
Icke-farmakologiska interventioner vid 

beteendemässiga och psykiska symtom vid 

demens: En systematisk översikt

Isabell Hansen och Elina Palmhed

Sjuksköterska 

2018

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Icke-farmakologiska interventioner vid beteendemässiga och 

psykiska symtom vid demens: En systematisk översikt.  

Non-pharmacological interventions of behaviour and 

psychological symptoms of dementia: A systematic overview 
Isabell Hansen  

Elina Palmhed 
 

 

 

 

 

 

 

Kurs: O0009H, Examensarbete 

Termin 6 

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 

Handledare: Päivi Juuso 

 



Icke-farmakologiska interventioner vid beteendemässiga 

och psykiska symtom vid demens: En systematisk översikt. 
 

Isabell Hansen 

Elina Palmhed 

 

Avdelningen för omvårdnad 

Institutionen för hälsovetenskap 

Luleå Tekniska Universitet 

 

Abstrakt  
Livslängden ökar och befolkningen blir äldre och därigenom blir demenssjukdomar allt           
vanligare. Psykologiska och motoriska besvär som orsakas av demenssjukdomar har          
samlingsnamnet, Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD). En         
personcentrerad omvårdnad bygger på ett individualiserat förhållningssätt, något som är          
viktigt vid behandling av BPSD. Användning av läkemedel hos äldre personer med            
demenssjukdom ger en ökad risk för biverkningar som kardiovaskulära förändringar och           
ökad mortalitet. En ökad kunskap om icke-farmakologiska interventioner kan bidra till att            
minska onödigt användande av antipsykotiska läkemedel vid BPSD. Syftet var att           
sammanställa kunskap om icke-farmakologiska interventioner vid Beteendemässiga och        
Psykiska Symtom vid Demens (BPSD). För att besvara syftet genomfördes en           
kunskapsöversikt där data samlades in via en systematisk litteratursökning i databaserna,           
CINAHL, PubMed och PsycInfo och analyserades via en innehållsanalys. I analysen           
ingick 26 artiklar och samtliga var kvantitativa. Till frågeställningen, vilka          
icke-farmakologiska interventioner används vid BPSD symtom, framkom det sju         
kategorier; Aktivitet, Djur, Kognitiv, Musik, Riktlinjer, Sensorisk och Övrigt. Till          
frågeställningen, hur påverkar interventionerna symtom vid BPSD, framkom det sex          
kategorier; BPSD-, Affektiva-, Hyperaktivitets-, Apati-, Psykossymtom och       
Psykiskt/Psykosocialt mående. Resultatet visade för 97% av de 29 icke-farmakologiska          
interventionerna en positiv påverkan, med förbättring av något BPSD symtom. Därför är            
det viktigt att implementera icke-farmakologiska interventioner i omvårdnaden av         
personer drabbade av demenssjukdom. 
 
Nyckelord: Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, BPSD,        
icke-farmakologiska interventioner, omvårdnad, personcentrerat förhållningssätt,     
systematisk översikt, innehållsanalys.  
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Abstract 

The lifespan increases and the population grows older, thus are the numbers of dementia              
diseases increasing. Psychological and motor disorders caused by dementia have the           
collective name, Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD). A          
person-centered care is based on an individualized approach, something that is important            
in the treatment of BPSD. The use of drugs in elderly people with dementia presents an                
increased risk of side effects such as cardiovascular changes and increased mortality.            
Increased knowledge of non-pharmacological interventions can help reduce unnecessary         
use of antipsychotic drugs for BPSD. The purpose was to compile knowledge of             
non-pharmacological interventions for behavioral and psychological symptoms of        
Dementia (BPSD). To answer the purpose, a knowledge review was conducted where            
data was collected via a systematic literature search in the databases, CINAHL, PubMed             
and PsycInfo and analyzed with content analysis. The analysis included 26 articles and all              
were quantitative. To the question, which non-pharmacological interventions are used in           
BPSD symptoms, seven categories emerged; Activity, Animal, Cognitive, Music,         
Guidelines, Sensory and Other. To the question, how does the intervention affect            
symptoms of BPSD, there were six categories; BPSD, Affective, Hyperactivity, Apathy,           
Psychosis, and Psychological / Psychosocial Mood. The result showed a positive effect            
for 97% of the 29 non-pharmacological interventions, with improvement of some BPSD            
symptoms. Therefore, it is important to implement non-pharmacological interventions in          
the care of people affected by dementia. 
 
Keywords: Behavioral and psychological symptoms of dementia, BPSD,        
non-pharmacological interventions, nursing, person-centered approach, systematic      
review, content analysis. 
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Livslängden ökar och befolkningen blir äldre och därigenom blir demenssjukdomar allt vanligare 

(Azermai, 2015). Enligt Socialstyrelsen (SoS, 2017) förväntas antalet personer i Sverige med 

demenssjukdom efter år 2020 kraftigt öka, då personer födda på 1940-talet uppnår en hög ålder. 

Prince och Jackson (2009) beräknar att efter år 2020, kommer det ur ett internationellt perspektiv 

finnas 35 miljoner personer med demens i världen. Beteendemässiga och psykiska symtom vid 

demens (BPSD), är ett begrepp som används för att beskriva psykologiska och motoriska besvär 

som orsakas av demenssjukdomar (Jennings et al., 2018). För att tydliggöra att det för 

omgivningen kan vara svårt att förstå varje individs upplevelse, används i Sverige benämningen 

“beteenden som kan vara svåra att tolka och förstå’’ (Svenskt register för Beteendemässiga och 

Psykiska Symtom vid Demens, u.å, s.1). En annan term som tidigare beskrev beteenden vid 

BPSD är neuropsykiatriska symtom (NPS), dock är NPS den term som var mer känd för att 

beskriva beteende- och psykiatriska symtom vid demenssjukdomar (Brodaty & Arasaratnam, 

2012).  BPSD är den term som genom ett internationellt enande tagits fram för att beskriva 

beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (Svenskt register för Beteendemässiga och 

Psykiska Symtom vid Demens, u.å).  

 

Lowery och Warner (2009) beskriver att demenssjukdomar påverkar individens kognitiva 

förmåga att kunna memorera saker, lösa problem och förmågan att kunna orientera sig till tid, 

rum och person. Dessutom förklarar Lowery och Warner att de kognitiva symtomen vid demens 

och symtomen vid BPSD delas in i olika grupper, där symtomen kan ha en större påverkan på 

individen än symtomen vid demens. Karaktäristiska symtom vid BPSD kan vara affektiva-, 

psykos-, hyperaktivitets- och apati symtom (Läkemedelsverket, 2008). Enligt Scales, 

Zimmerman och Miller (2018) beror BPSD på att det sker förändringar i hjärnan som uppträder 

utifrån sociala och fysiska beteenden, där även miljön har en betydande roll. Förändringarna som 

sker i hjärnan medför en förlängd reaktion, det vill säga stress eller ett upplöst tillstånd 

framträder, vilket i sin tur påverkar livskvaliteten hos den drabbade individen. En tidig 

identifiering är därför av yttersta vikt, menar Perkins (2012). För att kunna ge en så god vård och 

omvårdnad som möjligt, beskriver SoS (2017) att det krävs en grundlig utredning av utlösande 

och förvärrande faktorer. Detta är enligt Perkins (2012) viktigt med avseende på att obehandlade 
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BPSD symtom kan bidra till ökade vårdkostnader, en för tidig institutionalisering och ökad stress 

hos vårdpersonalen. Symtom hos patienten såsom aggression, ropbeteende, sexuellhänsynslöshet 

och repetitiva frågor, kan för vårdpersonalen vara utmanande. Enligt McCabe et al. (2015) kan 

dessa beteenden ofta förknippas med stress och utbrändhet, detta är dock individuellt och styrs 

beroende på huruvida vårdpersonalen känner att de har resurser, kunskap och stöd. Brister 

gällande kunskap kan leda till en ineffektiv omvårdnad vid BPSD, varför teoretisk och klinisk 

utbildning kan gynna vårdpersonalens hantering av symtomen. Genom att hjälpa vårdpersonal att 

identifiera och hantera bakomliggande orsaker till symtom och beteenden kan dessa samt 

vårdpersonalens upplevda stress minskas (McCabe et al., 2015).  

 

En god vård och omvårdnad vid BPSD bygger på individualiserad, det vill säga personcentrerad 

vård eftersom att de utlösande faktorerna samt symtomen skiljer sig från person till person 

(Scales et al., 2018). Den personcentrerade vården kan enligt Jessop et al. (2017) effektivt 

förebygga och minska BPSD symtom. Att fokusera på individen som en enskild person kan 

förbättra utgångspunkten för interventioner (Resnick et al., 2016). Behoven och de utlösande 

faktorerna hos en individ som lever med BPSD, beskriver Scales et al. (2018) förändras med 

tiden och interventioner för att mildra symtomen kan därmed behöva utvecklas. Det är därför 

viktigt att kontinuerligt bedöma och utvärdera interventionerna och omvårdnaden för den 

enskilda individen, för att kunna anpassa och genomföra en personcentrerad vård. Enligt Resnick 

et al. (2016) är det även viktigt med utbildning av vårdpersonal om hur ett personcentrerat 

förhållningssätt genomförs vid vården av personer med BPSD, då en god 

kommunikationsförmåga och ett bra samarbete kan minska graden av symtomen. Svårigheter 

som uppmärksammats vid genomföring av personcentrerad vård vid BPSD är avsaknaden av 

pengar, tid, personal och engagemang (Jessop et al., 2017).  

 

Det verkar finnas en fortsatt användning av antipsykotiska mediciner trots att det framtagits 

riktlinjer för behandling av BPSD och bevis på att det förekommer risker och biverkningar vid 

användning av antipsykotiska preparat (Jessop et al., 2017; Perkins, 2012). Anledningen till att 

antipsykotika används i stor utsträckning ligger, enligt Almutairi, Masters och Donyai (2018) i 
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att det tidigare har använts och betraktats som ett botemedel, som vidare lett till att antipsykotika 

alltid bör ordineras vid demens, trots att det görs försök till att minska den olämpliga 

förskrivningen. Enligt Perkins (2012) finns det ännu ingen farmakologisk behandling vid BPSD 

som är Food and Drug Administration (FDA) godkänd, därmed har läkemedel som använts och 

används vid BPSD föreskrivits utan indikation. FDA är en statlig myndighet i USA som reglerar 

framtagandet av nya läkemedel (US Food and Drug Administration, 2018). Vid användning av 

antipsykotika hos äldre patienter med demens finns en ökad risk för kardiovaskulära förändringar 

(Almutairi et al., 2018) och biverkningar såsom sedering, ortostatisk hypotension, förvirring, 

försämrad kognitiv funktion, akatisi, samt även en hög risk för dödsfall (Perkins, 2012). 

 

Det krävs en ökad förståelse och kunskap om risker vid användning av antipsykotiska läkemedel 

hos personer med BPSD (Khan & Curtice, 2011). Biverkningar av farmakologiska behandlingar 

såsom antipsykotika och bensodiazepiner har bidragit till en framtagning av alternativa 

behandlingar för BPSD (de Oliveira et al., 2015). I de fall då symtomen visar på ett farligt 

beteende hos den drabbade eller att denne är drabbad av en psykos, bör en medicinsk behandling 

övervägas (Perkins, 2012). Rekommendationen är dock att behandlingen av BPSD symtom i 

första hand, bör bestå av icke-farmakologiska interventioner (Almutairi et al., 2018; de Oliveira 

et al., 2015; Läkemedelsverket, 2008; Perkins, 2012).  

 

Utifrån aspekten att befolkningen blir äldre och den okunskap som finns i den kliniska 

verksamheten idag, är forskningen om BPSD och icke-farmakologiska interventioner samt dess 

påverkan oerhört viktig. Det är sjuksköterskans ansvar att leda omvårdnadsarbetet och genom 

ökad kunskap av BPSD kan onödigt lidande för patient, närstående samt vårdpersonal minskas 

eller förhindras. En ökad kunskap om icke-farmakologiska interventioner kan bidra till att 

minska onödigt användande av antipsykotiska läkemedel vid BPSD. Kunskapen kan även bistå 

sjuksköterskan i den kliniska verksamheten genom att vara förslag på olika interventioner, för att 

genom ett personcentrerat förhållningssätt hitta en intervention som passar den enskilda 

individens behov.  
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Syftet med denna studie var att sammanställa kunskap om icke-farmakologiska interventioner 

vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD). De frågeställningar som 

besvaras är:  

1. Vilka icke-farmakologiska interventioner används vid BPSD symtom. 

2. Hur påverkar interventionerna symtom vid BPSD. 

 

Metod 

Litteratursökning 

En systematisk sökning utfördes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO, som redovisas 

i tabell 1.1, 1.2 och 1.3. En pilotsökning med söktermerna; BPSD, Behavioral and psychological 

symptoms of dementia och Intervention, användes för att kontrollera om tillräckligt med 

underlag för valt ämne fanns utifrån den bestämda syftesformuleringen (jfr. Backman, 2016, 

s.169-170). Efter pilotsökningen utvärderades sökresultatet genom att läsa rubriker och abstrakt 

från databasernas sökträffar, därefter utfördes den systematiska sökningen med utökade sökord 

för att ytterligare kunna specificera sökresultatet (jfr. Karlsson, 2012, s.110). Med hjälp av fritext 

och ämnesord, såsom MeSH-termer, CINAHL Headings och Thesaurus av psykologiska Index 

termer, formulerades korrekta sökord (jfr. Karlsson, 2012, s.104-105). I enlighet med Willman, 

Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016, s.69) kontrollerades sökorden i de valda databasernas 

ämnesordlista för att se över om korrekt benämning och ordval använts. I PubMed och i PsycInfo 

hittades inga MeSH-termer eller Index termer för det valda ämnet och i CINAHL fanns det 

endast en CINAHL Headings, “Nursing interventions”, att använda. Därför användes sökord i 

fritext. Funktionen booleska operatorer applicerades och sökorden lades ihop med termerna 

AND och NOT som avgränsade, och OR som expanderade sökningen (jfr. Karlsson, 2012, 

s.106-107).  

 

I den systematiska sökningen användes sökorden; Neuropsychiatric symptoms, Behavioral and 

psychological symptoms of dementia, BPSD, Nursing interventions, Intervention, 

Non-pharmacological interventions och Caregiver i databaserna CINAHL och PsycInfo. I 

databasen PubMed användes sökorden; Behavioral and psychological symptoms of dementia, 
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Behavioural and psychological symptoms of dementia, BPSD, Neuropsychiatric symptoms, 

NPS, Intervention, Nursing intervention, Nonpharmacological, Non pharmacological, 

Non-pharmacological och Pharmacological. Det framkom i databasen PubMed att beroende på 

stavning, “behavioral” eller “behavioural”, “non pharmacological”, “non-pharmacological” eller 

“nonpharmacological”, gavs det olika antal sökträffar. Därav inkluderades alla stavningar på 

dessa söktermer i den slutgiltliga sökningen i PubMed.  

 

Inklusionskriterier var icke-farmakologiska interventioner för BPSD och exklusionskriterier var 

medicinska- och farmakologiska interventioner samt kvalitativa studier som beskrev 

omvårdnadspersonal eller närståendes upplevelser. Begränsningar i PubMed var engelska, 

publicerade mellan år 2008-2018 och full text. Begränsningar i CINAHL var engelska, 

publicerade mellan år 2008-2018, fulltext och peer reviewed och begränsningarna i PsycInfo var 

engelska, publicerade mellan år 2008-2018 och full text. Den slutgiltiga databassökningen 

presenteras i löpande text där det ges en beskrivning om hur artiklarna valdes ut efter genomgång 

av titel och abstrakt, samt i tabell 1.1, 1.2 och 1.3.  

 

I tabell 1.1 presenteras sökträffar i databasen CINAHL, av dessa valdes åtta artiklar ut. 43 

artiklar valdes bort utifrån metoddesign, översikter eller protokoll och 23 artiklar valdes bort då 

deras intervention var farmakologisk eller använde sig av en medicinsk behandling som 

intervention. Tolv artiklar valdes bort där utgångspunkten var upplevelser hos 

omvårdnadspersonal eller närstående, 95 artiklar sorterades ut där BPSD symtom inte 

undersöktes och 26 artiklar valdes bort då ingen intervention studerades, samt valdes det bort två 

artiklar på grund av duplicering. 
 

Tabell 1.1 Översikt av litteratursökning. 

Syftet med sökning: Sammanställa kunskap om icke-farmakologiska interventioner vid Beteendemässiga och 
Psykiska Symtom vid Demens (BPSD). 

 

CINAHL 2018 09 11 Begränsningar: English language; Peer reviewed; Fulltext; Published date: 2008-2018 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 FT Neuropsychiatric symptoms 984 

2 FT Behavioral and psychological symptoms of dementia 546 

*CH - CINAHL Headings termer i databasen CINAHL. *FT - Fritextsökning. 
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Fortsättning, Tabell 1.1 Översikt av litteratursökning. 

Syftet med sökning: Sammanställa kunskap om icke-farmakologiska interventioner vid Beteendemässiga och 
Psykiska Symtom vid Demens (BPSD). 

 

CINAHL 2018 09 11 Begränsningar: English language; Peer reviewed; Fulltext; Published date: 2008-2018 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

3 FT BPSD  190 

4 FT 1 OR 2 OR 3 1421 

5 CH Nursing interventions 2168 

6 FT Intervention 130025 

7 
 

FT non-pharmacological interventions 576 

8  5 OR 6 OR 7 13025 

9  4 AND 8 349  

10  Caregiver 19646 

11  9 NOT 10 209 8 

*CH - CINAHL Headings termer i databasen CINAHL. *FT - Fritextsökning. 
 

I tabell 1.2 presenteras sökträffar i databasen PubMed, av dessa valdes sju artiklar ut. 14 artiklar 

valdes bort utifrån metoddesign, fem artiklar valdes bort då deras intervention var farmakologisk, 

tre artiklar bortsågs vid ingen tillgång till full artikel och sju artiklar valdes bort där 

utgångspunkten var upplevelser hos omvårdnadspersonal eller närstående. Fem artiklar 

sorterades ut där BPSD symtom inte undersöktes, en artikel valdes bort där interventionerna 

jämfördes och fem artiklar valdes bort där ingen intervention studerades.  

 
Tabell 1.2 Översikt av litteratursökning. 

Syftet med sökning: Sammanställa kunskap om icke-farmakologiska interventioner vid Beteendemässiga och 
Psykiska Symtom vid Demens (BPSD). 

 

PubMed 2018 09 11 Begränsningar: English; Publication date from 2008/01/01 to 2018/12/31; FullText 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 FT Behavioral and psychological symptoms of dementia 1778 

2 FT Behavioural and psychological symptoms of dementia 1567 

3 FT BPSD 594 

4 FT Neuropsychiatric symptoms 10977 

*MSH - MeSH termer i databasen PubMed. *FT - Fritextsökning. 
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Fortsättning, Tabell 1.2 Översikt av litteratursökning. 

Syftet med sökning: Sammanställa kunskap om icke-farmakologiska interventioner vid Beteendemässiga och 
Psykiska Symtom vid Demens (BPSD). 

 

PubMed 2018 09 11 Begränsningar: English; Publication date from 2008/01/01 to 2018/12/31; FullText 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

5 FT NPS 22655 

6  1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 35063 

7 FT Intervention 3649939 

8 FT Nursing Intervention 110917 

9  7 OR 8 3649939 

10 FT nonpharmacological 2036 

11 FT non pharmacological 612704 

12 FT non-pharmacological 4065 

13 FT pharmacological 992972 

14  10 OR 11 OR 12 NOT 13 1221 

15  6 AND 9 AND 14 47 7 

*MSH - MeSH termer i databasen PubMed. *FT - Fritextsökning. 
 

I tabell 1.3 presenteras sökträffar i databasen PsycInfo, av dessa valdes 11 artiklar ut. 52 artiklar 

valdes bort utifrån metoddesign, 44 artiklar valdes bort till följd av en farmakologisk 

intervention, tre artiklar bortsågs ifrån vid ingen tillgång till full text och nio artiklar valdes bort 

där utgångspunkten var upplevelser hos omvårdnadspersonal eller närstående. 91 artiklar 

sorterades ut där BPSD symtom inte undersöktes och 38 artiklar valdes bort om ingen 

intervention studerades samt så valdes sju artiklar bort på grund av duplicering.  

 
Tabell 1.3 Översikt av litteratursökning. 

Syftet med sökning: Sammanställa kunskap om icke-farmakologiska interventioner vid Beteendemässiga och 
Psykiska Symtom vid Demens (BPSD). 

 

PsycInfo 2018 09 18 Begränsningar: English language; Peer reviewed; Fulltext; Published date: 2008-2018 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 FT Neuropsychiatric symptoms 1493  

2 FT Behavioral and psychological symptoms of dementia 616  

*ED - Thesaurus Index termer i databasen PsycInfo. *FT - Fritextsökning. 
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Fortsättning, Tabell 1.3 Översikt av litteratursökning. 

Syftet med sökning: Sammanställa kunskap om icke-farmakologiska interventioner vid Beteendemässiga och 
Psykiska Symtom vid Demens (BPSD). 

 

PsycInfo 2018 09 18 Begränsningar: English language; Peer reviewed; Fulltext; Published date: 2008-2018 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

3 FT BPSD  
 

459 

4  1 OR 2 OR 3 2100 

5 FT Nursing intervention 1478 

6 FT Intervention 164648 

7 FT Non-pharmacological interventions 
 

411 

8  5 OR 6 OR 7 164648 

9 FT Caregiver 23420 

10  4 AND 8 419 

11  10 NOT 9             255 11 

*ED - Thesaurus Index termer i databasen PsycInfo. *FT - Fritextsökning.. 

 

I enligt med Holopainen, Hakulinen-Viitanen och Tossavainen (2008) gjordes en noggrann 

genomgång av de valda artiklarna efter litteratursökningen för att kunna utvärdera om studierna 

uppmätte de valda kriterierna och svarade på frågeställningarna. Totalt valdes 26 artiklar ut för 

analys och presenteras nedan i tabell 2 med studiernas kondenserade huvudfynd samt med 

kvaliteten på artiklarna. 

 

Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=26). 

Författare/år/ 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare  Metod Huvudfynd Kvalitet 

Balzotti et al., 
2018, Italien 

RCT (n=30) Frågeformulä 
/Statistisk analys 

Interventionerna visade 
förbättring av agitation, 
depression, irritabilitet och apati. 

Hög 

Chen et al., 
2014,  
Taiwan 

Kohort-
studie 

(n=104) Frågeformulär och 
Numerisk 
bedömningsskala 
/Statistisk analys 

Den icke-farmakologiska 
interventionen visade en positiv 
effekt på BPSD. 

Hög 
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Fortsättning, Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=26). 

Författare/år/ 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare  Metod Huvudfynd Kvalitet 

Dechamps et 
al., 2010, 
Frankrike 

RCT (n=49) Frågeformulär, 
Numerisk 
bedömningsskala/ 
Statistisk analys 

Interventionen visades vara en 
effektiv metod för minskning av 
BPSD symtom. 

Hög 

Demange et 
al., 2018, 
Frankrike 

Kvasi- 
experi-
mentell 
studie 

(n=17) Frågeformulär 
/Statistisk samt 
kvalitativ analys 

Interventionen minskade negativ 
affektivitet hos agiterade 
patienterna mer signifikant än de 
av deprimerade patienter. 
Kvalitativt perspektiv visar att 
interventionen stimulerar positiv 
affektivitet och att minnas gamla 
minnen.  

Hög 

de Oliveira et 
al., 2017, 
Brasilien  

RCT (n=21) Numerisk 
bedömningsskala 
/Statistisk analys 

Den icke-farmakologiska 
interventionen verkar vara 
effektiv för att minska 
förekomsten av NPS. 

Hög 

Deudon et al., 
2009, 
Frankrike 

RCT (n=306) Frågeformulär och 
Numerisk 
bedömningsskala 
/Statistisk analys 

Interventionen visade sig 
minskade BPSD hos personer 
med svår demens. 

Hög 

DiNapoli, 
Scogin, 
Bryant, 
Sebastian & 
Mundy, 2016, 
U.S.A 

RCT (n=52) Frågeformulär och 
Numerisk 
bedömningsskala 
/Statistisk analys 

Interventionen visades vara en 
lovande behandling av BPSD. 
 

Medel 
 

Fischer-Terwo
rth & Probst, 
2011, 
Tyskland 

CCT (n=49) Frågeformulär och 
Numerisk 
bedömningsskala 
/Statistisk analys 

Interventionen kan bidra till att 
öka psykiskt välbefinnande hos 
patienter med demens. 

Medel 

Ikemata & 
Momose, 
2017,  
Japan 

CCT (n=37) Frågeformulär och 
Numerisk 
bedömningsskala 
/Statistisk analys 
 

Interventionen visade sig 
förbättra BPSD symtomen. 

Hög 

Lichtwarck et 
al., 2018, 
Norge 

RCT (n=229) Frågeformulär och 
Numerisk 
bedömningsskala/ 
Statistisk analys 

Den icke-farmakologiska 
interventionen visade reducering i 
agitation. 

Medel 

Mapelli, Di 
Rosa, Nocita 
& Sava, 2013,  
Italien 

RCT (n=30) Numerisk 
bedömningsskala/ 
Statistisk analys 

Resultatet tyder på att 
interventionen skulle kunna 
förbättra kognition samt  BPSD 
symtom. 

Medel 
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Fortsättning, Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=26). 

Författare/år/ 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare  Metod Huvudfynd Kvalitet 

Maseda et al., 
2018, Spanien 

RCT (n=21) Numerisk 
bedömningsskala 
/Statistisk analys 

Båda interventionerna har visat 
sig effektiva icke-farmakologiska 
behandlingar för hantering av 
BPSD symtom. 

Medel 

Mossello et 
al., 2011, 
Italien 

Kohort-
studie 

(n=10) Frågeformulär och 
Numerisk 
bedömningsskala 
/Statistisk analys 

Interventionen var associerad 
med minskad ångest och sorg och 
en ökning i positiva känslor och 
motorisk aktivitet. 

Hög 

Moyle et al., 
2014, 
Australien 

RCT (n=55) Frågeformulär och 
Numerisk 
bedömningsskala 
/Statistisk analys 

Interventionen visade ingen större 
effekt vid minskning av BPSD 
symtom. 
 

Hög 

Neville, 
Henwood, 
Beattie & 
Fielding, 
2014, 
Australien 

Kohort-
studie 

(n=24) Frågeformulär och 
Numerisk 
bedömningsskala 
/Statistisk analys 

Interventionen visade på en 
minskning av BPSD  symtom och 
förbättring av psykiskt 
välbefinnande.  

Medel 

Nordgren & 
Engström, 
2014,  
Sverige 

Kvasi- 
experi-
mentell 
studie 

(n=33) Frågeformulär och 
Numerisk 
bedömningsskala 
/Statistisk analys 

Intervention kan minska 
beteendemässiga symtom hos 
personer med demens. 

Medel 

Olsen et al., 
2016,  
Norge 

RCT (n=58) Numerisk 
bedömningsskala 
/Statistisk analys 

Interventionen kan ha en positiv 
effekt på depressionssymtom och 
livskvalitet. 

Medel 

Phillips, 
Reid-Arndt & 
Pak, 2010, 
U.S.A 

Kvasi- 
experi-
mentell 
studie 

(n=56) Frågeformulär och 
Numerisk 
bedömningsskala 
/Statistisk analys 

Interventionen visade ökad 
glädje, bättre kommunikation, 
högre nöjdhet och minskade 
depressiva symtom. 

Medel 

Pieper et al., 
2016, 
Nederländerna 
 

RCT (n=288) Frågeformulär och 
Numerisk 
bedömningsskala/ 
Statistisk analys 

Interventionen visade sig 
effektivt minska BPSD symtom. 
 

Hög 

Raglio et al., 
2015, 
Italien 

RCT (n=120) Frågeformulär och 
Numerisk 
bedömningsskala 
/Statistisk analys 

Interventionerna visade en 
förbättring av BPSD symtom.  
 

Hög 

Sakamoto, 
Ando & 
Tsutou, 2013, 
Japan 

RCT (n=39) Numerisk 
bedömningsskala 
/Statistisk analys 

Interventionerna kan minska 
BPSD orsakad stress hos 
personer med svår demens. 
 

Hög 
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Fortsättning, Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=26). 

Författare/år/ 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare  Metod Huvudfynd Kvalitet 

Sánchez et al., 
2016, 
Spanien 

RCT (n=32) Frågeformulär och 
Numerisk 
bedömningsskala 
/Statistisk analys 

Interventionen visade positiv 
effekt på BPSD symtom. 
 

Medel 

Suzuki et al., 
2010, 
Japan 

CCT (n=40) Frågeformulär och 
Numerisk 
bedömningsskala 
/Statistisk analys 

Interventionen visade sig kunna 
minska BPSD. 
 

Hög 

Thomas et al., 
2017,  
U.S.A 
 

Kohort-
studie 

(n=25716) Klinisk 
bedömningsformulär/ 
Statistisk analys 

Interventionen kan associeras 
med minskningar av 
BPSD-symtom hos personer med 
demenssjukdom på särskilda 
boenden. 

Låg 

Van Haitsma 
et al., 2015, 
U.S.A 
 

RCT (n=180) Frågeformulär och 
Numerisk 
bedömningsskala 
/Statistisk analys 

Studien visar deltagarna var 
lyckligare och mindre arg efter en 
anpassad intervention jämfört 
med en standardiserad 
intervention. 

Hög 

Yoshiyama, 
Arita & 
Suzuki, 2015, 
Japan 
 

Rando-
miserad 
överko-
rsnings 
studie 

(n=14) Frågeformulär och 
Numerisk 
bedömningsskala 
/Statistisk analys 

Interventionen visade en 
förbättring av BPSD symtom. 

Hög 

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen utfördes med hjälp av granskningsmallar från Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering (SBU, 2014); Mall för kvalitetsgranskning av 

observationsstudier och Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier. Procentindelning 

tillämpades (hög kvalitet 80-100%, medel kvalitet 70-79%, låg kvalitet 60-69%), där poäng 

tilldelas de olika svarsalternativen från de relevanta granskningsmallarna enligt följande; Ja - 1 

poäng, Nej - 0 poäng, Oklart - 0 poäng och vid ej tillämpligt alternativ togs frågan bort (jfr. 

Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s.95-96). En artikel blev av låg kvalitet på grund av en hög 

risk för behandlingsbias och av en medel risk för bedömningsbias.  
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Analys 

Analysen av denna studie genomfördes med en innehållsanalys. Denna innehållsanalys 

analyserades utifrån metodartikeln skriven av Holopainen et al. (2008). En innehållsanalys utförs 

enligt Holopainen et al. med hjälp av meningsenheter, det vill säga uttagna meningar eller 

textstycken från materialet som svarar på syftet. Vidare kondenseras dessa meningsenheter, 

vilket betyder att meningsenheterna koncentreras så att det viktiga av innehållet beskrivs. De 

kondenserade meningsenheterna kombineras sedan ihop till underkategorier som därefter 

kombineras ihop under huvudrubriker. Detta är enligt Holopainen et al. en metod som är högst 

lämplig för analys av artiklar och annat skriftligt material.  

 

Valda artiklar lästes noggrant igenom innan analysprocessen påbörjades. Analysen påbörjades 

genom att studiernas resultat noggrant lästes igenom individuellt ett flertal gånger, för att få en 

bra överblick av materialet, sedan lästes materialet igenom gemensamt av författarna för att 

kontrollera att förståelsen var likvärdig. Resterande del av analysen genomfördes även 

gemensamt. De två frågeställningar, som bestämdes utifrån syftet valdes ut till förutbestämda 

huvudrubriker; Interventioner och Interventionens påverkan. Under den första huvudkategorin, 

Interventioner, valde författarna att extrahera meningsenheter som beskrev vilken intervention 

som använts i studien och hur den genomfördes. Det framkom totalt 69 meningsenheter och den 

första kategoriseringen skapade 29 subkategorier, där meningsenheterna organiserades utefter 

vilken intervention som användes. Dessa 29 subkategorier sammanställdes och organiserades 

sedan till sju underkategorier som döptes baserat på interventionens karaktär; aktivitet, 

djurassisterad, kognitiv, musikterapi, riktlinje, sensorisk och övrig, i enlighet med Holopainen et 

al. För att svara på den andra huvudrubriken, Interventionens påverkan, granskades artiklarnas 

resultat och det extraherades ut meningsenheter. Totalt framkom det 150 meningsenheter utifrån 

studiernas resultat. Dessa meningsenheter översattes och kondenserades i en tabell, som stöd för 

att organisera och kategorisera, i enlighet med Holopainen et al. De 150 meningsenheterna 

organiserades först till 24 subkategorier vars innehåll var baserat på vilket BPSD symtom som 

påverkades, därefter sammanställdes de 24 subkategorierna under sex slutgiltiga underkategorier; 

BPSD, affektiva, hyperaktivitet, apati, psykos och psykosocialt.  
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Resultat 

Av analysen framkommer det 29 interventioner utifrån 26 artiklar. Av dessa interventioner 

visade 52% på endast förbättringar av BPSD symtomen och 3% visade på enbart försämring av 

BPSD symtom. 45% av interventionerna visade på positiva förändringar och/eller ingen skillnad 

och/eller försämring av symtom vid BPSD. 

 

Interventioner 

Till frågeställningen, vilka icke-farmakologiska interventioner används vid BPSD symtom, 

framkom sju kategorier som presenteras i tabell 3 samt i löpande text där det ges en beskrivning  

om hur interventionerna genomfördes. 
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Aktivitet 

I litteraturstudiens resultat framkom det sex aktiviteter som intervention för att minska BPSD 

(Chen et al., 2014; de Oliveira et al., 2017; DiNapoli, Scogin, Bryant, Sebastian & Mundy, 2016; 

Ikemata & Momose, 2017; Neville, Henwood, Beattie & Fielding, 2014; Van Haitsma et al., 

2015). I studien av Chen et al. (2014) utfördes interventionen som ett organiserat program med 

musikterapi, orienteringsutbildning, konst-kognitiv verksamhet som målning och fysiska 

aktiviteter som bollspel. Individualiserade aktiviteter användes i studierna av de Oliveira et al. 

(2017), DiNapoli et al. (2016) och Van Haitsma et al. (2015), där aktiviteterna framtogs genom 

antingen information om individen eller genom att individen själv fick välja aktivitet. Progressiv 

muskelavslappning genomfördes under 15 minuter varje dag i en gruppmiljö med instruktioner 

för hur avslappningsövningarna skulle utföras, detta förklarades både verbalt och via gester 

(Ikemata & Momose, 2017) och i studien av Neville et al. (2014) utfördes det 45 minuters 

gruppsessioner med vattenövningar för styrka, smidighet, flexibilitet, balans och avkoppling.  
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Djurassisterad 

Fyra djurassisterade interventioner framkom ur litteraturstudiens resultat som intervention för att 

förbättra BPSD (Demange et al., 2018; Mossello et al., 2011; Nordgren & Engström, 2014; 

Olsen et al., 2016). Kort social robotbaserad intervention, utfördes med hjälp av roboten Paro, 

som är en imitation av en Grönlands sälunge och som är utrustad med ljud, taktil, 

ljudigenkänning samt designad för att spåra mänsklig rörelse och uppmärksamma om någon 

interagerar med den (Demange et al., 2018). Hundassisterad intervention utfördes via interaktion 

med en hund, genom att exempelvis mata, klappa, leka eller prata med (Mossello et al., 2011; 

Nordgren & Engström, 2014; Olsen et al., 2016). 

 

Kognitiv 

I litteraturstudiens resultat framkom det två kognitiva interventioner för att minska BPSD 

(Dechamps et al., 2010; Mapelli, Di Rosa, Nocita & Sava, 2013). Interventionen 

individualiserade kognitiva åtgärder, utfördes i studien av Dechamps et al. (2010) och bestod av 

fem olika fysiska övningar som inkluderade balans, stretching och styrka. Interventionen 

kognitiv stimulansbehandling, utfördes av Mapelli et al. (2013) och bestod av individuellt 

strukturerade övningar inom fem områden såsom minne, språk, rum och tidsorientering, 

uppmärksamhet och logik.  

 

Musikterapi 

Sex musikterapi-interventioner framkom från litteraturstudiens resultat (Fischer-Terworth & 

Probst, 2011; Maseda et al., 2018; Raglio et al., 2015; Sakamoto, Ando & Tsutou, 2013; Thomas 

et al., 2017). Individualiserat lyssnande på musik utfördes genom att skapa musiklistor utifrån 

musikaliska preferenser (Maseda et al., 2018; Raglio et al., 2015; Sakamoto et al., 2013; Thomas 

et al., 2017). Musikterapi med en musikterapeut som intervention utfördes med allsång och 

interaktion med musikinstrument (Fischer-Terworth & Probst, 2011; Raglio et al., 2015). 
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Riktlinje 

I litteraturstudiens resultat framkom det tre riktlinje-interventioner som utbildar, guidar och 

vägleder omvårdnadspersonal för att minska BPSD (Deudon et al., 2009; Lichtwarck et al., 

2018; Pieper et al., 2016).  

 

Sensorisk  

Det framkom ur litteraturstudiens resultat tre massage-interventioner för att förbättra symtomen 

vid BPSD (Moyle et al., 2014; Suzuki et al., 2010; Yoshiyama, Arita & Suzuki, 2015). 

Interventionerna bestod av fotmassage (Moyle et al., 2014), taktil massage (Suzuki et al., 2010) 

och handmassage med aroma behandling (Yoshiyama et al., 2015). Det framkom även två 

multisensoriska sessioner som intervention för att förbättra BPSD (Maseda et al., 2018; Sánchez 

et al., 2016). De båda studierna utförde de multisensoriska sessionerna i ett snoezelen-rum, ett 

rum där alla sinnen utom smak stimuleras. 

 

Övrig 

I litteraturstudiens resultat framkom det tre övriga interventioner för att minska BPSD (Balzotti 

et al., 2018; Phillips, Reid-Arndt & Pak, 2010). Gest-verbal behandlinga utfördes genom ikoniska 

gester såsom hand- eller kroppsrörelser som illustrerar betydelsen eller innehållet av olika ord 

eller meningar (Balzotti et al., 2018), dock-terapib utfördes genom att låta deltagarna hålla, 

känna, krama, mata och klä på en docka (Balzotti et al., 2018) och kreativt berättande program 

som utfördes i grupper där fantasi, spontanitet och kreativitet stimulerades (Phillips et al., 2010). 

 

Interventionens påverkan 

Till frågeställningen, hur påverkar interventionerna symtom vid BPSD, framkom det sex 

kategorier som presenteras i tabell 4 samt i löpande text beskrivs det hur interventionen påverkar 

de olika BPSD symtomen. 
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BPSD 

Under denna kategori redovisas BPSD symtom i sin helhet. Studierna i litteraturstudien har inte 

endast mätt påverkan på de enskilda symtomen vid BPSD, utan här presenteras symtomen 

tillsammans som en enhet. Det påvisades en förbättring för 75% av interventionerna, en 

försämring för 12,5% och ingen förändring för 12,5% av interventionerna vid påverkan av 

BPSD.  

 

Vid aktivitet- (DiNapoli et al., 2016; Ikemata & Momose, 2017; Neville et al., 2014), kognitiv- 

(Dechamps et al., 2010; Mapelli et al., 2013;), musikterapi- (Fischer-Terworth & Probst, 2011; 

Raglio et al., 2015; Thomas et al., 2017), djurassisterad- (Nordgren & Engström, 2014), riktlinje- 

(Pieper et al., 2016) och övrig interventionb (Balzotti et al., 2018) påvisades en förbättring av 

BPSD symtom vid post-intervention. Vid övriga- (Balzotti et al., 2018) och sensorisk 

intervention (Yoshiyama et al., 2015) sågs det ingen förändring mellan pre- och 

post-intervention, medan det för musikterapi- (Sakamoto et al., 2013) och vid 

aktivitet-intervention (Chen et al., 2014) sågs signifikanta försämringar av BPSD vid uppföljning 

efter avslutade interventioner. 

 

Affektiva symptom 

Affektiva symtom består av depression, mani/hypomani, ångest/oro, irritabilitet och affektiv 

störning. Dock framkom endast symtomen depression, ångest, irritabilitet och affektiv störning 
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efter analysen i översikten. Det visades en förbättring för 82% av interventionerna, en försämring 

för 6% och ingen förändring för 12% av interventionerna vid affektiva symtom. 

 

Musikterapi-intervention visade på en förbättring av affektiva störningar post-intervention 

(Sakamoto et al., 2013). Vid musikterapi- (Fischer-Terworth & Probst, 2011), kognitiv- 

(Dechamps et al., 2010), aktivitet- (Fischer-Terworth & Probst, 2011) och övrig intervention 

(Balzotti et al., 2018) visades det förbättringar av symtomet irritabilitet.  

 

Ångestsymtomen visade en förbättring efter musikterapi-intervention (Fischer-Terworth & 

Probst, 2011; Sakamoto et al., 2013; Raglio et al., 2015). Efter djurassisterad- (Mossello et al., 

2011) och aktivitet-intervention (de Oliveira et al., 2017; Ikemata & Momose, 2017) visades 

förbättringar av ångestsymtom, medan det för aktivitet-intervention (Van Haitsma et al., 2015) 

inte sågs någon signifikant skillnad av ångestsymtom pre- och post-intervention.  

 

Vid djurassisterad- (Mossello et al., 2011; Olsen et al., 2016), kognitiv- (Dechamps et al., 2010), 

musikterapi- (Fischer-Terworth & Probst, 2011), riktlinje- (Lichtwarck et al., 2018; Pieper et al., 

2016), sensorisk- (Yoshiyama et al., 2015) och övrig interventiona,b (Balzotti et al., 2018), sågs 

det förbättringar av depressiva symtom post-intervention. Det påvisades ingen förändring av 

depression efter sensorisk intervention (Sánchez et al., 2016), förutom att det sågs en försämring 

vid uppföljning efter avslutad intervention. Vid övrig intervention (Phillips et al., 2010) visades 

det ett sämre resultat av depressiva symtom post-intervention.  

 

Hyperaktivitetssymtom 

Hyperaktivitets symtom består av psykomotorisk agitation, verbalt och fysiskt beteende, 

aggressivt och icke-aggressivt beteende, vandringsbeteende, ropbeteende och sömnstörningar. I 

analysen framkom symtomen agitation, verbal aggression, verbal icke-aggression, fysisk 

aggression, fysisk icke-aggression, motoriska beteenden och sömnstörningar. Det påvisades en 

förbättring för 72% av interventionerna, en försämring för 8% och ingen förändring för 20% av 

interventionerna vid hyperaktivitetssymtom. 
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Vid riktlinje- (Deudon et al., 2009; Lichtwarck et al., 2018; Pieper et al., 2016), aktivitet- (Chen 

et al., 2014; de Oliveira et al., 2017; Ikemata & Momose, 2017), musikterapi- (Fischer-Terworth 

& Probst, 2011), sensorisk- (Sánchez et al., 2016) och övrig interventionb (Balzotti et al., 2018) 

visades förbättringar av agitation post-intervention. Sensorisk intervention (Moyle et al., 2014) 

visade på en försämring av agitation. Efter djurassisterad- (Mossello et al., 2011; Olsen et al., 

2016) och sensorisk intervention (Yoshiyama et al., 2015) sågs det inga signifikanta förändringar 

av agitation, medan det för djurassisterad-intervention (Nordgren & Engström, 2014) direkt efter 

avslut och vid sex månaders uppföljning sågs en försämring av den verbala agitationen.  

 

Vid riktlinje-intervention (Deudon et al., 2009) sågs det en förbättring av verbal aggression till 

en början men efter halva tiden sågs det ingen signifikant skillnad. Efter sensorisk intervention 

(Moyle et al., 2014) sågs det en försämring av den verbala aggressionen. Verbalt icke-aggressivt 

beteende visade på en signifikant förbättring efter riktlinje-intervention (Deudon et al., 2009). 

Efter djurassisterad- (Mossello et al., 2011) och aktivitet-intervention (Van Haitsma et al., 2015) 

förbättrades det verbala beteendet.  

 

Sensorisk- (Sánchez et al., 2016; Suzuki et al., 2010) och musikterapi-intervention (Sakamoto et 

al., 2013) visade en förbättring av aggressivitet, medan det för riktlinje-intervention (Deudon et 

al., 2009) inte framkom någon skillnad av den fysiska aggressiviteten post-intervention. 

Djurassisterad- (Nordgren & Engström, 2014) och riktlinje-intervention (Deudon et al., 2009) 

visade på signifikanta förbättringar av fysisk icke-aggressivt beteende, medan det vid sensorisk 

intervention (Sánchez et al., 2016) inte sågs någon specifik skillnad. Kognitiv- (Dechamps et al., 

2010), musikterapi- (Fischer-Terworth & Probst, 2011; Sakamoto et al., 2013) och 

aktivitet-intervention (de Oliveira et al., 2017; Van Haitsma et al., 2015) påvisade förbättringar 

av motoriska symtom. Efter aktivitet-intervention (Van Haitsma et al., 2015) påvisades det även 

en lägre icke-verbal respons. Musikterapia- (Maseda et al., 2018) och sensorisk interventionb 

(Maseda et al., 2018) påvisade mindre uttråkning eller inaktivitet efter interventionen. Vid 

sensorisk interventionb (Maseda et al., 2018) sågs signifikant förbättring av aktivitet/alerthet. 
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Efter kognitiv- (Dechamps et al., 2010), aktivitet- (de Oliveira et al., 2017) och sensorisk 

interventionb (Maseda et al., 2018) sågs det signifikanta förbättringar av sömn.  

 

Apati symtom 

Apati, initiativlöshet, tillbakadragenhet och förlust av intressen är symtom som förekommer 

under apati symtom. I analysen framkom det symtom som apati och tillbakadragenhet. Det 

visades en förbättring för 80% av interventionerna och ingen förändring för 20% av 

interventionerna vid apati symtom. 

 

Musikterapi- (Fischer-Terworth & Probst, 2011), aktivitet- (Ikemata & Momose, 2017) och övrig 

interventiona,b (Balzotti et al., 2018) visade på förbättringar av apati. Det sågs ingen skillnad i 

tillbakadragande från omgivningen efter djurassisterad-intervention (Mossello et al., 2011). 

 

Psykossymtom 

Hallucinationer, vanföreställningar och felaktig identifiering tillhör kategorin psykossymtom. Ur 

studiens analys framkom vanföreställning och hallucination som symtom vid BPSD, men även 

symtomet hämningslöshet. Det visades en förbättring för 67% av interventionerna och ingen 

förändring för 33% av interventionerna vid psykossymtom. 

 

Aktivitet- (Chen et al., 2014) och musikterapi-intervention (Raglio et al., 2015; Sakamoto et al., 

2013) påvisade förbättringar av vanföreställningar post-intervention, medan det för musikterapi- 

(Fischer-Terworth & Probst, 2011) och riktlinje-intervention (Deudon et al., 2009; Lichtwarck et 

al., 2018) inte visade någon signifikant förändring gällande vanföreställningar. Symtomet 

hallucination sågs förbättras vid aktivitet- (Chen et al., 2014; de Oliveira et al., 2017) och 

kognitiv intervention (Dechamps et al., 2010). Vid riktlinje- (Deudon et al., 2009; Lichtwarck et 

al., 2018) och musikterapi-intervention (Fischer-Terworth & Probst, 2011) sågs ingen signifikant 

förändring, medan det visades en förbättring av hämningslöshet vid musikterapi-intervention 

(Raglio et al., 2015). 
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Psykiskt/Psykosocialt mående 

Det framkom av analysen att interventionerna påverkade psykiskt välbefinnande, känslor, 

avslappning, relationer och omgivning utöver de kända BPSD symtomen. Det påvisades en 

förbättring för 67% av interventionerna och ingen förändring för 33% av interventionerna vid 

psykiskt/psykosocialt mående.  

 

Psykiskt välbefinnande förbättrades efter aktivitet-intervention (Neville et al., 2014), men det 

sågs ingen förändring i humör vid musikterapi-intervention (Thomas et al., 2017) 

post-intervention. Musikterapi-intervention (Sakamoto et al., 2013) visade att det emotionella 

tillståndet förbättrades. Vid aktivitet- (Van Haitsma et al., 2015) och djurassisterad-intervention 

(Mossello et al., 2011) var uttrycket ilska oförändrat post-intervention. Efter djurassisterad- 

(Demange et al., 2018) och aktivitet-intervention (Van Haitsma et al., 2015) sågs det en 

förbättring av positiv affektivitet, såsom glädje och vakenhet, medan det vid riktlinje- 

intervention (Lichtwarck et al., 2018) inte fanns någon märkbar förändring vid affekter. 

Sensoriskb- (Maseda et al., 2018), musikterapia- (Maseda et al., 2018) och djurassisterad- 

intervention (Mossello et al., 2011) visade på signifikanta förbättringar vad gäller glädje/nöjdhet. 

Efter musikterapi-intervention (Sakamoto et al., 2013) uttrycktes det mer tydliga känslor såsom 

skratt, glädje och reminiscens och djurassisterad-intervention (Mossello et al., 2011) påvisade en 

signifikant förbättring av sorgsenhet post-intervention, medan det efter aktivitet-intervention 

(Van Haitsma et al., 2015) inte sågs någon signifikant skillnad av sorgsenhet.  

 

Djurassisterad-intervention (Mossello et al., 2011) påvisade en förbättrad attraktion och 

dragningskraft till omgivningen och miljön post-intervention, även sensoriskb- (Maseda et al., 

2018) och musikterapi-interventiona (Maseda et al., 2018) påvisade en förbättrad uppmärksamhet 

och fokusering på omgivningen och miljön post-intervention. Vid sensoriskb- (Maseda et al., 

2018) och musikterapi-interventiona (Maseda et al., 2018) sågs det signifikanta förbättringar av 

avslappning tio minuter efter interventionen jämfört med före, dock påvisade 

musikterapi-intervention högre förbättring än sensorisk intervention. Vid både sensoriskb- 
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(Maseda et al., 2018) och musikterapi-interventiona (Maseda et al., 2018) sågs det signifikanta 

förbättringar för interaktion och relatering till människor samt påvisade sensorisk interventionb 

(Maseda et al., 2018) en mer spontan socialisering. Efter aktivitet-intervention (Van Haitsma et 

al., 2015) sågs det en psykosocial förbättring och efter övrig intervention (Phillips et al., 2010) 

framkom det förbättrad social kommunikation än innan interventionen. 

 

Sammanfattning 

Det påvisades enbart förbättring för 48% av interventionerna medan 3% påvisade enbart 

försämringar. 14% visade på både förbättringar och försämringar, medan 34% av 

interventionerna visade på både förbättringar och ingen förändring. Av de 13 studier som mätt 

BPSD i sin helhet, påvisades det en förbättring i 85% av studierna. Vid de affektiva symtomen 

visade 87% av 15 studier en förbättring och i 62,5% av 8 studier förbättrades psykossymtomen. 

Apati symtomen förbättrades i 83% av 6 studier samt förbättrades de psykosociala symtomen i 

78% av 9 studier. Hyperaktivitetssymtomen påvisade en förbättring i 73% av 19 studier. 

Sammanfattningsvis påvisades det en förbättring av BPSD vid användandet av musikterapi, 

multisensorisk stimulering, robotbaserad intervention, individualiserade aktiviteter, progressiv 

muskelavslappning, taktil massage, kognitiv intervention, dock-terapi och riktlinjer, medan det 

vid användandet av fotmassage innebar en försämring. 

 

Diskussion 

Syftet med denna systematiska översikt var att sammanställa kunskap om icke-farmakologiska 

interventioner vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD). Denna översikt 

sammanställde kunskap utifrån totalt 26 studier om icke-farmakologiska interventioner och 

interventionens påverkan av BPSD symtom.  

 

Resultatdiskussion 

Kratz (2017) beskriver att icke-farmakologiska interventioner nu har intagit en större betydelse, 

och är baserade på en vetenskaplig grund för BPSD behandling inom hälso- och sjukvården. 

Resultatet av denna översikt visade att 97% av de icke-farmakologiska interventionerna gav 
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någon form av positiv effekt vid BPSD symtom, vilket redovisar att icke-farmakologiska 

interventioner visar effektivitet vid behandling av BPSD och detta stödjer Ueda, Suzukamo, Sato 

och Izumi (2013), SoS (2017) och Kratz (2017) som beskriver att icke-farmakologiska 

interventioner kan vara förstahandsval i behandlingen av BPSD. Enligt Kratz bör BPSD 

behandlas utifrån ett integrerat förhållningssätt, som består av både läkemedel och 

icke-farmakologiska interventioner för att uppnå bästa möjliga vård. Däremot bör 

farmakologiska behandlingar endast användas om de icke-farmakologiska interventionerna inte 

har gett någon effekt (Ueda et al., 2013; SoS, 2017; Kratz, 2017). Ueda et al. (2013) beskriver att 

farmakologiska behandlingar ska användas med försiktighet, då läkemedel som antipsykotika har 

många biverkningar och komplikationer samt ökar risken för mortalitet. Dessutom förklarar 

Ueda et al. att icke-farmakologiska interventioner kan användas på flertalet patienter av 

vårdpersonal och har praktiskt taget inga biverkningar. Utifrån de 26 studier som ingick i 

resultatet av denna översikt framkom det inga biverkningar vid interventionernas påverkan.  

 

Behandlingen av BPSD grundar sig i ett personcentrerad förhållningssätt där vårdpersonalens 

bemötande har ett stort inflytande på vårdkvalitén (SoS, 2017). Elpers, Amano, DeCoster och 

Johnson (2017) beskriver att utbildning av psykiska tillstånd kan positivt påverka hälso- och 

sjukvårdspersonalens attityder och bemötande. Dessutom beskriver SoS (2017) att ett 

personcentrerat förhållningssätt innebär att personen med demenssjukdom är i fokus och inte 

diagnosen. Utifrån Aberdeen, Leggat och Barraclough (2010) förhindrar ett problemcentrerat 

förhållningssätt, som består av fokus på tillståndet, det personcentrerade förhållningssättet. 

Icke-farmakologiska interventioner använder sig av ett personcentrerat förhållningssätt eftersom 

att de måste individanpassas utifrån personens förmågor, tycken och BPSD symtom (Backhouse, 

Killett, Penhale & Gray, 2016). Utifrån resultatet av denna översikt framkom interventioner 

såsom sensorisk-, djurassisterad- och musikterapi-interventioner, dessa interventioner beskriver 

SoS (2017) används i genomförandet av personcentrerad omvårdnad. Därigenom visar resultatet 

för översikten på att icke-farmakologiska interventioner som utförs genom ett personcentrerat 

förhållningssätt kan beskrivas som omvårdnadsinterventioner. Rokstad et al. (2013) beskriver att 

personcentrerad omvårdnad kan minska eller förebygga BPSD symtom. 
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Eftersom vård och omvårdnad vid demenssjukdom bör ske genom ett personcentrerat 

förhållningssätt, är det viktigt att hälso- och sjukvården arbetar för att höja personalens 

kunskaper, vilket skapar förutsättningar för en så god vård och omvårdnad som möjligt (SoS, 

2017; Kratz, 2017). Det framkommer från resultatet av denna översikt att riktlinjer och 

utbildning visade sig vara en effektiv icke-farmakologisk intervention för att minska eller lindra 

BPSD symtom. Svenskt Demenscentrum (2015) menar att bemötandet av beteendemässiga och 

psykiska symtom kräver kunskap, engagemang och samarbete inom hälso- och sjukvården. En 

effektiv användning av icke-farmakologiska interventioner, kräver att rätt personal har rätt 

utbildning och ett utbildningsprogram med innehåll av demens, stress och BPSD symtom, är 

därför till hjälp för att skapa en förståelse över individens behov istället för ett behov av kontroll 

hos personalen (Kolanowski, Fick, Frazer & Penrod, 2009; Laver, Clemson, Bennett, Lannin & 

Brodaty, 2014).  

 

Utifrån den kunskapsbrist som uppmärksammats, kan riktlinjer och utbildning vara ett 

förstahandsval vid behandlingen av BPSD symtom. Legere, McNeill, Martin, Acorn och An 

(2017) och Kolanowski et al. (2009) visar att en bristande kunskap och förståelse leder till att 

vårdpersonalen använder sig av omedelbara lösningar som inte är individualiserade, 

vetenskapligt grundade eller grundade i ett personcentrerat förhållningssätt. Denna bristande 

kunskap kan orsaka onödigt lidande, dessutom påvisar Kolanowski et al. en bristande kunskap 

om effektiviteten av icke-farmakologiska interventioner, då det framkommer att vårdpersonal 

anser att medicinering har bättre effekt än omvårdnadsinterventioner. Detta visar på att 

förståelsen av läkemedel och deras biverkningar är liten och resulterar i att vårdpersonal bortser 

från de individuella behoven och därmed blir omvårdnaden inte personcentrerad. 

 

Utifrån resultatet har musikterapi visat sig vara effektiv och den omvårdnadsintervention som 

kan användas för att bemöta BPSD genom ett personcentrerat förhållningssätt, något som även 

Abraha et al. (2017), McDermott, Orrell, och Ridder (2014), Ueda et al. (2013) och Ho et al. 

(2018) beskriver. Musikterapi ska utföras genom ett personcentrerat förhållningssätt för att vara 
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effektiv, det vill säga att musiken ska väljas ut individuellt oavsett om interventionen sker i 

grupp eller enskilt. Trots att musikterapi-interventionen kan anses vara enkel att tillämpa bör det 

uppmärksammas att beroende på verksamhet, om det är ett sjukhus eller om det är ett 

äldreboende, kan möjligheten för tillämpning av icke-farmakologiska interventioner vid BPSD 

skilja sig åt. White et al. (2016) beskriver att sjukhusmiljön ofta har svårt att implementera 

omvårdnadsinterventioner såsom aromaterapi, musikterapi och sensoriska interventioner på 

grund av brist på tid, utskrivning från avdelning samt akut sjukdom. 85% av de 26 studier som 

ingick i denna litteraturstudie, utfördes de icke-farmakologiska interventionerna på ett 

äldreboende medan resterande utfördes i en sjukhusmiljö. 

 

Aberdeen et al. (2010) anser att den kunskap som krävs för att behandla eller vårda personer med 

BPSD inte finns i den kliniska verksamheten idag. Detta bidrar till en minskad förmåga att 

bemöta och vårda personer drabbade av BPSD. Vidare beskriver Aberdeen et al. att det finns 

ringa förståelse för bakgrunden och utlösande faktorer, vilket medför att personer drabbade av 

BPSD sannolikt fortsätter att försämras. För att kunna integrera ett personcentrerat 

förhållningssätt i den kliniska verksamheten belyser Kratz (2017) och Svenskt Demenscentrum 

(2015) betydelsen av att utlösande faktorer eller utlösande situationer undersöks, åtgärdas eller 

undviks. Resultatet av denna systematiska översikt kan användas till att skapa en förkunskap om 

BPSD, vilka interventioner det finns och hur dessa interventioner påverkar BPSD symtom. 

Resultatet kan även generera en ökad förståelse om betydelsen av att vård och omvårdnad av 

personer med olika BPSD symtom bör vara personcentrerad. Utförandet av icke-farmakologiska 

interventioner kräver ingen enskild profession, utan all utbildad vårdpersonal inom hälso- och 

sjukvården kan utföra interventionerna och det är upp till varje verksamhet att skapa rutiner för 

detta. 

 

Metoddiskussion 

I enlighet med Holopainen et al. (2008) är den systematiska sökningen oerhört viktig. Vidare 

redogör Holopainen et al. att om sökningen är bristfällig eller ofullständig och om otillräckliga 
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eller felaktiga databaser har använts kan hela systematiska översikten vara felaktig och ge falska 

slutsatser. Vi anser att de valda söktermerna var av relevans och liknande sökord i alla tre 

databaser användes. Det finns en medvetenhet om en begränsning gällande valda sökord, då de 

består av fritext, trots detta anser vi att sökningen är lämplig och relevant. Under pilotsökningen 

observerades det ett litet antal artiklar som svarade på syftet desto tidigare årtal. Störst antal 

relevanta sökträffar sågs inom radien av 10 år, därav gjordes begränsningen till publicerade 

mellan år 2008-2018. Utifrån sökningen som utfördes fanns det svårigheter att begränsa 

sökträffarna ytterligare utan att sökträffarna blev för få och att vi gick miste om relevanta studier. 

Ett högt antal sökträffar valdes därför att granskas i databaserna CINAHL och PsycInfo, först 

utifrån rubriker och sedan abstrakt för att därefter kunna välja relevanta artiklar som svarade mot 

syftet.  

 

Enligt Holopainen et al. (2008) kan studiers metod användas som en inklusions- eller 

exklusionskriterie för att inkludera studier med hög evidensnivå. Dessutom beskriver Holopainen 

et al. att kvalitativ forskning samlar information om människors upplevelser och erfarenheter av 

deras hälsa och sjukdom. Därav använde vi kvalitativa upplevelser hos vårdpersonal och 

närstående som exklusionskriterier. Vi valde att exkludera kvalitativa upplevelser till följd av att 

det valda syftet inte inkluderade upplevelser, utan var formulerat utifrån ett kvantitativt 

perspektiv. Genom att presentera söktermer, inklusions- och exklusionskriterier beskriver 

Holopainen et al. att det ökar validiteten av studien, då läsarna själva kan se och besluta om 

valda studierna är relevanta. Därefter beskriver Holopainen et al. att en kvalitetsgranskning av 

valda artiklar ökar trovärdigheten av resultatet. Detta finns presenterat i löpande text samt i 

tabeller, vilket vi anser ökar validiteten och trovärdigheten av resultatet i denna litteraturstudie. 

 

En artikel av låg kvalitét inkluderades i analysen då den svarade på valda frågeställningar samt 

att exklusionskriterier för översikten inte innehöll kvalitét av studier. Holopainen et al. (2008) 

beskriver att när en litteratursökning genomförs ska forskaren ha i åtanke att inte alla publicerade 

studier nödvändigtvis är av hög kvalitet samt att inte alla opublicerade studier är av låg kvalitet. 

Syftet med översikten var att samla kunskap om interventioner, därför var kvalitetén för de olika 
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studierna inte av lika stor relevans jämfört med studiens innehåll. De valda artiklarna har använt 

sig av frågeformulärer och/eller numeriska bedömningsskalor, dessa har inte tagits med i 

resultatet om hur interventionerna påverkar symtom vid BPSD, utan omvandlats till textformat, 

antingen att symtomen förbättrats, försämrats eller ingen påverkan. Detta anser vi inte påverkar 

validiteten utan underlättar för läsaren vid förståelsen av resultatet.  

 

I enligt med Holopainen et al. (2008) kan kondenserade textenheter presenteras i en separat 

bilaga eller tabell för ökad validitet. Detta anses dock inte som en brist, då det i resultatet 

refererats kontinuerligt till valda artiklar, något som Holopainen et al. styrker. Det framkommer 

en risk för tolkat resultat trots försök till opartiskt perspektiv, detta i samband med kategorisering 

av frågeställningarna. Frågeställning nummer ett kategoriserades utifrån analysens resultat, 

medan frågeställning nummer två indelades i förutbestämda kategorier utifrån det valda ämnet 

(BPSD symtom). Analysen av textenheterna och kategoriseringen utfördes av två personer, något 

som Holopainen et al. rekommenderar för att minska risken för tolkning av resultatet. 

 

Författarna till denna översikt hade låg eller ingen förförståelse över ämnet BPSD, vilket minskar 

risken för tolkning av resultat och stärker validiteten enligt Priebe & Landström (2012, s.46). En 

svårighet som upplevdes vid genomförandet av den systematiska översikten var det tidskrävande 

arbetet. Holopainen et al. (2008) beskriver att genom en systematisk översikt går det utmärkt att 

sammanställa kunskap inom ett ämne. Detta gör att författarna anser att vald metod till valt syfte 

känns passande, då den valda metoden skapar förutsättningar till kännedom om BPSD. Dessutom 

anser författarna att den valda metodartikeln är relevant, lättläslig och lättförståelig.  

 

Slutsats 

Icke-farmakologiska interventioner bör vara förstahandsval vid behandling av BPSD symtom 

utifrån två viktiga aspekter. Icke-farmakologiska omvårdnadsinterventioner har inga 

biverkningar jämfört med farmakologisk behandling och att interventionerna bör tillämpas 

genom ett personcentrerat förhållningssätt. Farmakologisk behandling bör endast användas om 

den icke-farmakologiska interventionen inte har åstadkommit någon effekt och efter en noggrann 
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somatisk undersökning. Resultatet visade en positiv effekt av icke-farmakologiska 

interventioners påverkan med förbättring av BPSD symtom. Implementering av detta resultat i 

den kliniska verksamheten kräver kunskap om BPSD, omvårdnadsinterventioner och ett 

personcentrerat förhållningssätt. För att kunna förbättra eller förebygga BPSD symtom krävs det 

att ett personcentrerat förhållningssätt integreras i den kliniska verksamheten för att kunna utföra 

interventionerna, det vill säga vårdpersonal bör arbeta med ett personcentrerat förhållningssätt. 

Vårdpersonal som har brist på kunskap och förståelse väljer interventioner som gynnar 

personalen och inte patienten, därför krävs det vidare forskning kring personcentrerat 

förhållningssätt vid BPSD. De behövs även vidare forskning om riktlinjer för vårdpersonal, kring 

hur omvårdnads interventionerna ska tillämpas.  
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