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ABSTRAKT 

Bakgrund 

Demenssjukdomar, som blir allt vanligare, kan medföra beteendemässiga och psykiska symtom 

vid demens (BPSD). Dessa symtom förekommer någon gång hos ungefär 90 % av alla personer 

med demenssjukdom. BPSD kan innebära ett stort lidande för såväl den demenssjuke som för 

dennes anhöriga samt en yrkesmässig utmaning för vårdpersonalen.  

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa olika utbildningar för personal som arbetar i 

särskilda boenden och vårdar brukare med oro/agitation kopplat till BPSD samt att beskriva den 

effekt utbildningarna givit vad gäller oro/agitation som är kopplat till BPSD.  

Metod 

En litteraturstudie har genomförts med sökning i databaserna ”PubMed” och ”CINAHL”. Åtta 

kvantitativa interventionsstudier som motsvarade syftet har analyserats och granskats. 

Resultat 

Vi har i denna studie kommit fram till att utbildningar som syftat till individanpassade strategier 

för brukarna har givit positiv effekt vad gäller oro/agitation. 

Slutsats 

Studierna vi tittat på uppfattades vid en första anblick som tämligen olika. De har varierat mellan 

längre och kortare utbildningar samt har haft olika innehåll, men det som vi har kunnat se som 

den gemensamma nämnaren för alla dessa utbildningar är att fokus ligger på individen och inte på 

själva sjukdomen. I denna studie har vi kunnat se ett positivt samband mellan personalutbildning 

som syftar till individanpassade insatser och en minskad oro/agitation hos brukare med BPSD.  

Nyckelord: demens, bpsd, oro, agitation, personalutbildning. 
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ABSTRACT 

Background 

Dementia can cause behavioural and psychological symptoms of dementia (BPSD). These 

symptoms may occur sometimes in approximately 90% of all people with dementia. BPSD can 

involve a great deal of suffering for both the person suffering from dementia as for his or her 

family and constitutes a professional challenge for the staff. 

Aim 

The aim of this study is to illustrate some of the educational interventions that exists for the staff 

caring for persons suffering from anxiety/agitation caused by BPSD, the effect those interventions 

has had on anxiety/agitation related to BPSD. 

Method 

A literature search has been made in the databases ”PubMed” and ”CINAHL”. A total of eight 

quantitative articles were selected, reviewed and analysed. 

Results 

The result of this study indicated that staff education that aims to give individualized interventions 

for the residents seem to have a positive effect on anxiety/agitation on persons suffering from 

dementia. 

Conclusions 

The educational interventions reviewed in this study was at a first glance quite different from each 

other but the thing that was common in all the studies was that they aimed to give individualized 

interventions for the residents. In this study, we could see a positive connection between staff 

education aiming to give individualized interventions based on the resident’s preferences and a 

decreased level of anxiety/agitation in residents suffering from BPSD. 

Keywords: dementia, bpsd, anxiety, agitation, staff education. 
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BAKGRUND 
 

Socialstyrelsen rekommenderar att vårdpersonal som arbetar med brukare med 

demenssjukdom, främst undersköterskor och vårdbiträden, ges möjligheter till 

långsiktig utbildning kombinerad med handledning, praktisk träning och feedback 

(Socialstyrelsen, 2014). Det vetenskapliga underlaget för detta är enligt samma 

riktlinjer dock svagt, men i avsaknad av bättre metoder prioriteras detta högt. 

Läkemedelsverket skriver i sin rapport ”Läkemedelsbehandling och bemötande vid 

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom – BPSD” 

(Läkemedelsverket 2008) att det vetenskapliga stödet för initiala icke-farmakologiska 

interventioner är starkt.  

Socialstyrelsen rekommenderar i ”Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 

demenssjukdom” (2010) att fortbildning till personal inom äldreomsorg bör fortsätta 

efter statsbidragens upphörande. En rapport från SBU (2006) visade att det endast 

var 37 kommuner/kommundelar, det vill säga 10 %, som erbjöd kontinuerlig 

vidareutbildning till sin personal. Fortfarande fem år senare skriver 

Socialdepartementet (2011): 

”Kompetensen inom kommunal äldreomsorg och kommunal hälso- och 

sjukvård måste bli bättre och möjligheterna till fortbildning förbättras”. 

Demens 
 

Begreppet demens är ett samlingsnamn och en diagnos som innebär symtom 

orsakade av hjärnskador. Symtomen kan yttra sig olika beroende på var i hjärnan 

skadan sitter men vanligt är att man får minnessvårigheter, försämrad 

tidsuppfattning, svårigheter att planera och orientera sig, talsvårigheter, depressiva 

symtom samt beteendemässiga och psykiska symtom (Marcusson 2014). 

Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom men den diagnos som 

oftast sätts inom primärvården är ospecificerad demens (UNS) (Socialstyrelsen, 

2014). Andra typer av de mer vanliga demenssjukdomarna är till exempel 

alkoholdemens, vaskulär demens, Lewy-bodydemens och frontotemporaldemens. 

Oavsett ålder medför demenssjukdom ett stort lidande även för de anhöriga samt en 

stor utmaning för vårdpersonalen (Kamiya et al. 2014) samt att demenssjukdomen 

kan te sig svår att vara fångad i som drabbad (Dawson et al. 2013). 
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Prevalens demens 
 

Det finns i Sverige i nuläget cirka 160 000 personer som diagnostiserats med någon 

form av demenssjukdom, årligen insjuknar cirka 25 000 personer i någon form av 

demenssjukdom samtidigt som ungefär lika många dör till följd av demenssjukdom. I 

dagsläget har åtta procent av befolkningen som är 65 år eller äldre någon form av 

demenssjukdom, vid 90 års ålder har prevalensen ökat till nästan 50 %. I takt med att 

alla personer som föddes på 40-talet blir äldre kommer även prevalensen att öka, 

detta gör att förekomsten av demenssjuka förväntas fördubblas mellan åren 2020 och 

2050 (Socialstyrelsen 2014, Socialdepartementet 2011). 

I april 2012 rapporterade WHO att 35,6 miljoner personer har någon form av 

demenssjukdom samt att siffran vid den tidpunkten beräknades öka med 7,7 miljoner 

nya fall varje år (WHO, 2012).  

BPSD 
 

En vanligt förekommande komplikation i samband med demenssjukdom är så 

kallade beteendemässiga- och psykiatriska symtom (BPSD), vilka omfattar flera olika 

symtom som till exempel 

 Beteendemässiga symtom som rop och vandringsbeteende. 

 Psykiatriska symtom som hallucinationer och vanföreställningar. 

Dessa symtom är ofta besvärande för anhöriga och svåra att möta för vårdpersonalen 

(Demenscentrum 2008). 

Begreppet BPSD har dock blivit ifrågasatt av såväl personal inom vård och omsorg 

som forskare på grund av att man riskerar att felaktigt använda denna term som en 

egen diagnos i stället för som det är tänkt ett samlingsbegrepp för olika symtom som 

kan förekomma vid demens (BPSD-Registret 2010).  

Enligt Edberg (2009, s. 755) bör den demenssjukes beteende snarare tolkas som ett 

sätt att kommunicera något istället för att beteendet ses som någon typ av störning. 



 

 
 

 
 
Vårterminen 2014             

Självständigt arbete (Examensarbete), 15 hp  

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp  
Handledare: Karin Sjögren, universitetslektor, institutionen för omvårdnad  

I samarbete med Institutionen för omvårdnad. 

8 
 

 

Prevalens BPSD 
 

Enligt Socialstyrelsen (2014) uppvisar cirka 90 procent av alla personer med en 

demenssjukdom någon gång BPSD under sjukdomsförloppet. Detta styrks även av 

Crombie et al (2008), BPSD-Registret (2014) samt Grossberg och Desai (2003). 

Verktyg för att uppskatta graden av BPSD 
 

I forskningsartiklar bedöms ofta förekomst av BPSD med hjälp av olika 

skattningsskalor. De mer vanligt förekommande är följande: 

 Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) som är ett skattningsformulär 

med 29 uppgifter om fysiskt, icke-fysiskt och verbalt aggressivt beteende. 

Skattningen görs av ansvarig sjuksköterska tillsammans med övrig 

vårdpersonal och tar ungefär 10-15 minuter (Demenscentrum 2009a). 

 Neuropsychiatric Inventory (NPI) som skattar de olika symtomens frekvens 

och svårighetsgrad genom att man intervjuar närstående (anhörig eller 

vårdare). NPI finns i olika varianter som NPI-10 där man skattar 

vanföreställningar, hallucinationer, agitation, depression, ångest, eufori, apati, 

avflackning, irritabilitet och avvikande motoriskt beteende. En utökad variant 

är NPI-12 som även innehåller skattning av nattlig oro samt aptit- och 

ätstörningar. Det finns även en skala för att mäta belastning/stress hos 

närstående som kallas för NPI-Caregiver Distress Scale (NPI-D). Skattningen 

görs under cirka 10 minuter av tränad sjukvårdspersonal (Demenscentrum 

2009b). 

Orsaker till BPSD 
 

Orsakerna till BPSD kan vara flera, det kan till exempel röra sig om icke tillgodosedda 

behov, kommunikationsproblem eller bottna i den sjukes problem att tolka samt 

orientera sig i den omgivande miljön. Även för högt ställda krav på den demenssjuke, 

brist på meningsfulla aktiviteter, smärttillstånd, övrig sjuklighet samt olämpliga 

läkemedel eller för höga doser kan i sig ge dylika symtom (Socialstyrelsen, 2014). 

Problemen kan även orsakas av hjärnskadan i sig, till exempel förekommer agnosi, 

det vill säga oförmåga att tolka synintryck. Samtliga modaliteter kan drabbas av en 
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sådan inkompetens på grund av hjärnans bristande förmåga att tolka intrycken 

(Norberg et al. 1994). 

Oro/agitation, som kan vara en del av BPSD, kan bero på somatisk eller 

läkemedelsutlöst konfusion, psykiatrisk störning, depression, allmänpåverkan 

orsakad av till exempel smärta eller infektion. Beteendet kan även bero på att brukare 

upplevt sig dåligt bemött av personal och en inte allt för ovanlig orsak är att den 

agiterade upplever frustration över att inte få sin vilja igenom (Marcusson 2014). Att 

brukare upplever att de blivit dåligt bemötta kan ha många olika orsaker men en 

faktor kan vara bristande kunskap från personalen.  

Personalutbildning vid demenssjukdom och BPSD 
 

Som tidigare nämnts, innebär BPSD en utmaning för personalen och i en studie av 

Spector et al (2013) beskrivs utbildning som en nödvändighet för personalen för att 

hos brukare med demenssjukdom kunna tillgodose deras livskvalitet och säkerhet. 

Enligt Socialstyrelsen (2014) rekommenderas att personal som arbetar med brukare 

med demenssjukdom inom vård och omsorg erbjuds handledning samt att aktörer 

som verkar inom vård och omsorg inom detta fält stimulerar personalen till långsiktig 

utbildning.  

Idag finns ett flertal olika utbildningar för personal som vårdar brukare med 

demenssjukdom för såväl vårdbiträden och undersköterskor som legitimerad 

personal. Till exempel kan undersköterskor läsa till Silviasystrar via en nätbaserad 

utbildning och sjuksköterskor kan läsa till Silviasjuksköterskor men det finns även 

många andra både kortare och längre vidareutbildningar för personalen. 

I en rapport av Fahlström och Hellner (2009), menar författarna att de studier där 

man enbart inriktat sig på att bibringa utbildningsdeltagarna teoretiska kunskaper, 

visserligen ökade kunskapsnivån hos personalen men för att erhålla förändring i 

praktiken krävdes dock att personalen även fick praktisk utbildning med handledning 

och efterföljande återkoppling. 

Strategier för att hantera BPSD 
 

Strategier för att hantera olika symtom kopplade till BPSD bör därför inrikta sig på 

att utvärdera läkemedelsförskrivningen avseende typ, dosering samt kompabilitet, 
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utesluta eventuella smärttillstånd och övrig ohälsa (till exempel urinvägsinfektion) 

samt miljö och bemötande (Marcusson 2014). 

Den demenssjuke personen kan lätt bli passiv och initiativlös varför det är av stor 

betydelse att ge möjlighet att delta i individuellt anpassade aktiviteter som till 

exempel utevistelse, dans, musik och underhållning (Socialstyrelsen, 2014). 

Eftersom demens inte är en botbar sjukdom så inriktar sig läkemedelsbehandlingen 

vid demens på att lindra de symtom som sjukdomen för med sig. Ibland kan dock 

läkemedel ge bieffekter som försvårar situationen för den sjuke. Enligt Skog (2013) 

kan vissa läkemedel medföra viss fallrisk, vilket man bör vara medveten om och i 

görligaste mån undvika. Studier visar även att antipsykotiska läkemedel kan öka 

mortaliteten hos personer med demenssjukdom (Ballard et al. 2009). 

Det finns ett flertal interventioner som är riktade till brukare/personer med 

demenssjukdom vad gäller oro/agitation kopplat till BPSD, som till exempel närvaro 

av djur på avdelningen (Majić et al. 2013), fysisk aktivitet (Thuné-Boyle et al. 2011), 

musik (Ueda et al. 2013), massage (Suzuki et al. 2010) och aromaterapi (Fung et al. 

2012) som kan ha en lugnande effekt. Studier som gjorts i ämnet menar dock att mer 

forskning behövs. 

Dementia Care Mapping (DCM) är i grunden en psykosocial modell där fokus snarare 

läggs på förståelsen för personen och dennes relationer än på själva sjukdomen. DCM 

innebär att relationen mellan brukare med demenssjukdom och dess vårdare 

utvärderas vad gäller kvalitet och välbefinnande. Genom observation av den 

demenssjuke kartläggs hur personen med demenssjukdom upplever samspelet med 

vårdaren. Kartläggningen kan sedan användas för återkoppling till vårdaren och 

fungera som ett stöd för att utveckla och reflektera över den omsorg som ges. 

Observationer utförs enbart i gemensamma utrymmen som kök och dagrum. Den 

demenssjukes välbefinnande skattas och de aktiviteter samt handlingar som utförs av 

den demenssjuke klassificeras. De demenssjuka som befinner sig i rummet 

observeras var femte minut under sex timmar var för sig. Observationen delas in i tre 

delar: 

 Aktiviteter och handlingar 

Denna del omfattar 24 kategorier som till exempel verbal kommunikation med 

andra människor och ouppmärksammad stress och olust. 
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 Positiva händelser 

Registrering av positiva händelser som uppmärksamhet från vårdaren görs för 

att kunna ge återkoppling till vårdaren avseende omsorgen som ges. 

 Personnedbrytande händelser 

Denna del omfattar 17 identifierbara områden där den demenssjukes identitet, 

resurser och möjligheter inte tillgodoses. Detta kan till exempel ske genom 

svek, förbarnsligande, tvång och hån. 

(Svenskt Demenscentrum 2008a, Svenskt Demenscentrum 2008b) 

Inom demensvården rekommenderas att man arbetar enligt ett personcentrerat 

synsätt (Socialstyrelsen, 2014). Personcentrerad vård (PCV) fokuserar inte på den 

sjukdom eller det funktionshinder patienten har, istället läggs fokus mer på 

patientens resurser och innebörden av att vara människa och behöva vård. 

Utgångspunkten i den personcentrerade vården är den vårdplan baserad på 

patientens sjukdomsberättelse som upprättas mellan patient och vårdare. Inom PCV 

understryker man vikten av patientens autonomi och medbestämmande och hur 

viktigt det är att respektera dessa. Detta innebär att brukaren blir delaktig i hur den 

egna vården skall bedrivas och planeras istället för att passivt ta emot den vård som 

ges. Då brukaren i så stor utsträckning som möjligt får vara med i alla de vårdbeslut 

och processer som rör denne har det visats sig leda till ett bättre samarbete mellan 

vårdare och brukare samt en ökad egenvård för brukaren (Hörnsten 2013, 

Edvardsson et al. 2008). 

PCV rekommenderas av (Stein-Parbury et al. 2012) för att se och bekräfta människan 

bakom sjukdomen och har enligt dessa författare samtidigt en lugnande effekt på 

oro/agitation. Enligt Socialstyrelsens nationella utvärdering vård och omsorg vid 

demenssjukdom (2014) är levnadsberättelsen en grundläggande del av den 

personcentrerade omvårdnaden av brukare med demenssjukdom. Denna 

levnadsberättelse inhämtas från brukaren samt, när så är behövligt, från de anhöriga 

och dokumenteras för att personalen skall få en så heltäckande bild av brukaren som 

möjligt för att på så sätt bättre förstå denne. Enligt detta synsätt kan brukarens 

agerande förstås utifrån personens levnadsberättelse i stället för att ses som en 

patologisk yttring av en hjärnskada. 

Edvardsson et al (2010) beskriver PCV som en metod där den demenssjukes 

personlighet bejakas. Enligt författarna stärktes personalen i att vilja lära känna 

personen, välkomna familjen, erbjuda meningsfulla aktiviteter, utforma en personlig 

miljö samt upplevelsen av flexibilitet och kontinuitet. 



 

 
 

 
 
Vårterminen 2014             

Självständigt arbete (Examensarbete), 15 hp  

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp  
Handledare: Karin Sjögren, universitetslektor, institutionen för omvårdnad  

I samarbete med Institutionen för omvårdnad. 

12 
 

Testad et al beskriver relationsrelaterad vård, vilket vi efter mycket efterforskning 

kom fram till hade många likheter med den personcentrerade vården. Den 

relationsrelaterade vården hade tre nyckelelement: 

 Predisponerande faktorer: spridning av information, föreläsningar, skriftlig 

information. 

 Möjliggörande faktorer: material för att utveckla praktiska kunskaper. 

 Stärkande faktorer: återkoppling. 

Motiv 

 

Då förekomsten av demenssjukdomar ökar, BPSD är en samling komplexa symtom 
som både orsakar den sjuke lidande och utgör en utmaning för närstående och 
vårdare ser vi att det behövs såväl kunskap som förståelse för att kunna förebygga, 
hantera och lindra dessa. Enligt Socialstyrelsen är utbildningsnivån låg bland 
personalen inom demensvården (2014). Vidare är en av sjuksköterskans 
kärnkompetenser enligt (Leksell och Lepp 2013) evidensbaserad vård, vilket 
förutsätter utbildning. Som sjuksköterskor skall vi leda arbetet, initiera ny kunskap 
samt kontrollera att gällande riktlinjer följs, varför vi själva måste vara insatta på 
området.  

Syfte 
 

Syftet med denna studie har varit att studera en del av de många 

utbildningsinterventioner av icke-farmakologisk art som riktar sig till personal inom 

demensvården och som syftar till att hantera oro/agitation kopplad till BPSD hos 

brukare som bor på särskilt boende. Syftet är därmed: 

 Att belysa några av de utbildningsinterventioner som finns för personal vad 

gäller att förebygga och hantera oro/agitation hos brukare med BPSD? 

 Att undersöka vilken effekt dessa utbildningsinterventioner haft på 

oro/agitation hos brukare med BPSD i de artiklar vi granskat? 

METOD 
 

Definitioner 
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 Särskilt boende: Särskilda boenden i Sverige eller jämförbara boenden i 

andra länder. 

 Personal: Skötare, vårdare, vårdbiträden, undersköterskor samt 

sjuksköterskor som arbetar på ett särskilt boende. 

 Brukare: Person som diagnosticerats med någon typ av demenssjukdom, bor 

på särskilt boende och uppvisar tecken på oro/agitation kopplat till BPSD. I de 

fall vi talar mer allmänt om demenssjukdom använder vi oss av ”personer”, 

”demenssjuka” alternativt ”personer med demenssjukdom” istället för brukare 

som är en mer omvårdnadsrelaterad term. 

 Utbildningsintervention: Strategier/handledning, med tillhörande 

utbildning, för personal avseende problem kopplade till oro/agitation hos 

brukare. 

Urval  
 

Inklusionskriterierna för de studier som ingått i vår litteraturstudie är kvantitativa, 

randomiserade interventionsstudier som är publicerade mellan åren 2000-2014. I 

första hand har vi valt kontrollerade studier. Randomiseringen gäller i de valda 

studierna såväl brukare som deltagare. 

Den personal som utbildningsinterventionerna är tänkta att rikta sig mot skall arbeta 

på ett särskilt boende för brukare med demenssjukdom i Sverige eller ett jämförbart 

boende i ett annat land. De brukare som personalen vårdar skall ha symtom som 

oro/agitation kopplat till BPSD.  

Alla artiklar som svarat mot inklusionskriterierna samt innehållit studier vad gäller 

utbildning av personal vid särskilda boenden för brukare med oro/agitation kopplat 

till BPSD har tagits med. Vår avsikt var från början att inte studera individanpassad 

musik samt humor, men då dessa studier svarade mot inklusionskriterierna valde vi 

att ta med även dessa. 

Sökmetoder 
 

För denna litteraturstudie har vi använt oss av studier som uppfyller 

inklusionskriterierna. Enligt Forsberg och Wengström (2013) skall en kvantitativ 

ansats vara allmängiltig samt reproducerbar av andra forskare. I vår litteraturstudie 

har vi studerat tidigare forskning avseende vår frågeställning. Till vår hjälp har vi 

använt oss av Olsson och Sörensen (2011), Forsberg och Wengström (2013) samt 
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övrig relevant litteratur. För vår sökning har vi använt oss av databaserna ”CINAHL” 

och ”PubMed”. Sökningen har avgränsats av de årtal vi angett i inklusionskriterierna 

samt engelsk text.  

Vid vår första sökning använde vi oss av sökorden ”education dementia” samt filtren 

”Engelsk text” och ett tidsspann mellan 2000-2014 och fick då 6175 träffar totalt i 

”PubMed”. På grund av den stora mängd träffar vi erhöll lade vi till sökordet 

”interventions” och fick då 179 träffar i ”PubMed”. För att ytterligare finslipa 

sökningen lade vi till sökordet ”nonpharmacological” och fick då 25 träffar i 

”PubMed”. Till sist lade vi till ”psychomotor agitation” till sökningen och fick då sju 

träffar. 

Då databaserna vi valt skiljer sig åt något vad gäller sökningar har vi valt att i 

”CINAHL” använda oss av de redan befintliga ämnessökorden för att på så sätt 

erhålla optimala sökningar. I ”CINAHL” började vi först med ”education (AND) bpsd” 

samt avgränsning ”Peer reviewed” och ”Engelsk text” och fick då 14 träffar. Därefter 

finslipade vi sökningen till ”staff education (AND) bpsd” och fick sex träffar. Då vi 

ansåg detta resultat som något tunt valde vi sökorden ”education (AND) dementia 

(AND) behavior” varefter vi erhöll 275 träffar och dessa kunde sänkas till fyra träffar 

med sökorden ”staff education (AND) dementia symptoms (AND) disruptive 

behavior therapy”. Sökningarna presenteras i tabellform, se bilaga 1, söktabeller och 

urval. I söktabellen har vi valt att enbart presentera de artiklar som ingår i vårt 

resultat. Även manuell sökning har gjorts i källhänvisningar i de artiklar som vi fann 

med hjälp av databassökningar. 

Analys 
 

För att få en så komplett bild som möjligt - med minimerad ömsesidig påverkan - har 

vi som författare valt att läsa och granska de valda artiklarna var för sig. I samband 

med granskningen av artiklarna har vi enskilt antecknat analys och relevans enligt en 

modifierad bedömningsmall för studier med kvantitativ metod beskriven av (Olsson 

and Sörensen 2011), varefter vi gemensamt diskuterat våra bedömningar. Enligt 

(Olsson and Sörensen) (2011) utgår varje välgjord studie från väl preciserade frågor 

och korrekt använda begrepp, där begreppet teori syftar till de ingående fenomenens 

inbördes orsakssammanhang samt villkoren för dessa, medan begreppet modell 

illustrerar fenomenens ordningsföljd. För att fastställa och kategorisera frekvensen av 

de ingående fenomenen kan man använda sig av ett analysschema, vilket i sig dock 

inte säger något om orsaken till dem. För att analysera resultaten har vi ställt upp 
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dem i tabellform varvid vi preciserat frekvensen av oro/agitation före samt efter varje 

utbildningsintervention.  Som stöd för tolkningen har vi använt oss av Forsberg och 

Wengström (2013) samt annan relevant litteratur.  

I vår analys av artiklarna har vi använt oss av en bedömningsmall där vi enskilt har 

granskat varje artikel utifrån huruvida titeln överensstämt med vårt syfte, om 

publiceringsdatumet faller inom vår tidsram, om etiskt godkännande finns beskrivet, 

vilken typ av studie det är samt resultatet av studien. Därefter skattades artiklarna 

var för sig enligt en specifik bedömning där 0p gav ingen relevans, 1p betydde att 

artikeln var relevant samt 2p vilket innebar hög relevans. Grundförutsättningen var 

att artikeln var etiskt granskad och godkänd samt av en relevant typ av studie. En 

relevant typ av studie innebar att studien var kvantitativ, randomiserad, helst 

kontrollerad men även icke kontrollerade studier fick ingå. Den totala relevansen 

studien fick skattades genom att se om artikeln beskrev utbildningsinterventioner 

kopplade till oro/agitation vid BPSD för personal på särskilt boende samt effekten 

dessa interventioner hade på förekomsten av oro/agitation. Vi har valt att dela upp 

interventionerna efter huruvida de haft positiv effekt på oro/agitation eller ej. Vi har 

tittat på studiernas upplägg, genomförande, analys och resultat. Har studiernas 

upplägg underlättat eller försvårat analysen? Beskriver studierna eventuell bias? 

Forskningsetik 
 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det viktigt att studier som ingår i en 

litteraturstudie är godkända av en etisk kommitté eller föregås av noggranna etiska 

överväganden. På grund av detta har vi valt att endast välja de studier som föregåtts 

av en etisk granskning eftersom det är av största vikt att enbart basera sina resultat 

på etiskt granskade och godkända studier. Detta är särskilt viktigt då studierna 

baseras på brukare med kognitiv påverkan och inskränkt autonomi. Det är även 

viktigt för oss att presentera samtliga de i studien ingående artiklarna oavsett om de 

talar emot vårt syfte eller ej. Att utesluta vissa artiklar på grund av att de talar emot 

vårt syfte strider mot forskningsetiken (Forsberg and Wengström 2013).  
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RESULTAT 

 

Resultatsammanställning 
 

I vår litteraturstudie har vi granskat åtta artiklar där olika interventioner som 

inbegripit personalutbildning för att förebygga och reducera oro/agitation hos 

brukare med BPSD undersökts.  

Tre studier implementerade efter personalutbildning PCV. I en studie av Fossey et al 

(2006) fick personalen utbildning och handledning i PCV. Studien pågick under 12 

månader varav 10 månaders intervention samt utvärdering två månader efter 

interventionens avslutande. I studien ingick 12 särskilda boenden varav 168 brukare 

ingick i kontrollgruppen samt 181 i interventionsgruppen. Av dessa slutförde 174 

brukare i interventionsgruppen och 164 brukare i kontrollgruppen studien. 

Utbildningens nyckelelement bestod av utbildning i PCV samt hur detta kan 

implementeras såväl som tekniker för att hantera olika beteenden samt fortlöpande 

träning och stöd. Utbildningen berörde även hur miljö samt attityder kan påverka 

omvårdnaden. Resultatet av studien visade ingen skillnad vad gäller agitation mellan 

kontrollgruppen och experimentgruppen dock minskade neuroleptikaanvändningen 

med 50 % i experimentgruppen utan att ökning av agitationen observerades. 

Chenoweth et al (2009) genomförde en studie där DCM, PCV samt den vård som 

vanligen bedrevs på de aktuella särskilda boendena jämfördes. Studien pågick under 

åtta månader varav fyra månaders intervention samt fyra månaders uppföljning. 

Utbildning riktad till personal inom PCV genomfördes under två dagar. Sammanlagt 

ingick 15 enheter med 289 deltagare där 109 ingick i DCM-gruppen, 98 brukare 

ingick i PCV-gruppen och 82 brukare ingick i kontrollgruppen. Av dessa slutförde 95 

brukare i DCM-gruppen, 77 brukare i PCV-gruppen samt 64 brukare i 

kontrollgruppen studien.  

I utbildningen i PCV undersöktes hur personalens agerande bidrog till beteenden hos 

brukarna och syftade till att bibehålla deras identitet samt bygga meningsfulla 

relationer. Två personal genomgick utbildningen som behandlade:  

 Förståelse för olika beteenden som kan vara ett sätt för brukaren att 

kommunicera. 

 Förståelsen för vilka känslor som kvarstår hos brukaren trots dennes sjukdom. 

 Att uppmärksamma brukarens känslor i sociala sammanhang. 
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 Att fokusera på brukarens unika sätt att uttrycka känslor och behov.  

För att skatta graden av agitation användes CMAI samt NPI. 

Resultatet av studien visade att CMAI-poängen minskade i de grupper där PCV och 

DCM undersöktes i jämförelse med den reguljära omvårdnaden. Den största 

skillnaden kunde ses i PCV-gruppen. Där PCV användes var personalen mer 

självständig i att utveckla och implementera personcentrerade vårdplaner. Studiens 

författare skriver att en möjlig orsak till att agitationen minskade i denna grupp 

kunde vara att personalen själva fick identifiera vårdbehov medan gruppen där DCM 

användes erhöll råd från observatörerna och därmed inte var lika delaktiga i 

omvårdnadens utformning. Edberg & Hallberg (2001) har i sin studie undersökt vilka 

beteenden som upplevs krävande av personalen. Utbildningen varade i 12 månader 

och startade med en 2-dagars utbildning för personalen på två olika avdelningar. 

Totalt ingick 22 brukare i studien och sammanlagt slutförde sju brukare i 

interventionsgruppen samt sju brukare i kontrollgruppen studien. En avdelning 

utgjorde experimentgrupp och den andra utgjordes av en kontrollgrupp. 

Utbildningen innehöll individuella vårdplaner, demenssjukdomar och omvårdnad av 

brukare med demenssjukdomar. I studien ingick även handledning där personalen 

gavs möjlighet att diskutera möjliga orsaker till brukarnas beteenden samt hur 

vården kan utvecklas och vilka hinder denna utveckling kan möta. De båda 

avdelningarna fick likadan utbildning men endast i experimentgruppen 

implementerades de individuella vårdplanerna, detta för att se om enbart utbildning i 

sig kunde ge effekt. Resultatet av studien visade att brukarnas beteende utvecklades 

positivt i experimentgruppen och i en negativ riktning i kontrollgruppen. 

Alla ovanstående studier, baserade på PCV, visade ett positivt resultat vad gäller 

oro/agitation. 

Testad et al (2010) genomförde en studie där relationsrelaterad vård 

implementerades. Studien pågick under 12 månader varav sex månader intervention 

samt sex månader uppföljning. I studien ingick 113 brukare i interventionsgruppen 

samt 98 brukare i kontrollgruppen varav 44 brukare i interventionsgruppen och 46 

brukare i kontrollgruppen slutförde studien. I studien implementerades 

relationsrelaterad vård genom utbildning riktad till personal i två dagar och 

handledning av personal i grupp månadsvis under sex månader. Graden av agitation 

skattades med hjälp av CMAI. 
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Resultatet av studien visade att den totala CMAI-poängen minskade under de första 

sex månaderna och hade vid uppföljningen sex månader senare fortsatt minska 

något. I kontrollgruppen kunde ingen minskning av CMAI-poängen ses. 

I en studie av Sung et al (2010) studerades effekten av individanpassad musik på 

oro/agitation hos brukare som bor på ett särskilt boende samt diagnostiserats med 

någon typ av demenssjukdom. Studien pågick under sex veckor. I experimentgruppen 

ingick 29 deltagare och i kontrollgruppen ingick 23 deltagare. Två gånger i veckan 

under sex veckor fick varje deltagare lyssna på musik baserad på deltagarens 

individuella smak i 30 minuter. Samtidigt fick deltagarna i kontrollgruppen vård som 

vanligt utan musik. Personalen fick utbildning genom två interaktiva sessioner och 

informationsmaterial vad gäller oro samt hur individanpassad musik implementeras. 

En CD-ROM med utbildningsmaterial tillhandahölls för personal att studera hemma 

eller på arbetsplatsen. 

Efter sex veckor minskade oron signifikant i experimentgruppen, även en mindre, ej 

signifikant, minskning kunde ses i kontrollgruppen. 

I en studie gjord av Low et al (2014) undersöktes effekten av humor med hjälp av 

clowner. Studien genomfördes under 26 veckor. I experimentgruppen ingick 189 

brukare och i kontrollgruppen ingick 209 brukare, inget bortfall redovisades. En 

utvald personalrepresentant fick en dags utbildning innefattandes humors inverkan 

på hälsan samt praktiska sätt att implementera humor i den dagliga omvårdnaden. 

De assisterade sedan ”Seniorclownerna” när de kom på besök, varvid skräddarsydda 

interaktioner för brukarna genomfördes. Dessa interaktioner kunde till exempel 

inbegripa musik, skämt och konversationer. Aktiviteten genomfördes i samspel med 

brukarna och utifrån dessas humör, förmågor och begränsningar. I snitt fick 

brukarna nio besök var av ”Seniorclownerna”.  

Denna studie visade att humor minskade graden av agitation samt ökade den 

allmänna glädjen bland brukarna. 

I en studie av Deudon et al (2009) utvärderades effekten av utbildning för personalen 

för att hantera BPSD hos äldre diagnostiserade med demenssjukdom. I studien ingick 

174 brukare i interventionsgruppen samt 132 brukare i kontrollgruppen varav 158 

brukare i interventionsgruppen och 114 i kontrollgruppen slutförde studien. 

Utbildningen bestod i att personalen använde sig av fyra kort som beskrev följande: 

 Praktiska råd med generella riktlinjer hur man skall agera och vad man bör 

tänka på vid BPSD. 
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 Vad personalen kunde göra för att undvika och/eller minska graden av BPSD 

på avdelningen i det dagliga arbetet.  

 Övriga två kort gav information om små icke-farmakologiska interventioner 

för att öka brukarens välmående.  

Personalen fick i början av interventionen 90 minuters utbildning om demens, BPSD 

och hur man skulle använda sig av korten. Förutom korten fick personalen träffa 

handledare för individuell, konstruktiv återkoppling. Handledarna fanns tillgängliga 

för varje medlem i personalen två timmar två gånger i veckan första månaden och 

därefter två timmar/vecka under andra månaden. Detta för att ge personalen mer 

personlig handledning, råd och återkoppling. Totalt fick personalen 24 timmar 

utbildning under tre månader. Efter tre månader från det att studien avslutats 

gjordes en uppföljning. Skattning utfördes av fyra psykologer utifrån NPI, CMAI samt 

Observation Scale (OS) som är en för denna studie särskilt utarbetad skala fokuserad 

på agitation och som bygger vidare på CMAI.  

Resultatet av studien visade signifikant minskning av CMAI-poängen i 

interventionsgruppen men inte i kontrollgruppen. 

I en studie av Magai et al (2002) utbildades personalen i icke-verbal kommunikation 

10 gånger, en timme per gång under två veckors tid. Studien pågick 12 veckor. I 

studien ingick totalt 91 brukare varav 41 ingick i interventionsgruppen, 23 i 

kontrollgruppen samt 27 brukare i en väntelistgrupp. Personal utbildades i att 

uppmärksamma icke-verbal kommunikation. I studien delades brukarna som ingick i 

studien in i tre olika grupper: 

 Experimentgruppen (NV): 

Utbildning av personal i att uppmärksamma icke-verbal kommunikation hos 

brukarna. 

 Placebogruppen (DI): 

En kontrollgrupp med utbildning av personal i olika demenssjukdomar och 

beteendeförändringar på grund av demens hos brukare. 

 Väntelistgruppen (WL): 

En kontrollgrupp där personal på frivillig basis utbildas i icke-verbal 

kommunikation hos brukare efter att data samlats in i NV och DI. 

Skattning gjordes med hjälp av skalorna CDS, CMAI, BEHAVE-AD genom att man 

intervjuade personal om brukarna. Ansiktsuttryck hos brukarna skattades av MAX-
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tränade forskningsassistenter genom observationer. Beteende och ansiktsuttryck hos 

brukarna skattades i början av studien samt vid vecka tre, sex, nio och 12.  

Resultatet av studien visade att utbildningen inte minskade graden av agitation hos 

brukaren, däremot kunde den hjälpa personalen att bekräfta brukarnas känslor vilket 

eventuellt kan leda till ökad livskvalité hos brukarna. 

DISKUSSION 
 

Syftet med vår studie har varit att undersöka en del av de icke-farmakologiska 

utbildningsinterventioner som finns tillgängliga för personal och som inriktar sig på 

att hantera oro/agitation kopplad till BPSD hos brukare i särskilt boende samt att 

studera den effekt dessa utbildningar haft i de studier vi undersökt.  

I vår studie har vi granskat artiklar som beskrivit olika utbildningsinterventioner för 

att via kortare eller längre utbildningar av personalen ge kunskapen att 

hantera/bemöta BPSD hos brukare. Vi kan konstatera att hälften av artiklarna vi 

studerat har behandlat längre tids utbildning av personalen, den andra hälften har 

behandlat en kortare tids utbildning. I vår granskning kan vi dock inte se något 

samband mellan längden på utbildningarna och resultatet vad gäller oro/agitation 

hos brukarna. Huvudresultatet i vår studie är därför att personalutbildningar som 

syftar till att ge brukarna individuellt anpassade insatser – oavsett om det gäller PCV, 

musik eller humor – kan ge en positiv effekt på graden av oro/agitation hos brukare 

med demenssjukdom oavsett utbildningens längd. En annan viktig faktor i vårt 

resultat är att det krävs ett stort engagemang hos den personal som vårdar brukare 

med demenssjukdom. 

Resultatdiskussion 
 

I en systematisk review redovisar Spector et al (2013) att Fossey et al (2006) inte 

kunde finna bevis för att utbildning skulle ge effekt på oro/agitation vid BPSD hos 

brukare. Vi menar dock, att minskningen av neuroleptika i experimentgruppen av 

Fossey et al utan påföljande ökning av oro/agitation indikerar en minskning av 

oro/agitation hos brukarna.  

I samma studie fann man att Testad et al (2010), Chenoweth et al (2009) samt 

Deudon et al (2009) uppnådde en minskning av oro/agitation hos brukarna till följd 

av personalutbildning vilket är en uppfattning vi delar. 
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Vad gäller studien av Magai et al (2002) har vi liksom Spector et al (2013) funnit att 

graden av oro/agitation hos brukarna inte minskat men vi tror dock som Magai et al 

(2002) att livskvaliten hos brukarna kan ha höjts genom att personalen har lärt sig se 

och bekräfta brukarnas känslor. 

Precis som Gerdner (2010) kunde vi se att utbildning enligt Sung et al (2010) i 

individanpassad musik för brukarna minskade oro/agitation. 

I en artikel vi granskat har Low (2014) studerat humor genom att använda sig av 

clowner. Humor kan ses som en god alternativ komplementär behandlingsform vid 

oro/agitation hos brukare med demenssjukdom  (Takeda et al. 2010). 

Vid en första anblick såg vi det som positivt att man i studien av Fossey et al (2006) 

klusterrandomiserat de brukare som ingick i studien för att på detta sätt undvika 

kontaminering då ju utbildad personal inte kan förväntas bete sig annorlunda mot 

olika brukare. Vid närmare analys såg vi dock en risk att olika särskilda boende på 

grund av till exempel socioekonomiska faktorer kan ha såväl brukare som personal 

med olika grundförutsättningar, vilket kan utgöra en bias i jämförelsen (Lepp 2009, 

s. 140-142). Fossey et al (2006) beskriver själva att upplägget minskade studiens 

styrka eftersom studien är klusterrandomiserad. 

I de fall där brukare varit missnöjda med vården har det visat sig vara en mer 

organisationsinriktad vård som bedrivits och brukaren har till exempel inte fått 

tillräckligt med information eller inte blivit lyssnad på (Hörnsten 2013, Edvardsson 

et al. 2010). PCV rekommenderas av Socialstyrelsen (2014) samt Läkemedelsverket. 

Genom den personcentrerade vården får brukaren möjlighet att själv påverka den 

vård som bedrivs samt att personalen engageras i större utsträckning genom 

exempelvis användandet av individuella vårdplaner. Studierna vi har granskat är 

relativt eniga om att den personcentrerade vården är den att föredra då den ser till 

individen istället för sjukdomen hos brukarna. 

Då omvårdnaden av brukare med demenssjukdom kräver en engagerad personal kan 

den personcentrerade vården ses som såväl en individanpassad vårdform som 

bejakar brukarens identitet och uppmuntrar brukaren till större eget engagemang 

såväl som ökad reflektion och större engagemang hos personalen. 

De särskilda boenden som idag finns är särskilt anpassade för äldre brukare eftersom 

det är den vanligaste gruppen som drabbas av demenssjukdom. Men även yngre 

brukare kan drabbas av sjukdomen och kommer därför få leva tillsammans med 

betydligt äldre brukare i en miljö anpassad för äldre. I all omvårdnad gäller det att se 
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till individen istället för de stereotypa bilderna vad gäller till exempel sjukdomen, 

könet, åldern, klassen, etniciteten eller religionen vi kanske bär med oss. Det är 

därför viktigt för oss som vårdar att själva medvetandegöra oss om vår förförståelse. 

Kanske vill Elsa, 85 år, hellre se en deckare på TV än Allsång på Skansen samtidigt 

som Olle, 50 år, föredrar att titta på matlagningsprogram istället för sportprogram. 

Detta kan vara en betydande faktor för att den personcentrerade vården har visat på 

bra resultat i de studier vi har granskat.  

I flera av de studier vi granskat utgjordes merparten av brukarpopulationen av 

kvinnor. En möjlig orsak till detta kan vara att fler kvinnor än män drabbas av 

demens (Demenscentrum 2014) samt att kvinnor lever längre än män.  

Vi ser att det kan finnas många orsaker till ett utåtagerande beteende hos brukare 

förutom sjukdomstillståndet i sig, till exempel då integriteten hotas genom att en 

personal av motsatt kön skall duscha brukaren i fråga. Vi tänker att om ens sexualitet 

inte respekteras eller tillåts uttryckas kan även detta leda till frustration som i sin tur 

ger upphov till ett utåtagerande beteende hos brukaren. Detsamma tror vi gäller då 

brukarens religion inte respekteras eller tillåts. Självklart anser vi att även etnicitet 

måste förstås och respekteras. I de studier vi har granskat har det skilt sig markant i 

fråga om vad man valt att redovisa i fråga om brukarnas etnicitet, utbildning samt 

civilstånd. Detta kan, tror vi, bero på att man i dessa studier inte tror att det har 

någon betydelse, vilket kan stämma, men vi tror även att det kan bero på forskarnas 

förförståelse att den vård som bedrivs inte påverkas av brukarnas etnicitet, religion 

eller civilstånd. Att man valt att inte redovisa vissa uppgifter kan självklart även vara 

en fråga om att respektera den personliga integriteten hos brukarna tror vi. 

Betydelse för omvårdnad 
 

Om frekvensen av oro/agitation vid BPSD hos brukarna minskar på grund av att man 

förbättrar kompetensen hos personalen, kan detta rendera i en bättre livssituation för 

brukarna, minskad fallrisk och mortalitet till följd av eventuellt minskad användning 

av läkemedel samt en bättre miljö för såväl brukare som personal. 

Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig och skall handla enligt vetenskap och 

beprövad erfarenhet samt iaktta ett etiskt förhållningssätt. Sjuksköterskan måste leda 

arbetet, initiera ny kunskap och kontrollera att gällande riktlinjer följs. Därför är det 

viktigt att sjuksköterskan är insatt i det rådande kunskapsläget för att kunna ge 

brukarna en god omvårdnad och att stötta och stärka den övriga 

omvårdnadspersonalen i det dagliga arbetet (ICN 2005). Socialstyrelsen skriver i sin 
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föreskrift § 1 kap 3. ”Föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i 

hälso-och sjukvården” att vårdgivaren skall: 

 ”fastställa övergripande mål för det systematiska kvalitetsarbetet samt 

kontinuerligt följa upp och utvärdera målen” 

 ”ge direktiv och säkerställa att ledningssystemet för varje verksamhet är 

ändamålsenligt med mål, organisation, rutiner, metoder och vårdprocesser 

som säkerställer kvaliteten” 

 ”ge direktiv och säkerställa att ledningssystemet inom ansvarsområdet är så 

utformat att vårdprocesserna fungerar verksamhetsöverskridande”  

(Socialstyrelsen 2005:12) 

Metoddiskussion 
 

Trots att demenssjukdom är en vanlig sjukdom hade vi svårt att finna relevanta 

studier att granska. Eftersom de rekommendationer som både Socialstyrelsen och 

Läkemedelsverket ger innefattar en individanpassad vård finner vi det relevant att 

undersöka huruvida denna vård verkligen är den mest effektiva vad gäller att 

förebygga och hantera oro/agitation vid BPSD hos brukare. Eftersom vi har haft svårt 

att hitta relevanta artiklar så har interventionerna skilt sig markant, vilket utgör en 

svaghet i vår studie. Även bland många av de artiklar som ej uppfyllt 

inklusionskriterierna finns refererenser till de artiklar vi valt ut i vår studie. Under 

studiens gång har vi författare reflekterat över om den metod vi har använt vid våra 

sökningar verkligen varit den mest optimala, men samtidigt har vi tagit hjälp av en 

erfaren bibliotekarie samt diskuterat våra sökningar med handledaren. Eftersom 

sjuksköterskan skall arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet är detta resultat 

relevant. Svagheten med denna studie är att till exempel humor och musik endast 

styrks av en studie vardera vilket kan ge ett mindre tillförlitligt resultat. 

Vad gäller val av metod har vi valt ut databaserna ”PubMed” samt ”CINAHL” på 

grund av att dessa gav det mest relevanta resultatet vid våra provsökningar. 

Provsökningar i andra relevanta databaser resulterade i stort sett i samma resultat 

fast färre artiklar. 
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Forskningsetisk diskussion 
 

Alla de artiklar vi valt ut baserar sig på etiskt godkända studier. Vid studier utförda 

på brukare med kognitiva nedsättningar är det särskilt viktigt att visa hänsyn och 

beskydda dessa brukares personliga integritet. Det kan vara så att brukaren har 

bristande insikt i vad den ger tillåtelse till samt att brukarens anhöriga inte 

nödvändigtvis ser till brukarens bästa. Även om vår studie kan ge ett spretigt intryck 

genom att humor och musik styrks av endast en artikel vardera så har vi prioriterat 

att ta med alla de resultat vi erhållit som uppfyllt inklusionskriterierna vid 

sökningarna för att den vägen tillgodose kravet på god forskningsetik. De oenigheter 

som uppkommit under studiens gång har mestadels handlat om formalia och dessa 

har vi kunnat diskutera och lösa tillsammans med vår handledare. Den metod vi har 

valt att använda oss av är systematisk sökning i databaser där artiklar valts ut efter de 

inklusionskriterier vi definierat. Därefter har en litteraturstudie genomförts med 

hjälp av (Forsberg and Wengström 2013).  

Konklusion 
 

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom innebär ett stort lidande 

för den demenssjuke, dennes anhöriga samt utgör en stor utmaning för den personal 

som eventuellt vårdar denne. Det kan vara frestande att ta till farmakologiska 

hjälpmedel för att förebygga och mildra oro/agitation vid BPSD hos brukare men 

man bör dock komma ihåg att dessa kan ge bieffekter som ökad fallrisk och ökad 

mortalitet hos brukarna. De rekommendationer som Socialstyrelsen samt även 

Läkemedelsverket ger är främst av icke-farmakologisk art. Under vår studies gång 

har vi kunnat finna ett flertal olika icke-farmakologiska strategier som visat sig ha 

god effekt vid oro/agitation kopplad till BPSD. Eftersom demenssjukdomen innebär 

en nedsatt kognitiv förmåga är det viktigt att personalen har god kunskap om vård 

och bemötande vad gäller brukare med demenssjukdom. Då de demenssjuka inte 

utgör en homogen grupp utan bör ses som de individer de är så är en PCV 

rekommendabel. I vår studie har vi kunnat se positiva skillnader efter att den 

personcentrerade vården implementerats.  

För att förebygga eller hantera oro/agitation hos brukare med demenssjukdom kan 

utbildning för personal ge en positiv effekt oavsett om utbildningen syftar till att 

tillhandahålla humor, musik eller individanpassad vård.  
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Trots att det redan finns forskning i området ser vi med tillförsikt fram emot 

ytterligare forskning för att vi skall kunna klara av att tillgodose de demenssjukas 

behov på bästa sätt. 
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BILAGA 1. SÖKTABELLER OCH URVAL 
 

Söktabell och urval ur databasen ”CINAHL” 

 

SÖKORD TRÄFFAR * URVAL 1 ** URVAL 2 *** URVAL 3 

education (AND) bpsd 14 5 5 1 

staff education (AND) bpsd 6 6 2 0 

education (AND) dementia (AND) behavior 275 275 37 1 

staff education (AND) dementia symptoms (AND) disruptive 

behavior therapy 

4 3 3 0 

Manuella sökningar från 140401 till 140801    2 

 

Filter: 2000-2014, english language, peer reviewed. 

* Antal utvalda titlar. 

** Antal utvalda artiklar efter att ha läst abstrakt och titel. 

*** Antal utvalda artiklar efter genomgång och granskning. 
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BILAGA 1. SÖKTABELLER OCH URVAL (FORTSÄTTNING s. 2/2) 

Söktabell och urval ur databasen ”PubMed” 

 

SÖKORD TRÄFFAR * URVAL 1 ** URVAL 2 *** URVAL 3 

education dementia 6175 0 0 0 

interventions dementia agitation 179 27 21 2 

nonpharmacological interventions dementia agitation 25 6 3 0 

nonpharmacologic interventions dementia psychomotor agitation 7 5 2 1 

Manuella sökningar från 140401 till 140801    1 

 

Filter: 2000-2014, english language. 

* Antal utvalda titlar. 

** Antal utvalda artiklar efter att ha läst abstrakt och titel. 

*** Antal utvalda artiklar efter genomgång och granskning. 
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BILAGA 2. ARTIKELGRANSKNING 

 

FÖRFATTARE ÅR TITEL TIDSKRIFT LAND SYFTE URVAL ETISKT 

GODKÄNNANDE 

METOD 

Chenoweth, L; 

King, M.T; 

Jeon, Y-H; 

Brodaty, H; 

Stein-Parbury, 

J; Norman, R; 

Haas, M; 

Luscombe, G.  

2009 Caring for 

Aged 

Dementia 

Care 

Resident 

Study 

(CADRES) of 

person-

centred care, 

dementia-

care 

mapping, 

and usual 

care in 

dementia: a 

cluster-

randomised 

trial 

The Lancet 

Neurology 

2009, april, 

8(4)  

 

Australien Jämföra 

personcentre

rad vård och 

dementia-

care mapping 

med reguljär 

vård. 

289 

brukare 

Ja Randomiser

ad 

kontrollera

d studie. 
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BILAGA 2. ARTIKELGRANSKNING (FORTSÄTTNING s. 2/8) 

 

FÖRFATTARE ÅR TITEL TIDSKRIFT LAND SYFTE URVAL ETISKT 

GODKÄNNANDE 

METOD 

Deudon, A; 

Maubourguet, 

N; Gervais, X; 

Leone, E; 

Brocker, P; 

Carcaillon, L; 

Riff, S; 

Lavallart, B; 

Robert, P.H.  

2009 Non-

pharmacologi

cal 

management 

of 

behavioural 

symptoms in 

nursing 

homes 

International 

Journal of 

Geriatric 

Psychiatry, 

2009,  

december, 

24(12)  

Frankri

ke 

Utvärdera effekten 

av 

personalutbildning 

för att hantera 

BPSD hos äldre 

brukare med 

demenssjukdom. 

306 

brukare 

Ja Randomiser

ad 

kontrollera

d studie. 
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BILAGA 2. ARTIKELGRANSKNING (FORTSÄTTNING s. 3/8) 

 

FÖRFATTARE ÅR TITEL TIDSKRIFT LAND SYFTE URVAL ETISKT 

GODKÄNNANDE 

METOD 

Edberg, A-K; 

Hallberg, I.R.  

2000 Actions seen 

as 

demanding in 

patients with 

severe 

dementia 

during one 

year of 

intervention. 

Comparison 

with controls 

International 

Journal of 

Nursing 

Studies, 

2001, juni,  

38(3) 

Sverige Undersöka vilka 

beteenden som 

sköterskor 

upplevdes 

krävande hos 

brukare med 

demenssjukdom. 

22 

brukare 

Ja Kontrollerad 

studie. 
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BILAGA 2. ARTIKELGRANSKNING (FORTSÄTTNING s. 4/8) 

 

FÖRFATTARE ÅR TITEL TIDSKRIFT LAND SYFTE URVAL ETISKT 

GODKÄNNANDE 

METOD 

Fossey, J; 

Ballard, 

C;Juszczak, E; 

James, I; 

Alder, N; 

Jacoby, R; 

Howard, R.   

2006 Effect of 

enhanced 

psychosocial 

care on 

antipsychotic 

use in nursing 

home 

residents with 

severe 

dementia: 

cluster 

randomised 

trial 

British 

Medical 

Journal, 

2006, april, 

332(7544) 

Storbritan

nien 

Utvärdera 

effekten av 

utbildning och 

handledning 

hos 

vårdpersonal 

vad gäller att 

reducera 

neuroleptikaan

vändning hos 

brukare med 

demenssjukdo

m. 

367 

brukare 

Ja Randomisera

d 

kontrollerad 

studie. 
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BILAGA 2. ARTIKELGRANSKNING (FORTSÄTTNING s. 5/8) 

 

FÖRFATTARE ÅR TITEL TIDSKRIFT LAND SYFTE URVAL ETISKT 

GODKÄNNANDE 

METOD 

Low, L-F; 

Goodenough, 

B; Fletcher, J; 

Xu, K; Casey, 

A-N; 

Chenoweth, 

L; Fleming, R; 

Spitzer, P; 

Bell, J-P; 

Brodaty, H.  

2014 The Effects of 

Humor 

Therapy on 

Nursing Home 

Residents 

Measured 

Using 

Observational 

Methods: The 

SMILE Cluster 

Randomized 

Trial 

Journal of 

the 
American 

Medical 
Directors 

Association, 
2014, 

augusti, 
15(8) 

 

Australien Utvärdera 

effekten av 

humor vad 

gäller 

agitation, 

engagemang, 

positiva 

beteenden, 

känslor och 

belåtenhet 

hos brukare 

som bor på 

ett särskilt 

boende. 

398 

brukare 

Ja Randomiserad 

kontrollerad 

studie. 
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BILAGA 2. ARTIKELGRANSKNING (FORTSÄTTNING s. 6/8) 

 

FÖRFATTARE ÅR TITEL TIDSKRIFT LAND SYFTE URVAL ETISKT 

GODKÄNNANDE 

METOD 

Magai, C; 

Cohen, C.I; 

Gomberg, D.  

2002 Impact of 

Training 

Dementia 

Caregivers 

in 

Sensitivity 

to 

Nonverbal 

Emotion 

Signals 

I International 

Psychogeriatrics, 

2002, mars, 

14(1) 

USA Utvärdera 

effekten av att 

utbilda personal i 

icke-verbal 

kommunikation 

vad gäller humör 

och symtom hos 

patienter med 

demenssjukdom. 

91 

brukare 

 

Ja Randomiserad 

kontrollerad 

studie. 
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BILAGA 2. ARTIKELGRANSKNING (FORTSÄTTNING s. 7/8) 

 

FÖRFATTARE ÅR TITEL TIDSKRIFT LAND SYFTE URVAL ETISKT 

GODKÄNNANDE 

METOD 

Sung, H-C; 

Chang, A.M; 

Lee, W-L   

2010 A preferred 

music 

listening 

intervention 

to reduce 

anxiety in 

older adults 

with 

dementia in 

nursing 

homes 

Journal of 

Clinical 

Nursing, 

2010, april, 

19(7-8) 

Taiwan Utvärdera effekten 

av 

individanpassad 

musik vad gäller 

oro hos brukare 

med 

demenssjukdom. 

52 

brukare 

Ja Randomiserad 

kontrollerad 

studie. 
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BILAGA 2. ARTIKELGRANSKNING (FORTSÄTTNING s. 8/8) 

 

FÖRFATTARE ÅR TITEL TIDSKRIFT LAND SYFTE URVAL ETISKT 

GODKÄNNANDE 

METOD 

Testad, I; 

Ballard, C; 

Brønnick, K; 

Aarsland, D.  

2003 The Effect of 

Staff Training 

on Agitation 

and Use of 

Restraint in 

Nursing 

Home 

Residents 

With 

Dementia: A 

Single-Blind, 

Randomized 

Controlled 

Trial 

Journal of 

Clinical 

Psychiatry, 

2010, 

januari, 

71(1) 

Norge Undersöka om 

utbildning av 

personal samt 

handledning 

kunde minska 

agitation, 

tvångsåtgärder 

och 

antipsykotiska 

läkemedel i 

särskilda 

boenden.  

145 

brukare. 

Ja Randomiserad 

kontrollerad 

studie. 
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BILAGA 3. VANLIGT FÖREKOMMANDE FÖRKORTNINGAR 

 

FÖRKORTNING FÖRKLARING 

BEHAVE-AD Behavioural Pathology in Alzheimer's Disease 

BPSD Beteendemässiga- och psykiska symtom vid demens. 

CDS Cognitive Distortion Scales 

CMAI Cohen-Mansfields Agitation Inventory scale 

DCM Dementia Care Mapping 

NPI Neuropsychiatric Inventory 

PCV Personcentrerad vård 

UNS Utan närmare specifikation 

 

 


