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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

 

Prevalensen av demenssjukdomar förväntas öka globalt. Det finns många former av 

demenssjukdomar men gemensamma drag är att hjärnans nervceller bryts ned och dör i 

snabbare omfattning än normalt. Fortskridandet av sjukdomen leder till att de som 

insjuknar förlorar många av sina tidiga kognitiva, fysiska och sociala förmågor. Läkemedel 

är av begränsad nytta och därför är olika former av icke-farmakologiska interventioner en 

integrerad del av vården av personer med demenssjukdom. Reminiscensterapi är en sådan 

metod som med hjälp av så kallade minnesväckare framkallar tidiga minnen. Dessa 

minnen är ofta välbevarade långt in i sjukdomsförloppet och att samtala kring sådana 

minnen kan därför kännas tryggt för personer med demenssjukdom. Detta antas få olika 

positiva effekter 

 

Syfte  

 

Syftet med denna studie var att belysa effekterna av reminiscensterapi i grupp för personer 

med demenssjukdom. 

 

Metod  

 

En litteraturöversikt med systematisk ansats gjordes. Den inkluderar 14 artiklar som 

utvärderade effekter av reminiscensterapi i grupp. Hälften av de inkluderade artiklarna är 

randomiserade kontrollerade studier. 

 

Resultat 

 

Det framkom att reminiscensterapi i grupp har tydlig effekt på kommunikation och socialt 

engagemang. Viss effekt sågs på livskvalitet, sinnestämning och kognition. Marginell eller 

ingen effekt kunde avläsas på fysisk funktion och aktivitet i dagligt liv, beteende, 

gruppidentifikation samt arbetsbörda och stress hos vårdgivare 

 

Slutsats 

 

Reminiscensterapi i grupp för personer med demenssjukdom är en populär social 

intervention med flera positiva effekter. Dock inte entydigt forskningsläge. Fler studier av 

både kvantitativ och kvalitativ sort behövs för att kartlägga området. 

 

Nyckelord: demenssjukdom, effekter, reminiscensterapi i grupp 
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INLEDNING 

I detta arbete vill vi belysa effekter av reminiscensterapi inom vården av personer med 

demenssjukdom. Reminiscensterapi går i korthet ut på att med exempelvis musik, bilder, 

dofter, föremål eller givna samtalsämnen stimulera till tankar och samtal kring minnen från 

tidigare i livet (Cotelli, Manenti & Zanetti, 2013) Personer med demenssjukdom behärskar 

ofta att samtala kring tidigare minnen och erfarenheter medan svårigheter föreligger när 

dagsaktuella ämnen kommer på tal (Baillon et al., 2005). Det kan sägas att 

reminiscensterapi på så sätt fokuserar på de förmågor som är bevarade snarare än på de 

som är försämrade (Cotelli et al., 2013;Van Bogaert et al., 2013). Genom reminiscensterapi 

kan personer med demenssjukdom därför kommunicera med andra på ett tryggt sätt vilket 

kan förbättra livskvaliteten (Brooker & Duce, 2000). Forskningsläget kring vilka effekter 

reminiscensterapi har inom vården av personer med demenssjukdom är emellertid inte 

entydigt (Woods, Spector, Jones, Orrell, & Davies, 2005).  

BAKGRUND 

Demenssjukdomar  

Prevalensen av demenssjukdomar ökar globalt. Enligt Världshälsoorganisationen (World 

Health Organization [WHO], 2012) kommer antalet personer med demenssjukdom i 

världen att vara 65 miljoner år 2030. Det är en dubblering som beräknas ske på tjugo år.  

 

I femte omarbetningen av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Health 

Disorder,DSM-5, är termen dementia ersatt med neurocognitive disorder (American 

Psychiatric Association, 2013). I föreliggande litteraturöversikt används termen 

demenssjukdom eftersom detta är den term som de flesta av de inkluderade 

artikelförfattarna nyttjar. 

 

Riskfaktorer, patofysiologi och symtombild 

 

Den enskilt viktigaste riskfaktorn för att drabbas av demenssjukdomar är hög ålder (Astell, 

2006; SBU, 2006). Under 65 år är det ovanligt att drabbas av demenssjukdom (omkring en 

procent) medan över hälften av alla 90-åringar har utvecklat någon form av 

demenssjukdom. Förutom ålder så spelar det genetiska arvet in. För de flesta personer är 

det svårt att avgöra hur ärftligheten påverkar, men det har konstaterats att risken att 

insjukna i Alzheimers sjukdom är två till fyra gånger högre för en person som har en nära 

anhörig (förälder eller syskon) som insjuknat. Vissa riskfaktorer relaterat till 

socioekonomiska faktorer och livsstil har också beskrivits i forskningen (Eriksdotter 

Jönhagen, 2011). 

 

Demenssjukdomar kan sammanfattningsvis beskrivas som progressiva patologiska tillstånd 

där hjärnans nervceller bryts ned och dör mycket snabbare och i större omfattning än vad 

som är normalt (Eriksdotter Jönhagen, 2011). Nedbrytningen av nervceller medför kognitiv 

svikt som visar sig i form av försvagat minne, oförmåga att tänka klart, försämrat språk, 

minskat omdöme och svårigheter med tids- och rumsorientering (WHO, 2012). 

 

Oftast är minnesstörningar de symtom som först framträder vid en demenssjukdom vilket 

kan yttra sig i att den drabbade exempelvis glömmer avtalade möten och förlägger saker. 
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Minnesstörningarna är inte så allvarliga initialt men blir alltmer besvärande med tiden. Så 

småningom får de kognitiva störningarna allt större inverkan på personens liv och därmed 

kommer de att påverka funktionella, yrkesmässiga och sociala förmågor (Eriksdotter 

Jönhagen, 2011). 

 

Symtomen varierar mellan olika demenssjukdomar men vid sidan av de kognitiva 

störningarna är det vanligt att också beteendet förändras. Personer med demenssjukdom 

har bristande koncentrationsförmåga och svårigheter att hantera stress. Ofta blir personer 

med demenssjukdom alltmer passiva och tillbakadragna. Aggressivitet och socialt 

problematiskt beteende kan ofta förekomma (Eriksdotter Jönhagen, 2011). Depressiva 

symtom är vanliga i samband med demenssjukdom. Personer med demenssjukdom 

tenderar att bli oroliga eller apatiska (Berg et al., 2010). 

 

Olika former av demenssjukdomar  

 

Det finns ett flertal olika former av demenssjukdomar. Här presenteras de fyra vanligaste 

formerna. Blandformer är vanligt förekommande (WHO, 2012).  

 

Alzheimers sjukdom 

 

Alzheimers sjukdom är den mest förekommande formen av demenssjukdom. Vid 

Alzheimers sjukdom skadas hjärncellernas funktioner; de förlorar förmågan till 

signalöverföring och dör. Detta leder till att hjärnan förtvinar och minskar i storlek. 

Alzheimers kännetecknas av att sjukdomsförloppet sker gradvis. De första symtomen 

kommer smygande och det är ofta svårt att fastställa när sjukdomen debuterar. Personen 

glider sakta men säkert in i sjukdomen (Eriksdotter Jönhagen, 2011). 

 

Lewykroppsdemens  

 

Lewykroppsdemens har många likheter med både Alzheimers sjukdom och Parkinsons 

sjukdom (SBU, 2006). Morra och Donovik (2014) menar att detta medför svårigheter att 

säkerställa en diagnos. En typisk symtombild för Lewykroppsdemens är hallucinationer 

och vanföreställningar samt att den kognitiva förmågan varierar (Walter, Edwards, Griggs 

& Yehle, 2014). Om Parkinsonsymtom förekommer innan hallucinationer och kognitiv 

svikt brukar detta i samband med andra uppfyllda kriterier leda till att en diagnos på 

Lewykroppsdemens ställs (Morra & Donovik, 2014). Karaktäristiskt för 

Lewykroppsdemens är proteinansamlingar i hjärnan vilka kallas för Lewykroppar (Walter 

et al, 2014). 

 

Vaskulär demenssjukdom 

 

Vaskulär demenssjukdom orsakas av blodkärlsförändringar i hjärnan vilket påverkar 

blodtillförseln till och från hjärnan. Ofta är stroke (hjärninfarkt eller hjärnblödning) den 

direkt utlösande faktorn. Sjukdomsbilden beror på vilken del av hjärnan som har drabbats. 

Vissa kognitiva förmågor är väl bevarade medan andra fungerar sämre. Minnet kan till 

exempel ofta vara bättre bevarat än vid Alzheimers sjukdom, men personen är 

långsammare i både tanke och handling (Eriksdotter Jönhagen, 2011). 
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Frontallobsdemens 

 

Vid frontallobsdemens är nervcellsdegenerationen lokaliserad till de främre delarna av 

pannloberna och tinningloberna. Här finns det högre centrum i hjärnan som styr övriga 

delar utifrån rationella principer. Personer med frontallobsdemens har bristande förmåga 

till uppmärksamhet, rationellt handlande och moget beslutsfattande. Istället är personen 

okoncentrerad, impulsiv och styrd av yttre stimuli snarare än rationella beslut. Detta kan 

bli mycket besvärande för både personen med demenssjukdom och för närstående och 

omgivning (Kilander, Landahl & Ingelsson, 2009). 

 

Påverkan på närstående och vårdgivare 

 

Att vårda personer med demenssjukdom kan vara mycket påfrestande på grund av att 

beteende och personlighet påverkas (Baillon et al., 2005). Många närstående är vårdgivare 

och bland dem rapporteras hälsopåverkan i form av känslomässig stress, ökade 

depressionsnivåer och sämre livskvalitet (Fletcher & Eckberg, 2014).  

 

Screening  

 

Ett av de vanligaste förekommande testerna för att bedöma eventuell förekomst av kognitiv 

svikt är Mini-Mental State Examination, MMSE. Testet bedömer personens förmåga på sju 

olika områden (Walter et al., 2014). Låga poäng indikerar ifall en mer ingående utredning 

om demenssjukdom behöver göras (SBU, 2006). 

 

Behandling 

 

Det finns idag ingen medicinsk behandling som kan bota demenssjukdomar. Det finns 

heller inga bromsmediciner (Fletcher & Eckberg, 2014). Den medicinska behandling som 

finns är symtomlindrande behandling vid Alzheimers sjukdom och Lewykroppsdemens i 

form av en grupp läkemedel som förbättrar signalöverföringen hos de kolinerga 

nervcellerna i hjärnan vilka är viktiga för minnet (Eriksdotter Jönhagen, 2011). De 

symtomlindrande läkemedlen har begränsad effekt på beteende och kognition (Baillon et 

al., 2005). 

 

Eftersom den medicinska behandlingen än så länge inte kan bromsa sjukdomsförloppet är 

icke-farmakologiska behandlingar viktiga (se exempelvis Baillon et al., 2005; Tolson & 

Schofield, 2011). Demenssjukdomar kan behandlas genom olika former av 

omvårdnadsinsatser som syftar till att bevara de förmågor som finns så länge som möjligt, 

tillgodose autonomi och integritet samt bibehålla en god livskvalitet utifrån de 

begränsningar som sjukdomen medför. En sådan omvårdnadsinsats är reminiscensterapi 

(Eriksdotter Jönhagen, 2011). 

Reminiscensterapi 

Ordet reminiscens betyder enligt Nationalencyklopedin (2014) ”dra sig till minnes”, 

”komma ihåg”. Att använda sig av minnen och av minnesförmåga som en form av 

behandling är idag en populär metodik inom många olika områden. En övergripande term 

för detta är reminiscensarbete. Emellertid finns det ett flertal former av reminiscensarbete 

såsom reminiscens, livsåterblick (life review), muntligt historieberättande (oral history) 

och livsberättelse (life story) (Gynnerstedt & Schartau, 2000). Reminiscensarbete kan 
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utövas strukturerat i grupp, på ett individuellt plan eller ostrukturerat tillsammans med 

anhöriga eller med vårdpersonal (Swahn, 2008). Socialstyrelsen talar om reminiscensterapi 

som kan utövas individuellt eller i grupp (Socialstyrelsen, u.å.). Begreppet 

reminiscensterapi ligger också i linje med vad den engelskspråkiga litteraturen benämner 

reminiscence therapy och är det begrepp som är centralt för denna uppsats. Det är 

reminiscensterapi i grupp som behandlas här. Skillnader mellan olika former av 

reminiscensarbete förklaras längre fram i uppsatsen.  

 

Reminiscensterapins historia  

 

Ursprungligen härstammar reminiscensterapin från Butler som år 1968 publicerade The life 

review: An interpretation of reminiscence in the aged

livsåterblick och betonade att det är en naturlig del av den mänskliga existensen att se 

tillbaka på sitt liv och minnas, men att detta behov accentueras hos äldre personer som 

närmar sig döden (MacKinlay & Trevitt, 2010). Butlers arbete påverkade hur psykoterapin 

för äldre personer såg på reminiscens. Istället för att se reminiscens som något negativt, 

som att den äldre personen lever i det förflutna, kom det nu att få en positiv laddning 

såsom en dynamisk process för att anpassa sig till livsomständigheter och åldrande. 

Samtidigt växte ett allt större intresse för muntligt historieberättande fram som medförde 

en uppvärdering av äldre personers minnen och berättelser. I Storbritannien utvecklades ett 

kit med bandinspelningar som skulle stimulera äldre personers minnen. Detta kit blev 

populärt och användes flitigt av vårdpersonal på diverse sjukvårdsinstitutioner, boenden 

och hem. Det fanns även ett intresse av att tillämpa reminiscensmetodik vid utformning av 

miljöer på boenden. Genom att levnadsmiljön utformades för att likna den boendes tidigare 

kända miljö var tanken att detta skulle leda till större självständighet hos den äldre 

personen. På 1980-talet introducerades reminiscensarbete i vården av demenssjuka 

personer. (Woods et al., 2005).  

 

Personer med demenssjukdom har svårigheter att själva aktivt framkalla minnen. För att 

väcka minnen till liv så kan stimuli användas (Yasuda, Kuwabara, Kuwahara, Abe & 

Tetsutani, 2009). Inom reminiscensterapi talas det om så kallade ”triggers”, 

minnesväckare. En minnesväckare är något som utlöser ett minne. Exempel på 

minnesväckare är ljud (musik, röster), dofter (kaffe, parfymer), känselstimuli (tyger, 

vardagsföremål eller historiska föremål) (Swahn, 2013; Woods et al., 2005). Ofta är 

reminiscensterapi i grupp orienterad kring ett samtal där minnesväckare används, men det 

kan också handla om en gemensam aktivitet som framkallar minnen och samtal därom. Det 

kan till exempel handla om en grupp personer som lagar mat tillsammans där både själva 

matlagningen och ätandet kan framkalla bortglömda minnen och skapa möjligheter för 

samvaro hos personer med demenssjukdom (Huang, 2009).  

 

Vi har valt att använda oss av följande definition av reminiscensterapi för personer med 

demenssjukdom i denna uppsats:  

 

Reminiscence is the deliberate use of prompts, for example photographs, 

smells, music and questioning, to promote the recall of pleasant memories. 

The focus of reminiscence work is to stimulate the person, provide 

enjoyment and foster a sense of achievement and self-worth. The 

anticipated outcomes of reminiscence work are enhancement of the 

person’s quality of life, behaviour and mood (Dempsey et al., 2014, s. 187) 
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Reminiscensterapi och andra former av reminiscensarbete 

 

Som nämnts finns flera typer av reminscensarbete. Burnside och Haight (1992) framhåller 

att reminiscensterapi (reminiscense therapy) och livsåterblick (life review) ofta används 

synonymt inom omvårdnadsforskningen, vilket leder till felaktig förståelse och 

implementering. I sin strävan att definiera och åtskilja de två typerna av reminiscensarbete 

fastslår Burnside och Haight (1992) att reminiscensterapi är ett samtal mellan en berättare 

och åtminstone en lyssnare, men ofta sker det i grupp. Reminiscensterapi måste innehålla 

berättelser om minnen från gamla tider samt får inte behandla tidsmässigt närliggande 

minnen eller händelser. Livsåterblick ska däremot inte ske i grupp, utan vara ett 

djuplodande samtal på tumanhand mellan en berättare och en terapeutisk lyssnare. 

Samtalet ska inte bara handla om äldre minnen utan vara ett återgivande av personens hela 

livsberättelse, inklusive närliggande minnen. Livsåterblick ska behandla både positiva och 

negativa minnen samt ha en utvärderande inställning till framställningen. Målet med 

livsåterblick är till exempel att få sammanfatta sitt liv innan döden, att få lätta sitt hjärta 

och därmed uppnå frid, självkänsla, känsla av kunna lämna något bakom sig och gå vidare 

(Burnside & Haight, 1992). Detta är, som framkommer nedan, inte målsättningar för 

reminiscensterapi. 

 

Livsberättelse (life story work) är en form av reminiscensarbete där personen med 

demenssjukdom tillsammans med utbildad personal och/eller närstående sammanställer en 

personlig livshistoria. Resultatet kan utmynna i en konkret produkt som exempelvis en 

fotobok, minneslåda eller minnesbok ( . Det 

insamlade materialet kan sammanställas kronologiskt eller tematiskt. Tanken är att 

resultatet ska hjälpa människor att reflektera över sina liv och samtidigt vara till glädje och 

nytta för närstående och vårdpersonal. Arbetsformen används i många sammanhang och 

förekommer särskilt inom arbete med personer med demenssjukdom och personer med 

livshotande sjukdom (Gibson, 2011). 

 

Mål med reminiscensterapi 

 

Det övergripande målet med all form av reminiscensarbete är att på något sätt förbättra 

personernas livskvalitet. Målsättningar som att sammanfatta sitt liv kan vara svåra att nå då 

det gäller personer med demenssjukdom, eftersom minnesstörningarna gör det svårt att 

skapa en sådan tydlig struktur och kontinuitet i berättandet (Gynnerstedt & Schartau, 

2000). Reminiscensterapi i grupp för personer med demenssjukdom kan istället användas i 

strävan att uppnå ett flertal andra mål. Några mål som brukar nämnas i litteraturen är 

förbättrad kognition, fysisk funktion, sinnesstämning, kommunikation och social 

interaktion samt ökad livstillfredsställelse och självkänsla, (Baillon et al., 2005; Woods et 

al., 2005) 

 

Andra målsättningar för reminiscensterapi för personer med demenssjukdom är att de 

under detta arbete ska bygga nya relationer, att förhindra eller fördröja en ofta 

förekommande utveckling mot tillbakadragande och isolering. Ökad spontanitet samt 

högre självuppskattning, ingivande av känsla av tillhörighet, utveckla förhållanden och 

bevara identitet är andra mål. Förnöjelse för stunden kan vara ett kortsiktigt men likväl 

vällovligt mål. En annan målsättning är att skapa ett forum där personer med 

demenssjukdom får tänka tillbaka på sitt liv och på gamla tider samt samtala om minnen 

med respektfulla åhörare (Gynnerstedt & Schartau, 2000). 
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Ytterligare ett mål med reminiscensterapi är att skapa en större förståelse mellan 

vårdgivare och vårdtagare, vilket är en viktig faktor då det gäller god omvårdnad vid 

demenssjukdom (Russell & Timmons, 2009). Den kan också ge ett arv till närstående om 

de deltar och tradera berättelser från äldre tid till yngre människor (Gynnerstedt & 

Schartau, 2000). 

Problemformulering  

År 2005 publicerades en reviderad litteraturöversikt från The Cochrane Collaboration, 

vilken utvärderade de randomiserade kontrollerade studier om reminiscensarbete som vid 

den här tiden hade publicerats (Woods et al., 2005). Woods et al. (2005) påpekade dock att 

de fyra studierna som ingick i litteraturöversikten var små, av relativt låg vetenskaplig 

kvalitet samt att de använde sig av olika former av reminiscensarbete. De ansåg ändå att de 

fyra studierna tydde på att reminiscensarbete har positiva effekter på sinnesstämning, 

beteende och kognition hos personer med demenssjukdom samt minskade arbetsbördan för 

vårdgivare. De konkluderade att det behöver göras fler och större studier med mer 

enhetliga metoder för att bekräfta dessa lovande slutsatser. 

 

Sedan Woods et al. (2005) gjorde en systematisk litteraturöversikt har det publicerats nya 

studier på detta område. Denna uppsats ämnar på nytt sondera forskningsläget kring 

reminiscensterapi genom att göra en litteraturöversikt som lyfter fram de studier som har 

publicerats efter Cochranestudien. 

SYFTE  

Syftet med denna studie var att belysa effekterna av reminiscensterapi i grupp för personer 

med demenssjukdom. 

METOD  

Val av metod 

För att belysa effekterna av reminiscensterapi i grupp för personer med demenssjukdom 

gjordes en litteraturöversikt. Som Forsberg och Wengström (2013) framhåller finns det 

olika sorters litteraturöversikter av olika hög kvalitet. En enklare form av litteraturöversikt 

är en så kallad allmän litteraturöversikt. Det är en sådan som utförts i denna uppsats. 

Designen valdes därför att denna metod förväntades ge bäst svar inom tillgänglig tidsram.  

Urval  

Inklusions- och exklusionskriterier 

 

Ett generellt inklusionskriterium vid databasökningen var att artiklarna skulle vara skrivna 

på det engelska språket. Artiklarna som valdes skulle vara originalstudier vars strävan var 

att analysera effekter av interventionen reminiscensterapi i grupp. Inkluderade artiklar var 

”peer-reviewed” och publicerade efter år 2005, se Tabell 1. Förutom att studierna skulle 

handla om reminscensterapi i grupp skulle deltagarna i studierna ha en diagnostiserad 

demenssjukdom eller en misstänkt demenssjukdom, samt vara äldre än 55 år. I PubMed, 

sattes ett åldersminimum på 65 år vid artikelsökningen. Studier som inte har redovisat 

etiska överväganden exkluderades. De inkluderade artiklarna skulle ha ett etiskt 
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godkännande från högre instanser nämnda direkt i artiklarna, alternativt att de tidskrifter 

som publicerade artiklarna hade ett forskningsetiskt krav på allt material som publicerades. 

Studier där det totala deltagarantalet var mindre än fem samt litteraturöversikter 

exkluderades. Likaledes exkluderades studier av reminiscensterapi inom andra områden än 

demenssjukdom eftersom detta inte var en del av syftet. 

 

Datainsamling 

För att få fram de artiklar som analyserade effekter av reminiscensterapi i grupp gjordes 

systematiska sökningar i flera databaser med sökord valda utifrån syftet och med hjälp av 

ämnesordlistor och tesaurusar, till exempel CINAHLHeadings och MeSH-termer (används 

i bland annat PubMed). De databaser som genomsöktes var CINAHL, PubMed och 

PsycINFO. Valet av dessa databaser gjordes i samstämmighet med Forsberg och 

Wengström (2013) och Henricson (2012) för att säkerhetsställa relevans inom området 

omvårdnad.  

 

Efter inledande sökningar bestämdes att även inkludera databaserna AgeLine och Web of 

Science. Vilka söktermer som användes och i vilka kombinationer framgår av Tabell 1. 

Efter sekundärsökningar utifrån referenslistor, titel och för databasen givna ämnesord, 

granskades de abstract som var relevanta för syftet. Totalt identifierades 119 abstract i 

databassökningen. Vissa abstract visade sig dock vara dubbletter (på grund av dessa 

dubbletter stämmer inte det totala antalet granskade artiklar i Tabell 1). Efter att de artiklar 

som framstod som potentiellt viktiga för syftet lästs av båda uppsatsförfattarna var och en 

för sig, valdes efter diskussion de 14 artiklar som bäst besvarade syftet utifrån satta 

urvalskriterier. De inkluderade artiklarna skulle ha ett etiskt godkännande från högre 

instanser nämnda direkt i artiklarna, alternativt att de tidskrifter som publicerade artiklarna 

hade ett forskningsetiskt krav på allt material som publicerades. 

Databearbetning  

Vid klassificering och val av artiklar användes en bedömningsmall som sammanställts av 

Sophiahemmet Högskola utarbetat utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), se Bilaga A. Målet var att endast inkludera 

randomiserade kontrollerade studier (RCT) i enlighet med Cohranes systematiska översikt 

och i linje med Henricssons (2012) rekommendationer om vilka studier som ger säkrast 

resultat vid utvärdering av effekter. Eftersom en del av de för syftet intressanta studierna, 

inte var av randomiserad art inkluderades även kvasiexperimentella och kliniskt 

kontrollerade studier (CCT) samt icke-kontrollerade studier (P). I Bilaga B redovisas de 

inkluderade artiklarna i en sammanställd litteraturmatris. Av de inkluderade artiklarna 

klassificerades åtta som RCT, två som CCT och fyra som P, se Bilaga B. Endast artiklar 

som bedömdes vara av medel eller hög kvalitetet i enlighet med Bilaga A, innefattades i 

denna litteraturstudie. Artiklar som vid närmare granskning visade sig avvika från 

urvalskriterierna exkluderades. Till exempel genom att reminscensarbetet inte skett i grupp 

eller att det visade sig handla om livsåterblick, livsberättelse, eller att studien inte 

bedömdes hålla tillräckligt hög kvalitetet enligt bedömningsmallen i Bilaga A. 
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Tabell 1. Databassökning 

  

Databas 

Datum för 

sökning 

Sökterm Antal  

träffar 

Begränsningar Granskade 

abstract 

 

Granska-

de 

artiklar 

Inklu-

derade 

artiklar 

CINHAL 

2014-10-

21 

(MH "Reminiscence 

Therapy")   

AND 

(MH "Dementia+")   

102 Peer Reviewed 

 

Published Date: 

20050101-20151231  

English Language  

23 10 3 

PubMed 

2014-10-

21 

reminiscence AND 

("dementia"[MeSH 

Terms] AND "mental 

recall"[MeSH Terms]  

 

(reminiscence AND 

AND 

("dementia"[MeSH 

Terms]  

16 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

English Language 

Aged 65+ 

 

2005-2015 

 

English Language 

Aged 65+ 

 

2005-2015 

16 

 

 

 

 

23 

 

 

 

10 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

2 

PsychInfo 

2014-10-

21 

”Reminiscence AND 

dementia” 

39 Peer Reviewed  

Published Date: 

20050101-20151231 

English Language 

24 14 6 

Age Line 

2014-10-

21 

DE "Dementia"  

OR DE "Alzheimers 

Disease" OR DE 

"Early Onset 

Dementia" OR DE 

"Frontotemporal 

Dementia" OR DE 

"Lewy Body 

Dementia" OR DE 

"Vascular Dementia"  

AND DE 

"Reminiscence"   

38 Publication Year: 

2005-2014 

12 7 2 

Web of  

Science 

2014-10-

21 

Reminiscence 62 Refined by: WEB OF 

SCIENCE 

CATEGORIES: ( 

GERONTOLOGY 

OR PSYCHIATRY 

OR PSYCHOLOGY 

EXPERIMENTAL ) 

AND 

PUBLICATION 

YEARS:2005-2014  

AND TOPIC: 

(dementia) 

21 2 1 
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Dataanalys  

De valda artiklarna lästes igenom noggrant upprepade gånger. Sedan fördes en diskussion 

om artiklarnas relevans för att kunna besvara syftet och en tematisering av artiklarnas 

resultat gjordes. Avstämning gällande klassificering av artiklarna gjordes också i denna 

fas. Åtta teman kunde urskiljas: livskvalitet och välbefinnande, sinnesstämning, fysisk 

funktion och aktiviteter i dagligt liv (ADL), kognition, beteende, kommunikation och 

socialt engagemang, effekter för vårdgivare samt gruppidentifikation. Ursprungligen 

analyserades 15 artiklar, men under analysen upptäcktes att en artikel saknade etiska 

överväganden. Denna artikel uteslöts då ur granskningen.  

Tillförlitlighet 

Granskningen av artiklarna gjordes parallellt av oss båda, något som enligt Henricson 

(2012) ökar interbedömarreliabiliteten och antas minska antalet systematiska fel vid urvalet 

av ingående artiklar. 

Reliabilitet 

Att kunna upprepa ett studieresultat innebär god reliabilitet skriver Forsberg och 

Wengström (2013) och Henricsson (2012). Därför har transparens i arbetsprocessen 

eftersträvats under sammanställningen av denna litteraturstudie. Metoddelen med 

urvalskriterer och sökmatrisen har dokumenterats noggrant. 

 

Validitet 

 

För att på ett tillfredställande sätt besvara syftet var det viktigt att de mätinstrument som 

användes skulle mäta det som efterfrågades (Forsberg & Wengström, 2013). De flesta 

granskade studier använde sig av mätinstrument som var välkända och validitetstestade. En 

övervägande del av artiklarna var randomiserade kontrollerade studier med noggranna 

metodbeskrivningar där hänsyn tagits till begreppet kriterievaliditet. Detta innebär enligt 

Forsberg och Wengström (2013) att mätinstrumenten har testats mot ett annat instrument 

som brukar ses som en ”gyllene standard”. 

Forskningsetiska överväganden  

I enlighet med Kjellström (2012) inkluderades endast artiklar där studien på förhand blivit 

etiskt granskad av en kommitté alternativt att en sjukhusledning eller annan institution givit 

sitt godkännande. Detta var av särskild vikt då urvalsgruppen i studierna var äldre personer 

med demenssjukdom. Sådana personer utgör en utsatt grupp där det kan vara svårt att 

fastställa att samtycke medgivits. 

 

Ett annat viktigt forskningsetiskt övervägande att ta hänsyn till är forskarens egen etik 

(Forsberg & Wengström, 2013). Strävan i vår litteraturstudie har varit att följa 

Vetenskapsrådets (2014) rekommendationer att inte förvränga data, inte systematiskt 

undanhålla data, inte fabricera resultat eller plagiera någon annans arbete. 
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RESULTAT  

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa effekterna av reminiscensterapi i grupp 

för personer med demenssjukdom. Ett flertal effekter belystes i studierna och grupperades 

inom ramen för åtta rubriker. Dessa rubriker är Livskvalitet och välbefinnande, 

Sinnesstämning, Fysisk funktion och aktiviteter i dagligt liv, Kognition, Beteende, 

Kommunikation och socialt engagemang, Gruppidentifikation samt Effekter för 

vårdgivare. 

Livskvalitet och välbefinnande 

Haslam et al. (2010) kom i sin studie fram till att reminiscensterapi inte påverkar 

livskvalitet eller välbefinnande. Välbefinnandet, som mättes med hjälp av tre 

skattningsskalor visade sig inte öka för den interventionsgrupp som fått 

gruppreminiscensterapi. Azcura (2012) såg inte heller någon effekt på välbefinnande. 

Däremot uppmättes signifikanta förbättringar i livskvalitet. Dessa förbättringar kunde även 

uppmätas sex månader efter interventionen avslutats. HaeKyung och Eunju (2014) 

uppmätte entydigt positiva effekter på livskvalitet medan O’Shea et al. (2014) kom till mer 

tvetydiga slutsatser. Enligt deras undersökning ökade livskvaliteten men inte statistiskt 

signifikant. Dock såg de en signifikant förbättring då de mätte per protocol. De uppmätta 

värdena avsåg personalens uppskattningar av vårdtagarnas livskvalitet. 

Sinnestämning  

Utifrån iakttagelser från anhöriga och vårdpersonal märktes en förbättring i sinnestämning 

hos tre utav de sex deltagarna i interventionsgruppen i studien som gjordes av Yamagami, 

Oosawa, Ito och Yamaguchi (2007). Det förbättrade sinnesläget uttrycktes enligt de 

anhöriga som att deltagarna oftare log och/eller verkade allmänt mer positiva. Deltagarna 

med mild demenssjukdom sade att de såg fram emot sessioner med gruppreminiscens. 

Signifikanta positiva effekter på sinnestämning sågs i andra större studier (Chung, 2009; 

Su, Wu, & Lin, 2012, Wang, 2007). Wang (2007) använde två skalor som mäter graden av 

depression. Båda skalorna visade en minskad grad av depression även om resultatet för den 

ena skalan inte var statistisk säkerställd. Chung (2009) såg en signifikant minskning av 

depressionssymtom hos deltagarna. Su et al. (2011) visade förbättringar inom 

experimentgruppen jämfört med kontrollgruppen gällande effekt på depressiva symtom, 

men vid analyser av undergruppen som hade demenssjukdom var effekten ej signifikant.  

 

Nawate (2008) mätte känsloläge och såg ingen effekt av matlagningsterapi baserad på 

reminiscens. Haslam et al. (2014) mätte förekomsten av ångest. I gruppen med religiös 

sång som interventionsform rapporterades en liten minskning av ångestnivån efter 

interventionens slut. Ångesten i gruppen med sekulära sånger visade en svag ökning. 

Deltagarna hade låga nivåer av ångest från början och förändringarna var knappt mätbara. 

Hos deltagarna i studien gjord av O’Shea et al. (2014) var förekomsten av depression låg 

vid studiens start. Mätningen efter interventionen visade att kontrollgruppen fick 

signifikant lägre poäng på den använda screeningsskalan för depression efter 

interventionen jämfört med innan och jämfört med experimentgruppen. HaeKyung och 

Eunju (2014) fann inte någon effekt av reminiscensterapi på depressionssymtom. 

 



14 

 

Fysisk funktion och aktivitet i dagligt liv 

 

Wang, Yen och OuYang (2009) mätte effekter av reminiscensterapi på fysisk funktion med 

hjälp av den kinesiska versionen av en skala som mäter aktivitet i dagligt liv. I sin studie 

kunde de konstatera att inga signifikanta effekter på fysisk funktion gick att uppmäta. 

Liknande resultat fick också Azcurra (2012) och HaeKyung och Eunju (2014). Azcurra 

(2012), som skattade ADL med hjälp av en icke-validerad skala, påvisade inte heller några 

signifikanta effekter. HaeKyung och Eunju (2014) använde sig av aktivitetskalan för att 

skatta effekter på ADL. De kunde ej uppmäta signifikanta effekter. 

Kognition 

Ito, Meguro, Akanuma, Ishii, Mori (2007), Chung (2009), Su et al. (2011) och Haslam et 

al. (2014) såg inga signifikanta effekter på kognition efter intervention med 

reminiscensterapi. Ito et al. (2007), Chung (2009) och Su et al. (2011) mätte kognition med 

språkspecifika versioner av Mini Mental State Examination (MMSE). Yamagami et al. 

(2007) som uppskattade effekten på kognition med tre olika instrument kunde påvisa effekt 

på endast ett instrument. På MMSE som är den mest kända visades inga effekter på 

interventionsgruppen. 

 

Olika resultat beroende på skattningsskala fick också Nawate et al. (2008) som utvärderade 

effekten på kognition med hjälp av två instrument. På MMSE såg de ingen effekt, men 

däremot kunde de med hjälp av en japansk skala som screenar för demenssjukdom 

konstatera att interventionen gav en positiv effekt som var statistiskt relevant. Denna effekt 

höll också i sig fyra veckor efter att interventionen avslutats. Blandade resultat fick även 

Tadaka och Kanagawa (2007). De mätte kognitiv förmåga med MMSE och kunde utläsa 

positiva effekter på interventionsgruppen med vaskulär demenssjukdom, men dock inte på 

interventionsgruppen med Alzheimers sjukdom. Den kognitiva förbättringen som 

uppmättes på interventionsgruppen med vaskulär demenssjukdom höll också i sig sex 

månader efter det att interventionen var avslutad.  

 

Entydigt positiva effekter av reminiscensterapi på kognition uppmättes av Wang (2007) 

och Haslam et al. (2010). Wang (2007), som använde den kinesiska versionen av MMSE, 

såg signifikanta effekter på kognitionen. Haslam et al. (2010) mätte effekter på kognition 

med en annan skattningsskala och såg tydliga positiva effekter för den interventionsgrupp 

som deltagit i reminiscensterapi i grupp. 

Beteende 

Ito et al. (2007), som använde en skala som mätte bland annat beteende, fann inte någon 

effekt på beteende vid gruppreminiscensterapi. Liknande resultat fick även Yamagami et 

al. (2007) som observerade beteendeförändringar med två mätskalor samt genom intervju 

av personalen och anhöriga. I intervjuerna framkom dock en subjektiv observation av 

uttryck av tillfredställelse, fler leenden och andra positiva förändringar av beteende. 

Tadaka och Kanagawa, (2007) utvärderade en grupp med Alzheimers sjukdom och en med 

vaskulär demenssjukdom. Inom Alzheimersgruppen visade mätinstrumentet liten 

minskning av tillbakadraget beteende direkt efter studiens slut, ett resultat som vid en 

uppföljande mätning inte var signifikant. För gruppen med vaskulär demenssjukdom kunde 

Tadaka och Kanagawa (2007) visa en signifikant effekt på tillbakadraget beteende och 
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förvirring. För tillbakadraget beteende höll effekten i sig i sex månader efter 

interventionens slut. 

 

I en mindre pilotstudie från år 2008 fann Nawate et al. en signifikant effekt efter en vecka 

gällande deltagarnas beteende gentemot vårdpersonal, något som senare vid studiens slut 

visade sig varit en obetydlig effekt. Wang et al. (2009) genomförde en randomiserad 

kontrollerad studie med målet att mäta effekter på beteende. Denna visade en obetydlig 

effekt av reminiscensterapi avseende beteendeförändringar. I en av subkategorierna i 

skalan som mäter beteende, sågs en positiv beteendeförändring för ”störande beteende”. 

Ingen signifikant statistisk skillnad kunde ses vid jämförelse med kontrollgruppen. 

Kommunikation och socialt engagemang 

I studien gjord av Yamagami et al. (2007) framkom i intervjuer med personal och 

närstående att två av deltagarna antagit ett förändrat socialt beteende. Deltagarnas 

benägenhet till socialt umgänge och kommunikation ökade. Sådana effekter beskrevs 

också av både Azcurra (2012) och HaeKyung och Eunju (2014). Azcurra (2012) mätte i sin 

studie effekter på kommunikation och socialt engagemang. Studien visade att 

interventionen hade en signifikant positiv effekt. Dessa förbättringar kunde även uppmätas 

sex månader efter interventionen avslutats. HaeKyung och Eunju (2014) fann också att 

kommunikation och social funktion förbättrades. 

Gruppidentifikation 

Haslam et al. (2010) upptäckte att gruppidentifiering möjligtvis kunde haft en marginellt 

positiv effekt på gruppreminiscens. Med gruppidentifiering syftas på en individs upplevda 

samhörighet med en grupp, om individen identifierar sig som en del i en grupp. I en senare 

studie (Haslam et al., 2014) försökte de undersöka om en starkare gruppidentifiering ledde 

till bättre utfall för reminiscensterapi, men fann inget stöd för sin hypotes.  

 

Arbetsbörda och stress för vårdgivare  
 

Yamagami et al. (2007) kunde utifrån en skala som mätte personalens upplevda 

arbetsbörda inte redovisa någon signifikant effekt av reminiscensarbete. Efter personliga 

intervjuer av vårdpersonalen kunde forskargruppen redovisa ett fall där en deltagares 

samarbetsförmåga med personalen ökat påtagligt. Andra subjektiva åsikter som framkom 

från personalens sida var att vissa i personalen hade upplevt förändringar under studiens 

gång. Det kunde vara sådant som att de började lyssna mer på de äldre, fick upp ögonen för 

de äldres kunskaper, lärde sig av dem och lärde sig att uttrycka tacksamhet gentemot 

deltagarna i studien. Även Azcurra (2012) och O’Shea et al. (2014) mätte arbetsbördan hos 

vårdgivare. Statistiska beräkningar i båda studierna visade en icke-signifikant effekt av 

reminiscensarbetet på den upplevda arbetsbördan hos personalen. 
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion  

I litteraturen beskrivs en mängd mål med reminiscensterapi i grupp för personer med 

demenssjukdom, som ökad livskvalitet, förbättrad kognition, fysisk funktion, 

sinnesstämning, kommunikation och social interaktion, ökad känsla av grupptillhörighet 

samt minskad stress och arbetsbörda för vårdgivare (Baillon et al., 2005; Gynnerstedt & 

Schartau, 2000; Russell & Timmons, 2009; Woods et al., 2005 ). Vi har haft som 

utgångspunkt att belysa den forskning som publicerats efter att Woods et al. (2005) gjorde 

en systematisk litteraturöversikt. De studier vi har presenterat pekar på att 

reminiscensterapi har tydlig effekt på kommunikation och socialt engagemang (Azcurra, 

2012; HaeKyung & Eunju, 2014).  

 

Vi anser att det går att tala om en viss effekt på livskvalitet då ett par studier ser positiva 

signifikanta effekter (Azcurra, 2012; HaeKyung & Eunju, 2014). Vi anser också att det går 

att tillskriva reminiscensterapi i grupp viss effekt på sinnesstämning och kognition. 

Signifikanta effekter på sinnesstämning uppmättes av Wang (2007), Chung (2009) och Su 

et al. (2012) medan Tadaka och Kanagawa (2007), Wang (2007), Nawate et al. (2008) 

samt Haslam et al. (2010) kunde se positiva effekter på kognition.  

 

Vi menar också att reminiscensterapi har marginell eller ingen effekt vad gäller fysisk 

funktion och ADL (Azcurra, 2012; HaeKyung & Eunju, 2014; Wang et al., 2009;), 

beteende (Ito et al., 2007; Nawate et al., 2008; Tadaka & Kanagawa; 2007; Wang et al., 

2009; Yamagami et al., 2007), arbetsbörda och stress för vårdgivare (Azcurra, 2012; 

O’Shea et al., 2014; Yamagami et al., 2007) samt gruppidentifikation (Haslam et al., 2010; 

Haslam et al., 2014). Få eller inga signifikanta effekter stod att finna på dessa områden i de 

presenterade studierna. Detta visar att en del av litteraturen kring reminiscensterapi är 

något optimistisk angående målsättningarna för reminiscensterapin då det inte finns något 

vetenskapligt stöd för att den har goda effekter på exempelvis beteende och fysisk funktion 

vilket litteraturen anger. 

 

Vad gäller metoderna för att mäta effekter ser vi det som ett problem att dessa skiljer sig så 

påtagligt mellan de studier som vi har granskat. Effekterna av reminiscensterapi i grupp 

mäts med en uppsjö av olika mätinstrument. Kognition mättes exempelvis med inte mindre 

än åtta olika skattningsskalor i de studier som vi upptagit i vår undersökning (se Chung, 

2009; Haslam et al., 2010; Haslam et al., 2014; Ito et al., 2007; Nawate et al., 2008; Su et 

al., 2012; Tadaka & Kanagawa, 2007; Wang, 2007; Yamagami et al., 2007). Detta gör det 

svårt att jämföra resultat studier emellan. Vi efterfrågar därför mer enhetliga mätmetoder 

för att utvärdera effekter. 

 

Till viss del råder det begreppsförvirring kring reminiscensarbete i forskningslitteraturen. 

Ett flertal olika reminiscensmetoder används (exempelvis reminiscensterapi, livsåterblick 

eller livsberättelse). Trots att begreppsanalytiska försök gjorts (Burnside & Haight, 1992) 

så råder det ofta oklarhet i exakt vad som avses med en viss reminiscensmetod. Detta 

skapar osäkerhet och påverkar möjligheterna att jämföra forskningsresultat med varandra. 

Det är också möjligt att det påverkar kvaliteten på det praktiska utförandet i vård och 

omsorg. 
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En viktig aspekt att ta hänsyn till när effekter av reminiscensterapi utvärderas är 

demenssjukdomars progressiva natur. Detta påpekas av Wang et al. (2009) och är något vi 

vill lyfta fram. Även om det, som exempelvis i studien av Wang et al. (2009), inte påvisas 

några signifikanta effekter på fysisk funktion och ADL är det intressant att notera att 

resultatet ändå visar viss förbättring. Eftersom personer med demenssjukdomar förväntas 

få försämrad kognition och därmed försämrad fysisk förmåga och möjligheter att klara 

ADL till följd av sjukdomens natur, så kan ett svagt positivt resultat eller till och med 

frånvaro av försämrade resultat ändå tolkas som att reminiscensterapin har haft viss effekt. 

 

Det har diskuterats om reminiscensterapi enbart ger kortsiktiga effekter eller om effekter 

också går att mäta på längre sikt (se exempelvis Tadaka och Kanagawa, 2007). De flesta av 

de studier som har presenterats mäter med skattningsskalor före och direkt efter 

interventionen. Endast ett fåtal studier följer upp mätningarna på längre sikt. Undantagen 

här är Tadaka och Kanagawa (2007), Nawate et al. (2008) och Azcura (2012). Dessa 

studier tyder på att reminiscensterapi kan ha en långvarig effekt på områden som 

livskvalitet, kognition samt kommunikation och socialt engagemang. Detta är dock något 

som måste studeras i större utsträckning. 

 

Vid mätning av effekter av reminiscensterapi i grupp måste frågan ställas om effekterna 

beror på reminiscensterapin i sig eller om de uppstår till följd av själva gruppgemenskapen. 

Flera studier försöker utvärdera detta genom att en kontrollgrupp är delaktig i annan 

gruppaktivitet än reminiscensterapi (Azcura, 2012; Haslam et al., 2010; Haslam et al., 

2014; Ito et al., 2007; Okumura et al., 2008). I studierna av Okumura et al. (2008) och 

Azcurra (2012) så blev effekterna bättre för de grupper som deltog i reminiscensterapi i 

grupp medan i studien av Ito et al. (2007) uppmättes inga skillnader mellan 

interventionsgrupperna. Värt att notera är dock att i studien av Haslam et al. (2010) så 

spelar en av kontrollgrupperna ett populärt sällskapsspel tillsammans. Detta ger något 

bättre effekter än reminiscensterapin i grupp. Detta är anmärkningsvärt och Haslam et al. 

(2010) driver tesen att all form av gruppbaserad aktivitet är bättre än individuella 

aktiviteter (även individuella former av reminiscensterapi) eftersom det är själva 

gruppeffekten som är av störst vikt. Genom denna litteraturöversikt kan vi inte ge några 

svar på sådana frågor, men det är av intresse för framtida forskning att ta hänsyn till och 

utvärdera de positiva effekterna som uppstår endast på grund av att aktiviteten sker i grupp. 

  

Woods et al. (2005) efterlyste fler robusta studier på området, det vill säga fler 

randomiserade kontrollerade studier av hög kvalitet. Vi anser att det kommit flera robusta 

studier på området sedan dess (Azcurra, 2012; Ito et al., 2007; O’Shea et al., 2014, Wang, 

2007) som alla är randomiserade studier av hög kvalitet. Resultatet av denna 

litteraturöversikt är i stort sett överensstämmande med de slutsatser som Woods et al. 

(2005) redovisade. Det är dock värt att notera att vi i denna litteraturöversikt inte kunnat se 

några betydande effekter i form av förbättrat beteende (enda undantaget Tadaka och 

Kanagawa, 2007) eller minskad arbetsbörda och stress för vårdgivare, vilket Woods et al. 

(2005) gjorde. Till skillnad från Woods et al. (2005) undersökte vi effekter på 

kommunikation och socialt engagemang. Utifrån de studier som inkluderades här sågs 

tydliga positiva effekter på detta område (Azcurra, 2012; HaeKyung & Eunju, 2014). Det 

är ett intressant fynd som leder till frågor om inte förbättrad kommunikation och sociala 

förmågor borde ha positiv inverkan på till exempel sinnesstämning och livskvalitet. Några 

slutsatser om detta går dock inte att dra utifrån denna översikt.   
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Metoddiskussion 

Den systematiska översikten har varit förebilden för denna litteraturöversikt. Även om det 

inte har varit möjligt att göra en systematisk studie inom ramen för detta arbete har en 

systematisk ansats tillämpats. I all forskning finns det en risk för bias, systematiska fel. I 

denna litteraturstudie eftersträvades objektivitet, något som bland annat Polit och Beck 

(2008) skriver är viktigt att ha i åtanke då en forskare kan ha färgats av sina förväntningar 

på resultatet utifrån tidigare forskning, egna önskningar, hypoteser och så vidare. Både 

positiva och negativa effekter redovisades i denna studie. Strävan var att beskriva 

resultaten som de framställdes i de inkluderade artiklarna.  

 

Denna litteraturöversikt inspirerades av Cochranestudien, något som hade sina för- och 

nackdelar. Författarnas tidigare kunskaper i ämnet medförde en viss förväntan på utfallet i 

de lästa studierna, vilket kan ses som en nackdel, eftersom denna förväntan kan ha gjort det 

svårare att upptäcka nya infallsvinklar. Det kan däremot ses som en tillgång att ha 

förkunskaper om vad som kan tänkas hittas, eftersom detta gör det lättare att avgränsa det 

undersökta området. Möjligheten att diskutera sinsemellan hjälpte oss också att behålla en 

mer neutral inställning.  

 

Det fanns inga möjligheter att göra en mer ingående genomgång av alla aktuella 

mätinstrument. För att öka läsbarheten för läsaren togs namnen på mätinstrumenten bort 

från resultatet. Detta kan samtidigt tänkas sänka tillförlitligheten eftersom läsaren inte själv 

kan avgöra om två studier egentligen går att jämföra med varandra eller inte.  

 

Den stora mängden instrument har lett till svårigheter att jämföra studierna. I och med att 

majoriteten av mätinstrumenten varit testade och validerade, anser vi dock att syftet med 

vår litteraturöversikt kunnat uppfyllas med hjälp av de inkluderade artiklarna.  

 

Ungefär hälften av studierna i denna litteraturöversikt bestod av randomiserade 

kontrollerade studier. Randomiserade kontrollerade studier brukar anses vara de som är 

bäst på att statistiskt mäta effekter (Polit & Beck, 2008; Henricson, 2012) Tillgången till 

fler randomiserade kontrollerade studier hade möjligtvis givit denna litteraturöversikt 

större tyngd.  

 

Det är en nackdel att inte fler studier hittats och att det inte heller funnits tid att 

systematiskt sammanställa all data och göra en kvantitativ metaanalys i linje med exempel 

från Forsberg och Wengströms (2013). Sent under processen föll en artikel bort på grund 

av bristande redovisning av etiska hänsynstaganden. Den har inte ersatts eftersom de 14 

resterande artiklarna anses ha en tillfredställande hög validitet och kvalitet för att kunna 

besvara syftet. En av studierna var en pilotstudie, vilket var något som upptäcktes först 

efter att den inkluderats i vår litteraturöversikt. Den behölls då den ansågs relevant för vårt 

syfte. 

 

Inledningsvis gjordes ett antal fritextsökningar i databaser och begränsningarna var fulltext 

och fri fulltext. Detta ledde till ett mindre antal träffar. Därför ändrades begränsningarna så 

att kravet på fulltext togs bort. Detta resulterade i något fler träffar. Sökningarna 

upprepades ett flertal gånger med olika kombinationer för att slutligen mynna ut i de 

sökningar som redovisas i Tabell 1 Det kan ses som en styrka att en systematisk 

sökningsansats tillämpats med ett antal inledande sökningar innan den slutgiltiga 

sökningen gjordes, då detta ökar studiens reliabilitet och tillförlitlighet. I enlighet med 
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Henricson (2012) gjordes sökningar i relevanta databaser med omvårdnadsfokus. De 

inkluderade artiklarna är alla ”peer-reviewed” något som höjer kvalitén i en 

litteraturöversikt enligt Henricson (2012).  

 

Det var en mycket stor spridning på artiklarnas ursprungsland. De flesta (tio stycken) kom 

från Östasien (Japan, Taiwan, Kina och Sydkorea), två var från Europa (Irland och 

Storbritannien), en från Kanada och en från Argentina. En tänkbar förklaring kan vara den 

demografiska utvecklingen, det vill säga att andelen äldre ökar i länder som till exempel 

Japan och Kina. 

 

De flesta som drabbas av en demenssjukdom är äldre än 65 år (WHO, 2012). För länder 

med en ogynnsam ålderspyramid kommer detta innebära att kostnaden för 

demenssjukvården kommer att öka kraftigt. Detta kan troligen ha ökat intresset i 

exempelvis Kina och Japan för att forska inom ämnet demenssjukdomar. 

 

Angående överförbarheten till svenska förhållanden kan det sägas att många av de teman 

som används i reminiscensterapi i grupp är allmänmänskliga teman såsom maträtter, 

sånger från olika tider i livet, livshändelser, redskap och så vidare. Dessa teman kan 

appliceras och anpassas till den tidsepok och kultur som är föremål för reminiscensterapin. 

Det är ändå värt att fundera på om kulturella skillnader kan ha påverkat de ingående 

studierna. Samtidigt har studier i Europa (Haslam et al., 2010; O’Shea, 2014) och på den 

amerikanska kontinenten (Azcurra, 2006; Haslam et al., 2014) gett likande resultat vilket 

stödjer denna studies generaliserbarhet. 

 

Något som inte nämnts i vår litteraturöversikt är förhållandet mellan män och kvinnor som 

deltagit i studien. Flertalet studier (Azcurra, 2006; Chung, 2009; 

) hade en övervikt 

av deltagare som var kvinnor. Det bör tas i beaktande, samtidigt som det kan noteras att 

befolkningen med demenssjukdom ofta är äldre och att kvinnor utgör en ökande 

befolkningsandel ju äldre befolkningen är (Central Intelligence Agency, 2014).  

  

Woods et al. (2005) gjorde i sin litteraturöversikt ingen skillnad på vilken typ av 

reminiscensarbete som de inkluderade studierna använde sig av. Både individuella former 

av reminiscensarbete och reminiscensarbete i grupp analyserades (exempelvis 

reminiscensterapi i grupp, livsåterblick, och livsberättelse). De framhöll också detta som en 

svaghet i de slutsatser de framställde. Vi anser att det är en styrka i vår litteraturöversikt att 

vi enbart upptagit studier som använder sig av reminiscensterapi i grupp, vilket gör att 

metodiken är mer homogen och lämpar sig därför bättre för jämförelser.  

Slutsats  

Eftersom demenssjukdomar är utbredda och kommer att öka i framtiden behövs många 

olika former av interventioner för att personer som drabbas ska få god vård och kunna 

uppleva livskvalitet. I nuläget är läkemedel av begränsad nytta. Icke-farmakologiska 

interventioner är därför av desto större vikt. Reminiscensterapi i grupp för personer med 

demenssjukdom är en populär social intervention. Forskningsläget har emellertid länge 

varit oklart, inte minst på grund av det funnits få stora studier av hög kvalitet. Denna 

litteraturöversikt har presenterat 14 studier som publicerats efter år 2005, då Cochrane gav 

ut en systematisk litteraturöversikt. Utifrån dessa studier förefaller det som att 
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reminiscensterapi har en tydlig positiv effekt på kommunikation och socialt engagemang, 

viss positiv effekt på livskvalitet, sinnesstämning och kognition men marginell eller ingen 

effekt vad gäller fysisk funktion och ADL, beteende, arbetsbörda och stress för vårdgivare 

samt gruppidentifikation. Det kan således vara så att reminiscensterapi har mindre positiva 

effekter än vad litteraturen uppskattar. Studiernas resultat är dock motsägelsefulla 

sinsemellan, mätinstrumenten svåra att jämföra och viss begreppsförvirring råder. Även 

om det kommit fler stora studier av hög kvalitet anser vi att det behövs ännu fler 

randomiserade studier av god kvalitet, mer enhetliga mätmetoder och ett 

begreppsanalytiskt fundament för att i framtiden bättre kunna utvärdera effekterna av 

reminiscensterapi i grupp för personer med demenssjukdom. 

 

Kliniska implikationer 

 

Utifrån denna litteraturöversikt kan inga entydiga resultat dras gällande effekter av 

reminiscensterapi i grupp för personer med demenssjukdom. Det finns dock forskning som 

tyder på vissa positiva effekter och inga negativa effekter har rapporterats. Även om 

effekterna måste utforskas mer så finns det inga hinder för att använda sig av 

reminiscensterapi i grupp i vården av personer med demenssjukdom. 

Fortsatta studier  

Vi har i denna uppsats lyft fram avsaknaden av jämförbara mätinstrument som ett problem 

inom forskningen om reminiscensterapi. Det blir en utmaning för framtida forskning inom 

området att sträva mot mer enhetliga mätmetoder. Möjligtvis kan det också vara 

nödvändigt att studera vilka mätmetoder som är bäst lämpade för denna typ av forskning.  

 

Denna uppsats har belyst effekterna av reminiscensterapi i grupp för personer med 

demenssjukdom. Men som påpekats finns det flera andra former av reminiscensarbete som 

exempelvis livsåterblick och livsberättelse som kan användas inom vård av personer med 

demenssjukdom. Det finns ett antal studier som utvärderar effekterna av sådana metoder. 

Så vitt vi vet finns det dock ingen systematisk litteraturöversikt som har sammanställt flera 

sådana studier för att sondera forskningsläget för dessa specifika former av 

reminiscensarbete. Sådan forskning skulle vara av intresse för att utröna om det går att dra 

slutsatser om dessa metoders effekter och även kunna jämföra dessa med effekterna av 

reminiscensterapi i grupp.  

 

För fortsatta studier vore det även av intresse med andra sorters studiedesign för att mäta 

mer subjektiva effekter och få en djupare förståelse för deltagarnas egna upplevelser. 

 

Även om det, som vi har visat, finns visst belägg för att reminiscensterapi i grupp har 

positiva effekter för personer med demenssjukdom så finns det få studier som jämför dessa 

effekter med effekter av andra icke-farmakologiska interventioner såsom exempelvis 

musikterapi. Detta är också ett intressant område för framtida forskning.
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Bilaga A 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas 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 välgenomförd 

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/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd 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 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 



II 

 

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

 

Referenser 

Berg, A., Dencker, K. &, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling av personer med depressionssjukdomar 

(Evidensbaserad omvårdnad,1999:3). Stockholm: SBU, SFF. 

 

Willman, A., Stoltz, P., &  Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (3:e uppl.).  

Lund: Studentlitteratur. (Valda delar). 

 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 
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Bilaga B 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Azcurra, 

D.J.L.S. 

 

………. 

2012 

Argentina 

A reminiscence program 

intervention to improve 

the quality of life of 

long-term care residents 

with Alzheimer's 

disease: a randomized 

controlled trial. 

Att testa hypotesen om 

reminiscensterapi kan leda 

till högre livskvalitet för 

personer som lever med 

demenssjukdom på ett 

vårdboende 

En studie med tre grupper där 

experimentgruppen fick 

reminiscensterapi. En aktiv 

jämförelsegrupp fick stödjande 

samtal och en passiv kontroll 

grupp fick ostrukturerad social 

kontakt. Livskvalitet, välmående, 

ADL, socialt engagemang och 

arbetsbörda för vårdgivare 

mättes med olika 

skattningsskalor.  

n=135 

(9) 

Studien påvisade stora skillnader mellan de olika 

grupperna. I experimentgruppen så rapporterades 

positiv effekt på livskvalitet och socialt 

engagemang.  

RCT 

I 

 

Chung, J.C.C. 

 

.......... 

2009 

Kina 

(Hong Kong) 

 

 

 

 

 

An intergenerational 

reminiscence program 

for older adults with 

early dementia and youth 

volunteers: values and 

challenges 

Att utvärdera ett 

reminiscensprogram med 

fokus på att verka mellan 

generationer, för äldre 

personer med 

demenssjukdom och yngre 

volontärer. 

Varje person med 

demenssjukdom blev tilldelad ett 

par yngre volontärer. Dessa 

utförde tillsammans 

reminiscensarbete. Resultatet av 

interventionen utvärderades 

genom att, med hjälp av olika 

skattningsskalor, mäta 

livskvalitet, kognition och 

depression hos de gamla. I 

utvärderingen ingick också en 

enkätundersökning. 

n=172 

(7) 

Efter reminscensterapin så kunde man uppmäta 

tydliga förbättringar i livskvalitet samt mindre 

depression hos de demenssjuka äldre. Även de 

yngre volontärerna uppgav positiva effekter såsom 

att de lärt känna personer ur en äldre generation 

och att denna erfarenhet skulle vara till nytta i 

samspelet med deras äldre släktingar. 

P 

I 

HaeKyung, 

J.,& Eunju, S 

 

………. 

2014 

Sydkorea 

 

The Effect of 

Reminiscence Therapy 

on Depression, Quality 

of Life, Ego-Integrity, 

Social Behavior 

Function, and 

Activies[sic] of Daily 

Living in Elderly 

Patients With Mild 

Att tillhandahålla 

reminscensterapi till en 

grupp äldre med mild 

demenssjukdom för att 

påvisa positiva effekter på 

depression, livskvalitet, jag-

integritet, socialt uppförande 

och vardagliga göromål. 

Ingen kontrollgrupp. 

Interventionsgruppen 

medverkade i reminiscensterapi 

vid åtta tillfällen. Före och efter 

interventionen mättes effekterna 

med skattningsskalor för 

depression, livskvalitet, jag-

integritet, socialt uppförande och 

vardagliga göromål. 

n=25 

(6) 

Positiva effekter kunde påvisas för livskvalitet,  

jag-integritet och socialt uppförande men inte för  

depression eller vardagliga göromål. 

P 

II 

 



IV 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Dementia 

Haslam, C., 

Haslam, A.S., 

Jetten,J., 

Bevins, A., 

Ravenscroft, S., 

Tonks,J. 

.......... 

2010 

Storbritannien  

 

The Social Treatment: 

The Benefits of Group 

Interventions in 

Residential Care Settings 

Att utvärdera och jämföra 

reminiscensterapi i grupp och 

individuell reminiscensterapi 

utifrån ett teoretiskt ramverk 

som bygger på social 

identitet. 

Tre randomiserade grupper fick 

tre olika interventioner: 

reminiscensterapi i grupp, 

individuell reminiscensterapi och 

en social gruppintervention. 

Interventionerna ägde rum en 

gång i veckan under sex veckor 

med sessioner om 30 min. 

Reminiscensgrupperna hade 

föremål från tidigare tidsepoker 

att diskutera kring. 

Socialinterventionsgruppen 

spelade Skittles, ett välkänt spel i 

Storbritannien. Effekterna mättes 

med skattningsskalor för 

sinnesstämning, livsförbättring 

och livsförändring. 

n=115 

(42) 

Ökat välbefinnande noterades i 

socialgruppsinterventionen. Förbättrade 

minnesfunktioner kunde ses i gruppen som deltog i 

reminiscensterapi i grupp. 

RCT 

II 

Haslam, C., 

Haslam, S. A., 

Ysseldyk, R., 

McCloskey, L-

G.,Pfisterer, K., 

& Brown, S.G. 

.......... 

 2014 

Kanada 

Social identification 

moderates cognitive 

health and well-being 

following story- and 

song-based 

reminiscence 

Att undersöka hur 

hälsoeffekter beror på känsla 

av grupptillhörighet med 

temabaserad 

reminiscensterapi i gupp och 

sångreminiscens. 

Randomisering av alla deltagare 

till tre grupper. En grupp fick 

sjunga kända sånger, en grupp 

deltog i reminiscensterapi i 

grupp, en grupp fick sjunga 

religiösa kända sånger. 12 

sessioner totalt under 6 veckor. 

Pre-test och post-test av kognitiv 

förmåga, välbefinnande, 

sinnesstämning och 

grupptillhörighet.  

n=40 

(0) 

Inga signifikanta effekter på kognitiv förmåga eller 

välbefinnande kunde avläsas i någon av grupperna 

efter studiens genomförande. Vidare hittades inget 

stöd för religiös reminscenssång skulle ha bättre 

effekt relaterat till bättre gruppidentitet.  

RCT 

II 



V 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ito,T.,Meguro, 

K., 

Akanuma, K., 

Ishii, H., 

Mori, E., 

.......... 

2007 

Japan 

A Randomized 

Controlled Trial of the 

Group Reminiscence 

Approach in 

Patients with Vascular 

Dementia 

Att utvärdera effekten av 

reminiscensterapi i grupp 

med verklighetsorientering 

hos personer med vaskulär 

demenssjukdom genom att 

mäta kognitionsförmåga och 

beteendeförändring. 

Deltagarna delades in i grupper 

om 12. Grupperna 

randomiserades sedan in i tre 

grupper. En kontrollgrupp, en 

grupp som deltog i 

reminiscensterapi i grupp och en 

grupp med social intervention. 

Interventionerna bestod av 

sessioner om en timma i veckan 

under tre månader. Under 

reminiscenssessionerna 

diskuterades kända teman som 

till exempel barndomsminnen 

och livshändelser. 

n=60 

(9) 

Ingen signifikant skillnad upptäcktes i analysen 

mellan de tre grupperna. Det vill säga ingen 

uppmätt effekt av reminiscensterapin jämfört med 

social intervention eller en kontrollgrupp.  

RCT 

I/II 

Nawate,Y.,  

Kaneko,F.,  

Hanaoka,H.,  

Okamura, H., 

.......... 

 

2008 

Japan 

Efficacy of Group 

Reminiscence 

Therapy for Elderly 

Dementia 

Patients Residing at 

Home: 

A Preliminary Report 

 

Att utvärdera affektiv 

funktion och kognitiv 

funktion genom 

reminiscensterapi i grupp 

baserad på en och samma 

intervention (matlagning) 

Grupper om 3-5 träffades en 

gång i veckan, en timme, vid nio 

tillfällen för att laga mat 

tillsammans och minnas runt 

förutbestämda teman. 

n=12 

(1) 

Signifikant förbättrad kognitiv funktion och 

beteende. Ingen signifikant effekt på beteende vid 

studiens slut.  

P 

II 

Okumura, Y, 

Tanimukai, S, 

Asada, T 

……… 

2008 

Japan 

 
 

Att jämföra effekten av 

reminiscensterapi i grupp 

jämfört med vanlig 

konversation i grupp.  

En grupp på 8 deltagare deltog i 

reminiscensarbete och en grupp 

på 8 deltagare deltog i vardaglig 

konversation i grupp. För båda 

grupperna handlade det om 5 

tillfällen. Interventionerna 

jämfördes genom ett 

ordminnestest före och efter. 

n=16 

(0) 

Deltagarna i reminiscensgruppen mindes betydligt 

fler ord efter interventionen än innan. Också 

jämfört med deltagarna i konversationsgruppen 

mindes de fler ord. Dessutom observerades en 

ökning av den icke-verbala kommunikationen samt 

en positiv förändring i det vardagliga livet hos 

reminiscensgruppen. De rapporterade också att de 

uppskattade tillfällena med reminiscensarbete. 

CCT 

II 

 

O’Shea,E., 

Devane,D., 

Cooney,A.,, 

Casey,D., 

The impact of 

reminiscence on the 

quality of life of 

residents with dementia 

Att utvärdera Dementia 

Education Programme 

Incorporating Reminiscences 

for Staff effekt på personer 

Enkel randomiserad studie med 

en interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. 

 

n=304 

(52) 

Ingen signifikant effekt sågs vid sammanställning 

av data för livskvalitet, både deltagarna och 

personalen hade rapporterat en viss förbättring i 

livskvalitet. När effekten beräknades på endast de 

RCT 

I 

 



VI 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Jordan, F., 

Hunter,A., 

Murphy,E., 

Newell, J.,  

Connolly,S. & 

Murphy, K. 

.......... 

2014 

Irland 

in long-stay care med demenssjukdom som 

bor på boende på Irland.  

Självskattningar på livskvalitet 

gjordes av både boende och av en 

i personalgruppen som kände den 

boende väl.  

som slutfört studien var effekten signifikant. 

Su, T-W., 

Wu,L-L., & 

Lin,C-P., 

.......... 

2011 

Taiwan 

The prevalence of 

dementia and depression 

in Taiwanese 

institutionalized leprosy 

patients, and the 

effectiveness 

evaluation of 

reminiscence therapy—a 

longitudinal, 

single‐blind, randomized 

control study 

Att undersöka förekomsten 

av depression och 

demenssjukdom hos en äldre 

spetälskepopulation samt 

utvärdera effekten av 

reminiscensterapi i grupp för 

depressiva symtom och 

kognition inom populationen.  

Interventionsgruppen på 51 

deltagare delades in i två 

grupper. Det gjordes en skattning 

innan intervention för att 

kartlägga förekomst av 

demensjukdom och depression. 

De två grupperna fick tre 

sessioner i veckan av 

gruppreminiscens under 24 

veckor. Kontrollgruppen fick 

individuella stödjande intervjuer 

en gång i veckan. 

n=129 

(36) 

Signifikant skillnad uppmättes för depression i 

interventionsgruppen, minskad depressionsnivå 

hos båda grupper men mest minskning hos de som 

hade högre nivåer från studiens början. 

Oförändrade resultat i kognition.   

 

CCT 

I 

Tadaka, E.& 

Kanagawa, K. 

.......... 

 

2007 

Japan 

Effects of reminiscence 

group in 

elderly people with 

Alzheimer 

disease and vascular 

dementia in 

a community setting 

Att testa effekten av 

reminiscensterapi i grupp för 

att se om det förbättrar 

aktivitet i dagligt liv och 

förbättrar livskvalitén hos 

äldre med Alzheimers 

sjukdom och vaskulär 

demenssjukdom. 

Randomisering i fyra grupper. 

Två kontrollgrupper, en 

interventionsgrupp för de med 

Alzheimers sjukdom och en 

interventionsgrupp för de med 

vaskulär demenssjukdom. 

Interventionsgrupperna (6 

personer per grupp) sågs en gång 

i veckan under 8 veckor och 

hade sessioner som varade 60-90 

min. Kontrollgruppen 

behandlades endast med vanligt 

vårdprogram (motion, bad och 

n=60 

(10) 

Ingen signifikant förändring för kognition sågs hos 

interventionsgruppen med Alzheimers sjukdom. Ej 

signifikant effekt av tillbakadraget beteende. 

 

För personer med vaskulär demenssjukdom sågs 

effekt på tillbakadraget beteende och signifikant 

effekt på kognition 

RCT 

II 



VII 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

måltider). Mätningar gjordes 

innan interventionen, direkt efter 

samt 6 månader efter 

interventionens slut. 

Wang, J-J. 

.......... 

2007 

Taiwan  

 

Group reminiscence 

therapy for cognitive and 

affective function of 

demented elderly in 

Taiwan.  

Att testa hypotesen att 

strukturerad 

reminiscensterapi i grupp 

skulle kunna förhindra 

framskridningen av kognitiv 

funktionsnedsättning och 

förbättra affektiv funktion 

hos de kognitivt 

funktionsnedsatta äldre. 

Åtta sessioner, en session i 

veckan på fem äldreboende. Det 

fanns en kontroll- och en 

experimentgrupp på varje 

boende. Mätningar av effekt 

gjordes innan och efter 

intervention med kända 

mätinstrument. 

n=102 

51 test 

51 kontroll 

(8) 

 

Resultatet visade att metoden signifikant påverkade 

deltagarnas kognitiva och affektiva förmågor, det 

vill säga det sågs en kognitiv förbättring och 

minskad närvaro av depressioner hos deltagarna i 

studien. 

RCT 

I 

Wang, J-J, Yen, 

M, OuYang, 

W-C 

……….. 

2009 

Taiwan 

 

 

 

 

 

 

Författarnas tes är att 

strukturerad 

reminiscensterapi i grupp har 

positiva effekter på beteende 

och fysisk funktion samt att 

deltagare med mild form av 

demenssjukdom gynnas mer 

än deltagare med grav 

demenssjukdom. 

Interventionsgruppen deltog i 

reminiscensarbete en gång i 

veckan i åtta veckor. 

Kontrollgruppen fick vanlig 

omvårdnad. Mätningar med 

skattningsskalor för beteende och 

fysisk funktion utfördes före och 

efter intervention. 

n=86 

(9) 
Resultatet av studien bekräftade inte hypotesen. 

Inga signifikanta skillnader kunde påvisas mellan 

interventionsgruppen och kontrollgruppen gällande 

uppförandekompetens och fysisk funktion. Viss 

förbättring sågs dock även om den inte var 

statistiskt signifikant vilket ändå framhålls av 

författarna med tanke på demenssjukdomars 

snabba försämring av dessa förmågor. Inte heller 

kunde några skillnader i effekt påvisas för personer 

med mild respektive grav demenssjukdom. En viss 

signifikant förbättring sågs dock på en av 

subskalorna vad gäller störande beteende.  

RCT 

II 

Yamagami, T, 

Oosawa, M, 

Ito, S, 

Yamaguchi, H 

Effect of activity 

reminiscence therapy as 

brain-activating 

rehabilitation for elderly 

Att undersöka om Activity 

Reminiscence Therapy 

(ART) såsom 

hjärnaktiverande 

Tre sorters kognitiva tester 

gjordes på deltagarna innan 

studien började. Därefter följde 

tre månader av ingen 

n=22 

(4) 

Endast på ett av testerna kunde signifikanta 

förbättringar av kognition påvisas. Här sågs 

förbättringar vad gäller omedelbar och fördröjd 

minnesförmåga. På övriga tester och 

P 

II 



VIII 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

.......... 

2007 

Japan 

people with and without 

dementia 

 

rehabilitering har effekter på 

kognition hos äldre personer 

både med och utan demens. 

Studien undersöker även om 

terapin har effekter på 

vårdgivare i form av minskad 

arbetsbörda. 

intervention. Testerna gjordes 

om. Därefter följde tre månaders 

intervention med ART. Efter 

interventionen gjordes testerna 

om. Vårdgivarna fyllde i 

skattningsskalor om deltagarnas 

beteende och deras egen 

arbetsbörda samt intervjuades 

om de uppmärksammat 

förändringar hos deltagarna 

under interventionen. 

skattningsskalor sågs inga förbättringar. I 

intervjuerna med vårdgivarna framkom att 

subjektiva aspekter av kommunikation, interaktion 

och beteende ansågs ha förbättrats. 

Figur 2. Artiklar valda för resultatdelen. Tabell modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 


