor på vård- och omsorgsboende har 
ett större behov av omvårdnad. Det är vanligt förekommande att de har en kombination 
av olika somatiska och kognitiva sjukdomar, såsom demenssjukdom (Lundgren, 2015). 
Förekomst och svårighetsgrad av BPSD kan ofta vara en orsak till att en person med 
demenssjukdom flyttar in på vård- och omsorgsboende (D'Onofrio, 2019). Enligt 
Socialtjänstlagen [SoL] (2001:453) är det kommunernas ansvar att den äldre 
människans vård sker under värdiga former och att välbefinnande uppnås. Det 
poängteras också att den äldre människan som bor på ett vård- och omsorgsboende ska 
känna trygghet och meningsfullhet och ha en aktiv tillvaro med möjlighet till 
gemenskap med andra. Lundgren (2015) skriver också att det ska finnas tillgång till 
sjuksköterska dygnet runt. Andra legitimerade yrkeskategorier som finns att tillgå inom 
vård- och omsorgsboendet utgörs av fysioterapeut och arbetsterapeut. På ett vård- och 
omsorgsboende arbetar flera yrkeskategorier som utför och svarar för personen med 
demenssjukdoms omvårdnad och de utgörs av sjuksköterskor, undersköterskor och 
vårdbiträden. Författarna har valt att använda begreppet vård- och omsorgspersonal 
när undersköterskor och vårdbiträden åsyftas. Karlsson (2007) skriver att sjuksköterskor 
som arbetar på vård- och omsorgsboende möter äldre med ett omfattande 
omvårdnadsbehov och att de äldres möjlighet till självständighet och att ta autonoma 
beslut ofta är nedsatt. För att uppnå en god omvårdnad är samarbetet mellan 
sjuksköterskan och vård- och omsorgspersonalen avgörande. Sjuksköterskor inom 
kommunal äldreomsorg har inget ansvar för bemanning eller personal, men ska genom 
utbildning och delegering handleda vård- och omsorgspersonal i omvårdnad.  
 
Patomella, Sandman, Berglund och Edvarsson (2016) har studerat vilka faktorer som är 
utmärkande för personer som trivs bra boende på vård- och omsorgsboende. De fann att 
de som hade en självständighet avseende att klara av den personliga omvårdnaden, 
kände en högre livskvalitet, hade bott på boendet en kortare tid, kunde gå på egen hand 
och tillbringade mer tid utomhus var de som också trivdes bäst på vård- och 
omsorgsboende. De personer som hade en större egen funktionsförmåga både kognitivt 
och somatiskt hade bättre möjlighet att leva ett varierat liv och delta i aktiviteter på 
vård- och omsorgsboendet och fick därmed en mer meningsfull vardag.  

Personcentrerad vård 
McCormack och McCance (2006) beskriver att den personcentrerade omvårdnaden 
utgörs av att tillgodose basala fysiska behoven, uppmuntra patienten att delta i 
beslutsfattande rörande omvårdnaden, ha en medkännande närvaro och ta tillvara 
patientens värderingar och uppfattningar. Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark och 
Edvardsson (2017) beskriver flertalet faktorer som karaktäriserar vård- och 
omsorgsboenden som bedriver personcentrerad vård i hög utsträckning. Dessa faktorer 
är: att det finns en gemensam värdegrund som genomsyrar verksamheten, att vård- och 
omsorgspersonalen tillbringar tid tillsammans med de boende, att det finns en god och 
stödjande relation mellan kollegor och till chef, även miljömässiga aspekter lyfts fram 
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liksom ett gott teamarbete och att vård- och omsorgspersonalen erhåller kontinuerlig 
utbildning om demenssjukdomar.    
 
En av specialistsjuksköterskans kärnkompetenser utgörs av personcentrerad vård. 
Personen med demenssjukdom bör göras delaktig och stärkas i beslutsfattandet kring sin 
vård, i den mån det är möjligt. Inom den personcentrerade omvårdnaden lyfter Ekman 
och Norberg (2013) fram begreppen värdighet, vilja och ömsesidighet. För att detta ska 
kunna uppnås krävs ett samarbete i teamet kring patienten där även patient och anhöriga 
ska ses som en naturlig del av teamet (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013).  
 
VIPS-modellen har utarbetats av Dawn Brooker (Brooker & Latham, 2016) och den kan 
användas som verktyg för att skapa och bibehålla en personcentrerad vård av personer 
med demenssjukdom. VIPS inbegriper fyra komponenter. V står för värdegrund och 
vikten av att sätta värde på personerna som har en demenssjukdom och de som tar hand 
om dem. I står för ett individuellt förhållningssätt och bemötande utifrån personens 
livshistoria, värderingar och personlighet. P står för perspektiv och belyser vikten av att 
försöka förstå och sätta sig in i hur personen med demenssjukdom upplever världen och 
sin situation. S står för en god social miljö som möjliggör ett rikt socialt liv och 
kompenserar för förlorade förmågor. Personer med demenssjukdom ska vistas i en miljö 
där det är lätt att leva med en demenssjukdom (Brooker & Latham, 2016; Røsvik, 
Brooker, Mjorud, and Kirkevold (2013). VIPS-modellen utvecklades 2010 i Norge till 
“The VIPS practice model” (VPM). Detta verktyg utformades för att kunna erbjuda 
evidensbaserad struktur för implementering av god personcentrerad vård vid 
demenssjukdom, speciellt i vård- och omsorgsboende. Teori sätts i praktik med hjälp av 
reflektiontillfällen där fokus ligger i att förstå hur personen med demenssjukdom 
upplever sin omvårdnad (Røsvik et. al., (2013). 
 
I socialstyrelsens rekommendationer för vård och omsorg vid demenssjukdom (2017) 
poängteras betydelsen av att arbeta personcentrerat. Vård- och omsorgspersonal som 
arbetar med personer med demenssjukdom bör enligt socialstyrelsens 
rekommendationer få långsiktig och kontinuerlig utbildning i personcentrerad vård och 
bemötande, detta i kombination med praktisk träning och handledning.  
 
Problemformulering 
Enligt Socialstyrelsens (2017) riktlinjer om vård och omsorg för personer med 
demenssjukdom bör vården baseras på ett personcentrerat förhållningssätt. Vidare bör 
beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom i första hand behandlas med 
omvårdnadsåtgärder och företrädesvis bör ett förebyggande arbetssätt tillämpas för att 
undvika uppkomsten av dessa symtom. Utåtagerande beteende hos personer med 
demenssjukdom orsakar stress hos vård- och omsorgspersonal och sjuksköterskor och 
det i sin tur ett försämrat bemötande, omsorg och livskvalitet hos personerna med 
demenssjukdom. Utåtagerande beteende utgör en säkerhetsrisk både för sjuksköterskor, 
vård- och omsorgspersonal, medboende samt för personen själv.   
 
Sjuksköterskor bör känna till hur omvårdnadsåtgärder kan användas vid utåtagerande 
beteende och vilken effekt de har. Sjuksköterskor bör också göra en bedömning kring i 
vilket läge omvårdnaden bör kompletteras med farmakologisk behandling. 
Sjuksköterskans ansvar är stort avseende att utreda, planera och utföra behandling av 
fysiskt och verbalt utåtagerande beteende. Målet med studien är att skapa en 
evidensbaserad kunskapssammanställning som kan vara vägledande för sjuksköterskor, 
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närstående eller vård- och omsorgspersonal som möter personer med demenssjukdom 
och utåtagerande beteende.  

SYFTE 
Syftet var att beskriva hur omvårdnad kan förebygga och minska verbalt och fysiskt 
utåtagerande beteende hos personer med demenssjukdom som bor på vård- och 
omsorgsboende.     

METOD 
Design och ansats 
En icke-systematisk litteraturöversikt med induktiv ansats har valts som metod för att 
besvara studiens syfte, vilket innebar att befintlig kunskap inom valt ämnesområde 
utforskades, tolkades och beskrevs utan att utgå från en teori i tolkning och 
sammanställning av resultatet (Forsberg & Wengström, 2015; Friberg, 2017; Polit & 
Beck, 2017). En litteraturöversikt kan leda till att kunskapsluckor identifieras för vidare 
forskning (Forsberg & Wengström, 2015; Friberg, 2017; Polit & Beck, 2017). Första 
steget i litteraturöversikten var att systematiskt söka relevant forskning inom 
ämnesområdet som skulle besvara syftet. Därefter skedde en kritisk granskning av 
artiklarna, och vidare gjordes en sammanställning av de inkluderade artiklarna i enlighet 
med Forsberg & Wengström (2015).  

Urval 
Författarna valde att inkludera forskningsstudier utförda på vård- och omsorgsboende. 
Både kvantitativa och kvalitativa artiklar som svarade på syftet inkluderades, vilket 
enligt Forsberg och Wengström (2016) kan medföra en djupare och bredare kunskap 
inom valt ämne. Endast originalartiklar inkluderades i studiens resultat, samt studier 
som var vetenskapligt granskade. Språk skulle vara svenska eller engelska (Polit & 
Beck, 2017). Vetenskaplig granskning innebär att studien blivit granskad och 
kvalitetssäkrad av personer som har god kunskap inom det fält som forskningen berört. 
Granskningen gäller både språk, utförande av studien och resultat (Henricson och 
Mårtensson, 2017). Ett exklusionskriterium var artiklar med låg kvalitet, klass III, 
utifrån 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), se bilaga 
A. En litteraturöversikt bör vara förankrad i nuvarande forskning (Polit & Beck, 2017). 
Ytterligare ett exklusionskriterium var således att artiklarna inte skulle vara äldre än 10 
år.   

Datainsamling 
Efter en initial sökning i databaserna National Library of Medicines webbversion av 
databasen Medline (PubMed) och Commulative Index to Nursing and Allied Health 
Litterature (CINAHL) bedömde författarna att det fanns tillräckligt med 
forskningsstudier inom valt ämnesområde för att kunna genomföra en 
litteratursammanställning av värde, i enlighet med Friberg (2017). PubMed är den 
största medicinska databasen och innehåller referenser till tidskriftsartiklar inom bland 
annat medicin, omvårdnad och odontologi. CINAHL är en databas som innehåller 
referenser till främst tidskriftsartiklar i bland annat omvårdnad, arbetsterapi, fysioterapi 
och medicin. PsychInfo är den mest använda databasen för att hitta artiklar inom 
psykologi (Polit & Beck, 2017).  
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Sökning utfördes enligt beskrivning av Kristensson (2014). Sökningar har utförts i 
databaserna CINAHL, PubMed och PsycInfo. Vid datainsamlingen har författarna 
relaterat studiens syfte och problemformulering till artiklarna och valt att läsa 
sammanfattningarna av artiklar vars titlar ser ut att svara på syftet. Efter att 
sammanfattningar granskats har relevanta artiklar lästs i sin helhet och därefter 
kvalitetsgranskats och sedan slutligen inkluderats. Inkluderade artiklar presenteras i en 
matris, bilaga B, för att skapa en överskådlig bild i enlighet med Friberg (2017). 
Artiklarna kvalitetsgranskades och klassificerades med hjälp av 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), se bilaga 
A.  
 
Sökning i CINAHL genomfördes först eftersom den databasen är den primära inom 
omvårdnad och mest relevant utifrån studiens syfte. Författarna skapade en sökstrategi 
genom att sökord identifierades och sedan synonymer till dessa. Synonymerna 
dementia, Alzheimer's disease och major cognitive disorder användes med booleska 
termen OR mellan. Nursing home, assisted living facility, och residential care användes 
också synonymt med OR mellan. Det finns många benämningar på utåtagerande 
beteende hos personer med demenssjukdom och dessa synonymer användes i sökning 
med OR mellan: BPSD, behavioral and psychological behavior of dementia, NPS, 
neuropsychological symptoms, challenging behavior, behavioral symptoms. Vidare 
användes nursing, nursing care och non-pharmacological synonymt. Efter att dessa 
blocksökningar utförts gjordes sökning med booleska termen AND mellan de tidigare 
sökningarna på synonymer. Avgränsningar gjordes enligt söktabell. Valt 
forskningsområde innehåller rikligt med vetenskapliga artiklar och för att få en mer 
lätthanterlig mängd med relevanta artiklar lades extra sökord till. Vid den första 
sökningen lades aggression till med booleska termen AND, den andra sökningen lades 
interview till på samma vis och den sista sökningen lades attitudes OR experience till, 
och en hanterbar mängd artiklar kunde sökas fram. Efter sökning i databasen CINAHL 
gjordes likvärdiga sökningar i PubMed och PsychInfo. Sökningar som medförde 
inluderade artiklar presenteras i tabell 1. En manuell sökning gjordes genom att granska 
inkluderade artiklars referenslistor. Den manuella sökningen resulterade i en artikel som 
inkluderades i resultat, vilken var: Cohen-Mansfield et al. (2012b). Inkluerade artiklar 
presenteras i en artikelmatris, se bilaga B. 
 
Tabell 1 

Databas Sökord, datum Avgränsning
ar 

Antal 
träffar 

Granskade 
abstrakt 

Granskad
e artiklar 

Inkluderad
e artiklar 

Cinahl (Alzheimer's disease OR 
dementia OR major 
cognitive disorder) AND 
(Behavioral and 
psychological symptoms 
of dementia OR BPSD OR 
NPS OR 
Neuropsychological 
symptoms OR challenging 
behavior OR behavioral 
symptoms) AND (Nursing 

10 år 
 
Engelska 
 
Vetenskaplig
t granskade 

34 11 9 1 



 

9 
 

OR Nursing Care OR non-
pharmacological 
treatment)  
AND (Nursing Home or 
assisted living facility or 
residential living) AND 
aggression 
20191123 

Cinahl (Alzheimer's disease OR 
dementia OR major 
cognitive disorder) AND 
(Behavioral and 
psychological symptoms 
of dementia OR BPSD OR 
NPS OR 
Neuropsychological 
symptoms OR challenging 
behavior OR behavioral 
symptoms) AND (Nursing 
OR Nursing Care OR non-
pharmacological 
treatment)  
AND (Nursing Home or 
Residential living or 
assisted living facility) 
AND interview 
20191123 

10 år 
 
Engelska 
 
Vetenskaplig
t granskade 

62 15 10 6 

Cinahl (Alzheimer's disease OR 
dementia OR major 
cognitive disorder) AND 
(Behavioral and 
psychological symptoms 
of dementia OR BPSD OR 
NPS OR 
Neuropsychological 
symptoms OR challenging 
behavior OR behavioral 
symptoms) AND (Nursing 
OR Nursing Care OR non-
pharmacological 
treatment)  
AND (Nursing Home or 
Residential living or 
assisted living facility) 
AND (experience or 
attitudes)  
20191123 

10 år 
 
Engelska 
 
Vetenskaplig
t granskade 

96 20 10 4 

Pubmed (Alzheimer's disease OR 
dementia OR major 
cognitive disorder) AND 
(Behavioral and 
psychological symptoms 
of dementia OR BPSD OR 
NPS OR 
Neuropsychological 
symptoms OR challenging 

10 år 
 
Engelska 
 
Vetenskaplig
t granskade 

15 6 2 2 
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behavior OR behavioral 
symptoms) AND (Nursing 
OR Nursing Care OR non-
pharmacological 
treatment)  
AND (Nursing Home or 
assisted living facility or 
residential living) AND 
aggression 
191126 

Pubmed (Alzheimer's disease OR 
dementia OR major 
cognitive disorder) AND 
(Behavioral and 
psychological symptoms 
of dementia OR BPSD OR 
NPS OR 
Neuropsychological 
symptoms OR challenging 
behavior OR behavioral 
symptoms) AND (Nursing 
OR Nursing Care OR non-
pharmacological 
treatment)  
AND (Nursing Home or 
assisted living facility or 
residential living) AND 
(experience or attitudes)  
191126 

10 år 
 
Engelska 
 
Vetenskaplig
t granskade 

26 7 2 1 

 
Dataanalys 
Författarna av denna litteraturöversikt valde att göra en integrerad analys som lämpar 
sig bäst när både kvalitativa och kvantitativa forskningsartiklar ska analyseras 
(Kristensson, 2014). Analysen gjordes genom att följa olika steg för att senare kunna 
presentera resultatet på ett överskådligt sätt, detta i enlighet med Kristensson (2014). 
Alla inkluderade artiklar lästes först flertalet gånger av båda författarna för att få en 
djupare kännedom, helhetsbild och större förståelse av materialet. För att strukturera 
innehållet färgmarkerade författarna de delar av artiklarnas resultat som berörde samma 
ämne, detta gjordes för att lättare urskilja samband i artiklarnas resultat samt för att 
identifiera likheter och skillnader. För att tydliggöra resultatet valdes därefter lämpliga 
kategorier och underkategorier som presenteras i resultattabellen, se tabell 2.  

Forskningsetiska övervägande 
I en litteraturöversikt sammanfogas resultaten från andra originalstudier. Därmed var 
det av betydelse att författarna till denna studie försäkrade sig om att de studier som 
inkluderades hade etiskt försvarbart genomförande. Författarna har i enlighet med 
Forsberg & Wengström (2015) strävat efter att presentera allt resultat som framkom av 
sökningarna inom ramarna för valt syfte, för att skapa en rättvis bild av rådande evidens. 
Författarna till den här litteraturöversikten var medvetna om att de genom sin 
yrkeserfarenhet inom demensvård innehade en förförståelse avseende de ämnen som 
skulle belysas. En medvetenhet kring förförståelse och att den utgör en del av 
tolkningen och bearbetningen av resultatet var en viktig forskningsetisk aspekt. För att 
inte låta förförståelsen och den egna erfarenheten vara styrande i framtagandet av 
studiens resultat har författarna fört samtal och resonerat kring detta kontinuerligt. 



 

11 
 

Författarna har vidare strävat efter att presentera ett rättvist och rättvisande resultat 
baserat på artiklar som inkluderats på grund av att de svarat på studiens syfte och inte 
för att de stämmer överens med författarnas åsikter och erfarenheter.     
  
Det är av särskilt stor vikt att forskare gör etiska överväganden när forskningen rör 
personer med kognitiv sjukdom. Orsaken till att etiska överväganden behöver göras i 
samband med studier är för att enskilda individer inte ska bli kränkta avseende deras 
integritet, människovärde eller autonomi. När den kognitiva förmågan sviktar kan 
personen det rör inte själv fatta informerat samtycke, då kan istället presumerat 
samtycke användas och inhämtas genom samtal med närstående som känner personen 
med demenssjukdom väl. I det etiska resonemanget kan olika etiska principer vara 
vägledande för forskare. Enligt “göra-gott-principen” bör forskaren väga risker mot 
eventuell nytta med studien (Kjellström, 2017). Författarna till den här 
litteraturöversikten utgår från en vilja att tillföra ny kunskap eller bekräfta redan 
befintlig kunskap för att utveckla demensvården och således “göra-gott” för de personer 
som har en demenssjukdom. Författarna har strävat efter att presentera forskningen 
rättvist, utan att vinkla eller styra resultatet i någon förutbestämd riktning.  
 
I enlighet med Helsingforsdeklarationen (Världshälsoorganisationen, 2018b) bör 
särskilda överväganden göras då forskning berör utsatta eller sårbara grupper eller 
individer, och hit hör personer med sviktande kognitiv förmåga. I enlighet med 
Helsingforsdeklarationens etiska principer för humanforskning 
(Världshälsoorganisationen, 2018b) är forskning avseende sårbara individer eller 
grupper rättfärdig då forskningen inte kan utföras på annat sätt och då forskningen 
bidrar till fördelar för berörda individer eller grupp. Författarna till den här 
litteraturöversikten bedömer att resultatet kan vara till gagn för personer med 
demenssjukdom.  

RESULTAT 
Efter analys av de 15 inkluderade artiklarna identifierades fyra kategorier som sedan 
kunde delas upp i mer specifika underkategorier för att ge en djupare förståelse av 
resultatet, dessa presenteras i tabell 2. 
 
Tabell 2 
Kategori Underkategori 

Förstå bakomliggande orsaker som kan 
utlösa utåtagerande beteende hos person 
med demenssjukdom 

x Identifiera otillfredsställda 
behov  

x Förstå miljöns betydelse 
x Behandla smärta  
x Uppmärksamma symtom som 

demenssjukdomen medför 
x Förstå inverkan av 

tvångsåtgärder och kränkning 
av självbestämmande 

x Beakta personlighetsfaktorer 
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Individanpassa omvårdnadsåtgärder x Använda verktyg för att 
kartlägga och anpassa 
omvårdnadsåtgärder 

x Omvårdnadsåtgärder som kan 
minska eller förebygga 
utåtagerande beteende  

x Bemötande vid utåtagerande 
beteende  

Medvetandegöra hinder som kan leda att 
omvårdnad ej ges som behandling vid 
utåtagerande beteende hos personer med 
demenssjukdom 

x Låg bemanning 
x Stor tillit till farmakologisk 

behandling 
x Svårigheter hos personen med 

demenssjukdom 
x Svårigheter hos vård- och 

omsorgspersonalen  

Möjliggöra tillämpning av 
omvårdnadsåtgärder vid utåtagerande 
beteende hos personer med 
demenssjukdom 

x Arbeta i team 
x Utbilda och handleda vård- 

och omsorgspersonal 
x Arbeta personcentrerat  

 

Förstå bakomliggande orsaker som kan utlösa utåtagerande beteende hos person 
med demenssjukdom 
 
Identifiera otillfredsställda behov  
Vård- och omsorgspersonal som möter personer med utåtagerande beteende ställs inför 
en komplex och utmanande arbetsuppgift. De måste ta hänsyn till, analysera och försöka 
komma fram till vad som orsakat det utåtagerande beteendet (Backhouse, Killet & Grey, 
2016; Zeller, Dassen, Kok, Needham & Halfens, 2009). Genom att identifiera och 
åtgärda otillfredsställda behov kunde utåtagerande beteende både förebyggas och 
minskas (Backhouse, Killet & Grey, 2016). Utmanande beteende, som verbalt och/eller 
fysiskt utåtagerande beteende, kunde hos en person med demenssjukdom vara ett sätt att 
uttrycka ett behov. Det var av betydelse att förstå personens upplevelse av verkligheten 
för att möjliggöra god vård (Graneheim, Jansson & Lindgren, 2015; Zeller et al., 2009).  
 
Förstå miljöns betydelse 
Den psykosociala och fysiska miljön kunde orsaka uppkomst av utåtagerande beteende 
hos personer med demenssjukdom (Burshnic, Douglas & Barker, 2018; Kolanowski, 
Fick, Frazer och Penrod, 2009; Graneheim, Jansson & Lindgren, 2015) där även 
bemötande visat sig som en viktig faktor som kunde utlösa detta beteende (Burshnic et 
al., 2018; Hirata & Harvath 2016). Faktorer relaterade till vård- och omsorgspersonalens 
bemötande kunde vara att de var stressade, inte var tillräckligt eftertänksamma i mötet 
eller uppvisade tecken på rädsla (Zeller et al., 2009) eller att vård- och 
omsorgspersonalen använde kränkande ord och inte försökte förstå personen med 
demenssjukdom (Burshnic et al., 2018; Hirata & Harvath 2016). Vård och 
omsorgspersonal såg ett samband mellan utåtagerande beteende och boendesituationen. 
Orsaker relaterade till boendesituationen kunde vara att personen med demenssjukdom 
inte trivdes, kände sig ensam eller ledsen (Hirata & Harvath, 2016) men även känslan av 
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att inte förstå sitt sammanhang eller uppleva obegriplighet kunde orsaka utåtagerande 
beteende (Burshnic, Douglas & Barker, 2018; Hirata & Harvath 2016).  
 
Behandla smärta  
Upplevd smärta kunde hos personer med demenssjukdom orsaka agitation eller 
utåtagerande beteende (Burshnic et al. 2018; Hirata & Harvath 2016). Vård- och 
omsorgspersonal såg att en person med obehandlad eller svårbehandlad 
smärtproblematik kunde bli utåtagerande och de framhöll betydelsen av en adekvat 
medicinsk bedömning och behandling (Cohen-Mansfield, Thien, Marx och Dakheel-
Ali, 2012a).  
 
Uppmärksamma symtom som demenssjukdomen medför 
Faktorer som kunde påverka uppkomsten av utåtagerande beteende hos personer med 
demenssjukdom kunde även vara relaterade till en minskad förmåga att uttrycka sina 
behov, känslor och önskemål eller att personen inte kunde tolka sin omvärld och förstå 
vad som skedde i olika situationer. Att inte ha sjukdomsinsikt, att inte förstå att den 
egna förmågan är begränsad kunde också orsaka utåtagerande beteende (Hirata & 
Harvath, 2016; Zeller et al., 2009).  
 
Förstå inverkan av tvångsåtgärder och kränkning av självbestämmande 
Utåtagerande beteende hos personer med demenssjukdom kunde uppkomma till följd 
av att   vård- och omsorgspersonalen använde våld och/eller tvångsåtgärder för att 
genomföra en omvårdnadsåtgärd. Att avbryta en pågående aktivitet eller att genomföra 
åtgärder eller behandling utan att förklara och förbereda personen med demenssjukdom 
kunde orsaka uppkomst av utåtagerande beteende (Hirata & Harvath, 2016), likaså att 
få det personliga utrymmet inskränkt (Zeller et al., 2009).   
 
Kolanowski et al. (2009) skriver att vård- och omsorgspersonalen som arbetat länge 
inom demensvård såg att de för 15–20 år sedan använde tvångsåtgärder vid 
utåtagerande beteende i större utsträckning än idag. Det trodde vård- och 
omsorgspersonalen berodde på att det har skett en förändring gällande riktlinjer. En 
orsak till att tvångsåtgärder fortfarande används kunde enligt vård- och 
omsorgspersonalen vara att personen med demenssjukdom inte kände till se sina egna 
begränsningar. Den bristande sjukdomsinsikten gjorde att vård- och omsorgspersonalen 
försökte styra personen med demenssjukdom så de inte skulle skada sig, exempelvis 
genom just begränsningsåtgärder (Kolanowski et al., 2009).  
 
Beakta personlighetsfaktorer 
Det framkom att vård- och omsorgspersonal ansåg att utåtagerande beteende hos 
personer med demenssjukdom kunde bero på personens personlighet. Vård- och 
omsorgspersonal har beskrivit att de såg att vissa personer hade ökad tendens att bli 
verbalt och/eller fysiskt utåtagerande än andra och att vissa personer som varit med om 
traumatiska händelser tidigare i livet uppvisade mer utåtagerande beteende. 
Kombinationen av kognitiv nedsättning och fysisk nedsättning kunde också orsaka 
uppkomst av utåtagerande beteende (Hirata & Harvath, 2016).  
 
 
 

Individanpassa omvårdnadsåtgärder 
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Använda verktyg för att kartlägga och anpassa omvårdnadsåtgärder 
Det har visat sig att även om vård- och omsorgspersonal har kunskap om vad som kan 
orsaka och utlösa ett utåtagerande beteende är den behandlande och förebyggande 
omvårdnaden ofta inte systematiskt utförd (Zeller et al., 2009). Cohen-Mansfield, 
Thein, Marx, Dakheel-Ali och Freedman (2012b) samt Lichtwarck et al. (2017) 
utvärderade effekten av omvårdnad för att minska agitation hos personer med 
demenssjukdom boende på vård- och omsorgsboende. I studien av Cohen-Mansfield et 
al. (2012b) användes ett verktyg som benämndes som “Treatment Routes for Exploring 
Agitation” (TREA) för att identifiera möjliga orsaker till det agiterade beteendet hos 
personen med demenssjukdom, vilket sedan utgjorde grunden i valet av 
omvårdnadsåtgärd. I studien av Lichtwarck et al. (2017) användes som hjälp “The 
targeted interdisciplinary Model for Evaluation and Treatment of Neuropsychiatric 
Symptoms” (TIME), som är en guide/manual för vårdpersonal för att kartlägga och 
skapa omvårdnadsåtgärder vid BPSD som är individanpassade. Genom att använda 
dessa verktyg som systematiskt identifierade möjliga orsaker till agitation och hjälpte 
till att skapa individanpassade omvårdnadsåtgärder kunde både agitation och 
aggressivitet minskas, även depressiva symtom minskades (Cohen-Mansfield et al. 
2012b) och livskvaliteten ökades (Lichtwarck et al. 2017). Resultatet visade även att 
personens välbefinnande och intresse för omvärlden ökade (Cohen-Mansfield et al. 
2012b).  
 
Omvårdnadsåtgärder som kan minska eller förebygga utåtagerande beteende  
Implementering av personcentrerad omvårdnad kan minska utåtagerande beteende hos 
personer med demenssjukdom. Omvårdnadsåtgärder med syfte att lindra eller 
förebygga utåtagerande beteende kan riktas mot det direkta beteendet eller genom att 
öka livskvalitet för personen med demenssjukdom (Backhouse et al., 2016).  
 
I en studie av Backhouse et al. (2016) testades en mängd olika aktiviteter. Aktiviteterna 
kunde vara att titta på tv, läsa tidningen och lägga pussel och de aktiviteterna 
genomfördes först och främst av de boende på egen hand. Massage, aromaterapi, 
manikyr, utföra hushållssysslor och dockterapi genomfördes tillsammans med vård- 
och omsorgspersonalen, men dessa aktiviteter inkluderade sällan personer med 
utåtagerande beteende. Gruppaktiviteter utgjordes av fysisk träning, reminiscens, 
kognitiv stimulans i form av spel, frågesport, musikterapi, hantverk, underhållning och 
gudstjänst. Några aktiviteter genomfördes antingen individuellt eller i grupp, nämligen 
promenader utomhus, trädgårdsarbete och matlagning. Dessa aktiviteter ansågs inte av 
vård- och omsorgspersonalen som behandlande eller förebyggande mot uppkomst av 
utåtagerande beteende, men kunde enligt personalen öka välbefinnande och 
meningsfullhet (Backhouse et al., 2016).  
 
Omvårdnadsåtgärder för att behandla utåtagerande beteende kunde innebära att erbjuda 
personen musikterapi, handmassage eller en aktivitet som personen tyckt om tidigare i 
livet (Gillis et al., 2018) men även aromaterapi samt vila beskrevs som meningsfulla 
aktiviteter som kunde minska utåtagerande beteende (Kolanowski et al., 2009). I en 
studie av Vink et al. (2012) jämfördes effekten av musikterapi mot generella aktiviteter 
för att minska agitation hos personer med demenssjukdom. Både musikterapi och 
generella aktiviteter minskade agitation, men ingen statistisk signifikans mellan 
effekten av dessa två åtgärder kunde konstateras.  
 



 

15 
 

En annan strategi var att engagera personen med demenssjukdom som besväras av 
BPSD i vardagliga aktiviteter. Att motivera personen att göra samma saker som hon 
eller han skulle ha gjort om de hade bott hemma. En del personer tackade ofta initialt 
nej till att delta i aktiviteter, men med uppmuntran och stöd från personalen kunde de 
delta i vardagliga sysslor och möjliggöra en meningsfull dag (Kolanowski et al., 2009). 
 
I en studie av Moyle et al. (2018) studerades effekten av att använda en naturtrogen 
docka som terapi för att minska aggression och agitation. Personalen upplevde initialt 
skepticism mot dockterapin men vid interventionens slut upplevde personalen att 
dockterapin var gynnsam för personer med demenssjukdom med utåtagerande 
beteende, framförallt för att personalen upplevde att dockterapin gav ett ökat 
emotionellt välbefinnande vilket kunde ge en lugnande effekt. Dockterapins största 
nytta var att den gav personerna med demenssjukdom en meningsfull vardag, samt 
väckte positiva minnen. En del av personalen som ingick i studien uppgav att de 
planerade att fortsätta med dockterapin i sina verksamheter efter studiens slut (Moyle et 
al., 2018). Omvårdnadsåtgärderna som var enklast att utföra enligt personalen var de 
som var kopplade till måltider, samt att umgås med vård- och omsorgspersonalen och 
att titta på DVD/TV. De omvårdnadsåtgärder som krävde mer aktivt deltagande från 
vård- och omsorgspersonalen var svårare att genomföra (Cohen-Mansfield et al., 
2012a).  
 
Bemötande vid utåtagerande beteende 
Distraktion genom konversation var den omvårdnadsåtgärd som hade störst effekt på 
BPSD enligt vård- och omsorgspersonal och var ofta en strategi för att hantera 
utåtagerande beteende hos personer med demenssjukdom (Backhouse et al., 2016; 
Kolanowski et al., 2009: Burshnic et al., 2018). Vård- och omsorgspersonalen var extra 
uppmärksamma och lyhörda i omvårdnaden när de skulle hjälpa en person som 
brukade uppvisa ett utåtagerande beteende. Vård- och omsorgspersonalen var extra 
observanta för att skydda sig själva och kunna flytta sig undan om personen skulle bli 
fysiskt utåtagerande (Zeller et al., 2009). Ett icke-konfronterande bemötande användes 
också med framgång i mötet med personer demenssjukdom och utåtagerande beteende 
(Kolanowski et al., 2009).  

Medvetandegöra hinder som kan leda att omvårdnad ej ges som behandling vid 
utåtagerande beteende hos personer med demenssjukdom 
 
Låg bemanning 
Vård- och omsorgspersonalen identifierade låg bemanning som ett hinder mot att 
omvårdnadsåtgärder användes mot utåtagerande beteende (Kolanowski et al., 2009; 
Graneheim, Jansson & Lindgren, 2015). Det var framförallt nattetid och kvällstid som 
läkemedel användes i första hand, detta eftersom det inte fanns möjlighet att en i 
personalen avsattes till att försöka lugna och förstå personen med utmanande beteende. 
Vård- och omsorgspersonal menade vidare att de ville få de boende lugna och få 
kontroll över dem och situationen, vilket var målet både vid farmakologiska och icke-
farmakologisk behandling av utåtagerande beteende (Kolanowski et al., 2009). 
Personal avsatt för att utföra aktiviteter med de boende kunde få ändrade 
arbetsuppgifter vid svårighet att bemanna enheterna, då prioriterades basal omvårdnad 
före aktiviteter (Backhouse et al., 2016). 
 
 
Stor tillit till farmakologisk behandling 



 

16 
 

Vård- och omsorgspersonal uppgav att det var svårt att välja ut vilka 
omvårdnadsåtgärder som kunde fungera för en person och farmakologisk behandling 
upplevdes ofta som mer effektiv och generell. Eftersom tilliten till icke-farmakologisk 
behandling hos vård- och omvårdnadspersonalen var låg, så resulterade detta i att 
farmakologisk behandling användes istället, särskilt när vård- och 
omvårdnadspersonalen ansåg att det utåtagerande beteendet kunde utgöra en risk för 
medboende (Kolanowski et al., 2009).  
 
Burshnic et al. (2018) skriver att den yrkeskategorin som befann sig närmast personerna 
med demenssjukdom och hjälpte dem med den basala omvårdnaden hade en mer 
traditionell syn på uppkomst och behandling (det vill säga farmakologisk behandling) 
av aggressivt beteende, och använde i mindre utsträckning personcentrerade åtgärder 
jämfört med sjuksköterskor, administratörer och chefer.  
 
Ett hinder mot att behandla utåtagerande beteende med omvårdnadsåtgärder kunde vara 
personalens uppfattningar kring effektiviteten och lämpligheten för en specifik 
omvårdnadsåtgärd. Exempelvis kunde dockterapi initialt anses som barnsligt av vård- 
och omsorgspersonalen. Personalen kände sig osäkra på om personen med 
demenssjukdom skulle vara intresserad av det, vilket ledde till en osäkerhet om åtgärden 
borde uppmuntras av dem. Vård- och omsorgspersonalens uppfattning blev dock efter 
studiens slut väldigt positiv angående just dockterapi (Moyle et al., 2018).  
 
Svårigheter hos personen med demenssjukdom 
Den mest framträdande svårigheten i att utföra omvårdnadsåtgärder som behandling av 
BPSD till personen med demenssjukdom var att personen själv inte gav samtycke eller 
var passiv då omvårdnadsåtgärder utfördes och därmed inte deltog aktivt. Det framkom 
att de som i störst utsträckning vägrade omvårdnadsåtgärder var de som var äldst, ogifta 
och hade den största kognitiva nedsättningen. Svårighet att erbjuda anpassade 
omvårdnadsåtgärder som behandling mot utåtagerande beteende kunde också bero på att 
den boende var trött och sov mycket dagtid (Cohen-Mansfield et al., 2012a). Även i 
studien av Backhouse et al. (2016) framkom att personer med svåra fysiska och 
kognitiva nedsättningar var en utmaning för personalen att engagera i aktiviteter vilket 
kunde leda till att personer med utåtagerande beteende inte erbjöds att delta i aktiviteter 
i samma utsträckning. 
 
Svårigheter hos vård- och omsorgspersonalen  
Vårdkvaliteten kunde ibland bli sämre när en person med demenssjukdom visade ett 
utåtagerande beteende (Backhouse et al., 2016,; Hirata och Harvath, 2016). Vård- och 
omsorgspersonalen kunde då börja undvika personen, visa kyla eller aggressivitet i 
bemötandet. Ibland försökte personalen tillbringa så kort tid som möjligt med personen 
med utåtagerande beteende i vårdsituationer. En känsla av förlägenhet kunde 
uppkomma hos vård- och omsorgspersonalen när de skulle bemöta och hantera 
utåtagerande beteende (Hirata & Harvath 2016).  

Möjliggöra tillämpning av omvårdnadsåtgärder vid utåtagerande beteende hos 
personer med demenssjukdom 
 
Arbeta i team 
Det finns ett stort värde av att hela teamet runt personer med demenssjukdom 
involveras när en omvårdnadsåtgärd ska provas för att minska utåtagerande beteende 
(Gillis et al., 2018). I en studie av Lykkeslet, Gjengedal, Skrondal, Storjord (2014) 
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gavs en gemensam utbildningsinsats i Marte Meo. Det är en samspelsbehandling som 
kan användas av personal inom vård- och omsorg och syftar till att stödja och utveckla 
kommunikationen och samspelet mellan vårdaren och vårdtagaren. Vård- och 
omsorgspersonalen ändrade syn på utmanande beteende och såg efter utbildningen det 
utmanande beteendet som något som de gemensamt behövde angripa på ett 
professionellt sätt. Tidigare hade personalen enskilt försökt lindra och åtgärda 
utåtagerande beteende när det uppstod. Genom en gemensam syn på utåtagerande 
beteende och hur det bäst ska behandlas minskade vård- och omsorgspersonalens 
känsla av ensamhet. Vård- och omsorgspersonal uppgav att de tidigare kunde känna en 
frustration och maktlöshet i mötet med personer med demenssjukdom med 
utåtagerande beteende. Den känslan kunde orsaka frustration och irritation som 
inverkade negativt på den psykosociala miljön. Efter utbildningsinsatsen kände de ett 
kollektivt stöd (Lykkeslet et al., 2014).  
 
Utbilda och handleda vård- och omsorgspersonal 
Innan interventionen med träning i kommunikation enligt Marte Meo brukade 
aktiviteter erbjudas enligt ett fast schema, även när vård- och omsorgspersonalen såg att 
några av personerna med demenssjukdom reagerade negativt på exempelvis 
sångstunderna och att aktiviteten kunde leda till utåtagerande beteende. Vissa aktiviteter 
som TV-tittande eller bakning med maskiner som var högljudda kunde också orsaka 
BPSD. Efter utbildningsinsatsen försökte vård- och omsorgspersonalen skräddarsy de 
dagliga aktiviteterna och tillbringade mer tid tillsammans med de boende på 
avdelningen. Vård- och omsorgspersonalen fanns till hands och skapade trygghet 
genom närvaro. Personalen hjälpte personerna med demenssjukdom att förstå sin 
tillvaro och skapa begriplighet (Lykkeslet et al., 2014). Graneheim, Jansson och 
Lindgren (2015) skriver att det är av stor betydelse att vård- och omsorgspersonal 
arbetande inom demensvård erbjuds tid och möjlighet till just reflektion.  
  

Vård- och omsorgspersonalen ansåg att de hade för lite utbildning och kunskap om att 
förutse, förebygga och hantera BPSD, vilket gjorde att de hade svårt att förstå och 
använda icke-farmakologiska åtgärder vid BPSD enligt Kolanowski et al. (2009). 
Ökad användning av farmakologisk behandling kunde också bero på att nyanställd 
personal saknade kunskap om hur de kunde avleda och bemöta utåtagerande beteende 
(Kolanowski et al., 2009). 
 
I en studie av McCabe, Bird, Davison, Mellor, MacPherson, Hallford, och Seedy 
(2014) jämfördes effekten av att ge personalen handledning i BPSD. Vård- och 
omsorgspersonal som fick handledning och praktisk träning uppvisade lägre 
stressnivåer jämfört med vård- och omsorgspersonal som enbart fick handledning. 
Vård- och omsorgspersonal som erhöll handledning och praktisk träning hade en högre 
tilltro till sin egen förmåga och färdighet att vårda personer med demenssjukdom. 
Personalen fick således bättre arbetsrelaterat självförtroende. Det utmanande beteendet 
hos personer med demenssjukdom minskade bland de som fick vård av vård- och 
omsorgspersonal som erhöll praktisk träning och handledning i demensvård, jämfört 
med de som erhöll vård av de med sedvanligt förhållningssätt och utbildning. Därmed 
tyder det på att utbildning i form av handledning och praktisk träning i demensvård ger 
goda effekter både på vård- och omsorgspersonalens tro på sin egen förmåga och en 
minskad förekomst av utåtagerande beteende hos personer med demenssjukdom 
(McCabe et al., 2014).  
 



 

18 
 

Arbeta personcentrerat 
Istället för att korrigera utmanande beteende eller behandla det med läkemedel bör en 
personcentrerad omvårdnad erbjudas baserad på personens upplevda livsvärld. 
Personer med demenssjukdom kan uppleva sig leva i en annan tid, eller på en annan 
plats än där de befinner sig (Kolanowski et al., 2009). Personens upplevelse kunde vara 
en startpunkt för en konversation och etablerandet av en kontakt. När vård- och 
omsorgspersonal upplevde svårigheter i mötet med personen med demenssjukdom eller 
saknade vilja att förstå personens livsvärld kunde utåtagerande beteende uppstå. Det 
framkom även att det var av vikt att vård- och omsorgspersonal hade kännedom om 
personens livshistoria för att kunna tolka och förstå den livsvärld som personen 
upplevde sig vara i. Kunskap om personens intressen, tidigare yrke och familjesituation 
betonades som viktig. Det var också betydande att känna till hur personerna reagerade 
på olika sorters stimuli. Vård- och omsorgspersonalen uppgav att det var extra 
utmanande att ta hand om personer som nyligen flyttat in på vård- och omsorgsboendet 
och saknade familj som kunde berätta om personen när personen själv förlorade sin 
språkliga förmåga. Begreppet “tid” framhölls av vård- och omsorgspersonalen. Det 
krävs tid för att etablera tillitsfulla relationer. Det krävdes också timing och 
fingertoppskänsla i bemötandet gentemot personer med demenssjukdom (Kolanowski 
et al., 2009; Graneheim, Jansson & Lindgren, 2015; Zeller et al., 2009). 
 
Moyle et al. (2013) såg att vissa personer med demenssjukdom kunde uttrycka 
agitation som en reaktion på att deltagare i forskningsstudien inte var kända för dem, 
vilket visar på vikten av att vård- och omsorgspersonalen etablerar en relation med 
personen med demenssjukdom.  Moyle et al. (2018) menar att en relation till personen 
med demenssjukdom är avgörande för att kunna göra en bedömning kring när och hur 
en omvårdnadsåtgärd kan provas och vara personen till gagn. Exempelvis var det 
innan start av dockterapi viktigt att ha kunskap om personen med demenssjukdoms 
barndom och känslor kring bebisar eftersom svårigheter i rollen som mamma kunde 
leda till att dockterapin kunde ge negativ inverkan på personen istället för att ge 
meningsfullhet.  
 
Vård- och omsorgspersonal uppgav att de försökte bygga en tillitsfull relation och ett 
anpassat bemötande sågs som en effektiv omvårdnadsåtgärd vid utåtagerande beteende. 
De föredrog att använda ett lugnt och mjukt bemötande och försökte skapa en 
förståelse för det som personen kände och upplevde (Hirata & Harvath 2016). Ibland 
provade vård- och omsorgspersonalen att bytas av för att se om en annan i personalen 
kunde nå fram till personen med demenssjukdom (Kolanowski et al., 2009). Vård- och 
omsorgspersonalen uppgav att de försökte tänka i nya banor och undvika situationer 
som kunde trigga ett utåtagerande beteende. Alternativt kunde vård- och 
omsorgspersonalen välja att tillbringa mer tid med personen för att samtala och försöka 
förstå varför det utåtagerande beteendet uppkommit. Extra tid lades också på att läsa av 
och försöka notera om personen började uppvisa tendenser på agitation (Hirata & 
Harvath 2016). 

DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Författarna valde att utföra en litteraturöversikt för att svara på studiens syfte, vilket 
ansågs vara den bäst lämpade metoden. En icke systematisk litteraturöversikt enligt 
Kristensson (2014) är en litteraturstudie som utförs systematiskt men ej uppfyller de 
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krav som ställs på en systematisk litteraturöversikt. I en systematisk litteraturöversikt 
sammanställs all relevant litteratur. På grund av begränsad tid kunde författarna inte 
utföra en systematisk litteraturöversikt, vilket skulle ha höjt kvaliteten av detta arbete 
(Kristensson, 2014). Detta kan ses som en svaghet i arbetet. Författarna valde att 
inkludera artiklar som berörde personer med demens boende på vård och 
omsorgsboende. Anledningen till att denna vårdkontext valts var att det är på vård- och 
omsorgsboende som de flesta personer med demenssjukdom i medel till sen fas av 
sjukdomen befinner sig och det är också vid dessa faser som BPSD-symtom är mer 
framträdande (Murman et al., 2002).  
 
Inklusions- och exklusionskriterier fastställdes för att begränsa urvalet vilket 
rekommenderas av Polit och Beck (2017). De inkluderade artiklarna är från olika delar 
av världen. Vården av personer med demenssjukdom kan skilja sig världen över och 
innebörden av att bo på vård- och omsorgsboende är kanske inte densamma i Japan som 
i Sverige. För att få ett resultat som är helt applicerbart i svensk kontext borde rimligen 
endast svenska eller nordiska studier ha inkluderats. Detta var dock inte möjligt på 
grund av att det ej finns nog med svenska studier som skulle kunna besvara syftet. Dock 
kan det också ses som en styrka att artiklarna är från olika delar av världen, visar olika 
synsätt, vårdkontexter och belyser valt ämnesområde ur olika synvinklar och på så vis 
berikar denna litteraturstudie. En annan styrka hos denna litteraturöversikt är att 
samtliga inkluderade artiklar är vetenskapligt granskade, lika så att enbart vetenskapliga 
originalartiklar användes som enligt Polit och Beck (2017)  ökar trovärdigheten.  
Författarna använde databaserna CINAHL, PubMed och PsycInfo vid 
artikelsökningarna. Det gjordes för att söka av ett så stort område som möjligt. Sist 
gjordes sökningen i databasen PsycInfo vilket inte resulterade i nya unika artiklar, vilket 
tyder på att en informationsmättnad uppkommit, det kan kan ses som en styrka i 
datainsamlingen. Sökningen utformades på ett systematiskt sätt genom att identifiera 
olika synonymer som svarade på syftet, och därefter söka genom olika kombinationer 
med dessa synonymer. Relevant forskning framkom av dessa sökningar som svarade på 
syftet (Forsberg & Wengström, 2016). Den systematiskt utförda sökningen samt det 
faktum att författarna sökt i tre olika databaser kan ses som styrkor i denna 
litteraturöversikt (Polit & Beck, 2017). 
 
Författarna till den här litteraturöversikten har inte engelska som modersmål, vilket 
alltid medför en risk för att artiklarnas resultat kan misstolkas (Kristensson, 2014). Det 
finns alltid en risk för misstolkning eller feltolkning i analysprocessen. För att minska 
risken för misstolkning läste båda författarna artiklarnas resultat flera gånger var för sig, 
och en sammanfattning skrevs och diskuterades för att få en helhetsbild av artiklarna 
innan resultaten av artiklarna kondenserades. Fel vid översättningar och tolkningar kan 
ändå ej uteslutas, men i de fall det skett de ej varit avsiktliga.  
Författarna till den här litteraturöversikten valde att inkludera både kvalitativa och 
kvantitativa studier för att få en bredd i resultatet (Forsberg & Wengström, 2016). 
Studiens syfte var att beskriva hur omvårdnad kan förebygga och minska verbalt och 
fysiskt utåtagerande beteende hos personer med demenssjukdom boende på vård- och 
omsorgsboende. För att kunna svara på frågan “hur” i syftet lades tyngdpunkten på 
kvalitativa studier. För att hitta studier med rikt beskrivande resultat valde författarna att 
söka fram intervjustudier i en av databas-sökningarna. Studiens reliabilitet har stärkts 
genom att beskriva varje steg i utformandet av litteraturöversikten som redovisas i 
metod delen. Detta ökar även trovärdigheten hos denna litteraturöversikt.  
 



 

20 
 

En av de inkluderade artiklarna belyser omvårdnaden kring en kvinna med utåtagerande 
beteende som både har demenssjukdom och schizofreni. Författarna valde att inkludera 
den artikeln eftersom hennes beskrivna beteende inte ses som unikt i den kontext hon 
bor i och att vård- och omsorgspersonal verksamma inom demensvård enligt 
författarnas erfarenhet ofta ställs inför situationer som beskrivs i artikeln. Således ansåg 
författarna att kvinnans psykiska sjukdom inte var en faktor som var stor nog för att 
exkludera artikeln. Enligt författarnas erfarenhet är det inte ovanligt med samsjuklighet i 
psykiska sjukdomar och demenssjukdomar och att bemötandet och omvårdnaden bör 
planeras och utföras likvärdig oavsett vilka andra sjukdomar utöver demenssjukdomen 
som en person har.  
 
En svaghet i studien är att författarna varit i en lärandeprocess under arbetets gång. 
Därmed har ökade kunskaper avseende metod vid vetenskaplig forskning successivt 
växt fram hos författarna. Den första databas-sökningen som utfördes var inte 
systematiskt utförd och gjordes om för att öka studiens tillförlitlighet. Något som stärkt 
studien är de handledningstillfällen då författarna erhållit feedback från handledare och 
studenter. Författarnas förkunskaper och engagemang inom ämnet var en risk för 
validiteten i studiens, därav har detta diskuterats mellan författarna och på så vis 
medvetandegjorts. Det är viktigt att författaren intar en så neutral hållning som möjligt 
till ämnet för att ej förvränga den data som framkommer (Polit & Beck, 2017). För att 
inte vinkla eller forma resultatet för subjektivt har författarna kontinuerligt fört samtal 
kring sin förförståelse och de tolkningar som gjorts av texten. Denna litteraturöversikt 
har stärkts genom att författarna noggrant dokumenterat analysprocessen som enligt 
Kristensson (2014) ökar studiens tillförlitlighet. Analysen som tillämpades var en 
integrerad analys vilken är bäst lämpad avseende analys av både kvantitativ och 
kvalitativ forskning (Kristensson 2014).  
 
De inkluderade artiklarna som är utförda med kvalitativ metod baserar sig till största del 
på upplevelserna hos vård- och omsorgspersonal. Det är därmed ofta deras tolkningar 
och erfarenheter av personer med demenssjukdoms mående och beteende som använts i 
denna litteraturstudie. Det bekymmersamt att intervjua och inkludera personer med 
demenssjukdom i den typen av studier, särskilt när de bor på vård- och omsorgsboende 
och ofta befinner sig i en medelsvår till svår fas av demenssjukdomen. Det framgår i 
studiens resultat när det som beskrivs kan härledas från vård- och omsorgspersonalens 
åsikter och när det har rört forskning genom exempelvis observationer eller med 
kvantitativ metod. Författarna anser att syftet besvarats och menar att de själv fått 
utökade kunskaper både om vetenskaplig metod, vetenskapligt skrivande och 
demenssjukdomar samt omvårdnad vid demenssjukdom.  
 
Resultatdiskussion 
Resultatet visar att en strukturerad bedömning av utlösande faktorer och bakomliggande 
orsaker till utåtagerande beteende vid demenssjukdom är avgörande för att lyckas 
minska och förebygga beteendet med hjälp av omvårdnad. Bakomliggande faktorer kan 
vara att basala behov inte blivit tillgodosedda eller att personen upplever smärta. Ibland 
kan orsaken vara relaterad till faktorer i den fysiska eller i den psykosociala miljön. 
Således kan utåtagerande beteende hos personer med demenssjukdom ses som att 
personen försöker förmedla sina känslor eller behov, snarare än att det bör ses som ett 
problematiskt beteende. Att initialt söka efter förståelse och orsaker, istället för att se 
problemen som det utåtagerande beteendet kan medföra är av stor vikt. Här är vård- och 
omsorgspersonalens syn på just utåtagerande beteende avgörande.  
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I resultatet beskrivs det att relevanta och anpassade omvårdnadsåtgärder kan 
genomföras när bakomliggande orsaker eller utlösande faktorer identifierats. För att 
skapa ett personcentrerat förhållningssätt i omvårdnaden är det av betydelse att valda 
omvårdnadsåtgärder dels tillgodoser identifierade otillfredsställda behov och dels 
anpassas till personens intressen, personlighet och önskemål. För att möjliggöra detta 
behöver det multiprofessionella teamet och närstående tillsammans med personen i 
fråga delge varandra kunskap och erfarenheter och utarbeta en gemensam plan. 
Kännedom om personen med demenssjukdoms livshistoria och personlighet är en 
gynnande faktor för att uppnå en framgångsrik strategi. Resultatet visade även att vård- 
och omsorgspersonal ser det som en större utmaning i mötet med en person med 
demenssjukdom som är nyinflyttad på en avledning. Resultatet visar att 
omvårdnadsåtgärder som syftar till att öka välbefinnande har en god effekt på 
utåtagerande beteende. I de fall där det inte går att finna den utlösande faktorn eller 
bakomliggande behov kan således omvårdnaden riktas mot det som skänker personen 
välmående och meningsfullhet.  
 
Det har i resultatet framkommit att aktiviteter inte alltid minskar utåtagerande beteende, 
det kan i vissa fall till och med utlösa det utåtagerande beteendet. Det framkom i 
resultatet att vård- och omsorgspersonal ansåg att det var svårast att erbjuda 
omvårdnadsåtgärder till personer med frekvent BPSD samt de som var i en svår fas av 
demenssjukdomen. Det menar författarna till den här litteraturöversikten kan bero på att 
behovet av avancerade aktiviteter inte är detsamma och att det för personen är svårt att 
se sitt sammanhang i exempelvis en sångstund eller samling med många andra personer. 
Författarna tror att det i ett sent skede av demenssjukdomen bör ligga ett större fokus på 
basala behov och att närhet och omtanke kan öka livskvalitet och att det lättast erbjuds 
av en vårdare som känner personen väl och kan läsa av personens sinnesstämning och 
behov.  
 
Resultatet belyser att när vård- och omsorgspersonalen känner personen med 
demenssjukdom och vet hur personen reagerar på yttre och inre stimuli kan ett 
förebyggande arbetssätt lättare tillämpas. Exempelvis kan vård- och omsorgspersonal ta 
med en person som är ljudkänslig till en lugnare miljö om en annan person boende på 
avdelningen blir högljudd eller om någon lyssnar på musik. Regelbunden utvärdering av 
effekt av omvårdnadsåtgärder är nödvändig. Författarna till den här litteraturöversikten 
menar att hela det multiprofessionella teamet bör involveras i de olika faserna: analys, 
planering, genomförande och utvärdering.  
 
Resultatet tar upp flera åtgärder, strategier och ett synsätt som också går att se inom 
ramen för den personcentrerade omvårdnaden. Resultatet visar att kännedom om 
personen med demenssjukdom, kunskap om personens livsberättelse, vetskap om hur 
personen reagerar på olika stimuli och att vård- och omsorgspersonalen har en samsyn 
och gemensam värdegrund är viktigt för att kunna anpassa omvårdnadsåtgärder som 
syftar till att behandla utåtagerande beteende. Resultatet sammanfaller väl med 
McCormacks och McCances (2006) och Sjögrens et al. (2017) beskrivning av 
personcentrerad omvårdnad, som beskrivits i bakgrunden. Här lyfts empati och 
inlevelseförmåga hos vård- och omsorgspersonalen som betydelsefull, likväl som 
främjandet av självbestämmande hos personer med demenssjukdom. Att tillbringa tid 
tillsammans med de boende är en förutsättning för att etablera en tillitsfull relation och 
beskrivs både i resultatet i denna litteraturöversikt och av Sjögren et al. (2017).  



 

22 
 

 
VIPS-modellen (Brooker & Latham, 2016) går också att relateras till resultatet i denna 
litteraturöversikt. “V” som står för värdegrund är redan berörd ovan. Att värdera de som 
arbetar inom demensvård hänger samman med att de ska få erhålla rätt kompetens, 
utbildning och stöd för att ha ett gott självförtroende i mötet med personer med 
demenssjukdom. Kontinuitet i personalgruppen ger också ökade förutsättningar för goda 
relationer, vilket poängteras i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg 
vid demenssjukdom (2017).“I” i VIPS-modellen står för den individuellt utformade 
omvårdnaden vilken utgör kärnan i resultatet. Även VIPS-modellen belyser vikten av att 
i utformningen utgå från personens livshistoria, värderingar och personliga önskemål 
(Brooker & Latham, 2016). Bokstaven P står för perspektiv och lyfter just 
inlevelseförmåga, empati och förståelse som viktiga komponenter inom demensvården 
(Brooker & Latham, 2016). Det har även framkommit i resultatet och diskuterats ovan. 
Den sista bokstaven i modellen är S och det står för den sociala miljön (Brooker & 
Latham, 2016). Det framkom även i resultatet att den sociala, likväl som den fysiska 
miljön, kan orsaka utåtagerande beteende hos personer med demenssjukdom. Brooker 
och Latham (2016) skriver att målet ska vara att det i miljön ska vara lätt att vara 
demenssjuk, att miljön ska vara stödjande och kompenserande. Författarna till den här 
litteraturöversikten menar att VIPS-modellen, som skapades som ett ramverk för att 
utveckla en personcentrerad vård (Brooker & Latham, 2016) också kan användas som 
ett hjälpmedel för att förebygga och behandla utåtagerande beteende, eftersom 
personcentrerad omvårdnad och de fyra komponenterna i VIPS också har effekt på just 
utåtagerande beteende.   
 
En systematisk litteraturöversikt med syfte att kartlägga effekten av farmakologisk och 
icke-farmakologisk behandling vid BPSD har visat att det som ger bäst effekt för 
personen med demenssjukdom är ett strukturerat angreppssätt. Först bör det ske en 
analys av den eventuella bakomliggande orsaken som kan ha utlöst beteendet och 
därefter en intervention som riktar sig mot det behov eller den orsak som utlöst 
beteendet (Dyer, Harrison, Laver, Whitehead & Crotty, 2018), vilket går i linje med 
resultatet i denna litteraturöversikt. Även Bessey och Walaszek (2019) kommer fram till 
det efter en genomgång av forskning inom området. Analysen bör enligt dem utgöras av 
genomgång av hälsohistoria och läkemedel, typ av demenssjukdom och nuvarande 
funktionsnivå. Därefter bör BPSD kartläggas avseende typ av beteende, tid på dygn som 
det förekommer, svårighetsgrad samt konsekvenser av beteendet. Miljörelaterade 
orsaker bör övervägas. Vidare förordar Bessey och Walaszek (2019) 
läkemedelsgenomgång och läkarundersökning. För att underlätta analysen finns det 
verktyg som kan användas (Bessey och Walaszek (2019), vilket även framkom i 
resultatet i denna litteraturöversikt.  
 
Dyer et al. (2018) menar vidare att musikterapi, smärtstillande läkemedel, behandling 
med melatonin, donepezil, galantamine och antipsykotiska läkemedel minskar BPSD. 
De icke-farmakologiska interventionerna medförde dock inga negativa bieffekter, vilket 
behandling med antipsykotiska läkemedel och kolinesterashämmare hade. Dyer et al. 
(2018) menar vidare att antipsykotiska läkemedel fortfarande ordineras i stor 
utsträckning till personer med demenssjukdom som bor på vård- och omsorgsboende. 
Det sker även fast det är bevisat att behandling med denna läkemedelsgrupp medför 
ökad risk för död i cerebrovaskulära händelser. Bessey och Walaszek (2019) skriver att 
polyfarmaci är vanligt hos personer med demenssjukdom. Polyfarmacin i sig kan orsaka 
BPSD och det är ytterligare en orsak till varför omvårdnadsåtgärder bör vara 
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förstahandsval vid BPSD vilket även socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och 
omsorg vid demenssjukdom (2017) lyfter fram. I de fall där det utåtagerande beteendet 
kan leda till att personen själv eller någon annan kommer till skada menar Bessey och 
Walaszek (2019) att farmakologiska behandling bör användas.  
 
I resultatet framkom det att utbildning, handledning och träning i bemötande ökar 
förutsättningarna för att lyckas behandla utåtagerande beteende hos personer med 
demenssjukdom på omvårdnadsmässigt vis. Detta stärks ytterligare av Bessey och 
Walaszek (2019), som delar in de icke-farmakologiska interventionerna vid BPSD i 
subkategorier, där åtgärder riktade mot vårdgivare utgörs av att öka kompetens inom 
bemötande och analys av bakomliggande orsaker, anpassade omvårdnadsåtgärder och 
personcentrerad omvårdnad. Utöver en minskning av BPSD minskar också stress och de 
negativa hälsoeffekter stressen medför hos vård- och omsorgspersonalen.   
 
I de fall omvårdnadsåtgärder inte ger önskvärd eller fullgod effekt menar författarna till 
den här litteraturöversikten att det bör göras en läkarbedömning avseende vilken 
farmakologisk behandling som kan hjälpa personen med demenssjukdom till ett bättre 
mående. Även här bör orsaker och symtom vägas samman och beteendet i sig bör inte 
ses som störande eller problematiskt. Den farmakologiska behandlingen bör kanske 
rikta sig mot personens nattsömn. Det utåtagerande beteendet kan eventuellt vara ett 
uttryck för en obehandlad depression. Författarna till den här studien har erfarit att det 
ibland ordineras endast lugnande läkemedel som då lindrar det utåtagerande beteendet 
när det uppstår, men som inte behandlar den bakomliggande orsaken. Dessutom medför 
behandling med dessa läkemedel biverkningar, vilket också måste övervägas när 
farmakologisk behandling ordineras. Återigen är synen på det utåtagerande beteendet 
som ett sätt för personen med demenssjukdom att förmedla sig och uttrycka att något 
inte stämmer kärnan i det som framkommer i resultatet i denna litteraturöversikt.  
 
Grigorovich, Kontos och Kontos (2019) skriver att personer med demenssjukdom hör 
till de som är mest stigmatiserade i vårt samhälle. Det tror författarna till den här 
litteraturöversikten kan ha att göra med en föråldrad syn på dessa personer. 
Forskningen, både avseende patofysiologi, behandling och kring omvårdnad har gjort 
framsteg och personer med demenssjukdom bör inte definieras utifrån den sjukdom, den 
diagnos de fått, utan utifrån vem de är som person. Personer med demenssjukdom med 
utåtagerande beteende kan spä på denna stigmatisering och den negativa bild som 
många har av personer med demenssjukdom. Nguyen och Li (2020) menar att 
stigmatisering av personer med demenssjukdom leder till en minskad livskvalitet både 
för personen själv, men också för familjemedlemmar till personer med demenssjukdom. 
Bristande kunskap om demenssjukdomar hos allmänheten är grunden till att det finns en 
stereotypisk bild av personen med demenssjukdom. Den bilden skapar ett stigma och 
leder till att människor om det är möjligt undviker kontakt med personer med 
demenssjukdom. Allmänheten rapporterade att personer med demenssjukdom skapade 
mest negativa känslor, som rädsla, oro och även avsmak.  
 
Det 16:e målet i Agenda 2030 (FN-förbundet, Glokala Sverige & Sveriges kommuner 
och landsting, 2019) är att skapa fredliga och inkluderande samhällen. I det fredliga 
samhället ska all form av våld motverkas. I mötet med personer med demenssjukdom 
kan våldsamma uttryck uppkomma i form av verbalt och fysiskt utåtagerande beteende. 
Det innebär lidande både för de personer som vårdar, vare sig det är närstående eller 
utbildad vård- och omsorgspersonal, för personen själv och även andra personer som är 
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boende på vård- och omsorgsboenden. För att bidra till en minskad stigmatisering och 
ett korrekt handhavande vid uppkomst och prevention mot uppkomst av utåtagerande 
beteende hos personer med demenssjukdom, är det författarnas förhoppning att denna 
litteraturöversikt kan bidra till ökad förståelse och kunskap inom området.  
 
Avseende sjuksköterskans kärnkompetenser är den personcentrerade omvårdnaden en 
av dem (Ekman & Norberg, 2013) och teamsamarbete en annan (Carlström, Kvarnström 
& Sandberg, 2013). Författarna till den här litteraturöversikten menar att 
sjuksköterskans kompetens är avgörande för en lyckad omvårdnadsmässig strategi vid 
utåtagerande beteende. Resultatet belyser vikten av både ett välfungerande teamarbete 
och den personcentrerade omvårdnadens effekter. Det framkom i bakgrunden att 
sjuksköterskor som inte kände sig trygga i mötet och handläggningen av BPSD i form 
av exempelvis utåtagerande beteende upplevde stress och hög arbetsbelastning vilket 
påverkade deras bemötande och utförande av arbetsuppgifter negativt, vilket i 
förlängningen gav negativa konsekvenser för personerna med demenssjukdom 
(Hazelhof et al., 2016; Zwijsen et al., 2014; Lee & Gang, 2019). På vård- och 
omsorgsboende ska sjuksköterskan handleda och utbilda vård- och omsorgspersonal 
kring BPSD och det gör att sjuksköterskan bör ha en trygghet och bred kunskap om 
BPSD och specifik omvårdnad vid utåtagerande beteende.  
 
Den här litteraturstudien har belyst hur utåtagerande beteende hos personer med 
demenssjukdom kan bemötas omvårdnadsmässigt och den studerade kontexten var på 
vård- och omsorgsboende. Det vore av värde att studera denna fråga även i annan 
kontext, som i sjukhusmiljö eller när personen bor kvar i det egna hemmet. Det skulle 
även kunna göras jämförelser kring de olika boende- och vistelsemiljöerna. I det egna 
hemmet kan närståendeperspektiv lyftas och hemtjänstpersonalens åsikter och 
upplevelser studeras, vilket författarna till den här litteraturöversikten anser både 
relevant och av stort värde.  

Slutsats 
Omvårdnad kan förebygga och minska utåtagerande beteende hos personer med 
demenssjukdom genom analys av bakomliggande orsaker och otillfredsställda behov, 
därefter planering och individanpassning av omvårdnadsåtgärder. Den personcentrerade 
omvårdnaden har god effekt avseende utåtagerande beteende. Kontinuerlig utbildning 
och handledning av vård- och omsorgspersonalen inom ämnet är en förutsättning för att 
skapa en värdemässig samsyn och tilltro på effekten hos omvårdnaden och därmed kan 
risken för slentrianmässig läkemedelsbehandling minska.  
 
Klinisk tillämpbarhet  
Enligt statistiska centralbyrån [SCB], (2017) som förser samhället med statistik för 
beslutfattande, debatt och forskning kommer antalet personer som är 80 år eller äldre att 
öka med 76 procent mellan 2015 och 2035. Enligt SCB:s prognoser väntas en stor brist 
på utbildad vård- och omsorgspersonal, och trots stora satsningar kommer det ändå 
anställas personer utan relevant kompetens inom området. Detta medför att 
sjuksköterskan roll i den handledande funktionen kommer vara ännu viktigare för att 
kunna garantera en säker och personcentrerad vård. I Socialstyrelsens nationella 
riktlinjer från 2017 framkommer en rad olika rekommendationer om hur vård och 
omsorg av personer med demenssjukdom bör utformas. Författarnas upplevelse var att 
det ej stod tydligt hur rekommendationerna om till exempel BPSD ska utföras, därför 
valde författarna att i denna litteraturstudie penetrera frågan på djupet.  
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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. 
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Artikelmatris      BILAGA B 
Författar
e 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalite
t/Typ 

Backhouse, 
T., Killet, 
A., 
Penhale, B. 
& Gray, R.  
2016 
Storbritann
ien 
 
  

The use of non-
pharmocological 
interventions for 
dementia behaviors in 
care homes: finings 
from four in-depth, 
ethnographic case 
studies  

Syftet var att studera 
användandet av icke-
farmakologiska åtgärder 
för att hantera BPSD på 
särskilt boende  

Kvalitativ studie med 384 h deltagande 
observationer och intervjuer med 40 
st.  personer som arbetar på särskilt boende 
med demensinriktning. Utfördes på fyra 
olika särskilda boenden. Data samlades in 
tills saturation hade uppnåtts.   
Tematisk analys.  
 
 

40 Resultatet presenteras i kategorierna: 
Gråzonen mellan icke-farmakologiska 
åtgärder och aktiviteter och faktorer 
som hindrar boende från att delta i 
aktiviteter.  
Distraktion genom konversation var den 
icke-farmakologiska åtgärd som hade 
störst effekt på BPSD enligt vård- och 
omsorgspersonalen. Hinder mot att 
delta i aktiviteter kunde vara att 
personen hade svåra fysiska och 
kognitiva nedsättningar och/eller 
BPSD.  

K 
I 

Burshnic, 
A., 
Douglas, 
N. & 
Barker 
R.  
2018 
USA 

Employee attitudes 
towards aggression in 
persons with dementia: 
Readiness for adoption 
of person-centred 
frameworks 
 

Undersöka 
sjuksköterskor och vård- 
och omsorgspersonalens 
åsikter om utåtagerande 
beteende hos personer 
med demenssjukdom. 
relaterat till 
personcentrerad 
omvårdnad 
 

Kvantitativ enkätstudie 
Bekvämlighetsurval. 2135 enkäter mejlades, 
varje inkluderat boende (427) fick fem 
enkäter i var mejlades till sig. Personal som 
valt att delta och svara på enkäten är 
deltagare i studien.  
Statistisk analys, deskriptiv statistik. 
Enkäten bestod av 20 påståenden som 
deltagarna fick ta ställning till genom att sätta 
ett kryss på en linje. 10 påståenden avsåg 
personcentrerad syn på aggressivt beteende 
och 10 påståenden var en mer traditionell 
tolkning av aggressivitet hos personer med 
demenssjukdom.  
 

130 
(14) 

 
 

De olika yrkeskategorierna som deltagit 
i undersökningen uppvisade åtskilda 
åsikter om vad som orsakar uppkomst 
till aggressivt beteende hos personer 
med demenssjukdom. De som befann 
sig närmast patienten var de som i minst 
utsträckning använde personcentrerade 
åtgärder och förklaringar för att hantera 
och förstå utåtagerande beteende hos 
personer med demenssjukdom.  
  

 
 

P 
II 

 
 
 
 
 
 



 

II 
 

 
 
Författar
e 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalite
t/Typ 

Cohen-
Mansfield, 
J., Thein, 
K., Marx, 
M., 
Dakheel-
Ali, M. 
2012 
USA 
 
 
  

What are the barriers to 
performing 
nonpharmacological 
interventions for 
behavioral symptoms 
in the nursing home?  

Syftet med studien var 
att belysa vilka möjliga 
hinder det kan uppstå för 
användningen av icke 
farmakologiska 
interventioner/omvårdna
dsåtgärder vid 
utåtagerande beteende 
hos personer med 
demenssjukdom boende 
på särskilt boende.    

Kvantitativ studie 
Ändamålsenligt urval 
Inklusionskriterier: demens, boende på 
särskilt boende minst 3 veckor och visat 
utåtagerande beteende flera gånger dagligen.  
Interventionsgruppen blev erbjudna olika 
icke-farmakologiska åtgärder, 
kontrollgruppen inga åtgärder. Hinder mot att 
genomföra åtgärderna identifierades. 
Statistisk analys.  
 
 
 

89 
(-) 

Studiens resultat presenteras i fyra 
kategorier: boendes hinder, hinder 
relaterade till de boendes 
otillgänglighet samt externa 
hinder.  Det mest framträdande hinder 
i kategorin boendes hinder  var både 
verbal och passiv vägran till 
interventionen. I kategorin Hinder 
relaterade till de boendes 
otillgänglighet  var den framträdande 
hindret att de boende sov, och sista 
kategorin externa hinder var den 
framträdande hindret läkarens felaktiga 
slutsats att den boende ej hade någon 
smärta. 
De åtgärder som medför minst hinder 
var de kopplade till måltider, att umgås 
med en i personalen och att titta på 
DVD/TV. De åtgärder som krävde mer 
aktivt deltagande var svårare att 
genomföra.  

 
  

CCT 
   II 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III 
 

 
 
Författar
e 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalite
t/Typ 

Cohen-
Mansfiel
d, J., 
Thein, 
K., Marx, 
M. S., 
Dakheel-
Ali, M. & 
Freedma
n, L. 
2012 
USA 

 
 
 
  

Efficacy of 
Nonpharmacological 
Interventions for 
Agitation in Advanced 
Dementia: A 
randomized, Placebo-
Control Trial  

Studiens syfte var att 
utforska effektiviteten av 
individanpassade icke 
farmakologiska 
interventioner/omvårdna
dsåtgärder för att minska 
agitation vid 
demenssjukdom.  

Kvantitativ Randomiserad, kontroll studie. 
89 deltagare från sex äldreboende ingick i 
interventionsgruppen, deltagarna 
observerades under 3 dagar för att identifiera 
agitation toppar, därefter identifierades 
möjliga orsaker till agitation och 
individanpassade omvårdnadsåtgärder 
utformades för varje deltagare i 
interventionsgruppen som senare utfördes 
under två veckor.  36 deltagare från fem 
äldreboende ingick i kontrollgruppen, där 
personalen på de särskilda boende fick en 
föreläsning  om agitation, dess möjliga orsak 
samt möjliga omvårdnadsåtgärder som kan 
hjälpa att minska agitation. 
Inklusionskriterie: bott över tre veckor på den 
särskilda boende, uppvisat ett 
agiterad/aggressivt beteende flera gånger per 
dag, äldre än 60 år, demensdiagnos. 
Exklusionskriteria: förväntad livslängd 
mindre än tre månader, bipolär-,  schizofreni 
diagnos eller utvecklingsstörning, förväntad 
flytt från äldreboendet inom fyra månader, 
MMSE över 25 poäng, varit med i 
föregående TREA- studien. Datainsamling 
utgick från läkarutvärderingar, strukturerade 
personalintervjuer, anhörig frågeformulär 
samt direkta observationer av agitation. 
Statistisk analys. 
 
 
 
 

125 
Interventi
onsgrupp 

89 
(-) 

Kontrollgr
upp 
36 
(-) 

  
  

Resultaten visade att individanpassade 
icke farmakologiska 
interventioner/omvårdnadsåtgärder 
minskade agitation samt ökade 
välmående hos personer med 
demenssjukdom. 
 
  

RCT 
  I 

 
  



 

IV 
 

 
 
Författar
e 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalite
t/Typ 

Gillis, 
K., 
Laheye, 
H., 
Dom, 
S., Lips, 
D., 
Arnouts, 
H. & 
van 
Bogaert, 
P.  
2018 
Belgien 

  

A person-centred team 
approach targeting 
agitated and aggressive 
behavior amongst 
nursing home residents 
with dementia using 
Senses Framework  

Syftet var att prova en 
teambaserad åtgärd för 
att hantera agitation och 
aggressivitet hos 
personer med 
demenssjukdom boende 
på särskilt boende  

Kvantitativ studie, pre-test och post-test 
interventionsstudie. Intervention med 
anpassad icke-farmakologisk åtgärd med 
syfte att minska agitation och aggressivt 
beteede. Vald åtgärd gavs dagligen i två 
veckor.   
Deltagarna var personer med diagnostiserad 
demenssjukdom, MMSE under 25 och 
uppvisar agitation och/eller aggressivitet vid 
mätning samt boende på särskilt boende.  
Ändamålsenligt urval.  

65 
(6) 

 
 

  
  

Efter en kartläggning och strukturerad 
bedömning om orsak som kan ha utlöst 
utåtagerande beteende utfördes samt val 
av åtgärd gjordes samma skattning som 
innan interventionen. Hela teamet runt 
patienten involverades. Interventionen 
kunde bestå av musikterapi, 
handmassage eller en aktivitet som 
personen tidigare i livet tyckt om. 
Resultatet visade på en minskning både i 
frekvens och svårighetsgrad avseende 
utåtagerande beteende.     

 CCT 
   II 

 
 

  

Granehe
im, U., 
Jansson, 
L. & 
Lindgre
n, B. 
2015 
Sverige 

 
 

Hovering between 
heaven and hell: an 
observational study 
focusing on the 
interactions between 
one woman with 
schizophrenia, 
dementia, and 
challenging 
 
 
 

Syftet var att beskriva 
interaktionen mellan en 
kvinna med schizofreni, 
demens och utmanande 
beteende och hennes 
vårdare.  
 

Kvalitativ och deskriptiv 
Ändamålsenligt urval 
En kvinna med demens, schizofreni och 
utmanande beteende. Sju st. personer som 
är hennes professionella vårdare (1 
sjuksköterska, fyra undersköterskor, två 
vårdbiträden).  
Deltagande observationer, generella 
observationer och informella intervjuer 
med vårdarna 
Kvalitativ innehållsanalys 

 
 

7 
(-) 

 
 

Resultatet visar att utmanande beteende, 
som verbalt och/eller fysiskt 
utåtagerande beteende, kan förstås som 
ett försök att kommunicera sina behov. 
Betydelsen av att förstå en persons 
upplevelse av verkligheten betonas. 
Iställer för att korrigera utmanande 
beteende eller behandla med läkemedel 
bör utöver förståelse en personcentrerad 
omvårdnad erbjudas baserad på 
personens upplevda livsvärld. 
 

K 
I 

 
 

 
 
 
 
 



 

V 
 

 
 
Författar
e 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalite
t/Typ 

Hirata, H. 
& 
Harvath, 
T.  
2016 
Japan 

 
  

Japanese care workers 
perceptions of 
dementia-related 
physically and 
psychologically 
aggressive behavior 
symptoms  

Undersöka vård och 
omsorgspersonalens 
åsikter, uppfattningar och 
och kulturella 
förklaringar till fysiskt 
och verbalt utåtagerande 
beteende hos personer 
med demenssjukdom  

Kvalitativ studie 
Bekvämlighetsurval 
Enkät med tre öppna frågor:  

1. Vad tror du kan orsaka 
utåtagerande beteende hos personer 
med demenssjukdom? 

2. Tror du att traditionella japanska 
värderingar som “chu” och “joge” 
påverkar ditt bemötande av verbalt 
och fysiskt utåtagerande beteende 
hos personer med demenssjukdom? 

3. Tror du att utåtagerande beteende 
påverkar kvaliteten på vården? Om 
ja, hur?  

Analys med kvalitativ innehållsanalys 

 
129 
(8) 

 
 

  
  

Resultatet visar att vård- och 
omsorgspersonalen menade att 
utåtagerande beteende kunde bero på 
stress orsakad av demenssjukdomen, 
interaktionen med vård- och 
omsorgspersonal, personens personlighet 
och stress orsakad av att bo på särskilt 
boende. En tredjedel av delgarnana 
menade att deras uppfattning om äldre 
påverkas av deras kulturella kontext. 
Verbalt och fysiskt utåtagerande 
beteende kunde inverka både positivt och 
negativt på vården. Det kunde leda till att 
vård- och omsorgspersonalen ansträngde 
sig och försökte anpassa vården och 
prova nya åtgärder och försöka etablera 
en tillitsfull relation, men det kunde 
också leda till att vård- och 
omsorgspersonalen undvek personen 
med utåtagerande beteende eller i vissa 
fall talade otrevligt eller visade kyla i 
bemötandet gentemot personen med 
demenssjukdom och utåtagerande 
beteende.   

 K 
II 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

VI 
 

 
 
Författar
e 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalite
t/Typ 

Kolano
wski, 
A., 
Fick, 
D., 
Frazer, 
C. & 
Penrod, 
J.  
2009 
USA 

  

It´s about time: Use of 
nonpharmacological 
interventions in the 
nursing home  

Undersöka hinder mot 
implementering av icke 
farmakologisk 
behandling mot BPSD  

Kvalitativ intervjustudie 
Ändamålsenligt urval 
Fokusgruppsintervjuer 
Innehålls- och tematisk analys. 

 
 

35 
(-) 

 
 
 

 
  

  

Vård- och omsorgspersonal såg att det 
förändrade omständigheterna som 
personer med demenssjukdom upplever 
kunde orsaka utåtagerande beteende, 
likaså de symtom som sjukdomen 
medför kunde, vård- och 
omsorgspersonalen hade olika strategier 
för att nå fram till personen med 
demenssjukdom med BPSD men de 
menade att de behövde mer utbildning 
om icke-farmakologisk behandling.  

K 
I  

 
 
 
 

  

Lichtwar
ck, B., 
Selbaek, 
G., 
Kirkevol
d, Ø, 
Mork 
Rokstad, 
A. M., 
Benth, J. 
S., 
Lindstrø
m, J. C. 
& Berg, 
S. 
2017 

 Norge 
 

 

Targeted 
Interdisciplinary Model 
for Evaluation and 
Treatment of 
Neuropsychiatric 
Symptoms: A Cluster 
Randomized 
Controlled Trial. 
 

Syftet med studien var 
att kartlägga  
effektiviteten av en 
målinriktad 
interdisciplinär modell 
för utvärdering och 
behandling av 
neuropsykiatriska 
symtom, “The targeted 
interdisciplinary 
Model for Evaluation 
and Treatment of 
Neuropsychiatric 
Symptoms” [TIME], 
för behandling av 
måttlig till svår 
agitation hos personer 
med demenssjukdom 
jämfört med en kort 
utbildningsinsats. 

 
 

Enkelblindad kluster randomiserad 
kontrollerad studie. Tretiotre särskilda boende, 
randomiserades i två grupper, en 
interventionsgrupp och en kontrollgrupp. I 
interventionsgruppen ingick 104 testpersoner 
från 17 särskilda boenden, och i 
kontrollgruppen ingick 125 testpersoner från 
16 särskilda boende. Personalen i både 
interventionsgruppen och kontrollgruppen fick 
en två timmar lång föreläsning om 
demenssjukdomar och neuropsykiatriska 
symtom. Personalen i interventionsgruppen 
fick ytterligare träningsprogram som 
inkluderade en tre timmars lång föreläsning 
och rollspel efter stegen i TIME manualen. 
TIME bestod av tre olika faser; en 
registrering- och bedömningsfas, en guidad 
reflektion fas samt utvärderingsfas. Time är en 
guide för vårdpersonal för att skapa 
behandlingsalternativ vid NPS som är 
individanpassade. Statistisk analys. 

 

229 
(27) 

 
 

Resultatet visade att 
interventionsgruppen som använde 
TIME minskade agitation symtom enl 
CMAI mätningar 8 veckor efter start 
samt 12 veckor efter start jämför med 
kontroll grupperna.  
 

RCT  
I 



 

VII 
 

 
 
Författar
e 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalite
t/Typ 

Lykkesl
et, E., 
Gjenged
al, E., 
Skronda
l, T. & 
Storjord
, M.  
2014 
Norge 

 
  

On one´s own strength 
Healthcare providers 
experience with 
introducing Matre Meo 
Counselling in 
dementia care  

Undersöka vård- och 
omsorgspersonals 
erfarenheter av att 
introducera Marte Meo 
inom demensvård  

Klinisk kontrollerad studie, kvantitativ 
Ändamålsenligt urval  
50 timmars observation, sedan 
utbildningsintervention, sen 
fokusgruppsintervjuer och 48-h 
observation.  
Tematisk analys. 
 
 

 

8  
(-) 

 
 
 
 

 
  

  

Vård- och omsorgspersonalen 
förändrades under de 2 år studien 
fortgick. Förändringarna beskrivs i tre 
teman: från utmanande beteende till 
utmanande interaktion, från generella 
kunskaper till anpassad rationell vård, 
från personliga utmaningar till 
professionell gemenskap.  

CCT 
I 

 
 
 
 
 

  

McCabe, 
M. P., 
Bird, M., 
Davison, 
T. E., 
Mellor, 
D., 
MacPher
son, S., 
Hallford, 
D. & 
Seedy M. 
2014 
Australia 
and New 
Zealand 

 
 

An RCT to evaluate the 
utility of a clinical 
protocol for staff in the 
management of 
behavioral and 
psychological 
symptoms of dementia 
in residential aged-care 
settings 
 

Syftet med studien var 
att utvärdera 
användbarheten av en 
klinisk manual för 
personal i hanteringen av 
beteendemässiga och 
psykologiska symtom 
vid demenssjukdom på 
särskilt boende 
 

Randomiserad, kontroll studie. Sexton 
särskilda boende randomiserades i fyra olika 
interventioner. 1. personalen fick träning i att 
använda en BPSD- strukturerad manual, plus 
extern praktiskt stöd; 2. personalen fick 
workshop i BPSD, plus extern praktisk stöd, 
3. endast träning i att använda en BPSD- 
strukturerad manual, 4. sedvanlig vård- och 
omsorg.  
 

Personal  
204 

Boende 
187 
(0) 

 
 

Resultatet visade att de uppstod 
förbättringar av de beteendemässiga 
och psykiska symtom för båda 
interventioner som inkluderade 
utbildning av BPSD instrument men 
dessa tillstånd kunde ej hållas kvar 
utan praktisk stöd. Interventionen där 
både utbildning och klinisk stöd 
erbjöds resulterade däremot i 
långvariga förbättringar för både 
personal och boende. 

 
 

RCT 
I 

 
 
 



 

VIII 
 

Författar
e 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalite
t/Typ 

Moyle, 
W., 
Cooke, 
M., 
Beattie, 
E., Shum, 
D., 
Dwyer, 
S. & 
Barret, S. 
2013 
Australie
n 

Foot massage versus 
quiet presence on 
agitation and mood in 
people with dementia: 
A randomised 
controlled trial 
 

Jämföra effekten av 
fotmassage och tyst 
närvaro som 
behandling av agiterat 
beteende hos personer 
med demenssjukdom 

 
 

Kvantitativ studie 
RCT 
Slumpmässigt urval 
P-värdes analys 
 
 

55 
(6) 

  
 
 

Ingen signifikant skillnad mellan 
interventionsgrupp och kontrollgrupp 
påvisades.   
 

RCT 
I 

Moyle, 
W., 
Murfiel
d, J., 
Jones, 
C., 
Beattie, 
E., 
Draper, 
B. & 
Ownsw
orth, T. 
2018 
Australi
en  

Can lifelike baby dolls 
reduce symptoms of 
anxiety, agitation, or 
aggression for people 
with dementia in long-
term care? Findings 
from a pilot 
randomised controlled 
trial  

Jämföra dockterapi med 
sedvanlig omvårdnad vid 
oro, agitation eller 
aggression hos personer 
med demenssjukdom, 
samt undersöka 
personalens åsikter om 
dockterapi  

Studie med mixad metod , kvantitativ, 
pilotstudie, RCT och kvalitativ 
intervjustudie med fem i personalen som 
varit med i RCT-studien 
Randomiserat urval (RCT) och    
bekvämlighetsurval (K)  
Statistisk analys av data från RCT och 
induktiv tematisk analys av intervjuerna 
 
 
 

 

Intervju 
5 
(-) 

RCT 
76 
(-) 

 
 
 
 
 

 
  

  

Dockterapi medförde en känsla av 
meningsfullhet, glädje och en känsla av 
att vara behövd hos personer med 
demenssjukdom som uppvisar BPSD 
symtom. 
  

RCT 
I 
K 
I 

 
 
 
 
 
 

  

Vink, A. 
C, 
Zuiders
ma, M., 
Boersm
a, F., 
Jonge 
de, P., 

The effect of music 
therapy compared with 
general recreational 
activities in reducing 
agitation in people with 
dementia: a 
randomised controlled 
trial. 

Jämföra effekterna av 
musikterapi mot 
generella 
fritidsaktiviteter på 
särskilt boende för att 
minska agitation hos 
personer med 
demenssjukdom 

Kvantitativ Randomiserad kontroll studie. 
Sex särskilda boende ingick i studien. En 
utbildad musikterapeut med minst fem års 
erfarenhet anställdes i varje särskild 
boende för att utföra interventionen. 
Interventionen gavs under 40 minuter, två 
gånger i veckan under fyra månader. 
Musikterapin startade med en 

94 
(17) 

 
Interventi

on 
47 (4) 

Kontrollg
rupp 

Resultatet visade i både interventions- 
och kontrollgruppen en minskning i 
agitation symtom från en timme innan 
till fyra timmar efter varje session. 
Resultatet visade en något större 
minskning i agitation i 
interventionsgruppen som fick 
musikterapi jämfört med de som fick 

RCT 
 I 

 
 



 

IX 
 

Zuidem
a, S. U. 
& 
Slaets, 
J. P. J. 
2012 
Holland 

 
 

   
 
 

välkomstsång, som spelades eller sjöngs av 
musikterapeuten, och om möjligt fick 
testpersonerna sjunga med, spela ett 
instrument eller dansa. Musiken valdes av 
musikterapeuten och hade som syfte att 
frammana trevliga minnen samt minska 
agitation. Kontrollgruppen fick istället 
generella dagliga aktiviteter som till 
exempel handarbete, spela shuffelboard, 
matlagning eller lägga puzzel. Dessa 
aktiviteter gavs av arbetsterapeuter. 
Chi 2 test användes , oberoende t-test 
samt  Whitney U-test användes för att 
utforska skillnader mellan 
interventionsgruppen som fick musikterapi 
Blandad modellanalys användes för att 
analysera de olika effekterna av musikterapi 
kontra generella fritidsaktiviteter. 

 
 

47 (13) 
 

 

generella aktiviteter, men differensen var 
ej statistiskt signifikant. 
 

 
Författar
e 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalite
t/Typ 

Zeller, A., 
Dassen, 
T., Kok, 
G., 
Needham, 
I. & 
Halfens, 
R.  
2009 
Schweiz 
  

Nursing home 
caregivers explanations 
for and coping 
strategies with 
residents aggression: a 
qualitative study  

Undersöka vård- och 
omsorgspersonalens 
upplevelser om personer 
med demens som 
uppvisar utåtagerande 
beteeden, samt hur de 
hanterar det  

Kvalitativ intervjustudie 
Ändamålsenligt urval 
Fokusgruppsintervjuer med 
sjuksköterskestudenter och vård- och 
omsorgspersonal 
Kvalitativ innehållsanalys 
 
 
 
 

 

30 
(-) 

 
 
 
 
 
 

 
  

  

Många olika omvårdnadsåtgärder 
användes för att lindra utåtagerande 
beteende.   
 
Resultatet presenteras i kategorierna:  
Konstruera förklaringar till aggressivt 
beteende, Hantera de boende och 
Skydda sig själv och hantera 
situationen.  
 
Vård- och omsorgspersonalen såg 
flertalet förklaringar till att 
utåtagerande beteende kunde 
uppkomma. De såg faktorer som beror 
på personens sjukdom och faktorer 

P 
I 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

X 
 

som beror på vård- och 
omsorgspersonalen.  
 
Det utåtagerande beteendet kunde 
hanteras på olika vis, vård- och 
omsorgspersonalen kunde sträva efter 
att lära känna personens vanor och 
behov.  
 
Vård- och omsorgspersonalen var 
extra uppmärksamma när i 
omvårdnaden av personer som brukar 
uppvisa ett utåtagerande beteende. De 
var extra observanta för att skydda sig 
själva och kunna flytta sig undan om 
personen skulle bli fysiskt 
utåtagerande. När vård- och 
omsorgspersonalen hamnade i en 
situation med en verbalt eller fysiskt 
utåtagerande person försökte de 
behålla lugnet och distansera sig 
mentalt. Efter en sådan situation var 
kollegorna och teamet viktiga för att få 
reflektera och samtala kring det som 
hänt. 
   

 
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 
 
 
 


