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Sammanfattning 

 

Bakgrund: 
I Sverige kommer antalet personer med demenssjukdom att öka och nästan 

25 000 personer dör varje år till följd av sjukdomen. I samband med 

demenssjukdom kan beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) 

uppträda. Musik och musikterapi anses ha positiva effekter som kan bidra 

till att lindra oro och kan erbjudas i samband med olika behandlingar inom 

vården. 

Syfte: Syftet var att belysa musikens och musikterapins effekter hos patienter med 

beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. 

Metod: Studien är en litteraturöversikt baserad på tio vetenskapliga artiklar, nio av 

kvantitativ design och en kvalitativ. Dessa hittades genom sökningar i två 

databaser, PubMed och PsycINFO och begränsades till publikationer 

mellan 2011–2018. 

Resultat: Resultatet sammanfattades i två teman: effekter av musik och musikterapi i 

grupp vid BPSD och effekter av individuell musik och musikterapi vid 

BPSD. Resultatet visade att individuell musik och musikterapi i grupp 

minskar BPSD, exempelvis vid oro och agitation. Även välbefinnandet 

förbättrades hos personer med demenssjukdom samt kommunikation och 

relation mellan patient och vårdare. 

Diskussion: Det övergripande resultatet i litteraturöversikten tyder på att musik och 

musikterapi är en metod som kan minska beteendestörningar och visar på 

positiva effekter under BPSD. Detta arbetssätt behövs uppmärksammas för 

att ge stöd åt vårdarna som idag arbetar med dessa patienter. Studiens 

resultat diskuteras av författarna utifrån Jeans Watsons två valda karativa 

omvårdnadsfaktorer i resultatdiskussionen. Watson betonar vikten av att 

tillfredsställa individens fysiska, psykosociala, psykologiska och andliga 

behov ur en holistisk helhetssyn. 

Nyckelord: Demens, Musik, Musikterapi, Psykomotorisk Agitation, Beteendesymtom. 



  
 
 

 

Abstract 

Background: In Sweden, the number of people with dementia will increase and nearly 

25,000 people are dying each year because of the disease. In connection 

with dementia, behavioural and mental symptoms (BPSD) may occur. 

Music is considered to have positive effects that can help relieve anxiety 

and can be offered in conjunction with various treatments in healthcare. 

Aim: The aim was to illustrate the effects of music and music therapy in 

patients with behavioural and mental symptoms in dementia. 

Method: The study is a literature review based on ten scientific articles, nine of 

quantitative design and one qualitative. These were found through 

searches in two different databases, PubMed and PsycINFO and is limited 

to publications between 2011-2018. 

Results: The result was summarized in two themes: effects of music and music 

therapy in group at BPSD and effects of individual music and music 

therapy at BPSD. The results showed that individual or group music and 

music therapy reduces BPSD for example, in anxiety and agitation. Well-

being improved in people with dementia as well as communication and 

relationship between the patient and carers. 

Discussion: The overall outcome of the literature review suggests that music and 

music therapy is a method that can reduce behavioural disturbances and 

show positive effects under BPSD. This work method is needed to pay 

attention to the careers who are currently working with these patients. The 

result of the study is discussed by the authors based on Jeans Watson's 

two chosen charitable factors in the outcome discussion.  Watson 

emphasizes the importance of satisfying the individual's physical, 

psychosocial, psychological and spiritual needs from a holistic view. 

Keywords: Dementia, Music, Music Therapy, Psychomotor Agitation, Behavioral 

Symptoms. 
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1 Inledning 

Sjuksköterskor möter personer med demenssjukdomar inom olika vårdformer. Oavsett 

vårdform har sjuksköterskan en viktig roll i att bemöta dessa patienter för att kunna skapa 

trygghet och ge en god omvårdnad. 

Under våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder har vi mött patienter med 

demensdiagnos som uppvisade beteendemässiga och psykiska symtom. Vi upplevde att 

vårdpersonalen ibland hade svårt att förstå de beteenden som uppkommer på grund av 

kommunikationssvårigheter hos dessa patienter. Detta ledde till ökad stress hos patienterna 

vilket förvärrade deras beteende vid oro och aggressivitet. Vi uppmärksammade att läkemedel 

oftast används som lösning på sådana problem. Behandling med psykofarmaka lugnar bara 

ner patienten en kort tid och botar därmed aldrig symtomen. Behandlingen är endast avsedd 

för kortvarigt bruk eftersom risker för biverkningar finns. Därför är det viktigt att skapa säkra 

och effektiva alternativ för att minimera risker vid långsiktig behandling av neuropsykiatriska 

symtom hos personer med demens. Som blivande sjuksköterskor vill vi fördjupa och lära oss 

mer om musik som alternativ metod i mötet med patienter med beteendemässiga och psykiska 

symtom vid demens (BPSD). 

 

2 Bakgrund 

Årligen insjuknar cirka 20 000 till 25 000 personer i Sverige i demenssjukdomar och nästan 

lika många dör till följd av sjukdomen (Socialstyrelsen, 2018a). Uppskattningen av antalet 

personer med demenssjukdomar i Sverige ligger mellan 130 000 och 150 000. Fram till 2050 

kommer antalet personer med demenssjukdom att fördubblas och med stigande ålder ökar 

risken för att insjukna i demenssjukdomar. Enligt statistiska centralbyrån (2016) har det visat 

sig att åtta procent av alla 65-åringar eller äldre har en demenssjukdom. 

 

2.1 Demens 

Demens orsakas av skador i hjärnan och symtomen varierar beroende på var skadan är 

lokaliserad (Socialstyrelsen, 2018b). Edberg (2014) indelar demenssjukdomar i tre kategorier, 

neurodegenerativa, vaskulära och sekundära demenssjukdomar. Den första kategorin är 

neurodegenerativa demenssjukdomar vilket innebär att hjärncellerna förtvinar och dör i 

onormal omfattning. De vanligaste demenssjukdomarna i denna grupp är Alzheimers 

sjukdom, frontallobsdemens och Lewy body demens. Alzheimers sjukdom drabbar tinningen 

och hjässloberna. Personer som drabbas av Alzheimers sjukdom får en försämring av minnet 
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samt minskad förmågan att planera och genomföra sitt dagliga liv. Frontallobsdemens 

påverkar de sociala och praktiska funktionerna. Aggressiva utbrott, rastlöshet och apati kan 

förekomma. Minnesfunktioner bevaras länge till skillnad från Alzheimers sjukdom. Vid Lewy 

body demens finns små proteinsamlingar i hjärnan som är typiska hos personer med 

Parkinsons sjukdom. Vanliga symtom är att personen känner stelhet i kroppen. Jellinger och 

Korczyn (2018) förklarar i sin studie att synhallucinationer förekommer initialt i insjuknandet 

till skillnad från minnessvårigheterna som förekommer senare i sjukdomsförloppet. Individer 

som lider av Lewy body demens, Parkinsons och Alzheimers sjukdom har ökad dödlighet 

jämfört med den övriga befolkningen. Personer med Parkinson kan leva upp till fyra år efter 

att ha fått diagnosen demens. Däremot är överlevnadstiden för personer med Lewy body 

demens ungefär fem till åtta år när symtomen börjat men den kan vara kortare, upp till nio 

månader. 

Andra kategorin, vaskulära demenssjukdomar eller vaskulär kognitiv sjukdom orsakas av 

en cirkulationsstörning i hjärnan, en minskning av syretillförseln, på grund av blodpropp eller 

blödning (Edberg, 2014). De vanligaste vaskulära demenssjukdomarna är multiinfarktdemens, 

strategisk infarkt med demens och småkärlsdemens. Hjärnskador efter en större hjärnblödning 

kan räknas till de vaskulära demenssjukdomarna. I den tredje kategorin, sekundära 

demenssjukdomar, är ett samlingsnamn av några sjukdomar och skador, till exempel 

hjärntumörer samt allvarliga olyckor som i vissa fall kan ge upphov till demens. De 

karaktäristiska demenssymtomen associeras till den bakomliggande typ av demenssjukdom, 

som har samma symtom som de tidigare nämnda demenssjukdomarna. Sekundära 

demenssjukdomar kan orsakas av brist på vitamin B12, folsyra, under- eller överproduktivitet 

av sköldkörtelhormon samt infektioner i hjärnan till exempel herpes, HIV eller Jacob-

Creutzfeldts sjukdom. 

Skog (2016) beskriver demens utifrån tre olika grader: mild, medelsvår och svår. Mild 

demens är en tidig fas, då personen har svårt att tänka klart och klara av sin vardag med hjälp 

av sin omgivning. Vid medelsvår eller mild demens är symtomen så pass svåra att personen 

behöver daglig hjälp. Begränsningar i tal och skrift uppstår i den här fasen och personen kan 

lätt bli distraherad och tappa fokus. Vid svår demens är personen i behov av kontinuerlig 

tillsyn och kan inte lämnas ensam. Dessa patienter lider av gravt nedsatt 

koncentrationsförmåga, oförmåga att tala, vilket leder till att icke verbal kommunikation får 

en stor betydelse. 
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2.2 Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens 

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens är en internationell term som används för 

de beteendeförändringar som kan förekomma hos personer med demens (Skovdahl & 

Kihlgren, 2011). BPSD identifieras utifrån fyra olika symtomkluster (Läkemedelsverket, 

2008). Första klustret är affektiva symtom som inkluderar depression, mani/hypomani, 

ångest/oro och irritabilitet. Andra klustret är psykossymtom där hallucinationer och 

vanföreställningar inräknas. Det tredje klustret innebär hyperaktivitet som inkluderar 

sömnstörningar och psykomotorisk agitation. Psykomotorisk agitation såsom både verbal och 

fysisk agitation, aggressiv och icke aggressiv beteende, vandringsbeteende och ropbeteende. 

Det sista klustret är apati som inkluderar de vanligaste symtomen såsom initiativlöshet, 

tillbakadragenhet samt förlust av intressen. Skovdahl och Kihlgren (2011) beskriver att 

orsaken till beteendeförändringarna varierar beroende på typ av demenssjukdom och 

sjukdomsförlopp. Det kan också orsakas av en hjärnskada, vid hög dos av läkemedel men 

även vid obehandlad smärta. 

Forskning visar att beteendeförändringar orsakar lidande hos personer med demens och 

kan vara påfrestande för både närstående och vårdpersonal (Torrisi et al., 2017). Vidare 

beskriver de att apati, depression, ångest och agitation är bland de vanligaste förekommande 

symtomen som uppstår hos fler än 90 procent av patienter med demenssjukdom. 

Skovdahl och Kihlgren (2011) beskriver att våldsamt beteende och aggressivitet vanligtvis 

behandlas med läkemedel i första hand, trots att det oftast kan förvärra beteendet. 

Behandlingsrekommendationer vid BPSD är att sätta ut läkemedel som påverkar det centrala 

nervsystemet negativt eftersom det förvärrar snarare än förbättrar (Läkemedelsverket, 2008). 

Edberg (2014) beskriver att vid behandling med neuroleptika läkemedel som haloperidol, 

levomepromazin, risperidon och olanzapin ökar dödligheten hos personer med 

demenssjukdomar. Ballard et al. (2009) betonar i sin studie att dödligheten ökade fem till åtta 

procent hos personer med demens under en 12 månaders behandling med antipsykotiska 

läkemedel. Det är viktigt att hitta mindre skadliga alternativ och minimera risker för 

långsiktig behandling av neuropsykiatriska symtom hos personer med demens. Även 

Socialstyrelsen (2017a) uppvisar att bakomliggande orsaker till BPSD-symtom bör till en 

början utredas, därefter ska vård- och omsorgsarbetet kartläggas för att bli individanpassat. 

Läkemedelsbehandling kan bli aktuell som andrahandsalternativ om andra åtgärder inte haft 

önskvärd effekt på BPSD. Kartläggningen av tänkbara orsaker till BPSD görs i BPSD-

registret. BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister syftar till att kvalitetssäkra vården 
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av personer med demenssjukdomar, minska BPSD, öka välbefinnandet samt uppnå ett 

likvärdigt omhändertagande av denna patientkategori över hela landet. 

 

2.3 Personcentrerad vård 

Eldh (2014) anser att personcentrerad vård som ett begrepp kan relateras till autonomi och 

patientdelaktighet, nämligen personcentrerad vård. Det används med syfte för att organisera 

vården kring den vårdsökande individen istället för kring medicinsk intervention. Det som 

framgår i personcentrerad vård är patientdelaktighet vilket innebär att se patienten som en 

autonom och respekterad individ där vårdplan som upprättas utgör grunden av patientens 

omvårdnadsbehov. Hewitt-Taylor (2018) förklarar att personcentrerad vård kräver att 

personalen förstår och respekterar samt agerar utifrån vad den enskilda patienten värdesätter. 

En viktig del av personcentrerad vård handlar om att både patienten och sjuksköterskan delar 

beslutfattandet genom att delta i ett genuint och öppet utbyte av information, olika möjligheter 

och uppfattningar om behandling, omvårdnad samt hanteringsalternativ. Att tillämpa 

personcentrerad vård gör att personalen får möjlighet att kombinera sin kännedom om 

patienten och tekniska färdigheter och kunskaper så att de kan ge vård som fokuseras på 

individen. I relation till patientdelaktighet menar Eldh (2014) att den personcentrerade vården 

inte bara involverar den individ som behöver vård utan även beakta de människor som den 

personen ser som sina närstående. 

Personcentrerad vård innebär att se varje person som unik och att individen alltid står i 

centrum för omvårdnaden samt att patienten uppmuntras att berätta om sig själv (Hewitt-

Taylor, 2018). Med personcentrerad vård förbättras patientens upplevelse av omvårdnad och 

det skapas en tillfredsställande känsla bland personalen när patienten blir nöjd med insatserna 

i sin vård. Ur en personcentrerad vård beskriver Normann, Asplund och Norberg (1999) i sin 

studie att sjuksköterskans positiva förhållningssätt, vårdrelation och kommunikation anses 

vara meningsfulla i möten med personer med svår demens. Ett personcentrerat 

förhållningssätt bygger på fokus på människan och inte ett förminskande av sjukdomen i sig. 

Sjuksköterskan ska utgå utifrån patientens individuella livshistoria och personliga värderingar 

som är nyckeln till personcentrerad vård. 

Edberg (2011) förklarar att i möten med personer med demenssjukdomar har 

sjuksköterskan ett större ansvar. Personer med demenssjukdom är extra sårbara eftersom de är 

beroende av personal och närstående. Hansebo och Kihlgren (2002) beskriver att förbättringar 

i omvårdnaden av äldre med demens i Sverige är viktigt samt sjuksköterskans kompetens 
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eftersom dessa patienter har svårare till samhörighet med andra. Denna studie påvisar att 

sjuksköterskornas interaktioner med patienter med svår demens inte behöver vara negativa 

alla gånger. Sjuksköterskan ska visa tålamod, empati och ha ögonkontakt vilket är 

betydelsefullt i bemötandet av äldre med demensdiagnos. 

 

2.4 Musik och musikterapi 

Musiken anses i allmänhet ha positiva effekter på människans välbefinnande (Hammarlund, 

2017). Den kan bidra till att lindra oro, göra tillvaron gladare, öka interaktionen med andra 

människor, skapa motivation och kraft vid svåra livssituationer och göra dessa hanterbara. 

Hedman och Jansson (2015) menar att musiken talar till människors inre känslor mer än vad 

orden gör. Den väcker minnen till liv och optimerar livskvaliteten även hos personer med svår 

demens. Användandet av musik kan vara ett sätt att återskapa kontakten likväl som det ger 

upphov till förvirring, oro samt stress vid lyssnande av skvalmusik från radio- eller tv-

apparater. Musiken kan ge stunder av glädje och välbehag via social samvaro med andra 

människor. 

Musikterapi innebär användning av musik och de musikaliska elementen som anses vara 

melodi, harmoni, ljud och rytm, vid terapeutiska och hälsofrämjande ändamål (Hammarlund, 

2017). Den kan användas för att hjälpa patientens kognitiva, fysiska och sociala behov och 

utförs av en kvalificerad musikterapeut. Musikterapi förbättrar det kommunikativa, 

intellektuella, emotionella och den andliga hälsan och kan öka eller återställa individens 

mentala eller fysiska hälsa. Musikterapi är en vetenskapligt grundad behandlingsmetod som 

uttrycks i praktisk handling och är en beprövad erfarenhet som erbjuds i samband med olika 

medicinska behandlingar inom vården. Comeaux och Steele-Moses (2013) visar i sin studie 

att musikterapi kan användas till exempel som komplement till postoperativ smärtbehandling 

eftersom den ökar patientens tillfredställelse. Att lyssna på musik, i minst 30 minuter, direkt 

efter administrering av smärtstillande läkemedel kan distrahera patienten från att känna 

smärta, oro och kan resultera en bättre postoperativ återhämtning. I studien som gjordes av 

Matthews (2015) angående det ökande antalet personer med demenssjukdomar, särskilt i 

länder som USA, Kanada, Sverige, Storbritannien och Australien, ökar behov av att hitta 

effektiva åtgärder med låga kostnader. Musikterapi är ett sådant kreativt tillvägagångssätt som 

inte bygger på en övervägande psyko-farmakologisk metod utan snarare en social aktivitet 

som lindrar symtom. 
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När det gäller användning av musik i vården kan det genomföras både individuellt och i 

grupp (Edberg, 2014; Ragneskog, 2013; Skovdahl & Edberg, 2011). Individuell musik utövas 

dels med aktivt deltagande som innebär att spela ett musikinstrument, sjunga samt dansa till 

musik eller genom att individuellt lyssna på egen vald favoritmusik. Att lyssna på musik i 

grupp utförs när personalen spelar förinspelad musik eller video för vårdtagarna. Det är 

betydelsefullt att personalen känner till vilken aktivitet som är lämpligast för individen, därtill 

kunna uppmärksamma musik som skapar obehag respektive välbehag. Musiken kan väljas i 

samråd med patienten, närstående och personal. Detta leder till gemenskap, social samvaro 

samt att individen kan uppleva stimulans och harmoni, exempelvis genom att sjunga 

tillsammans. 

 

2.5 Musik och sång 

Edberg (2014) tyder att Sverige är bland de främsta länderna då det gäller forskning kring 

omvårdnaden av demenssjukdomar och effekterna av musik och sång. Genom att använda 

musik och sång underlättas samarbetet mellan vårdpersonalen och vårdtagaren i samband med 

den basala omvårdnaden. Vårdpersonalen använder sig av musik och sång genom att nynna 

sång och sjunga tillsammans med personer med demens. I en svensk studie gjord av Hammar, 

Emami, Götell och Engström (2011b) beskrevs att förvirring och sorg hos personer med 

demens kan lindras i omvårdnaden med hjälp av ”musik och sång”. Detta utfördes genom att 

personalen sjöng barnvisor, folkvisor eller gamla schlagerlåtar för vårdtagaren. Det var en stor 

skillnad mellan vårdtagare som inte fick sång under morgonens omvårdnad, ledsamhet och 

ilska visades hos vårdtagaren samt ett ökat motstånd. Däremot de som fick musik och sång 

deltog aktivt i sin omvårdnad och deras ansiktsmimik blev livligare. 

 

3 Problemformulering 

Det förväntas en ökning av demenssjukdomar i Sverige vilket beror på ökningen av en äldre 

befolkning. Denna population kan ha flera olika sjukdomar utöver demenssjukdomar som 

medför försämring av kognitiv, funktionell och social förmåga, vilket i sin tur leder till ökat 

behov av vård och omvårdnad. Kommunikationsproblem och nedsättning i kognitiv förmåga 

utlöser beteendemässiga och psykiska symtom som uppvisas i agitation, oro och aggressivitet 

hos personer med demens. Dessa beteenden kan vara mycket svåra att förstå och att hantera, 

vilket påverkar individen negativt men också deras närstående samt vårdpersonalen. 
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Tidigare forskning har visat att musik eller musikterapi i omvårdnaden kan ge positiva 

hälsoeffekter med mindre biverkningar som kan tillfredsställa individen. Mot bakgrund av 

detta vill författarna belysa musikens och musikterapins effekter hos patienter med BPSD. 

 

4 Syfte 

Syftet var att belysa musikens och musikterapins effekter hos patienter med beteendemässiga 

och psykiska symtom vid demens. 

 

5 Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt vilar på Jean Watsons omvårdnadsteori (Watson, 1993). 

Watson belyser att en god vårdrelation mellan patienten och vårdpersonalen redan vid första 

mötet är väsentligt för samarbete, mänsklig samvaro och den fortsatta vårdrelationen, vilket 

hör till sjuksköterskans kompetens. Omvårdnadsteorin har ett fenomenologiskt – existentiellt 

tänkande som omfattar synen på mänsklig omsorg. Watson beskriver tio karativa 

omvårdnadsfaktorer som innefattar interventioner i relationer och handlingar vid 

omvårdnadstillfället. Det bekräftar människans subjektiva upplevelse och leder till en 

ömsesidig utveckling för patientens välbefinnande och ger sjuksköterskan utrymme att 

utveckla sig. De tio karativa omvårdnadsfaktorerna inkluderar: 

1. Humanistisk-altruistiskt värdesystem 

2. Tro och hopp 

3. Känslighet gentemot självet och andra 

4. Mänsklig omsorgsrelation, präglad av hjälpande och tillit 

5. Att ge uttryck för positiva och negativa känslor 

6. Kreativ, problemlösande omsorgsprocess 

7. Transpersonell undervisning och inlärning 

8. Stödjande, skyddande och/eller förbättrande av psykisk, fysisk, social och andlig miljö 

9. Tillgodoseende av mänskliga behov 

10. Existentiella-fenomenologiska-andliga krafter. 

Watson (1993) betonar att omsorg är omvårdnadens moraliska ideal, som innebär både en 

vetenskap och en konst. Detta är en viktig uppgift för sjuksköterskan vid 

omvårdnadshandlingar för att stödja individen vid disharmonin och i lidande genom att 

koppla ihop mänskliga relationer och konstnärligheten. I den här litteraturöversikten har 

författarna valt musik som konst i omvårdnaden. Det innefattar också sjuksköterskans roll 
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inom omvårdnaden som skall kännetecknas av ett stort engagemang och att utveckla mänsklig 

omsorg samt främja välbefinnande hos patienter med BPSD med hjälp av musik. Författarna 

anser att det är av stor vikt att omvårdnaden präglas av icke-medicinska metoder, som skiljer 

sig från den medicinska vetenskapen hos denna patientgrupp, men som utgör komplement till 

den. 

För att kunna ge vård och omsorg betonar Watson att sjuksköterskan ska ha kunskap och 

förståelse för individens behov, mänskligt beteende, styrkor och begränsningar för att kunna 

ge en kvalitativ omvårdnad (Watson, 1993). Att ge en god omvårdnad kräver att 

sjuksköterskan har en djupare självkänsla för att bevara och skydda individens värdighet. 

Watson anser också att vårdpersonalen bör uppvisa en bra kroppshållning, ett tillmötesgående 

ansiktsuttryck till patienten, välja verbal/icke verbal kommunikation vara lyhörd och på så sätt 

bekräftas patienten samtidigt som dennes förtroende vinns. 

Genom att utgå från Watsons teori om mänsklig omsorg kan författarna integrera teoretisk 

kunskap med praktik vid omvårdnad av personer med demens. Författarna har valt att 

använda två av dessa omvårdnadsfaktorer som utgångspunkter i denna litteraturöversikt. Den 

första är stödjande, skyddande och/eller förbättrande av psykisk, fysisk, social och andlig 

miljö, som innebär att optimera en önskvärd vårdmiljö och värna patienten i sin helhet för att 

främja välbefinnande och lindra lidande (Watson, 1993). Den andra är tillgodoseende av 

mänskliga behov, som betonar tillfredsställandet av individens fysiska, psykosociala, 

psykologiska och andliga behov utifrån en holistisk helhetssyn. Dessa två valda 

omvårdnadsfaktorer analyseras av författarna vid diskussionen av resultatet. 

Utifrån Watsons teori (1993) anser författarna att teorin är lämplig i denna 

litteraturöversikt eftersom den lägger tonvikten på personen som ses sin helhet. Personen som 

lider av demens kan vara i stort behov av att uttrycka sina känslor och bli sedd och 

respekterad som unik individ. Fokus ligger på att främja och bevara och visa vördnad för 

personen med demens. Sjuksköterskan behöver ha fokus på att förbättra det psykiska 

beteendet, fysiska, sociala och andliga aspekter i mötet med personen med demenssjukdom. 

Agitation kan vara ett av de stora problemen med repetitiva beteende hos dessa patienter som 

känner mållöshet och rastlöshet. Det är essentiellt för sjuksköterskan att hjälpa patienten att 

integreras i den sociala miljö och bryta ensamheten och inaktivitet hos patienten. 

Sjuksköterskan behöver stödja och skydda personer med demenssjukdom samt avleda genom 

att erbjuda aktiviteter och anpassa miljön för att minska svåra beteenden. Däremot krävs ett 

stort ansvar under omvårdnaden av en patient med ett krävande beteende. Det är viktigt att 

sjuksköterskan ser alla behov hos patienter och står patienten nära för att se denne i sin helhet. 
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Sjuksköterskan bör inte endast fokusera på konkreta arbetsuppgifter utan också lägga tid i det 

emotionella och tro på patientens egna resurser. 

 

6 Metod 

Detta examensarbete är en litteraturöversikt baserad på vetenskapliga artiklar från tidigare 

forskning inom omvårdnad. Metoden ligger som grund för att få en överblick av nuvarande 

kunskapsläge inom valt ämne och den aktuella forskningen (Friberg, 2017b). 

 

6.1 Datainsamling 

I denna litteraturöversikt används enbart etiskt godkända vetenskapliga originalartiklar för att 

ge en sammanfattning av tidigare forskning (Friberg, 2017b). Databaserna som använts är 

PubMed och PsycINFO vilka är användbara för omvårdnadsforskning (Forsberg & 

Wengström, 2015). PubMed är det första alternativet för sökningar inom medicin och 

innehåller även omvårdnadsrelaterade artiklar. PsycINFO är en databas för mer specifika 

sökningar berörande psykiska beteenden, inom medicin och omvårdnadsområdet. 

För att få fram ett bra urval krävs en kombination av sökord med de booleska operatorerna 

AND och/eller OR (Östlundh, 2017). AND används för att koppla ihop två ämnesord och OR 

används för att få träff på en eller två ämnesord. I databasen PsycINFO valdes ämnesord 

utifrån syftet dementia, music, music therapy med hjälp av ämnesordslista vid namn 

Thesaurus of Psychological Index Terms. Psychomotor agitation och behavioral symptoms, 

som är relaterade till BPSD, har använts i PsycINFO som fritextsökning eftersom de inte 

fanns i ämnesordslistan. I samma databas användes tre ämnesord som är dementia, music, 

music therapy vid en sista artikelsökning för att hitta den tionde artikel. I databasen PubMed 

valdes ämnesorden, dementia, psychomotor agitation, behavioral symptoms, music, music 

therapy utifrån syftet, som hittades med hjälp av svensk MeSH (Medical Subject Headings). 

Dessa ämnesord och frisökningar tillämpades i olika kombinationer med operatorerna vid 

sökningarna i varje databas. Utifrån sökorden gav PsycINFO 195 träffar och PubMed 42 

träffar (bilaga 1). 

 

6.2 Urval 

En bred sökning utfördes för att få en överblick över ämnet. För att begränsa och precisera 

sökningarna har avgränsningsfunktioner i form av inklusion- och exklusionskriterier använts 

(Östlundh, 2017). Ett av de valda inklusionskriterierna var att få fram vetenskapliga artiklar. 
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Materialet i PubMed är vetenskapligt, däremot användes Scholarly journals i PsycINFO för 

att söka efter artiklar enbart ur vetenskapliga tidskrifter. Andra inklusionskriterier var 

tidsbegränsning till artiklar publicerade mellan åren 2011–2018, för att få fram den senaste 

forskningen. Detta stämmer överens med Östlundh (2017) som förklarar att det är intressant 

om vetenskapligt material är aktuellt. En annan begränsning under sökningen var språket. Av 

samtliga artiklar valdes endast engelska artiklar ut. 

Artiklarnas titelsida och abstrakt lästes gemensamt av båda författarna. De artiklar som 

svarade på litteraturöversiktens syfte och som inkluderades berörde BPSD, personer med 

demenssjukdom samt fokus på musik (Östlundh, 2017). Författarna fick fram elva artiklarna 

varpå en artikel exkluderades på grund av att det var en metaanalys vilken sammanställer 

resultatet från redan publicerade vetenskapliga artiklar. Till slut blev det tio artiklar som 

inkluderades i litteraturöversiktens resultat, nio artiklar av kvantitativ design och en kvalitativ. 

Kvantitativa studier använder strukturerade mätningar och insamlade data kan presenteras i 

siffror (Billhult & Gunnarsson, 2012). I den kvalitativa studien studeras däremot individens 

levda erfarenheter av ett fenomen (Henricson & Billhult, 2012). 

 

6.3 Dataanalys 

Artiklarna granskades för att säkerställa dess kvalitet och innehåll (Friberg, 2017b). Denna 

litteraturöversikt gav möjlighet till analys av kvalitativa respektive kvantitativa artiklar på ett 

strukturerat arbetssätt (Friberg, 2017c). Metod för analys gjordes utifrån Fribergs (2017b) 

trestegsmodell. Analysmetoden gjordes i flera steg för att inte undgå viktig information från 

de valda artiklarna. Det första steget inleddes med att noggrant läsa igenom urvalet för att få 

förståelse av innehållet. Författarna läst först var för sig för att undvika att påverka varandras 

förståelse. Därefter läste de tillsammans artiklarnas resultat flera gånger och granskade dessa 

för att förstå innehållet som svarar på syftet. I det andra steget sammanfattades artiklarna kort 

vilket redovisas i matris 2 (bilaga 2). Därefter lyftes det som var viktigast i varje artikel och 

som hade relevans för resultatet. I det tredje steget, analyserades och sorterades artiklarna 

utifrån likheter och skillnader. I steg fyra, för att klargöra detta användes olika nyckelord för 

att upptäcka de ord som var viktigast för varje artikel, exempelvis agitation. Utifrån 

artiklarnas resultat utformades teman och underteman för denna litteraturstudie som 

presenteras i resultatet. 
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7 Forskningsetiska överväganden 

Målet med forskningsetiska överväganden är att beskydda människors lika värde och 

integritet (Kjellström, 2017). Det ska beaktas under hela forskningsprocessen eftersom etiska 

frågor uppstår i alla faser i en studie vilket är viktigt för deltagarna i en studie att reflektera 

över. 

Etikprövningsbestämmelser finns i lagen (SFS 2003:460) som ska följas av forskarna för 

att skydda deltagarna från skada i studierna (Petersson, 2017). I alla forskningsprojekt bör 

riktlinjerna följas eftersom de beskriver principerna om hur information, samtycke, 

konfidentialitet och anonymitet ska säkerställas. Samtliga utvalda artiklar är godkända utifrån 

de forskningsetiska principerna. Författarna var noggranna med tolkningar av översättningar 

och reflekterade över deras förhållningssätt till materialet samt förhålla sig neutrala vid 

bearbetningen av resultaten. Ordböcker har använts för att motverka feltolkningar av texterna 

eftersom artiklarna är skrivna på engelska. Författarna gick igenom texten i respektive artikel 

och tillsammans diskuterades dessa för att tydliggöra innehållet. 

 

8 Resultat 

Efter genomläsning och analys av de inkluderade tio vetenskapliga artiklarna (Bilaga 2) 

identifierades två teman: första temat är effekter av musik och musikterapi i grupp vid BPSD 

med underteman agitation och oro. Andra temat är effekter av individuell musik och 

musikterapi vid BPSD med underteman symtom och beteende påverkades samt välbefinnande 

och kommunikation. I denna litteraturöversikt inkluderades studier från Kina (1), Danmark & 

Norge (1), Holland (1), Italien (1), Japan (1), Storbritannien (2), Taiwan (2) och USA (1). 

 

8.1 Effekter av musik och musikterapi i grupp vid BPSD 

Alla musikinterventioner i denna litteraturöversikt visade en tendens till positiva effekter på 

BPSD (Cheung, Lai, Wong & Leung, 2018; Dunn & Riley-Doucet, 2013; Hsu, Flowerdew, 

Parker, Fachner & Odell-Miller, 2015; Lin et al., 2011; McDermott, Orrell & Ridder, 2014; 

Raglio et al., 2015; Ridder, Stige, Qvale & Gold, 2013; Sakamoto, Ando & Tsutou, 2013; 

Sung, Lee, Li & Watson, 2012; Vink et al., 2013). I två studiers resultat betonades att effekten 

av musikterapi (MT) minskade depressiva symtom hos personer med måttlig demens (Cheung 

et al., 2018; Raglio et al., 2015). Cheung et al. (2018) randomiserade studie grundades på en 

gruppintervention baserad på en parvis jämförelse mellan tre grupper: musik med rörelse 

(MM) med dans, musiklyssnande (ML) av favoritmusik och social aktivitet (SA). Studiens 
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resultat visade en reducerad effekt på depressionssymtom endast i MM-gruppen men inte i 

ML- och SA-gruppen. Raglio et al. (2015) studieresultat uppvisade att musikinterventionen 

visade en liten förbättring vid depression hos interventionsgruppen men inte hos 

kontrollgruppen, men ingen statistisk signifikant skillnad sågs mellan grupperna. 

Musikterapieffekter belystes i andra studieresultat där deltagarna i experimentgruppen 

hade en ökad förmåga att förmedla sina inre känslor med andra och visa empati gentemot 

musikterapeuten, vilket tolkades positivt av musikterapeuten när deltagarna log, klappade 

med händerna och sjöng (Hsu et al., 2015; McDermott et al., 2014; Sung et al., 2012). 

Däremot i en studie gjord av Lin et al. (2011) framkom att kinesiska deltagare tenderade att 

undertrycka och gömma sina känslor och detta berodde på den kinesiska kulturen. 

 

8.1.1 Agitation 

I fyra randomiserade studier visade det sig att musikinterventionen hade en signifikant positiv 

inverkan och reducerande effekt på agitation (Lin et al., 2011; Ridder et al., 2013; Sung et al., 

2012; Vink et al., 2013). Det spelade ingen roll om personer med demens lyssnade på icke-

religiös och religiös musik (Dunn & Riley-Doucet, 2013). I studierna som gjordes av Sung et 

al. (2012); Vink et al. (2013) och Ridder et al. (2013) användes mätinstrument Cohen 

Mansfield Agitation Inventory (CMAI) för att skatta graden av agitation före och efter 

musikinterventionen hos personer med demens. Ett viktigt resultat i Lin et al. (2011) studie 

visade en minskning av agitation hos experimentgruppen efter vecka 3 och 6, effekten 

kvarstod en månad efter att behandlingen hade avslutats. En annan studie gjord av Sakamoto 

et al. (2013) visade att deltagarna som lyssnade aktivt på musiken tillsammans med 

musikterapeut genererade en större förbättring på aggressivt beteende än hos personer som 

passivt lyssnade utan musikterapeut. 

Sung et al. (2012) utförde en studie som visade en signifikant minskning av agitationen hos 

experimentgruppen som fick musikinterventionen genom aktivt deltagande, där de spelade 

musikinstrument medan kontrollgruppen endast fick vanlig vård utan musikinterventioner. 

Vink et al. (2013) betonade att musik i ett långsamt tempo följt av instrument som utvaldes av 

terapeut väckte trevliga minnen och minskade agitationen. I musikterapigruppen ingick sång, 

lyssnande på sin favoritmusik, musikaktiviteter såsom att dansa, spela musikinstrument och 

sjunga. Kontrollgruppen genomförde vanliga fritidsaktiviteter tillsammans med en personal, 

som matlagning, pusselspel och handarbete. Båda gruppernas aktiviteter genomfördes i 

enskilt rum. Resultatet visade att agiterat beteende förändrades positivt i båda grupper en 

timme före och fyra timmar efter behandlingen. Däremot i studier som utfördes Dunn & 
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Riley-Doucet (2013); Raglio et al. (2015); Ridder et al. (2013); Sung et al. (2013) och Vink et 

al. (2013) visades en liten förbättring av på agitationssymtom hos interventionsgruppen 

jämfört med kontrollgruppen, men detta uppnådde ej statistisk signifikans. 

I andra studier framkom att användning av levande musik tillsammans med musikterapeut 

ledde till minskad agitation under interventionen, vilket även förhindrade symtomen när den 

uppkom (Hsu et al., 2015; Ridder et al., 2013). I en studie gjord av Hsu et al. (2015) beskrevs 

ett fall där långsam eller lugnande melodi och terapeutens verbala uttryck hade misslyckats 

och förvärrade patientens symtomnivåer av agitation. När musikterapeuten spelade musik som 

deltagaren kände igen var reaktionen positiv med en minskning av agitation under hela 

sessionen och responsen från deltagaren visades via ögonkontakt och sång samt spelandet i 

piano. 

I två studiers resultat redovisades en större användning av psykofarmakabehandling vid 

agitationsstörningar under standardvård jämfört med under MT-interventioner (Ridder et al., 

2013; Hsu et al., 2015) och ökade flera veckor efter slutförda interventioner (Hsu et al., 2015). 

 

8.1.2 Oro 

Fyra studier visade resultatet att musikterapin signifikant minskade oron hos patienter med 

måttlig till svår demens (Cheung et al., 2018; Hsu et al., 2015; Sakamoto et al., 2013; Sung et 

al., 2012). Interventionsgruppen fick lyssna på sin favoritmusik, sjöng, gjorde kroppsrörelser 

till musik och spelade musikinstrument såsom trummor. Deltagarna i ML-gruppen lyssnade 

på deras föredragna musik och SA-gruppen var engagerad i vardagligt samtal (Cheung et al., 

2018). I en studie gjord av Sung et al. (2012) fick kontrollgruppen standardvård som bestod 

av basal omvårdnad, dagliga aktiviteter och sociala aktiviteter som att titta på TV samt få 

familjebesök. Cheung et al. (2018) genomförde i sin studie en parvis jämförelse mellan 

grupperna vars resultat visade en signifikant minskning av oro i både MM- och ML gruppen 

men inte i SA gruppen. Även resultaten från Sung et al. (2012) och Sakamoto et al. (2013) 

visade på en minskning av oro i interventionsgruppen och inte hos kontrollgruppen. Effekten 

bibehölls fyra veckor efter avslutad behandling. En annan studie gjord av Raglio et al. (2015) 

visade att musikterapi inte visade någon signifikant skillnad med att minska oron hos 

musikterapigruppen, musiklyssnandegruppen eller hos standardvårdgruppen. 
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8.2 Effekter av individuell musik och musikterapi vid BPSD 

I fyra randomiserade studier betonades att individuell musikterapi minskade beteendemässiga 

och psykiska symtom hos patienter med måttlig till svår demens (Hsu et al., 2015; Raglio et 

al., 2015; Ridder et al., 2013; Sakamoto et al., 2013). Sakamoto et al. (2013) undersökte 

individuell musikterapis påverkan på BPSD, där deltagarna delades i tre grupper. En 

kontrollgrupp som fick standardvård utan musik, två musikinterventionsgrupper där den ena 

gruppen fick lyssna på egen utvald musik från en CD-skiva utan musikterapeut. Den andra 

gruppen deltog aktivt i musikterapi med musikterapeut (Raglio et al., 2015; Sakamato et al., 

2013). Deltagarna var aktivt delaktiga genom att sjunga, klappa i takt till musik samt passivt 

genom att visa glädje och skratt (Sakamoto et al., 2013). I vissa fall kunde musiken som 

valdes utifrån bland annat individens kulturella och sociala bakgrund väcka jobbiga minnen. 

Musikinterventionen anpassades efter individernas behov och favoritmusik och leddes av 

utbildad musikterapeut (Hsu et al., 2015; Raglio et al., 2015; Ridder et al., 2013; Sakamoto et 

al., 2013). En samling av musik och sånger som var välkända hos deltagarna och användes i 

musiksessionen valdes av deltagarna, familjen eller vårdpersonalen. Vidare förklarar 

Sakamoto et al. (2013) att valet av musik var relaterade till speciella minnen som sannolikt 

skulle framkalla positiva känslor som glädje och välbehag. Sung et al. (2013) och Sakamoto 

et al. (2013) visade att individuell musikterapi skapade en lugnande effekt och reducerade 

BPSD hos interventionsgrupperna tillskillnad från den passiva musiklyssnande gruppen. 

 

8.2.1 Symtom och beteenden 

Några studier uppvisade signifikant positiv effekt av musikterapin på specifika 

symtomstörningar vid demenssjukdom, som vanföreställningar, hallucinationer, avvikande 

motoriska aktivitetsstörningar och apati (Hsu et al., 2015; Raglio et al., 2015; Sakamoto et al., 

2013). Även irritation och nattliga beteendestörningar reducerades betydligt i 

experimentgruppen jämfört med kontrollgruppen (Raglio et al., 2015). Likaså förbättrade 

musikterapi minnesfunktioner, humör och verbala uttryck (Cheung et al., 2018; Hsu et al., 

2015; McDermott et al., 2014; Raglio et al., 2015). I en kvalitativ studie gjord av McDermott 

et al. (2014) framkom att musiken hade kortare effekter på humöret hos personer med demens 

omedelbart efter deltagandet. Hsu et al. (2015) och Raglio et al. (2015) använde i sina 

enskilda studier mätinstrument Neuropsychiatric Inventory (NPI) för mätning av 

neuropsykiatriska symtomstörningar hos personer med demens. 
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Individuell musikterapi gav en signifikant positiv effekt på demenssymtom (Hsu et al., 2015). 

I studien ingick en grupp som fick musikterapi, en kontrollgrupp med standardvård och en 

grupp vårdpersonal. Vårdpersonalen intervjuades under hela projektet och 

musikinterventionerna innefattade musikens tempo/rytm för att se patientens agerande. 

Improvisation av välkända låtar, instrumentsspelande och utforskande användes för att 

möjliggöra en gemensam musikframställning tillsammans med patienten. Musikterapeuten 

använde sig av kropp- och ansiktsuttryck och samtalade med korta meningar. Sång och 

instrumentsspelande tillsammans med en musikterapeut förbättrade BPSD hos 

interventionsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen (Raglio et al., 2015; Lin et al., 2011; 

Sakamoto et al., 2013). Denna förbättring observerades vid första interventionen, dock 

beskrivs att BPSD- symtomen märkbart ökade efter tre veckor utan aktiv musikterapi 

(Sakamoto et al., 2013). Studien visade att minskningen av stress hos patienter med demens 

kvarstod tre veckor efter avslutad behandling. 

Individuella musikterapeutiska aktiviteter utvärderades efter lyssnande på live spelningar 

eller förinspelad musik, sång, dans, vokal eller instrumental improvisation och andra 

aktiviteter, såsom samtal eller att gå på en promenad (Lin et al., 2011; Ridder et al., 2013). 

Studiens resultat visade också att levande musik, passiv eller aktivt musiklyssnande 

reducerade BPSD symtomfrekvensen i musikterapigruppen och inte hos 

standardvårdsgruppen (Hsu et al., 2015; Ridder et al., 2013). Den positiva effekten var 

ihållande under interventionerna och kvarstod också två månader efter avslutad behandling 

(Hsu et al., 2015). 

 

8.2.2 Välbefinnande och kommunikation 

Effekterna av individuell MT ledde till en ökning av livskvalitet hos MT-gruppen och visade 

en minskning hos kontrollgruppen under standardvård (Hsu et al., 2015; Raglio et al., 2015; 

Ridder et al., 2013). Denna förändring ökade välbefinnandet hos MT-gruppen (Hsu et al., 

2015; Sakamoto et al., 2013). Under musikinterventionen kunde dock patienten bli ledsen och 

gråta då den väckte minnen och att musiken inte hjälpte patienten på lång sikt (McDermott et 

al., 2014). 

Det framkom i ett flertal studier att musikterapi hade en positiv påverkan att förbättra 

relationer, kommunikation och interaktioner mellan personer med demens, vårdpersonal samt 

familj (Hsu et al., 2015; McDermott et al., 2014; Raglio et al., 2015; Sung et al., 2012). 

Musikterapi förbättrade personalens omvårdnadsarbete hos personer med demens (Hsu et al., 

2015; Ridder et al., 2013). Personalen fick en större inblick om patientens personliga 
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livshistoria och förståelse över orsak till uppkomna beteenden (Cheung et al., 2018; Hsu et al., 

2015). Musikterapi utlöste positiva och emotionella reaktioner hos patienten som förmedlade 

känslor samt sociala interaktioner med andra (Hsu et al., 2015, Sung et al., 2012). Familjer 

och vårdpersonal uppmärksammade att musiken ökade intresset hos personer med demens att 

delta i aktiviteter (McDermott et al., 2014). Detta bekräftar flera av vårdpersonalen som 

rapporterade att intresset och sysselsättningen med aktiviteter ökade bland personer med 

demens (Hsu et al., 2015; McDermott et al., 2014). 

 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie gjordes sökningarna av artiklarna med hjälp av två databaser, 

PsycINFO och PubMed. CINAHL och PubMed användes i början för att leta fram 

vetenskapliga artiklar för resultatet men författarna hade svårt att hitta rätt artiklar som 

svarade på syftet. De fick då rådet av sina klasskamrater under en grupphandledning att 

använda sig av databasen PsycINFO som innehåller mycket informationen om psykologi och 

psykologiska aspekter. Sökningarna gjordes igen i PsycINFO med valda ämnesord utifrån 

studiens syfte som music, music therapy, behavioral symptom och dementia och detta gav sju 

vetenskapliga artiklar. Även de artiklar som hittades i början i CINAHL hittades igen i 

databas PsycINFO. Eftersom PsycINFO hade fler träffar än CINAHL så bestämde författarna 

att välja PsycINFO istället för CINAHL. Sökningen fortsatte senare i databasen PubMed och 

detta gav två vetenskapliga artiklar. Begränsningarna som användes i sökningarna hade 

begränsat antal träffar vilket medförde svårigheter att hitta en tionde artikeln. Författarna 

bestämde sig för att ha kvar tre ämnesord: dementia, music, music therapy och sökte på nytt i 

PsycINFO databas. Den tionde artikeln som hittades blev den första artikeln i sökningslistan 

som gjorde det lättare för författarna att använda den utan att söka vidare då slutliga antalet tio 

vetenskapliga artiklar nåddes. 

Ingen geografisk avgränsning gjordes i databassökningen, vilket resulterade i en variation 

av artiklarna från olika länder med fokus på beteendemässiga och psykiska symtom vid 

demens samt musik. Intention var att jämföra musikinterventioner mellan studier från Sverige 

och andra länder. I de få artiklar som var skrivna i Sverige kunde författarna bara läsa 

abstrakten. De var inte tillgängliga i databasen utan behövdes beställas i förväg. Detta kan 

vara en svaghet eftersom artiklarna från andra länder kan skilja sig åt i synen och 

omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Sverige är ett mångkulturellt land och 
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möjligheten är stor att personer från andra länder vårdas av sjuksköterskan. I och med det 

resonemanget värderas studier från olika länder som en styrka i enlighet med Henricson 

(2017). Detta visar att studiens resultat ger en bredare bild av effekter av musikterapi vid 

BPSD i andra länder med möjlighet att öka kunskapen inom ämnet i Sverige och 

demensvården. 

Denna litteraturöversikt består av en kvalitativ studie som beskriver personliga erfarenheter 

och nio kvantitativa randomiserade studier som strävar att uppnå objektivitet. I de kvantitativa 

studierna mättes graden av olika svåra beteendeförändringar, före och efter 

musikinterventioner hos personer med demens. De inkluderade studierna beskrev användning 

av olika mätinstrument för BPSD symtomstörningar, till exempel NPI och CMAI, vilket kan 

ses som en styrka eftersom detta bidrog till att göra en noggrann dataanalys och avgränsning 

inom forskningsområdet. Segesten (2017) beskriver att randomiserad studie har den starkaste 

beviskraften för vetenskapligt värde och därför tolkas som en styrka i detta arbete (se bilaga 

2). 

En svaghet i litteraturöversikt kan vara att den mest innehöll kvantitativa artiklar, trots att 

författarna hade velat hitta flera kvalitativa artiklar. Friberg (2017a) menar att den inkluderade 

kvalitativa studien bidrog delvis till djupare förståelse om personer med demens, 

vårdpersonalen och närståendes erfarenheter inom den aktuella interventionen. Ytterligare en 

svaghet kan vara risken för feltolkningar då artiklarna var skrivna på engelska, detta trots att 

författarna översatt texten från engelska till svenska vid bearbetningen av utvalda artiklar med 

hjälp av ett lexikon. 

Litteraturöversiktens trovärdighet stärks genom att författarna har enskilt läst de valda 

artiklarna och tillsammans gjort granskningar av dessa som sedan diskuterades, jämfördes och 

summerades. I enlighet med Henricson (2012) gav detta möjlighet att stärka denna 

litteraturöversikts pålitlighet. Även under arbetets gång har granskningar och analyser 

genomförts under grupphandledning där kurskamrater läst framarbetade data och fortlöpande 

konstruktiv kritik på det framställda resultatet. 

Det som också stärker detta arbete är att musikinterventionen i de flesta studier 

genomfördes med en utbildad musikterapeut med erfarenhet inom demensvården. Detta 

stärker arbetets resultat eftersom musikterapeuten hade kunskap att bedöma patientens 

beteendeförändringar och besitter en större kunskap inom musikterapi än vanlig vårdpersonal. 

Nackdelen kan dock vara under användning av det inom demensvården, då många vårdgivare 

inte besitter kunskap kring ämnet kan det istället ge negativa och motsatta effekter. Utifrån det 

och enligt Henricson (2012) kan inte detta arbete generaliseras, eftersom effekter av musiken 
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kan skilja sig efter hur och vilken vårdpersonal kommer att utföra interventionen inom 

demensvården. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa musikens och musikterapins effekter hos 

patienter med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Detta för att kunna finna 

ett sätt att stödja, skydda och förbättra den psykiska, fysiska, och andliga miljön samt 

tillgodose personens behov utifrån ett holistiskt synsätt. Av studiernas resultat framkom att 

musikinterventioner visade i vissa studier en signifikant positiv inverkan hos personer med 

måttlig till svår demens och minskade BPSD. Det som framkom i litteraturöversikts resultat 

kommer författarna att analysera utifrån Jean Watsons två valda karativa omvårdnadsfaktorer 

och integrera teoretisk kunskap med praktik i omvårdnad. 

Författarna upptäckte en viktig skillnad mellan det två grupperna, interventionsgruppen 

och kontrollgruppen. En signifikant minskning av beteendestörningar hos 

interventionsgruppen visades under musikinterventionen i jämförelse med kontrollgruppen. I 

flera studier genomfördes interventioner i grupp med användning av sång och musik med 

rörelser. Deltagarna sjöng och lyssnade på sin favoritmusik, välkända låtar samt utforskade 

och spelade musikinstrument. Litteraturöversiktens resultat bekräftas av andra studier som 

visar att musikinterventioner i grupp bringar välbefinnande och minskar agitation (Hammar, 

Emami, Engström & Götell, 2011a; Raglio et al., 2008; Svansdottir & Snaedal, 2006). Hsu et 

al. (2015) visade att denna positiva förändring på agitationssymtom ökade välbefinnandet hos 

interventionsgruppen men minskade i kontrollgruppen och interventionsgruppen när det inte 

finns någon musikintervention. Detta bekräftas av Ragneskog (2013) som menar att 

individanpassad förinspelad musik är en utmärkt metod som kan minska BPSD. När personer 

med demens lyssnade på rogivande musik som naturljud (havsvågor), exempelvis i en lugn 

miljö ostörda av andra ljud minskade agitation och de lyssnande hade glädje av musiken. 

Raglio et al. (2008) bekräftar i sin studie att individuell musikterapi minskar signifikant 

beteendemässiga symtom som oro och agitation hos interventionsgruppen och att 

välbefinnandet ökade. Van der Geer et al. (2009) beskrev i sin studie att musiken som erbjuds 

i allmänna utrymmen på demensboendet inte är individuellt anpassade efter de boendes 

favoritmusik. Men när vårdtagarna erbjuds individuellt anpassad musik så visar de intresse. 

Detta skulle kunna tolkas av författarna som att när musikinterventioner inte används inom 
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vården blir det svårare för sjuksköterskor/vårdare att hantera svåra beteendestörningar samt att 

kunna främja välbefinnandet hos patienter med demens. 

Litteraturöversiktens resultat styrks även av en studie av Raglio et al. (2008) som visade att 

musikinterventionen hade en signifikant positiv inverkan och reducerande effekt på BPSD 

symtom hos experimentgruppen. Effekten höll i sig en månad efter att behandling avslutats. 

Även i en studie av Wang, Yu och Chang (2017) beskrevs att användning av musik i vården 

hjälper personer med demens att upprätthålla kognitiva funktioner och minska nivåerna av oro 

samt depression. Musikinterventionen bestod av inspelad bakgrundsmusik, med rytm och 

melodi tydligt utformade och uppgavs vara välkända för deltagarna. Detta bekräftas i en 

studie gjord av Van der Geer et al. (2009) där det visade sig att musiken som spelades i 

bakgrunden, till exempel klassisk musik i samband med middagen i dagrummet hade en 

signifikant minskning av agitation. Nair et al. (2011) beskrev att likväl som att musik i 

bakgrunden minskade beteendestörningar vid demens kunde musik även öka dessa 

beteendestörningar och deltagarna blev upprörda. Skog (2016) konstaterar att det är 

betydelsefullt att välja rätt musik i bakgrunden, lugn och neutral eftersom starka ljud kan vara 

obehagliga för personer med demens. 

Resultatet visade att musikinterventioner i grupp hade starka effekter på individen genom 

att den återskapade gamla minnen, avledde eller distraherade vid oro och agitation eller 

smärta. Det bekräftades även att individuell musikintervention är lämplig för BPSD eftersom 

det framkallar positiva minnen, känslor och leder till ökad förbättring av emotionellt tillstånd 

till skillnad från ett passivt mottagande av sedvanlig vård. Detta bekräftar Watson som menar 

att omvårdnad inte bara handlar om att ge fysiskt stöd för patienter utan istället bör 

omvårdnad av personer med demens omfamna medkänsla (Wiklund Gustin & Lindvall, 

2012). I Socialstyrelsen (2017b) rapport framkom att musik ofta är sammankopplad med 

minnen. Smaken på musik varierar bland olika individer och var och en lyssnar på en viss stil 

av musik som gör att hen känner sig trygg och lugn. Enligt ett personcentrerat förhållningssätt 

är det betydelsefullt att musikens anpassas till individen som deltar i musikinterventionen. 

Musikterapi bidrar därmed till en förbättring gällande sociala, psykiska och fysiska aspekter. 

Detta är i linje med Watsons teori (1993) där det är viktigt att tillgodose mänskliga behov och 

värna om individen i sin helhet för att främja välbefinnandet. Ragneskog (2013) betonar att 

musik kan vara ett alternativ eller komplement till den medicinska behandlingen för personer 

med demenssjukdom. Med hjälp av musik skapas kontakten med personer som är drabbade av 

demens och som har förlorat förmågan att kommunicera. 
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Ytterligare ett intressant resultat var att individuell musikterapi minskade beteendemässiga 

och psykiska symtom hos patienter med måttlig till svår demens. Musikinterventionen skedde 

live eller med inspelad musik samt rytmisk musik med långsamt tempo och patienterna deltog 

aktivt genom att sjunga och spela ett instrument. Individanpassad musikintervention bidrog 

till glädje, avslappning samt gav en avledande och lindrande effekt hos interventionsgruppen. 

Individuell musikterapin genomfördes av en utbildad musikterapeut som utförde sessioner 

med hjälp av sång, instrument, lyssnande på kända låtar, önskad musik, dans och andra 

aktiviteter. Ragneskog (2013) förklarar att syftet var att påverka personen positivt med hjälp 

av levande musik. I en studie av Svansdottir och Snaedal (2006) bekräftas att musikterapi i 

grupp som utfördes av musikterapeut ledde till en förbättring av symtomstörningar, denna 

reducerande effekt kvarstod i genomsnitt fyra veckor efter avslutad intervention. Ett urval av 

dessa sånger valdes av gruppen och musikterapeuten och var kända för äldre islänningar. På 

så sätt deltog varje patient aktivt eller passivt i samma session. Mellan låtarna pratade 

patienterna med varandra eller med musikterapeuten medan de under sessionerna sjöng 

sångerna tillsammans och spelade på olika instrument som de själva hade valt. Inledningsvis 

var många av patienterna ovilliga att använda instrumenten men senare gick de ihop med de 

andra och tycktes njuta av sessionen. Ibland hade patienterna en önskan att dansa i harmoni 

med musiken vilket var tillåtet. 

Vårt resultat visade att användning av musik och sång hade en god effekt på att minska 

BPSD hos personer med demens. När musik användes som icke farmakologisk intervention 

ökade välbefinnandet och skapade utrymme för delaktighet, vilket ledde till att 

musikterapeuten samt omvårdnadspersonalen kunde möta vårdtagaren där den befann sig. 

Ytterligare bidrog musiken för att kunna komma närmare personer med demens vid 

omvårdnaden. Liknande resultat framkom i en studie av Hammar et al. (2011a). Deras resultat 

visade att med hjälp av gemensam sång mellan vårdpersonalen och vårdtagare kunde flera 

aktiviteter utföras med humor och glädje. Personalen använde sig också av kroppsspråk, 

ögonkontakt och gamla låtar från 1920-talet för att göra sig förstådda av personer med 

demens. En del låtar handlade om kärlek och andra var andliga. Vårdpersonalen informerade 

inte vårdtagarna om de olika arbetsuppgifter som skulle göras tillsammans. Ändå verkade de 

äldre ha förstått vad som pågick och var delaktiga under hela omvårdnadsprocessen. Det blev 

ett bättre samarbete mellan dem, välbefinnandet ökade, positiva känslor visades som de 

boende inte tidigare visat i jämförelse med tiden innan interventionen. Detta gör det möjligt 

att värna om individens privatliv och integritet och patienterna kan känna sig respekterade, 

vilket betonas av Watson (1993). I enlighet med Socialstyrelsen (2017b) är musik och sång 
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rekommenderad för personer med måttlig till svår demens. Under visa arbetsmoment vid 

omvårdnaden och som upplevs integritetskrävande för vårdtagaren kan omvårdnadspersonal 

sjunga eller nynna för att förbättra samspel mellan dem. Denna insats kan ske enskild eller i 

grupp och minskar BPSD utan några negativa konsekvenser för vårdtagaren. 

Vidare framkom i studiens resultat att administrering av psykofarmaka ökade mer under 

standardvård än under musikterapi som författarna anser som ett viktigt 

litteraturöversiktsfynd. Enligt Läkemedelsverket (2008) rapport, användning av 

antipsykotiska läkemedel hos patienter med BPSD resulterar till att öka riskerna för kognitiv 

försämring samt dödlighet. Detta bekräftades av Raetz (2013) som i sin studie visade att den 

amerikanska Food and Drug Administration (FDA) varnade för användning av antipsykotika 

läkemedel eftersom det visade sig öka dödligheten. Men även deras effekt vid behandling av 

BPSD har ifrågasatts. Watson (1993) betonar att här ska beaktas de fysiska, psykiska, sociala 

och andliga aspekter i omvårdnad vid BPSD. Detta är aspekter som författarna vill belysa att 

ta hänsyn till vid användning av psykofarmaka. Svansdottir och Snaedal (2006) visar i sin 

studie att musikterapin kan rekommenderas som behandling av BPSD, vilken möjliggör en 

mer personcentrerad vård samt bidrar till att minska administreringen av antipsykotiska 

läkemedel. Detta styrks av Socialstyrelsens (2017a) mål att öka livskvaliteten hos personer 

med demens, strukturerade insatser som musik och sång kan därmed användas som ett 

verktyg vid omvårdnad för att utföra en personcentrerad vård. Därtill menar Fitzsimmons, 

Barba och Stump (2015) att musikterapi används inte bara för att upprätthålla statliga 

föreskrifter, den kan och bör användas för att minska eller eliminera användningen av 

antipsykotika läkemedel hos personer med demens. 

I Sverige är det ovanligt med musikterapi (Ragneskog, 2013), vilket kan vara förklaring till 

att författarna inte stött användandet av denna metod inom demensvården. Något som är 

vanligt i Sverige är att lyssna på musik i grupp som aktivitet på äldreboende där gamla 

välkända låtar spelas live av musiker. Det förekommer att skolklasser eller kyrkokörer 

kommer på besök till ett vårdhem och sprider glädje. Enligt McDermott et al. (2014) är detta 

är alltid uppskattat av personer med demens, närstående och vårdpersonal. Van der Geer et al. 

(2009) beskrev i sin studie att musikspelande vid måltider, under dagen och före sömnen 

resulterade det i att patienterna blev avslappnade. Skog (2016) anser att det inte är en självklar 

sak att tro att alla som har drabbats av demenssjukdom tycker om musik och sång, det är 

essentiellt att inte generalisera. Personer med demens kan bli känsliga för ljud på grund av 

sjukdomen då blir tystnaden mer lönsam än att lyssna på musik. 



  22 (34) 
 

I litteraturöversikts resultat betonas vikten av musikterapiintervention i demensvården som 

förbättrar kommunikation, interaktion mellan vårdpersonalen, närstående och personer med 

demens, vilket överstämde med likartat resultat i en studie av Raglio et al. (2008). Ytterligare 

framställde Hammar et al. (2011a) i deras studie att personer med demenssjukdom hade 

svårighet att uttrycka sig både verbalt och icke-verbalt vid morgonomvårdnaden. I förhållande 

till denna studiens resultat beskrev Van der Geer et al. (2009) i sin studie att 

kommunikationsproblem hos äldre uppvisades via irritabilitet, verbal aggression och 

efterfrågan av kontinuerlig uppmärksamhet. Här kan Watson teori appliceras med vikten av 

att vara närvarande för att tona in patientens energinivå och stämningsläge, vilket kan leda till 

att personer med demens känner sig tillfreds och respekterade (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012). 

I resultatet framkom att sjuksköterskan visade engagemang och ansvar för att förbättra 

omvårdnaden av personer med demens, till exempel frågade de närstående om deltagarnas 

erfarenheter av musik. Detta kan ses som en viktig del i interventionerna att avsätta tid för att 

känna personerna, ta reda på deras önskemusik och på så sätt kunna tillgodose patientens 

behov utifrån Watsons omvårdnadsfaktorer (Watson, 1993). Detta överensstämmer också med 

Socialstyrelsen (2017a) för att främja ett personcentrerat förhållningssätt vid vård och omsorg 

av personer med demens genom att lägga fokus på personen men inte på diagnosen. Genom 

en personlig omvårdnad och anpassad vårdmiljö kommer detta att underlätta hanteringen av 

BPSD för vårdpersonalen. Insatta åtgärder ska vara strukturerade efter individens individuella 

behov, omvårdnadsåtgärder ska följas upp och därefter utvärderas. I en studie gjord av 

Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark och Edvardsson (2013) konstaterades att ett 

personcentrerat förhållningssätt gav högre livskvalitet och bättre förmåga att utföra dagliga 

aktiviteter hos patienter med demens. 

Litteraturöversikten resultat visade positiva effekter av MT hos vårdpersonalen i 

vårdarbete som ökade intresset av att känna till vad som kunde göras för att förhindra BPSD. 

Detta antagande styrks av Wang et al. (2017) och Hammar et al. (2011a) som visade att MT 

aktiviteter bidrog till att uppmuntra sjuksköterskor och vårdpersonal att stödja personer med 

demens och förbättrade även patientens deltagande i dagliga aktiviteter. 

Musik som tillvägagångssätt förstärkte vårdpersonalens omvårdnadskvalitet och 

vårdrelationen med patienten, vilket är en värdefull del i resultatet. Genom att använda sig av 

MT-metod vid omvårdnad ökar patientens välmående och vårdpersonalens självförtroende. 

Även McDermott et al. (2014) konstaterades det att närstående uttryckte positiva attityder och 

intresse av att använda MT då den gav en lindrande effekt vid omvårdnad av patienten.  
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Författarna vill uppmärksamma att musikinterventioner kan underlätta i vårdarbetet när svåra 

situationer uppstår vid omvårdnad, exempelvis vid påklädning. Vidare kan musiken användas 

för att förebygga, minimera utåtagerande och aggressivt beteende hos personer med BPSD. 

Författarnas resonemang styrks av Hedman och Jonsson (2015) som även belyser vikten av att 

ta hänsyn till individens livshistoria såsom att uppmärksamma tidigare musikintresse i 

samband med omvårdnad. I McDermott et al. (2014) och Ridder et al. (2013) studier ansågs 

det att individuell MT behöver ytterligare forskning för att kunna ge positiva förändringar i 

patientens dagliga liv. 

Författarna uppmärksammade att musikintervention i helhet bara visar positiva effekter. 

Utifrån litteraturöversiktens huvudfynd är musik ett bra redskap att använda inom omvårdnad 

för att lära känna och stötta patienter med BPSD samt att främja hälsa. Det är därför viktigt 

för författarna att belysa kunskapen om musikterapi, vilket kan leda till att förbättra och öka 

sjuksköterskornas och vårdarnas kompetens i att hantera demenssymtom med krävande 

beteende. Hiyoshi-Taniguchi, Becker och Kinoshita (2018) belyser i sin studie att 

sjuksköterskor och vårdgivare behöver utbildas om BPSD för att vara mer förberedda när det 

gäller omvårdnaden och bemötande av patienter med demens med dessa symtom. Utöver det 

menar Watson också att det är lika viktigt att skapa förutsättningar för en trevlig vårdmiljö, 

liksom det är viktigt med professionella kunskaper för att ge god omsorg (Wiklund Gustin & 

Lindvall, 2012).  

 

9.3 Kliniska implikationer 

Det viktigaste i litteraturöversiktens resultat visade att musik och musikterapi har positiva 

effekter på BPSD då den kan minska dessa beteendestörningar. Det kan göra en person med 

demens lugn, minska oro och agitation samt underlätta kommunikationen mellan personalen 

och vårdtagaren vid olika omvårdnadssituationer. Att arbeta med personer med demens kräver 

att sjuksköterskan fördjupar sina kunskaper och uppmärksammar musik och musikterapi som 

en viktig del för att vårda denna patientgrupp. Det kan även minska läkemedelskonsumtionen 

med dess biverkningar, öka välbefinnandet och främja hälsan. Det är därför att rekommendera 

att vårdpersonalen använder sig av musik eller musikterapi som alternativ metod i den dagliga 

omvårdnaden hos patienter med demens. 
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9.4 Förslag till fortsatt forskning  

I databassökningar framkom att dessa artiklar handlar om effekter av musikterapi på BPSD 

vid vårdhemmet. Författarna upplever att det finns för lite forskning om musik i sjukhusvård. 

Av den anledningen behövs vidare forskning i ämnet genom kvalitativa studier på sjukhus i 

Sverige. Detta skulle kunna bidra till att patienter, vårdpersonal och närstående får möjlighet 

att berätta om erfarenheter och/eller upplevelser innan och efter en musikintervention. 

Författarna anser att det vore givande att genomföra en empirisk studie och undersöka på 

hur sjuksköterskor upplever användningen av musikintervention vid omvårdnad av patienter 

med demens, vilket kan bidra till att uppmärksamma deras vårdande roll. 

 

10 Slutsats 

I resultatet av denna litteraturöversikt beskrivs att musik/musikterapi kan ha en positiv effekt 

hos personer med demens då den kan förbättra BPSD, välbefinnande och främja 

kommunikation mellan vårdare och patient. Att arbeta personcentrerat är något som 

musikterapeuten, sjuksköterskan och omvårdnadspersonalen strävade efter när de använde sig 

av musik som hjälpmedel. Studien visade att anhöriga spelade en viktig roll i vården för att 

komma närmare personer med demens, även sjuksköterskans engagemang och intresse för 

denna patientgrupp. Musiken anses vara en liten risk för biverkningar och en metod som 

skulle vara värdefull att genomföra inom demensvården. Det är viktigt att tillämpa musik som 

en omvårdnadsåtgärd i det dagliga omvårdnadsarbetet vilket möjliggör en hantering av de 

svåra situationer som kan uppstå i bemötandet och omvårdnaden av personer med BPSD. 
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Baiardi, P., 

Gianotti, M., 

Ubezio, C., 

Zanacchi, E., 
Granieri, E., 

Imbriani, M., 

& Stramba-

Badiale, M. 

Effect of Active Music 

Therapy and 

Individualized 

Listening to Music on 

Dementia: A 

Multicenter 

Randomized 

Controlled Trial 

2015 

Italien 

Journal 

Compilation 

 

Att bedöma effekterna av aktiv 

musikterapi (MT) och 

individualiserat lyssnande på 

musik (LtM) på 

beteendemässiga och psykiska 

symptom på demens (BPSD) 

hos personer med demens. 

Design: Kvantitativ, randomiserad studie 

Urval: 98 patienter (65 år och äldre) från 

nio vårdhem. 

 

Datainsamling: Videoinspelning, intervju, 

NPI, CSDD, CBS-QoL.  

Analys: Deskriptiv statistik. One-way 

ANOVA eller Kruskal-Wallis eller chi-

square-tester. 

Det fanns inga signifikanta skillnader i 

beteende mellan grupperna. Alla grupper 

uppvisade förbättringar över tiden i 

beteendemässiga symtom, depression och 

livskvalitet. 

Ridder, H. 

M. O., Stige, 

B., Qvale, L. 

G., & Gold, 

C. 

Individual music 

therapy for agitation in 

dementia: an 

exploratory 

randomized controlled 

trial 

2013 

Danmark & 

Norge 

Aging & 

Mental 

Health 

Att utforska effekten av 

individuell musikterapi vid 

agitation, medicinering samt 

livskvalitet hos människor med 

måttlig till svår demens på ett 

vårdhem. 

Design: 

Kvantitativ, randomiserad crossover 

kontrollerad studie 

 

Urval: Intervju, 42 deltagare, var 69% 

kvinnor, medelåldern 81 år 

 

Datainsamlingsmetod: CMAI, ADRQL 

 

Analys: Deskriptiv analys t-test, 

McNemar´s x2 test. 

 

Agitationsstörningar visade sig minska 

under 6 veckors individuell användning av 

MT, med ökad livskvalitet i 

interventionsgruppen, men visade en 

ökning av agitation och minskning av 

livskvalitet hos kontrollgruppen under 

standardvård, dock var skillnaden inte 

statistiskt signifikant. 

MT anses förhindra en ökad användning 

av psykofarmaka hos människor med 

demens. 
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Sakamoto, 

M., Ando, 

H., & 

Tsutou, A. 

Comparing the effects 

of different 

individualized music 

interventions for 

elderly individuals 

with severe dementia 

2013 

Japan 

Int J Geriatr 

Psychiatry  

Att undersöka effekten av 

interaktiv och passiv metod 

genom individuell 

musikintervention hos personer 

med svår demens på kort och 

lång sikt. 

Design: Kvantitativ, randomiserad studie 

 

Urval: 39 patienter (65 år och äldre) från 

fyra gruppboende. 

 

Datainsamling: 1gång i vecka, videofilm, 

observationer, MMSE, HR, HF, HRV, 

BEHAVE-AD skala. 

 

Analys: ANOVA, U test, Mann- Whitney. 

I kortsiktig effekt hade både passiv och 

interaktiv musik positiv påverkan. Mycket 

bättre långsiktig minskning av BPSD 

observerades efter interaktiv musik, 

jämfört med passiv musikintervention eller 

ingen musik alls. 

Sung, H-C., 

Lee, W-l., 

Li, T-l., & 

Watson, R. 

A group music 

intervention using 

percussion instruments 

with familiar music to 

reduce anxiety and 

agitation of 

institutionalized older 

adults with dementia 

2012 

Taiwan 

International 

Journal of 

Geriatric 

Psychiatry 

 

Att utvärdera effekt av 

gruppmusikintervention på oro 

och agitation hos äldre med 

BPSD i ett vårdhem. 

Design: Kvantitativ, randomiserad studie 

 

Urval: 55 deltagare (65 år och äldre) har 

BPSD. 

 

Datainsamling: CMAI och RAID  

 

Analys: Deskriptiv statistik 

Interventionsgrupp påvisade signifikant 

lägre oro hos interventionsgruppen och 

även förbättrat psykiskt välbefinnande än 

de i kontrollgruppen. Ingen signifikant 

skillnad på grupperna vid agitation. 

Vink, A.C., 

Zuidersma, 

M., 

Boersma, F., 

de Jonge, P., 

Zuidema S. 

U., &. Slaets 

J. P. J. 

The effect of music 

therapy compared with 

general recreational 

activities in reducing 

agitation in people 

with dementia: a 

randomised controlled 

trial 

2013 

Holland 

International 

Journal of 

Geriatric 

Psychiatry 

Att jämföra effekterna av 

musikterapi och allmänna 

dagliga aktiviteter för att 

minska agitation/aggressivitet 

hos äldre personer med demens 

som vårdas på vårdhem. 

Design: Kvantitativ, randomiserad studie 

 

Urval: 77 deltagare, flest kvinnor, 

medelålder 82 år 

 

Datainsamling: CMAI 

 

Analys: Chi-square, t-test, Whitney U test 

 

Resultat visar en minskning i agitation 

beteende hos personer med demens i både 

musikterapi- och kontrollgruppen, från 1 

timme före aktiviteten och 4 timmar efter. 

Denna förbättring i MT gruppen var något 

större i jämförelse med kontrollgruppen, 

ändå var denna skillnad inte statistiskt 

signifikant. 
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14 Bilaga 3: Ordlista 1.  

*Beskrivning till förkortningar i bilaga 2 (tabell 2) 

ABS - Agitated Behavior Scale 

ADRQL - Alzheimer´s Disease-Realted Quality Of Life 

ANOVA - Analysis Of Variance 

BEHAV-AD - The Behavioral Pathology in Alzheimer´s Disease 

Rating Scale 

BPSD - Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom 

CBS-QoL – Cornell Brown Scale for Quality of Life in Dementia 

CDR - Clinical Dementia Rating 

CMAI - Cohen Mansfield Agitation Inventory 

CSDD – Cornell Scale for Depression in Dementia 

DCM - Dementia Care Mapping 

DST - Digit Span Test 

FOME - Fuld’s Object Memory Evaluation 

 

GDS - Geriatric Depression Scale 

HF - High frequency 

HR - Heart Rate 

HRV - Heart Rate variability 

MMSE - Mini Mental State Examination 

MT – Music Therapy 

MTCL-D - Music Therapy Check List-Dementia 

MTCS - Music Therapy Coding Scheme 

MVFT - Modified Fuld Verbal Fluency Test 

MANOVA - Multivariate Analysis Of Variance  

NPI-NH - Neuropsychiatric Inventory for Nursing Homes 

RAID - Rating Anxiety in Dementia 

 

 


