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SAMMANFATTNING 

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) är vanligt 

förekommande vid olika demenssjukdomar. Det är en grupp icke kognitiva symtom där 

ångest, nedstämdhet, sömnstörningar, hallucinationer, vanföreställningar, aggressivitet, 

rastlöshet, agitation och vandrande är vanliga. Eftersom behandling av BPSD med 

psykofarmaka kan ge biverkningar och interaktioner och höga läkemedelsrelaterade 

vårdkostnader så finns det ett behov av att fasa ut läkemedel och ersätta dessa med icke-

farmakologiska behandlingar i första hand. Syftet med följande litteraturstudie var att 

belysa icke-farmakologiska metoder och dess eventuella effekter vid omvårdnad och 

behandling av BPSD. Databassökning av originalartiklar har utförts i PubMed och 

CINAHL. MeSH-termer som användes vid databassökningen i PubMed var dementia, 

sleep disorders, complementary therapies, aroma therapy, behavioral symptoms och 

nonpharmacologic. I CINAHL användes Cinahl headings såsom dementia och sleep 

disorders. De vetenskapliga artiklar som valdes ut för granskning och analys var 15 till 

antalet. Av resultatet framgick att t.ex. fysisk aktivitet, ljusterapi, utbildning, musikterapi, 

massage och aromterapi kan ha en positiv inverkan på BPSD.  

Nyckelord: demens, icke-farmakologisk behandling, beteendemässiga och psykiska 

symtom och komplementär terapi. 
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INLEDNING 

Decennier av ökad utskrivning av psykofarmaka till personer med demenssjukdom samt 

uppgifter om att så många som 30 procent av alla akutinläggningar av människor över 65 

år på våra sjukhus har sin grund i läkemedelsbiverkningar, har fått sjukvården att 

genomföra omfattande kartläggningar av läkemedelshanteringen (Socialstyrelsen, 2010). 

Psykofarmaka som används för att lindra beteendemässiga och psykiska symtom vid 

demenssjukdom (BPSD), kan ge svåra biverkningar. Vissa av biverkningarna påminner 

dessutom om de symtom som medicinerna är avsedda att motverka, vilket gör 

utvärderingarna än mer komplexa (Läkemedelsverket, 2008).  

Från flera håll höjs därför röster för att icke-farmakologiska behandlingar bör prövas som 

metod i första hand innan man eventuellt kombinerar dessa med läkemedel. Icke-

farmakologiska behandlingar innebär också en ökad säkerhet för patienten (Cerejeira, 

Lagarto & Mukaetova-Ladinska, 2012; Socialstyrelsen, 2010).  

Men all farmakologisk behandling är förstås inte av ondo. Det finns preparat, olika typer 

av kolinesterashämmare till exempel, som har visat sig kunna dämpa symtomen något av 

sviktande kognitiva och funktionella förmågor hos personer med mild till måttlig 

Alzheimers sjukdom (Campbell et al., 2008; Hansen et al., 2008). Genom optimerad och 

individuellt anpassad läkemedelsanvändning kan vinster göras på både person- och 

samhällsnivå enligt Socialstyrelsen (2010). Färre biverkningar/interaktioner, lägre 

vårdkostnader för läkemedelsrelaterad vård och omsorg, samt sänkta utgifter för läkemedel 

är några av fördelarna som kan förväntas. 

Då icke-farmakologiska behandlingar och omvårdnadshandlingar i framtiden kan komma 

att bli betydligt vanligare inom demensvården, anser vi att det är viktigt att studera hur 

kunskapsläget kring dessa ser ut i dag. 

BAKGRUND 

Demenssjukdom 

I Sverige finns det ungefär 150 000 personer med demenssjukdom. Med stigande ålder 

ökar också risken för att insjukna i demens. Åtta procent av de som är 65 år eller äldre har 

en demenssjukdom och nästan hälften av de som är 90 år eller äldre har en 

demenssjukdom. Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens åtgärder inriktas på att lindra 

symtomen vid demenssjukdom. Syftet är att underlätta vardagen och ge så god vård som 

möjligt. Demenssjukdom delas upp i tre olika stadier. De tre olika stadierna är mild, 

måttlig och svår demenssjukdom. Mild demenssjukdom betecknar ett tidigt skede där 

personen kan klara sig utan speciellt stora insatser från hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten. Vid måttlig demenssjukdom behöver personen hjälp för att klara av 

vardagliga sysslor och vid svår demenssjukdom behöver personen hjälp med det mesta 

(Socialstyrelsen, 2010). 

Symtom på demenssjukdom kan t.ex. vara nedsatt orienteringsförmåga och praktisk 

förmåga- att upprätthålla inlärda färdigheter eller att klara av vardagssysslor. Ett 

gemensamt kännetecken vid de olika formerna av demenssjukdomar är att minnesfunktion 

och kognitiv funktion nedsätts p.g.a. död i nervceller. Demenssjukdom har ofta en långsam 
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inledning som gör det svårt att identifiera en exakt tidpunkt för sjukdomsdebut (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006). 

Primärdegenerativa demenssjukdomar 

Det finns tre olika primärdegenerativa sjukdomar, Alzheimers sjukdom, Lewy body 

demens och frontotemperal demens.  

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen. Det är en neurodegenerativ 

sjukdom. Cirka 60 procent av alla demenssjukdomar utgörs av Alzheimers sjukdom. 

Alzheimers sjukdom är en grupp av likartade sjukdomar och inte en enda sjukdom med 

variationer relaterade till ålder, uppkomstmekanismer och ärftliga faktorer. De 

grundläggande tecknen uppträder tillsammans i varierad grad. Ett tecken kan vara riklig 

förekomst av degenerativ plack som är fettinlagring i artärernas innerväggar. I olika stadier 

av Alzheimers sjukdom kan symtom utvecklas från svårigheter att minnas saker och 

koncentrationssvårigheter till svåra minnesstörningar och avtrubbat känsloliv, till ett 

slutstadium då tidsbegreppet försvinner, för vissa försvinner även talförmågan. Många blir 

till sist helt hjälplösa (SBU, 2006). 

Lewy body demens (LBD) liknar i den kliniska bilden både Alzheimers sjukdom och 

Parkinsons sjukdom. Lewy body demens är ett relativt nytt begrepp. Vid Parkinsons 

sjukdom med demens inträder de typiska Parkinsonssymtomen före demenssymtomen, 

men vid Lewy body demens är Parkinsonssymtomen och demenssymtomen mer samtidiga 

(SBU, 2006). En Lewy body är en patologisk förändring som bara kan ses i mikroskop 

efter döden och det är bland annat kännetecknet på Parkinsons sjukdom. Patienter med 

LBD har ofta störd drömsömn, lågt blodtryck och inkontinensbesvär (Vårdalinstitutet, 

2011). 

Frontotemporal demens är en demenssjukdom utan samband med Alzheimers sjukdom 

eller demenstillstånd associerade med Parkinsons sjukdom. En genmutation kan t.ex. vara 

orsaken till frontotemporal demens. Symtom på frontotemporal demens börjar oftast redan 

före 65 års ålder. Det finns indikationer på att frontotemporal demens förekommer i olika 

former vilket gör ”syndrom” till den bästa benämningen för de kliniska uttrycksformerna 

(SBU, 2006). Pannlobsdemens och frontallobsdemens är andra namn för frontotemporal 

demens. Sjukdomen kännetecknas av att hjärnskadan framför allt sitter i främre delen av 

hjärnan i pannloberna. Frontallobsdemens drabbar ungefär fem procent av de personer som 

har en demenssjukdom i Sverige (Socialstyrelsen, 2010). Demensformen skiljer sig från 

övriga former främst genom de annorlunda symtomen. Vid frontallobsdemens är de 

främsta symtomen personlighetsförändringar, bristande omdöme och hämningar medan 

glömska tillkommer senare i sjukdomsförloppet. Internationellt talar man om 

frontotemporala demenser (FTD). Det är lika vanligt hos både kvinnor och män. De 

neuropatologiska förändringarna liknar inte Alzheimers sjukdom (Vårdalinstitutet, 2004). 

Sekundära demenssjukdomar 

Den vanligaste sekundära demenssjukdomen är vaskulär demens. För kognitiva störningar 

och utveckling av demenstillstånd har cerebrovaskulär sjukdom visat sig ha stor 

bidragande orsak. Detta har epidemiologiska studier samt bildframställning av hjärnan 

påvisat. Symtombilden vid vaskulär demens skiljer sig från den vid Alzheimers sjukdom. 

Karakteristiskt för vaskulär demens är psykisk långsamhet, och liksom för övriga 

demenssjukdomar, nedsatt initiativförmåga, nedsatt funktionsförmåga, 

personlighetsförändringar och vid skador i främre delen av hjärnan även gångsvårigheter 

(SBU, 2006). Vaskulär demens, som också kallas blodkärlsdemens, orsakas av minskat 
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blodflöde i kärlen i hjärnan och kan yttra sig plötsligt. Symtom på blodkärlsdemens kan 

också vara minnessvårigheter, nedsatt språkförmåga och hallucinationer (Socialstyrelsen, 

2010). 

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom.  

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) är lika vanliga vid 

demenssjukdom som nedsättning av minne och andra kognitiva funktioner. Tidigare 

kallades dessa symtom för sekundära symtom eller komplikationer till demens, men 

uttrycket BPSD är i dag ett etablerat begrepp för detta (Läkemedelsverket, 2008). BPSD är 

en viktig grupp icke kognitiva symtom som är vanliga hos patienter med demens. I 

uttrycket BPSD ingår psykiska symtom som ångest, nedstämdhet, sömnstörningar, 

hallucinationer, vanföreställningar och beteendemässiga som aggressivitet, rastlöshet, 

agitation och vandrande. Detta bidrar till sämre livskvalité för patienterna och dessa 

symtom utgör också ofta ett stort lidande för patienten och deras anhöriga. Symtomen 

orsakas sannolikt till viss del av de hjärnskador som den demenssjuke får (Tampi et al., 

2011).  

Vilken svårighetsgrad av demenssjukdom patienten har spelar också roll för symtomens 

grad. BPSD är t.ex. vanligare vid demens av måttlig grad och mindre utbredd i tidiga och 

sena stadier av demenssjukdom. En bra relation mellan vårdgivare och patient spelar en 

viktig roll och kan reducera BPSD-symtomen liksom miljö och omgivningsfaktorer. 

Patientens personlighetsdrag har också sannolikt en viss betydelse för, om och vilken typ 

av BPSD som utvecklas. BPSD kan också utlösas av somatiska eller psykiatriska 

sjukdomar. Det är därför viktigt att detta undersöks och att det behandlas vid behov 

(Cerejeira et al., 2012). BPSD är vanligt hos demenssjuka när deras förmåga att tolka 

verkligheten blir försämrad. Det är t.ex. vanligt att dessa personer är misstänksamma och 

svartsjuka och detta kan grunda sig i tidigare upplevelser och händelser i livet som inte är 

bearbetade. Den demenssjuke kan t.ex. vilja söka trygghet i miljön och vill kanske därför 

”gå hem” då hemmet ofta symboliserar denna trygghet. Det är därför viktigt att som 

vårdare ta reda på så mycket som möjligt av den sjukes livshistoria (Stockholms Läns 

Landsting [SLL], 2011). 

Omvårdnad och omsorg 

Omvårdnadsvetenskapen innehåller de fyra konsensusbegreppen människa, hälsa, miljö 

och omvårdnadshandling. Inom omvårdnadsvetenskapen är de centrala begrepp och de är 

alla inbördes beroende av varandra. Detta innebär att det är fullt möjligt att studera varje 

begrepp för sig men för att få en helhetssyn så behöver alla konsensusbegreppen speglas 

mot varandra. Kärnkompetenserna personcentrerad vård, teamarbete och samverkan med 

andra, evidensbaserad vård, kvalitetsarbete, säker vård och informatik är tätt knutna till 

varandra. Detta ligger till grund för förståelsen av begreppet omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2013). 

Med omvårdnad menas att mänskliga och personliga behov ska tillgodoses och med det 

ska även individens egna resurser för att bevara eller återfå hälsan tillgodoses. Detta gäller 

även för omvårdnad i livets slutskede. Den dagliga kontakten, stödet och omtanken är 

faktorer som ingår i omvårdnaden men även stimulansen och de praktiska 

omvårdnadsåtgärderna som ges till den demenssjuke ingår i omvårdnaden. Omvårdnaden 

ska grunda sig på värdighet, autonomi och respekt för integriteten. Med en god omvårdnad 

ska patienten kunna känna tillit, hopp och mening (SLL, 2011). Socialstyrelsen (2010) 

anger i de nationella riktlinjerna att all vård, omvårdnad och omsorg för personer med 

demenssjukdom bör baseras på ett personcentrerat förhållningssätt och multiprofessionellt 
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teambaserat arbete. Med en personcentrerad omvårdnad menas att det är personen och inte 

sjukdomen som sätts i fokus. Personcentrerad omvårdnad vid demens skall utgå från den 

demenssjukes upplevelse och perspektiv av verkligheten. Detta bidrar till att vårdmiljön, 

vården och omsorgen blir mer personlig samt att förståelsen ökar för beteendemässiga och 

psykiska symtom vid demenssjukdom framförallt ur den demenssjukes perspektiv. Den 

demenssjuke bör uppmuntras till att berätta om sig själv och sitt liv och bemötas med 

respekt och som en samarbetspartner i dennes vård och omsorg. Detta kan bidra till en god 

relation mellan vårdgivaren och vårdtagaren. Den personcentrerade omvårdnaden ska 

också beakta den sjukes behov som kan vara relaterade till kulturella och/eller språkliga 

skillnader (SOFS, 2010).  

En god demensvård har många fördelar. Den kan få den demenssjuke till ökad tillit, 

integritet, självständighet och initiativförmåga. Den kan också leda till minskad agitation 

och minskat behov av medicinering med psykofarmaka. En viktig effekt av god 

demensvård är också att den kan förebygga och minska förekomsten av beteendemässiga 

vilket i sin tur minskar anhörigas upplevelse av stress. Många problematiska symtom hos 

den demenssjuke är reaktioner på dåligt bemötande eller att den demenssjuke tolkar 

bemötandet felaktigt. Stresskänslighet hos den demenssjuke kan också bidra till att 

reaktioner och tolkningar på olika situationer kan uppleva helt adekvata ur den 

demenssjukes synvinkel men inte för friska personer i dess närhet. I vissa situationer räcker 

det inte enbart med en god omvårdnad och en god vårdmiljö utan även medicinering är 

nödvändig. Läkemedelsbehandlingen måste liksom omvårdnadsåtgärderna utvärderas 

noggrant. Det är den demenssjukes välbefinnande och livskvalité som sätter betyg på 

vårdens kvalité (SLL, 2011). 

Farmakologisk behandling vid demenssjukdom 

Det finns två grupper av läkemedel som är godkända för behandling av kognitiv svikt vid 

demenssjukdom orsakad av Alzheimers sjukdom. Den ena gruppen inkluderar 

kolinesterashämmarna och den andra godkända substansen i sammanhanget är memantin. 

Patienter med vaskulär demens drabbas ofta av kognitiva symtom som påminner om de vid 

Alzheimers sjukdom, därför har dessa typer av läkemedel även prövats på den 

patientkategorin (Socialstyrelsen, 2010). För att belysa kolinesterashämmarnas eventuella 

effekter på BPSD, gjorde Campbell et al. (2008) en meta-analys av tidigare studier som 

undersökt de tre substanserna (donezepil, rivastigmin & galantamin) var för sig. Totalt såg 

de då en signifikant minskning av BPSD när de lade samman de olika 

kolinesterashämmarnas verkan. 

Memantin är även det en symtomlindrande substans, men den verkar i stället stabiliserande 

på en annan essentiell signalsubstans, glutamat, och dess aktivitet. Den har visat sig ha viss 

positiv effekt när det gäller kognitiv förmåga (Fox et al. (2012) undersökte också 

memantins möjligheter att stävja agitationsbeteende hos personer med medelsvår till svår 

demenssjukdom, men i det fallet var läkemedlet verkningslöst. Liknande biverkanseffekter 

som för de tre kolinesterashämmarna har också registrerats efter patienters 

memantinanvändning (Lundgren, 2010; Fass, 2013). 

Enligt Lundgren (2010) kan även antidepressiva SSRI-preparat (som hämmar återupptag 

av serotonin) minska vissa beteendesymtom, exempelvis har resultat som pekar mot 

mindre agitations- och ångestsymtom registrerats. När det gäller benzodiazepiner är 

rekommendationen att använda oxazepam (Oxascand
®
, Sobril

®
) som förstahandssubstans 

mot oroskänslor, men då endast vid behov. Oxazepam kan även, i synnerhet för äldre 

människor, vara ett gott alternativ till sömnmedicin uppger Lundgren (2010). 
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Bensodiazepinliknande zopiklon är annars en substans som ofta används vid 

sömnsvårigheter hos patienter med demenssjukdom. Den bidrar i huvudsak till att förstärka 

transmittorsubstansen GABA:s påverkan på receptorerna och åstadkommer då en både 

lugnande och sövande effekt. 

Melatonin och sömnstörningar 

Många personer med demenssjukdom upplever vid kvällningen en ökad rastlöshet och 

förvirring, något som ibland kallas ”sundown syndrom”. Den främsta orsaken till detta 

beteende tros vara att den inbyggda, biologiska dygnsrytmen är mer eller mindre rubbad 

hos dessa personer (Svenskt demenscentrum, 2012). Produktionen av melatonin, det 

hormon som mest förknippas med vår biologiska rytm, avtar naturligt med ökad ålder men 

minskningen anses ännu mer uttalad hos personer med demens av Alzheimer typ (Wu & 

Swaab, 2005). I syfte att försöka påverka/återställa dygnsrytmen för personer med 

demenssjukdom åt det mer ursprungliga hållet har melatonin, ett kroppseget hormon, 

använts för medicinering. Melatonin (Circadin) finns idag som receptbelagt läkemedel och 

är godkänt för sömnfrämjande korttidsbehandling av patienter som är äldre än 55 år 

(Läkemedelsverket, 2008; Fass, 2012).  

 

I en forskningsöversikt sammanställd av de Jonghe, Korevaar, van Munster och de Rooij 

(2010), belystes studier av melatonins effekt på den biologiska rytmen hos demenssjuka 

personer. Resultaten pekade åt lite olika håll men var ändå övervägande positiva när det 

gäller behandling av sundown- och agitationsbeteende. I en av de ingående 

originalstudierna sågs dock inga signifikanta positiva effekter av melaninbehandlingen på 

agitation och dygnsrytm, jämfört med placebogruppen (Gehrman et al., 2009). 

Med stor försiktighet kan vid svårbehandlade aggressivitets- och psykostendenser också en 

typ av neuroleptika, risperidon, användas (Lundgren, 2010; Brodaty et al., 2003). Detta 

under förutsättning att alla försök med icke-farmakologiska omvårdnadsinsatser verkligen 

inte gett önskat resultat. 

Utvärdering och utsättning av läkemedel 

Under de två senaste decennierna har förskrivningen av läkemedel till personer över 65 år 

ökat stadigt, extra tydlig är den trenden för personer i särskilda boenden och multisjuka 

personer i vanliga boenden. Med i snitt åtta till tio läkemedel per person bland de nämnda 

kategorierna, är riskerna stora för att oönskade biverkningar och interaktioner ska uppstå. 

Det har också visat sig att så många som 30 procent av akutinläggningar av personer, 65 år 

eller äldre, på sjukhusavdelningar är en direkt följd av läkemedelsbiverkningar 

(Socialstyrelsen, 2010). 

Fysiologiska förändringar, t.ex. blir andelen fett högre, hos människan gör att effekt och 

duration av läkemedel kan förändras med stigande ålder (Lundgren, 2010). Fettlösliga 

ämnen dröjer sig därmed kvar längre i kroppen och påverkar den äldre människan, 

exempelvis gäller det för vissa sömnmedel och bensodiazepiner. Vidare förlorar föråldrade 

organsystem, som lever och njurar, en stor del av sin ursprungliga kapacitet för att effektivt 

kunna utsöndra resterna av läkemedlen. Känsligheten för många läkemedels verkan på 

centrala nervsystemet ökar dessutom under ålderdomen, de gör att opioider, neuroleptika 

och sömnmedel t.ex. kan få starkare effekt än hos yngre patienter. 

Sammantaget var det faktainsamling av denna art som fick Socialstyrelsen att på 

regeringens uppdrag komma med ett förslag till utvärdering av läkemedelsanvändningens 

kvalitet hos äldre, och även demenssjuka, 2004. En uppgraderad version av publikationen 

från Socialstyrelsen, ”Indikatorer för god läkemedelsterapi” släpptes sedan 2010. 
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Parallellt med Socialstyrelsens arbete har också det så kallade FAS UT-projektet pågått, ett 

samarbete mellan överläkaren Claes Lundgren och ett antal läkemedelskommittéer ute i 

landstingen. Där var syftet att ge ut en bok som kan vara ett stöd i det kontinuerliga arbetet 

med att förbättra läkemedelsanvändningen i sjukvården, och en viktig del i detta kan 

identifiering av läkemedel som är möjliga att fasa ut vara. 

Declercq et al. (2013) visade i en metastudie att psykofarmaka-användningen många 

gånger kan trappas ned och fasas ut utan ökad beteendeproblematik för den demenssjuke, 

och Socialstyrelsen (2010) betonar vikten av att främst överväga icke-farmakologiska 

omvårdnadsåtgärder som insatser riktade mot BPSD. 

Utbildning av anhörigvårdare och vårdpersonal 

År 2003 beräknade Socialdepartementet att det fanns mellan 8000 och 10 000 

anhörigvårdare i Sverige. Till anhörigvårdare räknas personer vilka utför ”betydande 

insatser” som kommunerna annars skulle stå för. Många gånger utsätts de anhöriga för 

stora psykiska och fysiska påfrestningar, och stress- och depressionssymtom är vanligt 

förekommande hos dem som vårdar personer med demenssjukdom hemma. Detta kan i sin 

tur få till följd att BPSD uttrycks i än högre grad. Olika former av utbildnings- och 

träningsprogram riktade till anhörigvårdare och vårdpersonal, hör därför också till de icke-

farmakologiska interventioner/metoder, där syftet är att förenkla tillvaron både för vårdare 

och för den som vårdas.  

Kortfattat är tanken med sådana utbildningssatsningar är att de ska ge en ökad kännedom 

om sjukdomen i sig, men även och att lära ut tekniker att bemöta beteendemässiga och 

psykiska symtom på ett mer professionellt sätt (SBU, 2007).   

Icke-farmakologisk behandling 

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (2010), 

rekommenderas att Socialtjänsten bl.a. bör kunna erbjuda personer med demenssjukdom 

möjlighet att delta i individuellt anpassade sociala och fysiska aktiviteter. Detta eftersom 

personer med demenssjukdom kan ha svårt att tillgodose sådana behov på egen hand. 

Aktiviteterna kan motverka passivitet och stärka självkänslan, stimulera sinnena, ge dagen 

en struktur och innehåll och ge möjlighet till avkoppling och välbefinnande. Socialtjänsten 

kan också erbjuda massage, aromaterapi, ljusterapi och musikterapi (snoezelen) till 

personer med svår demenssjukdom (SLL, 2010). 

Med multi-sensorisk stimulering (MSS) eller snoezelen som den även kallas, stimuleras de 

primära sinnena för att åstadkomma avslappning samtidigt som den kvarvarande sinnes- 

och motoriska förmågan skall kvarstå. Ljusterapi, massage, musik och aromterapi ingår i 

metoden (Läkemedelsverket, 2008). Effekten kan t.ex. utvärderas genom mätning av 

blodtryck, hjärt- och andningsfrekvens och av att mäta halten av stresshormoner i blodet 

och saliven (Englund, 2004). 

Ljusterapi har används i syfte att hantera sömnstörningar. Anledningen till att använda 

ljusterapi för patienter med sömnstörningar har varit att de förutom problem med 

dygnsrytmen antas vara mindre exponerade för dagsljus (Läkemedelsverket, 2008). 

Problemområdet 

Demens kan ha sin grund i flera orsaker och en kombination av olika uppvisade symtom 

leder till att en diagnos kan ställas. Antalet människor som lever med någon form av 

demens ökar i och med att medellivslängden hos befolkningen stadigt stiger. En av de stora 

utmaningarna i vården av demenssjuka är att på ett bra sätt hantera BPSD. Farmakologisk 
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behandling kan i många fall vara nödvändigt att ta till, men att vända de senaste 

decenniernas trend av ökande medicinanvändning är viktigt både ur ett 

samhällsekonomiskt och ur ett humant perspektiv (SBU, 2007).   

Till de stora nackdelarna med flera av läkemedlen som används i demensvården, och till 

äldre i allmänhet, hör de många biverkningarna. Det pågår därför sedan ett antal år flera 

projekt i landet i syfte att stödja vårdpersonal i översyn av läkemedelsanvändning och, där 

det blir möjligt, påbörjad utfasning av överflödiga läkemedel (Lundgren, 2010). 

Fokus bör därför ligga på fortsatt framtagande och förfinande av icke-farmakologiska 

behandlingar och omvårdnadshandlingar som kan minska bördan för anhöriga och 

vårdpersonal. Individuellt utformade kan de dessutom bidra till en ökad livskvalitet för den 

demenssjuke, samt minska behovet av psykofarmaka. Lika viktigt är att den kunskap som 

redan finns inom området sprids till dem som är i kontakt med och hjälper demenssjuka i 

vardagen.   

Föreliggande litteraturstudie belyser just icke-farmakologiska metoder som prövats på 

BPSD, och adderar ytterligare kunskap till den pågående uppdateringen av demensvården. 

SYFTE 

Syftet var att belysa icke-farmakologiska metoder och dess eventuella effekter vid 

omvårdnad och behandling av BPSD. 

METOD 

Metoden för arbetet var en litteraturstudie. Till en sådan hör att söka, kritiskt granska, 

sammanställa och analysera olika studier inom aktuell vetenskap inom det specifika 

problemområdet. Den valda litteraturen är hämtad ur vetenskapliga tidskriftsartiklar 

och/eller från andra vetenskapliga rapporter (Forsberg & Wengström, 2013). Metoden 

valdes då den passade syftet, vilket var att kunna belysa olika forskningsresultat kring det 

valda problemområdet, väl. 

Inklusionskriterier/exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för de vetenskapliga originalartiklarna var att de skulle vara skrivna 

på engelska, att det skulle finnas tillgängligt abstract och vara publicerade mellan år 2002-

2013. I CINAHL lades även begränsningarna ”research article” och ”per reviewed” till. 

Reviewartiklar exkluderades. 

Datainsamling 

Databaser som användes var PubMed och CINAHL. Databasen PsycINFO användes inte 

då PubMed och CINAHL gav relevanta träffar för syftet och var mer omvårdnadsinriktade. 

Författarna använde dessa databaser efter tips, hjälp och information från 

databashandledning med en bibliotekarie från Sophiahemmet högskolas bibliotek. I 

PubMed användes MeSH-termer och i CINAHL cinahl headings. Sökorden var ”dementia” 

och ”sleep disorders”. Båda termerna söktes först var och en för sig. Träffarna blev många 

varav nästa steg var att kombinera de två sökorden för att få ett snävare resultat med färre 

träffar. Artikelunderlaget visade sig dock vara för litet för syftet och varför sökningen 

”sleep disordes” byttes ut mot ”complementary therapies”. I detta skede omformulerades 

samtidigt syftet. ”Behavioral symptoms”, ”aroma therapy” och ”nonpharmacologic” lades 
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sedan till som sökord för att avgränsa sökningarna.  

 

Tabell 1: Databassökning i PubMed 

Databas 

Pub Med 

Datum Sökord Träffar Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

#1 2013-03-01 Dementia 35665   

#2 2013-03-01 Sleep disorders 18255   

#3 2013-03-11 Complementary 

therapies 

33340   

#4 2013-03-18 Aroma therapy 147   

#5 2013-03-18 Behavioral 

symptoms 

54095   

#6 2013-03-18 Nonpharmacologic 1579   

#7 2013-03-01 #1 and #2 218 20 3 

#8 2013-03-11 #1 and #3 296 28 6 

#9 2013-03-18 #1 and #4 11 7 2 

#10 2013-03-18 #1 and #5 and #6 10 1 2 

 

 

Tabell 2: Databassökning i CINAHL 

Databas 

CINAHL 

Datum Sökord Träffar Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

#1 2013-03-06 Dementia 23116   

#2 2013-03-06 Sleep disorders 9340   

#3 2013-03-06 #1 and #2 39 4 1 

 

I den första granskningen av sökresultaten i databaserna bedömdes artiklarnas titlar. Titlar 

som tycktes vara relevanta för syftet plockates ut och tillhörande abstrakt lästes igenom av 

båda författarna. Genomläsning av abstrakten gav 14 artiklar att gå vidare med, då dessa 

bedömdes kunna svara på studiens syfte. Artiklarna lästes därefter i sin helhet. 
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Artiklarna sammanställdes i en matris (se bilaga I). En fritext-sökning i PubMed med 

termerna ”physical activity”, ”dementia” och ”neuropsychiatric symptoms” (synonymt 

med BPSD) kompletterade också sökningarna. Den resulterade i 67 artikelträffar, från 

vilka sju abstrakt lästes, och en artikel som ansågs passa syftet med studien bra valdes ut 

från dessa. 

De valda vetenskapliga artiklarna granskades utifrån från Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet (se bilaga II). 

Forskningsetiska överväganden 

Vid genomförandet av en litteraturstudie behövs inget godkännande av en etisk kommitté 

(Forsman, 1997). Resultatet ska presenteras på ett objektivt sätt. Texternas innehåll ska 

inte plagieras eller förfalskas. Citat ska citeras korrekt och inte på ett missvisande sätt. Det 

ska klart och tydligt framgå vad som är egna ord och reflektioner (Helgesson, 2006). 

RESULTAT 

Individuellt anpassad icke-farmakologisk behandling riktad mot agitationsbeteende 

Cohen-Mansfield, Thein, Marx, Dakheel-Ali och Freedman (2012) utförde en 

(randomiserad placebo-kontrollerad) studie i syfte att utvärdera effekter av icke-

farmakologisk behandling av agitationsbeteende på personer med långt framskriden 

demenssjukdom. De använde sig av ett systematiserat arbetssätt (kallat TREA - Treatment 

Routes for Exploring Agitation) för insamling av bakgrundsdata till den individuellt 

anpassade behandlingsplanen. Försöket utformades sedan så att Cohen-Mansfield et al. 

försökte matcha uppdämda behov hos de boende med specialanpassade icke-

farmakologiska behandlingar.  

Utlåtanden från läkare låg, tillsammans med intervjuer med anhöriga och vårdpersonal, till 

grund för kartläggningen av dessa ”uppdämda behov”. Det var 89 patienter som deltog i 

interventionsgruppen och 36 patienter i kontrollgruppen. Ett ”uppdämt” behov som man 

bedömde hade utmynnat i ett beteende som signalerade ”leda” (eller tristess), försökte 

man exempelvis avhjälpa med någon typ av stimulerande aktivitet som målning/teckning 

eller promenader. Tyckte man sig se att behovet uppstått ur en känsla av ensamhet fick den 

boende t.ex. en verklighetstrogen docka att hålla i, alternativt samtala med personal om och 

titta på kort på sina släktingar. Behandlingsprogrammet resulterade i signifikant minskad 

agitation av olika typ (verbal och icke verbal) i den behandlade gruppen som helhet. Man 

såg också en signifikant ökning av välbefinnande och nyfikenhet/intresse hos den 

behandlade gruppen jämfört med placebogruppen. 

Individuellt stöd- och utbildningsprogram till anhörigvårdare 

Gitlin, Winter, Dennis, Hodgson och Hauck (2010) genomförde en randomiserad studie 

som riktade in sig på samspelet mellan vårdgivare (make/maka) och vårdtagare i hemmiljö. 

Syftet med studien var att med hjälp av ett särskilt stöd- och utbildningsprogram (ACT, 

Advanced Caregiver Training) anpassat för vårdgivarna, lindra effekten av de svåraste 

beteendesymtomen samt att förse vårdgivarna med adekvata kunskaper för att bättre kunna 

handskas med problembeteendena. Upp till 11 hembesök eller telefonkontakter vilka 

genomfördes av sammalagt tio arbetsterapeuter och en särskilt utbildad sjuksköterska. I 

studien av användes ett forskningsupplägg baserat på ett i USA tidigare använt nationellt 

utbildningsprogram för vårdgivare i hemmet, kallat ESP (Environmental Skill-building 

Program). De 272 vårdgivarna och de demenssjuka indelades i två grupper: en 
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behandlingsgrupp som fick ta del av utbildningsprogrammet, och en icke behandlad 

kontrollgrupp. Genom enkätundersökningar identifierades de största utmaningarna för 

vårdgivarna som var relaterade till tre huvudområden; boendemiljö, patientens 

sjukdomssymtom och vårdgivare-patientrelation (kommunikation exempelvis). Därefter 

erbjöds ”skräddarsydda” strategier inom varje område för vårdgivarna att ta del av. 

Utvärdering av insatserna skedde efter 16 respektive 24 veckor. Studien innehöll också en 

medicinsk del, i vilken möjliga odiagnostiserade medicinska orsaker till de uppkomna 

beteendesymtomen hos de demenssjuka inventerades.    

Patienterna med demenssjukdom som deltog var till största del kvinnor (52,7 %) och 

medelåldern var 82,1 år. Av 136 vårdgivare som deltog i studien var det fem (eller 3,6 %) 

som inte kom att delta i några delar av interventionen. Antalet kontakter med sjuksköterska 

var i medel 2,0 (ett hembesök och en telefonkontakt), med en genomsnittlig tidsåtgång på 

80 minuter. I genomsnitt genomfördes också 8,6 sammankomster med arbetsterapeut, och 

av dessa varade hembesöken i snitt i 85 minuter medan telefonkontakterna tog 21 minuter i 

anspråk (Gitlin et al., 2010).  

Blod- eller urinprov togs på 89,3 procent av patienterna och genom dessa upptäcktes 

odiagnostiserade åkommor, där uppföljning av läkare rekommenderades, hos 34 procent. 

De tre mest förekommande diagnoserna utgjordes av urinvägsinfektion (14,5 %), 

hyperglykemi (5,9 %) och anemi (5,1 %). När vårdgivarna skattade de problembeteenden 

de ansåg vara mest angeläget att komma till rätta med var det tre kategorier som fick flest 

röster. Det handlade dels om att patienterna inte ville/vägrade ta emot hjälp/vård (uppgav 

15,4% av vårdgivarna), dels om att patienterna ständigt upprepande samma frågor (10,5%). 

Vidare ansåg vårdgivarna att patienternas trots/diskussionslystnad var ett problematiskt 

beteende (8,4 %). Författarna till studien observerade vidare signifikanta förbättringar när 

det gällde uppträdande av de nämnda problembeteendena i ACT-gruppen (67,5%) jämfört 

med i kontrollgruppen (45,8 %). Dessutom var det en högre procentandel av 

kontrollgruppen som rapporterade att symtomen blivit värre eller var på samma nivå, vid 

en jämförelse med ACT-vårdgivarna. Skillnaderna gick dock inte att statistiskt belägga 

(Gitlin et al., 2010).   

En statistiskt säkerställd skillnad vad gäller minskning i reaktion eller ”upprördhet” över 

målbeteendena sågs när ACT-gruppens vårdgivare jämfördes med kontrollgruppen. ACT-

gruppen uppvisade efter 16 veckor, jämfört med kontrollgruppen, även en statistiskt 

signifikant ökning när det gällde den egna tron på att kunna handskas med målproblemen. 

Efter 16 veckor rapporterade ACT-vårdgivarna att de använde sig mindre av “negativ 

kommunikation” jämfört med kontrollgruppen. Däremot ökade inte användandet av 

förenklande kommunikationsstrategier. ACT-vårdgivarna befanns vid studiens slut också 

skatta sitt eget allmänna välbefinnande högre (signifikant) än deltagarna i kontrollgruppen. 

Efter 16 veckor såg ACT-deltagarna positiva förändringar och fördelar inom flera 

områden/domäner, bland annat sjukdomssymtom och daglig omvårdnad.  

Gitlin et al. såg också efter 16 veckor, och skillnaden var signifikant, att det i högre grad 

förekom depressionssymtom i kontrollgruppen än i ACT-gruppen. Kartläggningen av 

vårdgivarnas användning av så kallade “förenklade strategier” efter 24 veckor, utföll också 

resultatmässigt signifikant till ACT-gruppens fördel. När det gällde “negativ 

kommunikation” sågs dock endast en trend som favoriserade ACT-gruppen. Liknande 

resultat sågs då indexets för “upplevd förändring” samtliga domäner/områden 

sammanställdes efter 24 veckor, med en signifkant övervikt för ACT-gruppen. En högre 

förekomst av depressionssymtom sågs fortfarande efter 24 veckor i kontrollgruppen 
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(61,4%  vs. 56,2%). Jämfört med kontrollgruppen upplevde ACT-gruppen en rad framsteg 

efter interventionsperioden. Ökad förståelse för sjukdomen, lättare att vårda hemma, 

allmänt bättre livskvalitet för patientens, större självförtroende när det gäller att handskas 

med problembeteendena, var uppgifter som kom fram bland annat. Slutligen uppgav 99 

procent av ACT-vårdgivarna att de kunde rekommendera andra att delta i en liknande 

intervention. 

Fysisk aktivitet 

Christofoletti, Oliani, Bucken-Gobbi, Gobbi, Beinotti och Stella (2011) genomförde en 

kvalitativ studie i Brasilien där 59 demenssjuka personer (med en medelålder på 76 år) och 

deras vårdgivare (51 år) ingick. Medelåldern var 76 år för de demenssjuka och 51 år för 

deras vårdgivare. Deltagarna var diagnostiserade med antingen Alzheimers demens, 

vaskulär demens eller en blandform av de båda. De indelades därefter i två olika grupper 

beroende på aktivitetsnivå, hög eller låg. Data utvärderades efter att semistrukturerade 

intervjuer genomförts. För utvärdering och klassificering av deltagarnas beteendesymtom 

användes Neuropsychiatric Inventory (NPI). NPI är en skala utvecklad för att mäta olika 

BPSD. Skalan inkluderar följande tio symtomområden: vanföreställningar, hallucinationer, 

agitation, depression, ångest, eufori, apati, avflackning, irritabilitet och avvikande 

motoriskt beteende. Det finns även en utvidgad variant av NPI där även nattlig oro samt 

aptit- och ätstörningar ingår. Symtomens frekvens och styrka skattas i en intervju med 

närstående (anhörig eller vårdare). Ibland används även NPI-skalan för att mäta 

närståendes ”belastning/stress” av de aktuella symtomen, NPI-D (NPI-Caregiver Distress 

Scale). Tidsåtgång är cirka tio minuter för NPI och tio minuter för NPI-D och 

rekommendationen är att tränad sjukvårdspersonal bör utföra intervjun. Kartläggning och 

klassificering av deltagarnas sömnbesvär gjordes med hjälp av enkäten ”the Mini-Sleep 

Questionnire. För att skatta deltagarnas ”fysiska aktivitetsprofil” nyttjades stegräknare och 

frågeformuläret MBQE (modified Baecke questionnaire for elderly) tillsammans med 

intervjuer av vårdgivare och anhörigvårdare till de demenssjuka.  

Christofoletti et al. kunde konstatera att den fysiska aktivitetsnivån var relativt låg bland 

patienterna, och majoriteten av alla i de tre grupperna förde en stillasittande tillvaro. 

Patientgruppen med Alzheimers demens uppvisade en högre grad av aktivitet vid en 

jämförelse med de två andra grupperna (vaskulär och blandform av demens). 

Neuropsykiatriska symptom varierade både i frekvens och i intensitet beroende på typ av 

demenssjukdom. Hos de personer som led av Alzheimers demens sågs främst avvikande 

rörelsemönster, diverse vanföreställningar, apati och irritabilitet. Bland deltagarna med 

vaskulär demens noterades främst oro/ångest, irritabilitet och agitationsbeteende. Gruppen 

med blandformen vaskulär- och Alzheimers demens uppvisade oftast symtom som 

agitation, oro och nedstämdhet. Bland personer i undersökningen som led av Alzheimers 

demens, sågs en signifikant omvänd korrelation mellan nivån av fysisk aktivitet och grad 

av neuropsykiatriska symtom. Generellt hade också patienter med en högre nivå fysisk 

aktivetet färre neuropsykiatriska symtom än de med en låg fysisk aktivitetsnivå. Bland 

patienterna med vaskulär demens sågs färre sömnstörningar hos de där den högsta 

aktivitetsnivån uppmättes. När det gäller de patienter som hade blandformen av demens 

sågs ingen minskning av neuropsykiatriska symtom kopplad till nivå av fysisk aktivitet. 

Fysiskt träningsprogram för Alzheimersjuka kombinerat med utbildning i 

beteendehantering för deras vårdande anhöriga  

Syftet för Teri et al. (2003) var att undersöka om ett träningsprogram anpassat för 

hemmiljön, kombinerat med utbildning i ”beteendehantering” för vårdgivarna, kan leda till 

att Alzheimersjuka kan bibehålla sina funktioner längre. I studien undersöktes också om 
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denna intervention eventuellt kunde bidra till att skjuta upp en flytt för patienten till 

serviceboende. I studien deltog 153 personer med Alzheimers demenssjukdom och deras 

vårdande maka/make eller släktingar. Make/maka (80 %), alt. vuxna släktingar 24-91 år, 

70 procent kvinnor. Patienterna som deltog var alla mellan 55 och 93 år. Under studiens 

gång förändrades deltagarantalet på grund av patientbortfall; 140 var kvar efter tre månader 

och 89 kunde fullgöra testerna efter 24 månader. Den främsta anledningen till att patienter 

inte fullföljde hela programmet, var att de då hade flyttat till boenden.  

 

Hälften av deltagarna fick ingå i den så kallade RDAD-gruppen (Reducing Disability in 

Alzheimer’s disease) i tre månader och övriga placerades i RMC-gruppen (Routine 

Medical Care). Det var två beprövade program användes - ett som syftade till att minska 

beteendeproblematik hos patienter med Alzheimers demens, och ett program som 

ursprungligen har använts för att öka inslaget av träning hos äldre vuxna. 

Träningsinterventionen, som bestod i styrketräning, aerobics, balans- och rörlighetsträning, 

var tänkt att utgöra minst 30 min/dag av medel-intensivträning. Den andra delen av 

interventionen handlade om undervisning i teknik att ”bemästra/bemöta beteenden”. Här 

ingick identifiering av problem brukar uppstå i relationen vårdare-patient, dessa följdes 

sedan upp med specifika instruktioner för att minska dessa problem. Dessutom fick 

vårdarna utbildning kring demenssjukdomar och dess påverkan på beteende och 

funktionsförmåga hos patienterna. Vårdarna i RDAD-gruppen uppmuntrades vidare att 

fokusera på trevliga aktiviteter, positiva möten samt att öka inslaget av fysiska och social 

aktiviteter. Tränad personal intervjuade vårdare och studerade vårdare enligt Hamilton 

depression rating scale och Cornell scale for depression in dementia. Efter tre månader 

uppmättes signifikanta skillnader mellan grupperna när det kom till parametrarna ”fysisk 

förmåga” och ”känslomässigt (affective) status”, vilka inkluderar depressionssymtom.  

Vid den första tre-månadersmätningen hade grupperna ökat sin träningsdos, RDAD med 

23 procent och RMC med sex procent, detta jämfört med startvärdena. Även 

känslomässiga störningar, grad av depressivitet, mättes för att se om de lindrats något efter 

behandling. Det visade sig att patienter i interventionsgruppen med höga poäng initialt i 

”depressionsmätningen” förbättrade sina resultat, medan patienter i kontrollgruppen fick 

ännu lägre poäng vid denna mätning. Dessa skillnader var att betrakta som statistiskt 

signifikanta. Efter 24 månader kvarstod de tidigare statistiskt säkerställda resultaten. 

Fysisk aktivitet och ljusterapi  

McCurry et al. (2011) genomförde en randomiserad kontrollerad studie där man 

undersökte eventuella effekter av fysisk aktivitet (i form av promenader), ljusterapi och ett 

slags kombinationsbehandling, på sömn hos personer med Alzheimers sjukdom. De 132 

deltagarna delades in i tre olika behandlingsgrupper samt en kontrollgrupp. Schemalagd 

ljusterapi användes på en grupp och i den andra gruppen bestod behandlingen av fysisk 

aktivitet (promenader). Den tredje gruppen genomgick ett slags kombinationsbehandling 

där ljusterapi, promenader och ett ”sömnutbildningsprogram” ingick, och kontrollgruppen 

fick sedvanlig omsorg där inget av de tre behandlingsalternativen erbjöds. Signifikanta 

skillnader när det gäller total vaken tid under natten sågs i första uppföljningen efter två 

månader när alla aktiva behandlingar, var för sig, ställdes mot kontrollgruppen. Däremot 

visade testet inga skillnader grupperna emellan (McCurry et al., 2011). Deltagare som 

utsattes för någon av de aktiva behandlingarna var vakna i genomsnitt 37 minuter mindre 

per natt, jämfört med kotrollgruppen. Den totala vakna tiden per natt mättes med hjälp av 

en aktigraf, en liten apparat fäst runt vristen som registrerar rörelser. Den ger ett mått på 

sömnkvalitet hos personen. (McCurry et al., 2011) 
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Ljusterapi och sömnstörningar 

Fetveit, Skjerve, och Bjorvatn (2003) utförde en studie där 11 personer med måttlig till 

svår demenssjukdom exponerades för två timmars ljusterapeutisk behandling. 

Behandlingen var individuell och pågick i två timmar mellan klockan 08.00 och 11.00 

varje morgon under 14 dagar. Medelåldern bland deltagarna var 86,1 år och 

könsfördelningen var tio kvinnor och en man. Graden av demenssjukdom hos deltagarna 

baserades på MMT (mini mental test) samt det standardiserade formuläret CDR (i svensk 

översättning; formulär för klinisk utvärdering av demens). Tillsammans visade de två 

utvärderingsinstrumenten att deltagarna led av måttlig till svår demenssjukdom. Med hjälp 

av en aktigraf kunde sömnperioderna skiljas från vakna perioder och därigenom erhölls en 

sammanställning av tiden som tillbringats i sängen, sömn- och vakenhetsperiodens längd, 

sömnlatensen (tid till insomning) och antalet uppvakningar. Totalt sju sömnrelaterade 

parametrar studerades aktigrafiskt. Dessutom observerades och dokumenterades graden av 

sömn- och vakenhet av vårdpersonal enligt ett särskilt schema/formulär. I en 

bakgrundsstudie, där varken mätutrustning eller vårdpersonal fanns på plats, gjordes några 

månader innan den riktiga studien. Två veckor av förberedande studier som liknade 

behandlingsperioden med avseende på närvaro av personal och utrustning (dock inte 

påslagen), inledde försöken. Detta följdes sedan direkt av den lika långa 

behandlingsperioden på två veckor. Dagarna åtta till 14 av behandlingen analyserades och 

jämfördes med motsvarande dagar under förberedande studien.  

Inga signifikanta förändringar av sömnparametrarna uppmättes när bakgrundsstudiens 

resultat jämfördes med det förberedande jämförelsematerialet (pretreatment). Efter den 

intensiva ljusbehandlingen sågs förbättringar när det gällde sex av de sju 

sömnparametrarna. Den så kallade effektiva sömnen, den del av tiden sängen då en person 

verkligen sover, förbättrades för alla de 11 deltagarna. Sömnen utgjorde i snitt 85,6 procent 

av den totala tiden i sängen. Den totala, vakna tiden minskade för alla i studien, i 

genomsnitt uppmättes knappt två timmars minskad vaken tid per deltagare. Tiden från 

läggdags till insomning minskade med en timme. Vårdpersonalens observationer gav att 

ljusterapibehandling kortade ner insomningstiden signifikant, deltagarna lade sig dessutom 

senare på kvällen vilket ledde till att de tillbringade kortare tid i sängen totalt sett. 

Vårdpersonalen noterade även minskad nattlig vakenhet samt mindre sömnighet under 

dagtid bland de demenssjuka efter ljusterapin. När det gällde tid för uppstigning på 

morgonen sågs ingen större förändring efter behandlingen.     

Massage 

Massage och beröring kan vara användbara metoder inom demensomsorgen dels som en 

icke-farmakologisk metod och dels som ett komplement till befintlig medicinsk behandling 

för att förebygga och lindra BPSD: ångest, oro, rastlöshet, agitation, aggressivitet, 

sömnstörningar och depression (Läkemedelsverket, 2008). Äldre kan ofta uppleva att de 

får för lite fysisk beröring. Detta kan skapa en känsla av ensamhet och isolering. Massage 

och beröring kan då vara en bra terapiform. Massage kan lindra smärta men det kan även 

användas för att lindra stress och ångest (McBee, 2008). Taktil massage är en mjuk 

massage som ska ge fysisk avslappning och psykiskt välbefinnande. Taktil massage 

reducerar BPSD som minskad aggressivitet och depression hos personer med 

demenssjukdom (Suzuki et al., 2010). 

Woods, Beck och Sinha (2009) studerade effekten av terapeutisk beröring som behandling 

av BPSD. Under studiens gång mättes också deltagarnas kortisolnivåer vid flera tillfällen. 

De 64 deltagarna indelades i tre jämnbördiga grupper med avseende på demenstyp, 

könskvot, medicinanvändning, grad av demens och ålder. En av grupperna fick terapeutisk 
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massage (två ggr/dag under tre dagar), en fick ett slags ”placebo-massage” vid lika många 

tillfällen och kontrollgruppen fick den ”rutinmässiga” omvårdnaden. Kortisolnivåer mättes 

genom att salivprov togs. Kvantifieringen av beteendesymtom gjordes genom att intensitet 

och frekvens av beteendet vägdes samman/multiplicerades. Det mest förekommande 

beteendet bland försöksgruppen som helhet, var rastlöshet följt av rop/skrik-beteende. Den 

höga frekvensen av ”rastlöshet” jämfört med övriga beteenden, gjorde att man valde att 

använda det beteendet i studien. Bland resultaten märktes en signifikant minskning av 

rastlöshet i behandlingsgruppen jämfört med kontrollgruppen efter andra 

behandlingsomgången. Denna effekt kunde inte registreras vid de andra mättillfällena. Inte 

heller sågs någon signifikant skillnad när placebogruppen ställdes mot kontroll- eller 

behandlingsgruppen. För samtliga grupper var, sett över studietiden, trenden vikande när 

det gäller rastlöshet. När det gäller övriga beteenden kunde inga statistiskt säkerställda 

skillnader upptäckas. Över tid sågs skillnad i variabilitet (standardavvikelse) mellan 

grupperna vid mätning av kortisolnivå på morgonen. Vidare noterades en minskande trend 

i kortisolnivå från första till sista mättillfället i både placebo- och behandlingsgruppen.  

I Japan har en studie gjorts för att undersöka om taktil massage har någon inverkan på 

BPSD (Suzuki et al., 2010). 30 äldre patienter med demenssjukdom ingick i 

behandlingsgruppen och lika många ingick i en kontrollgrupp. Dessa skulle få massage 

under sex veckor vid 30 tillfällen och varje tillfälle varade i 20 minuter. Det var endast två 

stycken som fullföljde alla 30 massagetillfällena. Antalet snitt-tillfällen var 24,64 stycken. 

Om en i medverkande i behandlingsgruppen slutade p.g.a. t.ex. sjukhusvistelse, dålig hälsa 

eller av någon annan orsak, plockades även en person i kontrollgruppen ut ur gruppen. Vid 

studiens slut var det fjorton personer kvar i varje grupp (fyra män och tio kvinnor). Av alla 

28 personer hade 24 stycken Alzheimers (12 i varje grupp) och två i varje grupp hade 

cerebrovaskulär demens. Resultatet visades signifikant i behandlingsgruppen men inte i 

kontrollgruppen på att taktil massage reducerar aggressivitet och stress hos personer med 

demenssjukdom. En fallbeskrivning ur denna studie beskriver hur en 84-årig kvinna 

uppger att hon sov mycket bättre ända till morgonen utan att hon vaknade på nätterna p.g.a. 

massagen (Suzuki et al., 2010). 

En pilotstudie i Australien utforskade om fotmassage hade någon effekt på BPSD 

(agitation) hos 22 personer (17 kvinnor och fem män) med demens med en snittålder på 

84,7 år. Boenden på långtidsboende fick under 14 dagar tio minuters fotmassage, fem 

minuter på varje fot någon gång mellan kl. 13.00 och kl. 18.00 varje dag. En minskning av 

BPSD kunde påvisas direkt efter avslutad behandling och det var ingen skillnad i resultat 

hos män eller kvinnor (Moyle et al., 2011). 

Musikterapi 

Musik kan påverka sinnesstämningen och hjälpa mot ångest, värk och depression (McBee, 

2008). Musikterapi innebär att en utbildad musikterapeut använder sig av musik och/eller 

musikaliska element (ljud, rytm, melodi, harmoni) i en process avsedd att möjliggöra och 

främja kommunikation, relaterande, inlärning, mobilisering och uttryck och andra 

relevanta terapeutiska mål (Paulander, 2011). Musikterapi ges vanligen som förebyggande 

insatser eller som rehabilitering eller bahandling. Med musikterapi söker man tillgodose 

fysiska, emotionella, mentala, sociala och kognitiva behov i syfte att ge individen 

möjlighet att utveckla resurser och/eller återerövra funktioner så att han eller hon kan 

uppnå bättre intra- och interpersonell integrering och förbättrad livskvalitet.  

Med musik kan många olika funktioner tränas. Sensoriska funktioner som hörseln, 

motoriska funktioner vid olika rörelsehinder, intellektuella funktioner som koncentration, 
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uppmärksamhet, språk och tal, emotionella funktioner som att lära känna och ge uttryck för 

olika känslor, upplösa spänningar och sociala funktioner som samarbetsförmåga, 

gruppkänsla och olika sociala färdigheter. Musikterapi kan ges passivt genom att patienten 

får lyssna på musik eller aktivt där patienten själv får sjunga och/eller spela. Det är bra att 

lyssna på de demenssjukas anhöriga då de ofta kan avgöra om de fått en positiv effekt av 

musikterapin (Englund, 2004). 

60 patienter från fem olika boenden i Italien ingick i en studie om musikterapi hade någon 

inverkan på BPSD hos patienter med demenssjukdom. Studien bestod av tre cykler där 

varje cykel innehöll tolv musikterapi-sessioner. I varje session medverkade tre patienter 

och varade i 30 minuter. Tre sessioner i veckan ledde till att varje cykel pågick i fyra 

veckor. Mellan cyklerna gjordes uppehåll i en månad. Studien visade en positiv respons på 

minskad BPSD hos personer med demens framför allt efter den första cykeln. Efter 

avslutad studie avtog den påvisade effekten succesivt i försöksgruppen (Raglio et al., 

2010). 

En försöksgrupp på 30 personer erhöll musikterapi varje vecka som alternativ behandling 

för BPSD. En lika stor kontrollgrupp fanns. De medverkande i studien var 13 stycken 

personer från boenden för Alzheimers i Australien. Studien pågick under ett år med 

musiksessioner under minst 42 veckor. En musiksession varade mellan 30-40 minuter. 45 

personer fullföljde studien (26 i försöksgruppen och 19 i kontrollgruppen). Deltagarna var 

mellan 71-96 år gamla och det var flest kvinnor. Studien visade inga signifikanta resultat 

på minskad agitation över tid men direkt efter musiksessionen gav det en minskad agitation 

(Ledger & Baker, 2007). 

Under åtta veckor gjordes en studie om lunchmusik, lugn musik spelades i bakgrunden 

under tiden de boende åt sin lunch, hade någon inverkan på BPSD hos patienter med 

Alzheimers. Varannan vecka spelades bakgrundsmusik under lunchen med start under 

studiens andra vecka. Efter varje vecka gjordes en datainsamling och detta gjordes under 

alla åtta veckorna som studien pågick. Studien gjordes i ett demensboende i Taiwan. 47 

stycken personer med demenssjukdom ingick i studien och 41 stycken fullföljde alla åtta 

veckorna. Genomsnittsåldern var 82,68 år och andelen kvinnor var högre (n= 26) än män 

(n= 15). Musikprogrammet hjälpte de boende till mindre BPSD (Chang, Huang, Lin, K-C. 

& Lin, L-C. 2010). 

I en studie i Frankrike fick 15 personer med Alzheimers sjukdom musikterapi under 24 

veckor. Studien syftade till att ta reda på om musikterapin hade någon effekt på oro och 

depression hos dessa personer. Efter vart fjärde vecka gjordes datainsamling. Patienterna 

fick välja vilken musikstil de skulle lyssna på. Den kunde variera från person till person 

men även för samma person under olika sessioner. En session varade i ca: 20 minuter och 

patienten fick lyssna i hörlurar på sitt rum. De satt bekvämt och fick om de ville ha en 

mask på sig för ögonen så att de kunde koncentrera sinnet på att höra. En kontrollgrupp 

med lika många deltagare som inte fick musikterapin ingick också i studien. Studien visade 

effekt på minskad oro upp till två månader efter avslutad studie. Musikterapin visade på 

minskad depression under studien men inte över tid (Guétin et al., (2009). 

Aromterapi 

Komplementära terapier har blivit allt vanligare de senaste årtiondena vid en rad 

hälsoproblem (Läkemedelsverket, 2008). Vid aromterapi används destillerade, rena 

eteriska oljor från växtriket. Eteriska oljor påverkar kroppen, själen och medvetandet och 

används för att främja läkning och välbefinnande. De kan inandas eller absorberas genom 
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huden för att t.ex. påverka sinnesstämningen. Vanliga eteriska oljor är t.ex. lavendel, 

pepparmynta, citrongräs, ylang ylang, kanel, och melissa (McBee, 2008). 

En studie om aromterapi hade någon inverkan på BPSD gjordes på 72 personer med 

demenssjukdom boendes på åtta olika boenden för demenssjuka i Storbritannien. 36 

personer ingick i en grupp som fick aromterapibehandling med essentiell olja av melissa 

och 36 personer ingick i en kontrollgrupp med placebo (solrosolja). Oljorna var blandade 

med lotion som smörjdes på ansikte och armar två gånger om dagen i fyra veckor av 

omvårdnadspersonalen på de olika boendena. Genomsnittsåldern i försöksgruppen var 77,2 

år och i kontrollgruppen var genomsnittsåldern 76,9 år. 71 personer fullföljde studien. 

Efter fyra veckor mattes signifikanta skillnader mellan de båda grupperna i BPSD. Hos 60 

procent av personerna i försöksgruppen uppmättes en förbättring mot 14 procent i 

placebogruppen. Den största förbättringen skedde efter den första veckans behandling. 

Effekten av behandlingen kvarstod efter behandlingens fyra veckor bättre i försöksgruppen 

än i kontrollgruppen (Ballard, O’Brian, Reichelt & Perry, 2002). 

I Hong Kong gjordes en studie på 70 personer med demenssjukdom om lavendelolja som 

aromterapi hade någon inverkan på BPSD (agitation). 35 personer ingick i grupp A och 35 

personer ingick i grupp B. Studien pågick under åtta veckor. Under de tre första veckorna 

fick de i grupp A dofta på lavendelolja medan de i grupp B fick dofta på solrosolja 

(placebo). Dessa tre veckor följdes av två veckor utan någon behandling för att därefter 

följas av tre veckor där grupperna bytte olja så grupp A fick inhalera placebo och grupp B 

fick inhalera lavendelolja. Minskad BPSD kunde ses efter behandling med lavendelolja 

men inte med placebo i båda grupperna (Lin et al., 2007). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författarna valde litteraturstudie som metod då det passade syftet väl. Arbetets första syfte 

var att belysa existerande icke-farmakologiska metoder som kan hjälpa personer med 

demenssjukdom till bättre sömn. Syftet ändrades senare till att belysa förekommande icke-

farmakologiska metoder som används vid vård av demenssjuka med beteendemässiga och 

psykiska symptom (BPSD). Detta gjordes för att många artiklar syftade inte enbart på 

sömnstörningar utan till flera symtom inom begreppet BPSD. Med en litteraturstudie är det 

möjligt att beskriva och analysera olika valda studier samt att beskriva kunskapsläget inom 

ett specifikt område (Forsberg & Wengström, 2013). 

Vid en första sökning i PubMed med MeSH-termerna ”dementia” och ”sleep disorders” 

saknades relevanta träffar för det valda ämnet och dess syfte. Sökordens MeSh-termer 

ändrades till ”dementia”, ”complementary therapies”, ”aroma therapy”, ”behavorial 

symptoms” och ”nonpharmacologic”. ”Dementia” kombinerades med de andra olika 

sökorden var och en för sig. Detta gjordes för att få fler träffar av lämpliga artiklar. I och 

med de ändrade sökorden gjordes också en omarbetning av syftet. PubMed ansågs vara en 

lämplig databas för artikelsökningen då dess innehåll var relevant för ämnet. Sökningar 

gjordes även i CINAHL men de flesta artiklar som hittades där hittades även i PubMed. 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle ha abstracts tillgängliga, vara skrivna på 

engelska och inte vara äldre än från år 2002. Artiklarnas abstract lästes igenom och utifrån 

detta valdes artiklarna ut. Reviews exkluderades. 

Många av studierna i de valda artiklarna var gjorda i andra länder varav man ska ha i 

beaktning att det kan bli svårt att direkt överföra studiernas resultat till svenska 
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förhållanden. Kulturella skillnader kan t.ex. ha en betydelse för studiernas resultat i olika 

länder. Då de valda artiklarna var skrivna på engelska kan det ha förekommit tolkningsfel, 

missuppfattningar och översättningsfel trots att lexikon på webben används för att 

underlätta översättningen då tveksamheter uppstått. Resultaten presenterades under olika 

underrubriker under rubriken resultat. 

Författarna såg flera problem vid kvalitetsbedömningen av studierna. I många studier är 

bortfallet av deltagare stort. Det är ofta äldre patienter som deltar, risken är därför 

betydande för bortfall på grund av dödsfall, andra hälsorelaterade problem eller 

sjukhusvistelse. Det finns också ett antal patienter med inte en helt säkerställd 

demensdiagnostik som kan ha ingått i studierna. Själva diagnostiken är dessutom sällan 

hundraprocentig och den kan vidare skilja sig en del länder emellan.       

Det kan också vara svårt att tolka och få mätbara resultat i studier där syftet är att förstå de 

demenssjukas egna upplevelser och perspektiv. Det finns dessutom en mängd olika verktyg 

och formulär som används inom forskningsområdet, varför direkta jämförelser av resultat 

lätt kan bli missvisande.       

Resultatdiskussion 

En slags milstolpe för kultur i vården var när Förenta Nationerna år 1988-1997 gjorde en 

stor satsning på kulturell utveckling inom vården. Med projektet Arts in Hospital anslöt sig 

UNESCO där syftet var att långsiktigt implementera kultur inom vården. Detta bidrog till 

att många olika forskningsprogram startades om hur olika sorters kultur kunde ha betydelse 

inom vården. Till grunden för detta låg att sinnesupplevelserna är ett grundläggande behov 

hos varje individ (Rapp, 2004; 2010). Resultat av denna satsning kunde författarna se vid 

informationssökningen för detta arbete i form av att antalet artiklar som beskriver studier 

av icke-farmakologiska alternativa behandlingsmetoder ökade i början på 2000-talet. 

En studie som baseras på personcentrerade omvårdnadshandlingar liknande dem 

Socialstyrelsen (2010) prioriterar högt, utfördes av Cohen-Mansfield, Thein, Marx, 

Dakheel-Ali och Freedman (2012). Det var en slumpmässigt kontrollerad studie i syfte att 

utvärdera effekter av en icke-farmakologisk behandling av agitationsbeteende på personer 

med långt framskriden demenssjukdom. De använde sig av en systematiserad arbetsmetod 

benämnd TREA (Treatment Routes for Exploring Agitation), för insamling av 

bakgrundsdata till den individuellt anpassade behandlingsplanen. Försöket utformades 

sedan så att Mansfield et al. försökte matcha ”uppdämda behov” hos de boende med 

specialanpassade omvårdnadshandlingar. Behandlingsprogrammet resulterade, så länge det 

pågick, i signifikant minskad agitation av olika typ (total, verbal och icke verbal) i den 

behandlade gruppen som helhet. Man såg också en tydlig ökning av välbefinnande och 

nyfikenhet/intresse hos den behandlade gruppen jämfört med placebogruppen. Det är med 

andra ord resultat som går helt i linje med den svenska demensvårdens inriktning mot 

personcentrerad vår baserad på levnadsberättelser bl.a. 

SBU (2007) lyfter i sin rapport fram utbildning och handledning av anhörigvårdare som en 

av de mest givande och väldokumenterade metoderna att minska problematiken runt 

BPSD. Det var därför inte oväntat att de granskade studierna inom detta område hörde till 

de mest genomarbetade. 

Den ena delen av studien som Gitlin et al. (2010) gjorde, riktade just in sig på samspelet 

mellan vårdgivare (make/maka) och vårdtagare i hemmiljö. Syftet var att med hjälp av ett 

särskilt stöd- och utbildningsprogram (ACT, advanced caregiver training) anpassat för 

vårdgivarna, lindra effekten av de svåraste beteendesymtomen samt att förse vårdgivarna 
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med adekvata kunskaper för att bättre kunna handskas med problembeteendena. 

Utbildningsinsatserna leddes, genom ett flertal hembesök och/eller telefonkontakter, av 

arbetsterapeuter och en särskilt utbildad sjuksköterska. Studien av Gitlin et al. (2010) 

innehöll också en medicinsk del, i vilken möjliga odiagnostiserade medicinska orsaker till 

de uppkomna beteendesymtomen hos de demenssjuka inventerades. Vikten av noggranna 

utredningar, för att se om BPSD eventuellt kan ha sin grund i några obehandlade 

medicinska symtom, betonas också i Socialstyrelsens (2010) riktlinjer. Resultaten visade 

på en rad steg tagna mot en mer harmonisk relation mellan vårdare och patient. 

Anhörigvårdarna kände allmänt att de stod bättre rustade att möta beteendesymtomen efter 

interventionen, och de tyckte också att beteendena hade gått ner både i frekvens och i 

styrka (Gitlin et al., 2010).  

Det som denna och andra studier (Gitlin et al., 2010; Teri et al., 2003) kommer fram till, att 

de vårdandes syn på de så kallade problembeteendena kan förändras, gör att det verkligen 

kan diskuteras vad som egentligen är ett ”problembeteende”. Sammantaget tycks hur som 

helst ökade kunskaper i det komplexa ämnet BPSD, minska den upplevda bördan betydligt 

för de personer som vårdar demenssjuka.     

En annan studie som också behandlar försök att förenkla den ofta krävande relationen 

mellan anhörigvårdare och patient är den av Teri et al. (2003). I studien ingick identifiering 

av problem brukar uppstå i relationen vårdare-patient, dessa följdes sedan upp med 

specifika instruktioner för att minska dessa problem. Dessutom fick vårdarna utbildning 

kring demenssjukdomar och dess påverkan på beteende och funktionsförmåga hos 

patienterna. Vårdarna i RDAD (Reducing Disability in Alzheimer’s Disease) 

uppmuntrades vidare att fokusera på trevliga aktiviteter, positiva möten samt att öka 

inslaget av fysiska och sociala aktiviteter. Vid utvärderingen av studien sågs positiva 

resultat när det gällde depressionssymtom och fysisk status/förmåga hos de 

Alzheimersjuka patienterna som deltagit i interventionen (Teri et al., 2003).   

Sömnstörningar är ett av de vanligt förekommande BPSD, och McCurry et al. (2011) 

genomförde en studie där man undersökte eventuella effekter av viss fysisk aktivitet och 

ljusterapi på sömn hos personer med Alzheimers sjukdom. I studien undersöktes också 

vilken effekt en kombinationsbehandling av fysisk aktivitet och ljusterapi, hade på sömnen 

hos deltagarna. Ljusterapi var huvudtemat också i Fetveit et al. (2003) betydligt mindre 

studie, där 11 personer med måttlig till svår demenssjukdom exponerades för två timmars 

ljusterapeutisk behandling. Denna studie innehöll dock, till skillnad från studien av 

McCurry et al. (2011), inga inslag av fysisk aktivitet.  

Ett av de få tydliga resultaten i studien av McCurry et al. gällde parametern ”total vaken tid 

under natten” och sågs i första uppföljningen efter två månader när alla aktiva 

behandlingar, var för sig, ställdes mot kontrollgruppen. Det resultatet sammanfaller väl 

med ett delresultat från studien Feitveit et al. där samma mått minskade med i snitt två 

timmar per person och natt.  

Ljusbehandlingarna skilde sig åt en del mellan de båda studierna. McCurry et al. (2011) lät 

ljusterapin verka på kvällstid, ungefär en timme och fyra pass per vecka jämfört med 

Feitveit et al. (2003) som använde sig av en mer intensiv morgonbehandling där deltagarna 

satt i ljusskenet två timmar varje morgon. I studien av Feitveit et al. (2003) var deltagarna 

var sina egna kontrollgrupper och jämfördes mot sina individuella ”utgångslägen”. Denna 

betydligt kortare studie pågick i två timmar mellan klockan 8.00 och 11.00 varje morgon 

under 14 dagar. Efter den intensiva ljusbehandlingen sågs förbättringar när det gällde sex 

av de sju undersökta sömnparametrarna. Den ”effektiva sömnen”, den del av tiden i sängen 
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då en person verkligen sover, förbättrades till exempel för alla de 11 deltagarna. Tiden från 

läggdags till insomning minskade också med en timme. Däremot sågs ingen tydlig 

förändring då den totala sömnperiodens längd summerades.  

I studien av McCurry et al. (2011) hade samtliga deltagare diagnostiserad Alzheimers 

demens, i artikeln av Feitveit et al. (2011) specificerades inte demensdiagnoserna. Där 

framgick bara att deltagarna led av måttlig till svår demens efter MMT (Mini Mental Test) 

och CDR-utvärdering (Clinical Dementia Rating, ett formulär för klinisk utvärdering av 

demens). 

Massage i form av taktil massage kan förutom att reducera BPSD även bidra till att 

sömnen blir bättre för personer med demens. Det kan också fylla ett behov av fysisk 

kontakt och beröring som många av dessa patienter saknar, och detta i sig kan också 

medföra förbättringar på hälsan (Suzuki et al., 2010). En pilotstudie gjord av Moyle et al. 

(2011) visar också på reducerade BPSD med massage, och i den här studien i form av 

fotmassage. Resultat ses redan efter två veckors massage både för män och kvinnor och 

kvarstår i upp till två veckor efter avslutad behandling. Vidare kan sägas att fotmassage 

som metod togs emot mycket väl hos majoriteten hos dessa personer. Med de goda resultat 

och goda bieffekter som massage resulterar i tycker författarna att massage är en bra 

behandlingsform av BPSD. Dock behövs fler studier göras i ämnet då andelen deltagare i 

dessa två studier inte var så stort. Deltagarna i studierna har alla en demenssjukdom men 

eftersom det finns flera olika former av sjukdomen så kan det också vara att ta hänsyn till 

varför det skulle behövas göras flera studier. 

Woods, Beck och Sinha (2009) studerade också effekten av terapeutisk beröring/massage 

som en delbehandling av BPSD. Författarna registrerade efter behandlingarna att massagen 

verkade ha en lugnande effekt och gav därigenom minskad rastlöshet hos deltagarna som 

samtliga hade Alzheimers demens. När det gäller övriga beteenden kunde efter den relativt 

korta behandlingsperioden inga statistiskt säkerställda skillnader upptäckas. Men för just 

lindring av oro och agitation är enligt Socialstyrelsen (2010) massage/beröring annars ett 

alternativ som det finns visst vetenskapligt stöd för. 

Enligt Ledger och Baker (2006) visade det sig att musikterapi kan reducera agitation under 

en kort tid. Resultatet var märkbart direkt efter avslutad session men över tid noterades 

ingen förändring. Raglio et al. (2012) visar i sin studie om musikterapi på samma 

tendenser. Deras resultat över tid visade dock att BPSD blev försämrat efter avslutad studie 

i både försöksgruppen och i kontrollgruppen jämfört med innan studien påbörjades. 

Reducerad BPSD med musikterapi visade även en studie gjord av Chang et al. (2010). 

Guétin et al. (2009) visade på samma resultat under studien så länge som musiksessionerna 

pågick, d.v.s. reducerad BPSD. De fann dock resultat på att effekten av musikterapin 

kvarstod i upp till åtta veckor efter avslutade musiksessioner. Författarna anser att 

musikterapi är en bra alternativ behandlingsform av BPSD då det är riskfritt för patienten. 

Det stimulerar även olika sinnen och kan även höja livskvalitén för den demenssjuke. 

Forskningen stöder detta med påvisade resultat i form av reducerad BPSD. Fler studier bör 

dock göras då det finns olika former av demens och t.ex. studierna av Ledger och Baker 

(2006) och Guétin et al. (2009) innefattar bara personer med Alzheimers sjukdom. 

Aromterapi har effekt i form av minskad BPSD hos personer med demenssjukdom utan att 

ge några bieffekter. Detta indikerar att aromterapi med essentiella oljor är en säker 

alternativ behandlingsmetod av BPSD (Ballard et al., 2002). En studie gjord av Lin et al. 

(2007) visar också resultat på detta och att det är ett bra alternativ till behandling med 

psykofarmaka. Flera studier bör göras eftersom det i dessa studier är deltagare med 
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diagnosen Demens och inte någon specifik demenssjukdom som ingår. Studier pågående 

under längre tid än sex veckor bör också göras. 

Utifrån föreliggande litteraturstudie identifieras att det finns kunskapsluckor inom området 

och att det behövs mer forskning.  

Slutsats 

För att utveckla bemötandet av personers BPSD har en rad olika icke-farmakologiska 

metoder och omvårdnadshandlingar, flera av dem med framgång, prövats de senaste 

decennierna. Föreliggande studie visar att det finns ett starkt stöd för att utbildning av 

vårdpersonal och anhörigvårdare leder till en mer harmonisk relation mellan den som 

vårdar och den demenssjuke. Individuellt anpassade metoder och ett personcentrerat 

perspektiv tycks ha bäst förutsättningar att lyckas. Långsiktiga studier av BPSD kan dock 

vara krävande att genomföra, bland annat på grund av demenssjukdomarnas degenererande 

karaktär. Följden av detta kan bli ett statistiskt bortfall som gör det svårt att påvisa 

eventuella effekter. Det vore därför önskvärt om resurser som möjliggör än mer 

omfattande studier, tilldelas den framtida forskningen i ämnet.  
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en stillasittande 

tillvaro. 

Alzheimergruppen 

visade en högre grad 

av aktivitet vid en 

jämförelse med de två 

andra grupperna 

(vaskulär och 

blandform av de 

båda). Variation av 

BPS beroende på typ 

av demens sågs. 

Sömnstörningarna var 

färre patienter med 

vaskulär demens och 

hög aktivitetsnivå. 

Generellt hade 

gruppen med hög 

aktivitetsnivå färre 

BPS. 

III 

Cohen-

Mansfield J., 

Thein K., 

Marx M., 

Dakheel-Ali 

M., & 

Freedman L.,  

2012  

Efficacy of 

nonpharmacologic 

interventions for 

agitation in 

advanced 

dementia: a 

randomized, 

placebo-

controlled trial. 

Utvärdera effekt av 

icke-farmakologisk 

behandling av 

agitationsbeteende på 

personer med 

demenssjukdom. 

Indelning av deltagarna; 

89 i 

behandlingsgruppen, 26 

personer i 

kontrollgruppen/placebo. 

Individuellt utformade 

icke farmakologiska 

behandlingar (musik, 

husdjur, och musik mm). 

n=125 (8) Markant minskad 

agitation (av olika typ) 

i behandlingsgruppen 

som helhet. Tydligt 

ökat välbefinnande 

och 

nyfikenhet/intresse 

hos den behandlade 

gruppen. 

 RCT I 
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Israel 

Fetveit A., 

Skjerve A., & 

Bjorvatn B., 

2003, Norge 

Bright light 

treatment 

improves sleep in 

institutionalised 

elderly - an open 

trial 

Utvärdera effekten av 

ljusterapi på 

sömnstörningar hos 

patienter med 

demenssjukdom 

Patienterna vars demens 

utvärderats med MMT 

och CDR (formulär för 

klinisk utvärdering av 

demens), fick ljusterapi 

två timmar/dag under två 

veckor. Mätning av 

patienternas motoriska 

aktivitet i vila före och 

efter behandling. 

n=11 (7) Betydande 

förbättringar sågs när 

det gäller vaken tid 

under natten. Andelen 

effektiv sömn ökade 

dessutom. 

P III 

Gitlin, L. N., 

Winter, L., 

Dennis, M. 

P., Hodgson, 

N., & Hauck, 

W. W., 2010, 

USA 

Targeting and 

managing 

behavioral 

symptoms in 

individuals with 

dementia: a 

randomized trial 

of a 

nonpharmacologic 

intervention. 

Syftet med studien var 

att med hjälp av ett 

särskilt stöd- och 

utbildningsprogram 

(ACT, advanced 

caregiver training) 

anpassat för 

vårdgivarna, lindra 

effekten av de svåraste 

beteendesymtomen. Till 

syftet hörde också att 

förse vårdgivarna med 

adekvata kunskaper för 

att bättre kunna 

handskas med 

problembeteendena. 

Hembesök och 

telefonkontakter med ssk 

samt arbetsterapeuter för 

anhörigvårdarna i 

hemmiljö. Ett 

forskningsupplägg 

baserat på tidigare 

använt nationellt 

utbildningsprogram för 

vårdgivare i hemmet, 

kallat ESP 

(Environmental Skill-

building Program). De 

272 vårdgivarna och 

deras respektive 

”patienter” indelades i 

två grupper: en 

behandlingsgrupp som 

fick ta del av 

n=272 

anhörigvårdare 

239 

tillgängliga 

efter 16 veckor 

samt 220 efter 

24 veckor 

Efter 16 veckor; 

Markanta förbättringar 

i ACT-gruppen, 

jämfört med 

kontrollgruppen, när 

det gällde uppträdande 

av 

”problembeteenden” 

som tidigare uppgetts 

av anhörigvårdare. I 

studien sågs också en 

tydlig minskning i hur 

negativt (upprört) 

vårdarna reagerade på 

”problembeteendena,”, 

även här till ACT-

gruppens fördel. I 

ACT-gruppen ökade 

egna tron på att kunna 

RCT 

I 
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utbildningsprogrammet, 

och en icke ”behandlad”. 

Först identifierades 

upplevda problem i 

relationen vårdgivare-

patient, därefter erbjöds 

”skräddarsydda 

strategier” inom olika 

områden 

(kommunikation t.ex.) 

för vårdgivare att ta del 

av. Utvärdering av 

insatser skedde efte 16 

respektive 24 veckor. 

Studien innehöll även en 

medicinsk komponent 

där möjlig 

odiagnostiserade orsaker 

till BPS söktes genom 

provtagning bl. a. 

bemöta beteendena 

signifikant efter 16 

veckor. 

Efter 24 veckor sågs 

signifkant skillnad i 

välbefinnande återigen 

till ACT-gruppens 

fördel. Författarna 

upmätte också en 

högre grad av 

depressionssymtom i 

kontrollgruppen 

jämfört med ACT-

gruppen. 

Kartläggningen av 

vårdgivarnas 

användning av så 

kallade “förenklade 

strategier” efter 24 

veckor, utföll också 

resultatmässigt 

signifikant till ACT-

gruppens fördel. 

Guétin, S., 

Portet, F., 

Picot, M. C., 

Pommié, C., 

Messaoudi, 

M., Djabelkir, 

L., Olsen, A. 

Effect of Music 

Therapy on 

Anxiety and 

depression in 

Patients with 

Alzheimer’s Type 

dementia: 

Att undersöka om 

musikterapi har någon 

effekt på oro och 

depression (BPSD) hos 

patienter med 

Alzheimers sjukdom. 

Studien pågick under 24 

veckor. 16 veckor med 

musiksessioner en gång i 

veckan under cirka 20 

minuter. Patienterna 

valde själva musik och 

lyssnade i hörlurar i sina 

n=30 

(6) 

Minskad oro och 

depression under 

studiens gång med 

kvarstående effekt i 8 

veckor. 

RCT 

II 
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L., Cano, M. 

M., Lecourt, 

E. & 

Touchon, J. 

2009 

Frankrike 

randomized, 

Controlled Study. 

egna rum. De 8 sista 

veckorna i studien var 

uppföljningsveckor. 

Ledger, A.J. 

& Baker, F.A. 

2007 

Australien 

An investigation 

of long-term 

effects of group 

music therapy on 

agitation levels of 

people with 

Alzheimer’s 

Disease. 

Att undersöka om 

musikterapi har någon 

effekt på BPSD-

syndromet agitation på 

patienter med demens. 

En försöksgrupp fick 

musikterapi 30-45 

minuter, varje vecka 

under 1 år och jämfördes 

med en kontrollgrupp. 

De i försöksgruppen fick 

lyssna på musik som en 

musikterapeut spelade. 

De fick också välja och 

ge förslag på sånger, 

gissa sångtitlar, sjunga, 

spela instrument, röra 

sig till musiken och 

diskutera känslor och 

minnen. 

n=60 

(15) 

Studien visade inte på 

någon minskad 

agitation över tid. 

Däremot visades på 

minskad agitation 

direkt efter avslutat 

musiksession. 

CCT 

II 

Lin, P. W., 

Chan, W-C., 

Ng, B. F. & 

Lam, L. C. 

2007 

Efficacy of 

aromatherapy 

(Lavandula 

augustifolia) as an 

intervention for 

agitated 

bahaviours in 

Att undersöka om 

lavendelolja som 

aromterapi har någon 

effekt på BPSD 

(agitation) hos dementa 

personer. 

En försökgrupp på 35 

personer fick inhalera 

lavendel olja och en 

kontrollgrupp på 35 

personer fick inhalera 

solrosolja (placebo) 

under 3 veckor för att 

n=70 

(0) 

Aromterapi med 

lavendelolja gav effekt 

i form av minskad 

agitation jämfört med 

den gruppen som fick 

placebo. 

RCT 
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Kina Chinese older 

persons with 

denentia: a cross-

over randomized 

trial. 

sedan byta olja under tre 

veckor med 2 veckors 

uppehåll emellan 

behandlingsveckorna. 

Två droppar olja 

droppades på 

bommullsrondeller i 

speciellt designade 

aroma diffusers. Två 

diffusers placerades, en 

på var sida om kudden 

vid nattsömnen under 

minst 1 timme. 

McCurry S., 

Pike K., 

Vitiello M., 

Logsdon R., 

Larson E., & 

Teri L., 2011, 

USA 

 

Increasing 

walking and 

bright light 

exposure to 

improve sleep in 

community-

dwelling persons 

with Alzheimer's 

disease: results of 

a randomized, 

controlled trial. 

Utvärdera effekter av 

fysisk aktivitet, 

ljusterapi samt en 

kombinationsbehandling 

(fysisk aktivitet + 

ljusterapi) på 

sömnkvalitét hos 

personer med 

Alzheimers sjukdom. 

Indelning av deltagarna i 

tre olika 

behandlingsgrupper samt 

en kontrollgrupp. 

n=132 (22) Signifikant mindre 

total vakenhet nattetid 

i de aktivt  

behandlade grupperna. 

Inga signifikanta 

skillnader mellan de 

aktivt  

behandlade grupperna. 

Inga signifikanta 

förbättringar av SDI 

(Sleep Disorders 

Inventory). Deltagare 

som i högre grad 

följde  

RCT 
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behandlingarna 

upplevde signifikanta 

förbättringar  

både när det gällde 

nattlig vakenhet och 

effektiv sömn.   

Moyle, W., 

Johnston, A. 

N. & 

O’Dwyer, S. 

T. 

2011 

Australien 

Exploring the 

effect of 

footmassage on 

agitated 

behaviours in 

older people 

whith dementia: A 

pilot study. 

Att undersöka om 

fotmassage har någon 

effekt på BPSD hos 

personer med demens. 

En pilotstudie där 22 

personer med demens 

fick 10 minuter 

fotmassage i 14 dagar av 

massageterapeut. 

n=22 

(0) 

En minskning av 

BPSD kunde ses efter 

avslutad 

försöksperiod. 

Effekten kvarstod i 

upp till 2 veckor efter 

avslutad behandling. 

P 

II 

Raglio, A., 

Bellelli, G., 

Traficante, 

D., Gianotti, 

M., Ubezio, 

M.C., 

Gentile, S., 

Bellandi, D., 

Villani, D. & 

Trabucchi, M. 

2012 

Italien 

Efficacy of music 

therapy treatment 

based on cycles of 

sessions: A 

randomised 

controlled trial. 

Att kontrollera om 

musikterapi kan 

reducera BPS hos 

patienter med demens. 

En försöksgrupp fick 

musikterapi och 

jämfördes med en 

kontrollgrupp. En cykel 

bestod av 30 minuters-

sessioner, 3 gånger i 

veckan i 4 veckor. Varje 

cykel följdes av en 

månad utan terapi. 

Studien bestod av 3 

cykler. 

n=60 

(7) 

Minskad BPS hos 

personerna i 

försöksgruppen under 

studien. Efter avslutad 

studie avtog effekten 

succesivt och blev till 

och med sämre än 

innan studien 

påbörjades. 

RCT 

I 
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Suzuki, M., 

Tatsumi, A., 

Otsuka, T., 

Kikuchi, K., 

Mizuta, A., 

Makino, K., 

Kimoto, A., 

Fujiwara, K., 

Abe, T., 

Nakagomi, 

T., Hayashi, 

T. & 

Saruhara, T. 

2010 

Japan 

 

Fysical and 

psychological 

effects of 6-week 

tactile massage on 

elderly patients 

with severe 

dementia. 

Att klargöra effekten av 

massage på fysiska och 

mentala funktioner, 

BPS, bland äldre 

patienter med demens. 

En försöksgrupp fick 

taktil massage 20 

minuter, 5 gånger i 

veckan under 6 veckor 

och jämfördes mot en 

kontrollgrupp. 

n=60 

(32) 

Massage reducerar 

aggressivitet och stress 

hos personer med 

demenssjukdom. 

RCT 

II 

Teri, L., 

Gibbons, L. 

E., McCurry, 

S. M., 

Logsdon, R. 

G., Buchner, 

D. M., 

Barlow, W. 

E., Kukull, 

W. A., 

LaCroix, A. 

Z., 

Exercise plus 

behavioral 

management in 

patients with 

Alzheimer 

disease: a 

randomized 

controlled trial. 

Syftet var att undersöka 

om ett hemmabaserat 

träningsprogram, 

kombinerat med 

utbildning i 

”beteendehantering” för 

vårdgivarna, kan leda 

till att Alzheimersjuka 

kan bibehålla sina 

funktioner längre. I 

studien undersöktes 

också om denna 

153 hemmaboende 

personer med Alzheimer 

och deras vårdare deltog 

antingen i tränings- och 

utbildningsprogrammet 

RDAD (Reducing 

Disability in Alzheimer 

Disease) eller placerades 

slumpmässigt i 

kontrollgruppen (fick 

RMC, Routine Medical 

Care). 

n vid start 153, 

efter 3 mån 

n=140 och 

efter 24 

månader n=89 

Efter 3 månader 

uppmättes signikanta 

skillnader mellan 

grupperna när det kom 

till ”fysisk 

status/förmåga” och 

”känslomässig status”. 

23 % hade RDAD-

gruppen ökat sin 

träning med vid 3 

mån-mätningen, 

medan RMC-gruppen 

RCT  

II 
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McCormick, 

W., & 

Larson, E. B., 

2003, USA 

intervention bidrog till 

att eventuellt skjuta upp 

en flytt till 

serviceboende. 

Mätningar/uppföljningar 

gjordes sedan vid 0 

(baseline), 6, 12, 18 och 

24 månader. 

hade ökat dosen med 6 

%. I RDAD-gruppen 

hade patienter med 

höga 

”depresssionspoäng” 

(initialt) förbättrat sina 

resultat (signifikant), 

medan motsvarande 

patienter i RMC-

gruppen hade 

försämrats 

(signifiikant). Vid 24 

månader kvarstod de 

sigifikant uppmätta 

skilnnaderna. 

Woods, D. L., 

Beck, C., & 

Sinha, K. 

2009. USA 

The Effect of 

Therapeutic 

Touch on 

Behavioral 

Symptoms and 

Cortisol in 

Persons with 

Dementia 

Utvärdera effekten av 

terapeutisk massage på 

beteendemässiga 

symtom vid 

demenssjukdom. 

Indelning av deltagarna i 

tre grupper; en grupp 

fick terapeutisk massage 

(2 ggr/dag under 3 

dagar), en fick ”placebo-

massage” vid lika många 

tillfällen och en grupp 

fick den rutinmässiga 

omsorgen. 

n=65 (1) Signifikant minskad 

rastlöshet. Signifikant 

skillnad i 

kortisolnivåer mellan 

grupperna. 

RCT II 
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Bilaga II 

Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

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 väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

* 

Randomiserad studie med få 

patienter/deltagare och/eller för  många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 

styrka. Bristfälligt  antal 

patienter/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 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

* 

Begränsat/för få patienter/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 

patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 
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Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Väl planerad och 

väl genomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

* 

Begränsat/för få patienter/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. 

Avsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

 

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

 

 


