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Sammanfattning  

Bakgrund: Demens är en samlingsterm för sjukdomar som drabbar människors 

kognitiva funktioner i hjärnan. Demenssjukdomar degenererar långsamt och är en 

irreversibel sjukdom. När sjukdomen pågått en tid blir det svårt för personerna med 

demens att orientera sig i tid och rum, att minnas, sköta sin hygien och att äta blir 

vardagliga problem. Den kognitiva försämringen leder till 

kommunikationssvårigheter som ofta medför att personer med demens lätt blir 

agiterade och kan upplevas motsträviga av omgivningen. Syfte: Syftet med studien 

var att beskriva effekter av musik som omvårdnadsåtgärd för personer med demens. 

Metod: En allmän litteraturstudie med induktiv ansats har genomförts. Resultat: Tio 

vetenskapliga artiklar från databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO användes i 

litteraturstudien. Musik i olika former bidrar till emotionella effekter som goda 

relationer mellan personer med demens och sjuksköterskor och positiva känslor. 

Musik ger även kognitiva effekter som bibehållet minne och förbättrad 

kommunikation. Konklusion: De mest anmärkningsvärda effekterna av musik som 

framkommer i litteraturstudien är den ömsesidiga glädjen mellan personen med 

demens och sjuksköterskan. Denna ömsesidiga glädje bidrar till god relation, ökat 

välmående och meningsfullhet. 
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Abstract  

Background: Dementia is an umbrella term for diseases that affect human cognitive 

functions in the brain. Dementia slowly degenerates and is an irreversible disease. 

When the disease has been going on for a while, it becomes difficult for the person 

with dementia to orient themselves in time and space, to remember, take care of their 

hygiene and to eat becomes everyday problems. The cognitive impairment leads to 

communication difficulties that often mean that person with dementia are easily 

agitated and can be experienced reluctantly by the environment. Aim: The aim of the 

study was to describe the effects of music as a nursing measure for person with 

dementia. Method: A general literature study with inductive approach has been 

carried out. Result: Ten scientific articles from the databases CINAHL, PubMed and 

PsycINFO were used in the literature study. Music in various forms contributes to 

emotional effects such as good relationships between person with dementia and 

nurses and positive emotions. Music also provides cognitive effects such as retained 

memory and improved communication. Conclusion: The most notable effects of 

music emerging from the literature study are the mutual joy between the person with 

dementia and the nurse. This mutual joy contributes to good relationship, increased 

well-being and meaningfulness. 
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Inledning 
Demens är ett samlingsnamn för ett syndrom som orsakas av störningar i hjärnan och 

påverkar den kognitiva funktionen negativt (Read, Toye & Wynaden, 2016). 

Patterson (2018) beskriver att ökningen av demens i världen främst beror på 

förbättrad diagnostisering, många fler människor får diagnosen demens till skillnad 

från tidigare. Trots en mer förekommande diagnostisering av demenssjukdomar, lever 

miljontals människor utan diagnos (Patterson, 2018). Antalet personer som har 

demens tilltar i låg- och medelinkomstländer, relaterat till förbättrad diagnostisering 

och att människor lever längre än tidigare. Var tredje sekund diagnostiseras en person 

i världen med demens, vilket är en påfallande ökning som har sin förklaring i en ökad 

population (Patterson, 2018). I Sverige beräknas 130 000–150 000 människor ha en 

demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2018). Idag lever 50 miljoner människor med 

demens i världen och antalet förväntas stiga till 152 miljoner år 2050 (Patterson, 

2018).  

Tidigare forskning av Dowlen et al. (2018) visar att de personliga effekterna av musik 

inte tidigare har belysts i någon översiktsartikel utan ett större fokus har varit varför 

musiken påverkar personer med demens. Patterson (2018) poängterar att så länge det 

inte finns medicinsk lösning kommer demensvården att vara ett kostsamt problem. 

Enligt Cross, Ervin och Finlayson (2012) är beteendemässiga och psykiska symtom 

identifierade som framträdande svårigheter vid demensvård. För sjuksköterskan 

innebär det svårigheter i omvårdnaden när personen med demens vandrar, agiterar, 

uttrycker verbal och fysisk aggression, skriker och vägrar vård (Cross et al., 2012). 

Musik har enligt Dowlen et al. (2018) en tendens att på ett kostnadseffektivt och 

säkert sätt minska beteenden som utmanar omvårdnaden som till exempel agitation. 

Mer forskning och innovation behövs kring vården av personer med demens i 

hemmet, då området kommer att växa och eget val om var personen ska leva efter sin 

diagnos (Patterson, 2018). 

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2011) behöver personer med demens känna 

samspel och en nära relation i omvårdnaden för att uppnå välbefinnande. När personer 

med demens värderades lågt av vårdpersonalen, gällande deras medvetande bidrog det 

till att välbefinnandet minskade hos personer med demens (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2011). I sjuksköterskans kärnkompetens ingår det att arbeta 

personcentrerat utefter vem personen har vart i sitt friska tillstånd till vem personen 

med demenssjukdom är idag (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). För framtida 

forskning är det angeläget att uppmuntra personer med demens att ta en mer aktiv roll 

i forskningen som utforskar musikaliska erfarenheter (Dowlen et al., 2018). 
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Bakgrund  

Demenssjukdomar 

Demens härstammar från latinets ”de mens” som betyder ”utan själ” (SBU, 2006). 

Basun, Skog, Wahlund och Wijk (2013) skriver att demenssjukdomar delas in i 

primärdegenerativa, vaskulära (blodkärlsrelaterade) och sekundära demenssjukdomar. 

Primärdegenerativa sjukdomarna som till exempel Alzheimers utgör upp till 60 

procent av demenssjukdomarna. Andra förekommande demenssjukdomar är 

frontotemporala- och Lewykroppsdemens. Basun et al. (2013) konstaterar att 

demenssjukdomar degenererar långsamt och är en irreversibel sjukdom. De främsta 

symtomen är minnesstörningar i det episodiska minnet (nyinlärda kunskaper). Det 

semantiska minnet (långtidsminnet) drabbar tinningloben, främst de språkliga 

funktionerna är bibehållet en längre tid. När sjukdomen fortskrider tillkommer fler 

symtom såsom initiativförlust, apati, språkstörningar, nedsatt planeringsförmåga, 

okoordinerade muskelrörelser och visuospatiala svårigheter, vilket innebär svårigheter 

att orientera sig i sin omgivning (Basun et al., 2013). Den kognitiva försämringen 

innebär ytterligare påfrestning för personer med demens, svårigheter att äta och att 

sköta sin personliga hygien (Nygård, 2013). SBU (2006) vidhåller att de primära 

symtomen för personer med demenssjukdom ofta är förändrad personlighet med 

bristande insikt och dåligt omdöme, hämningslöshet, aggressivitet, känslomässig 

avtrubbning och brist på empati. Alla demensdiagnoser har olika karaktär och 

symtom, det beror främst på vilken typ av demens personen har och hur långt 

sjukdomsprocessen utvecklats (SBU, 2007). Read et al. (2016) menar att innan 

demensen har diagnostiserats hos en person upplevs känslan av att inte kunna 

orientera sig i situationen som personen befinner sig i, personer som var adekvata 

börjar plötsligt förvirra sig i tid och rum, glömma möten och får svårigheter att känna 

igen familj och bekanta. När diagnosen fastställs blir beteendet en verklighet och mer 

förståeligt om varför deras personlighet har förändrats (Read et al., 2016).  

Deltagande i gruppaktiviteter kan förbättra välbefinnandet hos personerna med 

demens, grupper ger möjlighet att engagera sig och samtidigt få social kontakt 

(Cohen-Mansfield, 2017). SBU (2007) uppmärksammar att aktiviteter inom 

omvårdnaden vid demens inte enbart behöver vara planerade utan kan bestå av en 

improviserad aktivitet som en pratstund, massage eller promenad. Både engagemang 

och i synnerhet sociala stimuli minskar beteendemässiga symtom och förbättrar den 

kognitiva förmågan hos personer med demens (Cohen-Mansfield, 2017). När personer 

med demens deltar i musikstunder utefter sin egen förmåga vill en del endast se på, 

lyssna och känna in medans andra väljer att aktivt delta (Basun et al., 2013).   
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Kitwood beskrivs som den första personen som använde ordet personcentrerad 

omvårdnad inom demensvården, Kitwood poängterade vikten av att symtomen som 

uppvisas hos personer med demens inte får tolkas som om personen med demens inte 

längre finns (Skog, 2013). Att ta vara på människors personligheter och ha ett 

empatiskt förhållningssätt vid mellanmänskliga möten är hjärtat för omvårdnaden av 

personer med demens (Van Weert, Janssen, Van Dulmen, Spreeuwenberg, Bensing & 

Ribbe, 2006). Kitwoods ingripande åtgärd var att gå från arbetsorienterad vård till att 

utveckla en personcentrerad vård (Van Weert et al., 2006). Det krävs tid för 

diskussion, reflektion och det krävs en anpassning av den fysiska miljön (Skog, 

2013). Sjuksköterskan har en funktion, ett ansvar och en bidragande roll i att utföra 

enkla och effektiva omvårdnadsåtgärder såsom musik som antas underlätta 

omvårdnaden för vårdpersonalen och personen med demens (Skog, 2013).  

Musik 

Musik har använts sedan gamla Egyptiernas tid som en behandlingsåtgärd där 

musikens effekter setts påverka hälsan positivt (Snyder & Lindquist, 2010). Rytm, 

melodi och harmoni är tre centrala element som ingår i musik (Socialmedicinsk 

tidskrift, 2010). Idag kan sjuksköterskan applicera musik som omvårdnadsåtgärd 

(Snyder & Lindquist, 2010). Ett exempel på hur musik som omvårdnadsåtgärd kan 

användas är genom vårdarsång som innebär att vårdgivaren nynnar eller sjunger för 

personer med demens (BPDS, 2014). Skog (2013) beskriver förmågan att lyssna till 

musik utvecklas redan i fosterstadiet och att den förmågan tros hålla i sig länge i livet. 

Bieleninik, Brondino, Chen, Fusar-Poli och Gold (2018) menar att personer med 

demens är mottagliga för musik och det musikaliska minnet kan hållas vid liv fram till 

livet når sitt slut. Musik inom demensvården är ett viktigt komplement till övrig 

medicinsk behandling (Bieleninik et al., 2018). SBU (2006) bekräftar att 

farmakologiska läkemedel har viss effekt på personer med demens men fortfarande är 

resultaten på symtomen väldigt begränsade. Musik som omvårdnadsåtgärd är mycket 

relevant för personer med demens vars neurologiska kognitiva förmåga har en 

omfattande nedsättning (SBU, 2006).  

Flertal studier betonar att varje person med demens har sin egen musikhistoria och 

musikidentitet (Dowlen et al., 2018). Musiken bör individanpassas efter vad personen 

med demens tyckt om att lyssna på i sitt friska tillstånd eftersom den musik som 

upplevs positivt är mer rogivande och stimulerande (Skog, 2013). Musiken kan bidra 

till att personer med demens återupplever samma känslor som friska personer 

(Dowlen, et al., 2018).  
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Skog (2013) menar att musiken har tendenser att få personer med demens att sjunga 

med, spela instrument, röra på kroppen och att skämta ökade under musikstunderna. 

Enligt forskning av Bieleninik et al. (2018) har det framförts att ett icke verbalt språk 

skapas med hjälp av musiken. Genom musik skapas möjligheter att bilda relationer 

när det verbala språket sviker. Musik har en tendens att aktivera de olika delarna av 

hjärnan, vilket kan underlätta språket för personen med demens (Bieleninik et al., 

2018).  

Omvårdnadsteori- Kari Martinsen 

The theory of caritative caring är namnet på omvårdnadsteorin av Martinsen som idag 

är en välkänd omvårdnadsteoretiker beskriver Arman, Ranheim, Rehnsfeldt, 

Rydenlund och Rytterström (2015). Martinsen föddes i Norge 1943, hon utbildade sig 

till sjuksköterska och senare till professor. Hon är en omvårdnadsteoretiker som 

strävar för en outtalad kunskap hos vårdgivaren. Medkänsla hos vårdgivaren öppnar 

upp för att se med hjärtats öga, det uppnås genom professionell och personcentrerad 

vård (Arman et al., 2015). Enligt Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2006) lyfter 

Martinsen fram en människosyn som bygger på relationer mellan människor och en 

mänsklig gemenskap, att människor är beroende av varandra som blir synbart 

speciellt vid sjukdomstillfällen. Kristoffersen et al. (2006) betonar även att Martinsen 

skriver i sin teori om människors lika värde och att det är viktigt att alltid ha i 

tankarna att personen kan komma att behöva hjälp av andra på grund av olika saker 

som sker i livet. Inom vårdvetenskapen konstaterar Martinsen i sin teori att det är 

viktigt att lyfta fram aspekterna från patienter som upplever problem, behov och 

önskningar (Arman et al., 2015). Vidare skriver Kristoffersen et al. (2006) att 

Martinsen betonar den villkorslösa omsorgen som innebär att omvårdnad sker utan att 

tänka på att personen som är i omsorgsbehov ska bli bättre eller återvinna sitt 

oberoende. Kristoffersen et al. (2006) beskriver att Martinsen trycker på vikten av att 

sjuksköterskan inte ska under- eller överskatta patientens förmåga att utföra saker 

självständigt och betonar vikten av när sjuksköterskan är öppen och uppmärksam på 

vad patienten har för hjälpbehov visar sig det bidra till en ökad vilja att leva. Arman et 

al. (2015) skriver att Martinsen menar att inom omvårdnad är det viktigt att 

vårdgivaren berörs av den andra, för att finna förståelse och kunna göra 

omvårdnadsåtgärder. Det är angeläget att vårdgivare är öppna och får möjlighet att 

vara känsliga för patienter och deras sårbarhet (Arman et al., 2015). Kristoffersen et 

al. (2006) skriver även att Martinsen menar att vid sjukdom överlämnar patienten en 

bit av sitt liv till sjuksköterskan vilket ställer etiska krav på sjuksköterskans 

bemötande av patienten . Enligt Arman et al. (2015) skrivs det i Martinsens teori om 

rummet, ett rum av makt, tid och rumslighet där patienten alltid är placerad. Arman et 
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al. (2015) framhäver hur Martinsen påpekar vikten av dialogen i mötet med personen. 

Språkets musik samt ordets betoning har stor betydelse i dialogen. 

 

Problemformulering 
I världen sker en kontinuerlig ökning av antalet personer som insjuknar i 

demenssjukdomar. För sjuksköterskan kan problem i form av agitation, motsträvhet, 

kommunikationssvårigheter och vägran av vård uppstå vid omvårdnad av personer 

med demens. Det är viktigt för sjuksköterskan att öka sin kunskap om effekterna av 

musik som omvårdnadsåtgärd för att kunna förebygga att problem uppstår.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva effekter av musik som omvårdnadsåtgärd för 

personer med demens. 

 

Metod 

Design 

En allmän litteraturstudie har genomförts med en induktiv ansats (Henricson, 2017). 

Den induktiva ansatsen har använts för att skapa mening, tolka och ge förståelse för 

vikten av musik som omvårdnadsåtgärd för personer med demenssjukdom (Forsberg 

& Wengström, 2015).  

Datainsamling 

Material har samlats in genom systematiska sökningar, granskningar och 

sammanställningar utifrån problemformuleringen. Sökningarna gjordes som en bred 

sökning av vetenskapliga artiklar online i databaserna CINAHL, PubMed och 

PsycINFO. Databaserna är relevanta för att de innehåller omvårdnadsforskning 

(Forsberg & Wengström, 2015). Sökorden som användes var dementia, music, nurse, 

nurse*, qualitative och qual* vilket redovisas i tabell 1: Sökordsöversikt BILAGA A. 

Inklusionskriterierna var att resultatartiklarna skulle omfatta musik som 

omvårdnadsåtgärd förmedlad av legitimerade sjuksköterskor som själva kunde 

tillämpa omvårdnadsåtgärden musik eller delegera till övrig vårdpersonal. Artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska och vara inriktade på en ålder över 44 år i databaserna 

CINAHL och PubMed. Från början gjordes sökningar på åldern, över 65 år men 



 

6 

 

  

resulterade i för lite fynd för att kunna besvara syftet. För databasen PsycINFO var 

inriktningen 40 år på grund av databasens inställningar. Sökningarna begränsades till 

åren 2008-2018. Artiklarna som valdes var peer-reviewed, genom peer-reviewed 

begränsades sökningarna till att enbart finna artiklar som var publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2017). Sammanlagt resulterade sökningarna i 96 

antal träffar i CINAHL, 90 träffar i PubMed samt 91 träffar i PsycINFO. Totala 

summan för de tre databaserna var 277 träffar. Vidare fanns 12 dubbletter av 

vetenskapliga artiklar i CINAHL, 9 dubbletter i PubMed och 21 dubbletter i 

PsycINFO. Totalt fanns 42 dubbeletter bland de vetenskapliga artiklarna för studien i 

de tre databaserna sökningarna gjordes i. Sökhistoriken redovisas i tabell 2: 

sökhistorik, Bilaga B. Sökningarna i de tre databaserna resulterade i ett antal bortfall 

på grund av att artiklarna inte var original artiklar, för detaljerad sökinformation se 

Tabell 2: Sökhistorik BILAGA B. Enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall kvalitetsgranskades alla lästa artiklar för att bedöma den 

vetenskapliga kvalitén. Bedömningsmallen har olika kategorier för poängsättning där 

resultatet sammanställs i poäng som sedan sammanställs i procent som tolkades med 

grad I-III, där grad I innebär hög kvalitet och grad III avser låg kvalitet. I 

litteraturstudien exkluderades artiklar med grad III. Nio av tio resultatartiklar 

beskriver etiska överväganden. En av artiklarna innehåller inte etiska överväganden, 

den valdes på grund av att den bidrog med fynd till resultatdelen för att besvara 

litteraturstudiens syfte. Artikeln utan etiskt övervägande höll måttet för god kvalité, 

grad II enligt Carlsson och Eimans (2003). 

Artikelsökning i CINAHL  

Den inledande sökningen gjordes i databasen CINAHL (Cumulative Index to Nursing 

And Allied Health Literature). CINAHL är specialiserad på omvårdnadsforskning 

(Forsberg & Wengström, 2015). Sökningar gjordes från början på orden dementia, 

music, nurse, nurse*, qualitative och qual* vilket kan översättas till svenska med 

orden demens, musik, sjuksköterska och kvalitativ. Genom att använda sig av 

trunkering, sökte databasen efter ordets alla böjningsformer vilket gav en bredare 

sökning av det valda ordet (Östlundh, 2017). I löpande text skrevs ordet ut med en 

asterix. Trunkering redovisas i tabell 1: Sökordsöversikt, Bilaga A. Sökningarna i 

CINAHL gjordes i tre steg. Första sökningen på orden Dementia AND music AND 

nurse. Andra sökningen på orden Dementia AND nurs* AND music AND qualitative 

och tredje sökningen gjordes på orden Dementia AND music AND qual*. Alla titlar 

och relevanta abstract för litteraturstudiens syfte lästes och diskuterades tillsammans 

för en ökad förståelse. De vetenskapliga artiklarna som bestod av 

inklusionskriterierna som omfattade musik som omvårdnadsåtgärd förmedlad av 

legitimerade sjuksköterskor, som själva kunde tillämpa omvårdnadsåtgärden musik 
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eller delegeras till övrig vårdpersonal användes till resultatet i litteraturstudien. För 

framgångsrika sökningar av litteratur är det angeläget att arbeta fram relevanta sökord 

och synonymer. Tekniken som används benämns för boolesk söklogik (Östlundh, 

2017). De booleska operatorerna som användes i litteraturstudien var AND (Forsberg 

& Wengström, 2015). 

Artikelsökning i PubMed 

Den sekundära sökningen gjordes i databasen PubMed som är en bred databas för 

omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2015). Genom att göra sökningar 

på engelska orden dementia, music, nurse, nurs*, qualitative and qual*. Dessa kan 

översättas till svenska med orden demens, musik, sjuksköterska och kvalitativ. 

Genom att använda sig av trunkering, sökte databasen efter ordets alla böjningsformer 

vilket gav en bredare sökning av det valda ordet. Trunkering redovisas i tabell 1: 

Sökordsöversikt, Bilaga A med en asterisk (Östlundh, 2017). Sökningarna i PubMed 

gjordes i tre steg. Första sökningen på orden Dementia AND music AND nurse. 

Andra sökningen på orden Dementia AND nurs* AND music AND qualitative och 

sista sökningen gjordes på orden Dementia AND music AND qual*. Alla titlar och 

relevanta abstract för litteraturstudiens syfte lästes och diskuterades tillsammans för 

en ökad förståelse. De vetenskapliga artiklarna som bestod av inklusionskriterierna 

som omfattade musik som omvårdnadsåtgärd förmedlad av legitimerade 

sjuksköterskor, som själva kunde tillämpa omvårdnadsåtgärden musik eller delegera 

till övrig vårdpersonal användes till resultatet i litteraturstudien.  

 

Artikelsökning i PsycINFO  

Den tredje och slutliga sökningen gjordes i databasen PsycINFO. PsycINFO är en 

internationell databas för forskning inom psykologisk forskning för bland annat 

medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2015). I databasen gjordes 

sökningar på engelska orden dementia, music, nurse, nurs*, qualitative and qual* som 

på svenska översätts till demens, musik, sjuksköterska och kvalitativ. Genom att 

använda sig av trunkering, sökte databasen efter ordets alla böjningsformer vilket gav 

en bredare sökning av det valda ordet. Trunkering redovisas i tabell 1: 

Sökordsöversikt, Bilaga A med en asterisk (Östlundh 2017). Sökningarna i PsycINFO 

gjordes i tre steg. Första sökningen på orden Dementia AND music AND nurse. 

Andra sökningen på orden Dementia AND nurs* AND music AND qualitative och 

sista sökningen gjordes på orden Dementia AND music AND qual*. Sökningarna 

resulterade sammanlagt i 91 träffar, se tabell 2: sökhistorik, Bilaga B. Även i 

PsycINFO lästes alla titlar och relevanta abstract för litteraturstudiens syfte som sedan 

diskuterades tillsammans för en ökad förståelse. De vetenskapliga artiklarna som 

bestod av inklusionskriterierna som omfattade musik som omvårdnadsåtgärd som var 
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förmedlad av legitimerade sjuksköterskor, som själva kunde tillämpa 

omvårdnadsåtgärden musik eller delegera till övrig vårdpersonal användes till 

resultatet i litteraturstudien. 

 

Databearbetning 

De tio vetenskapliga artiklar som valdes ut lästes flera gånger för en bättre förståelse. 

Granskning av artiklarna gjordes huvudsakligen för att bekräfta artiklarnas 

vetenskapliga kvalité. Bearbetningen av artiklar startade med en induktiv ansats, 

vilket innebär att relevant fakta samlas in förutsättningslöst till problemområdet 

(Forsberg & Wengström, 2015). Artiklarna i litteraturstudien har sammanställts 

genom att identifiera motsvarande ord i de olika studierna som var signifikant för 

musik som omvårdnadsåtgärd. De motsvarande orden sorterades och lades senare 

ihop till huvudkategorier och underkategorier. Slutligen bildades huvudkategorierna 

Emotionella effekter med underkategorierna stärkta relationer och ökad glädje samt 

Kognitiva effekter med underkategorierna utökad kommunikation och förbättrat 

minne. Databearbetningen fortsatte med en innehållsanalys vilket innebär att 

databearbetningen pågick i olika steg för att klassificera data (Forsberg & 

Wengström, 2015).  

Forskningsetiska överväganden  

Vid forskning ska hänsyn tas till olika internationella och nationella etiska 

konventioner. Enligt World Medical Association (2018) uppkom 

Helsingforsdeklarationen år 1964 och har anammats av flertal länder runt om i 

världen. Huvudprincipen med Helsingforsdeklarationen är att forskning som 

involverar människor är att förstå orsaker, utveckling och effekter av sjukdomar samt 

förbättra förebyggande, diagnostiska och terapeutiska ingrepp (World Medical 

Association, 2018). Riksdagen (2006) framhåller att det huvudsakliga syftet med 

Helsingforsdeklarationen och Belmontrapporten är att skydda människor från skada 

eller att människor blir utsatta för onödiga risker när individer eller individuppgifter 

används i forskning. Forskning (2013) beskriver att Belmontrapporten från 1978 har 

tre grundläggande etiska principer; respekt för personer, göra-gott-principen samt 

rättviseprincipen. Respekt för människor innebär att människor har rätt att bestämma 

över sitt liv.  

I dagsläget i Sverige regleras forskningsetiken framför allt av lag om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS 2003:460) vars övergripande syfte är att 

“skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning”. 

Det finns situationer enligt World Medical Association (2018) som ger svårigheter att 

inhämta samtycke som studier som görs med personer med kognitiv 
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funktionsnedsättning. Samtycke ska ges innan studien utförs och information ska ges 

om innebörden för individen (Forskning, 2013). Studien innehåller vetenskapliga 

artiklar som är godkända av etiska kommittéer i de länder där studierna genomförts. I 

flera av resultatartiklarna i litteraturstudien framgick att samtycke lämnats av 

deltagarna själva och då deltagande personer inte själva var kapabla att ge sitt 

samtycke på grund av sin demenssjukdom, så togs beslutet av en närstående eller av 

en sjuksköterska. I litteraturstudien finns fokus på personernas självbestämmande och 

de etiska svårigheter föreligger när personer med demens inte klarar av att ta egna 

beslut, en definitionsfråga. SBU (2006) menar att personer med demens ska fatta egna 

beslut så länge det är möjligt, om närstående behöver ta beslut åt personen med 

demens är en god princip att besluta utefter vad den demenssjuke själv skulle vilja. 

Helsingforsdeklarationen fastslår att forskningen endast får bedrivas om en etisk 

kommitté har godkänt forskningsprojektet (World Medical Association, 2018). World 

Medical Association (2018) konstaterar att Helsingforsdeklarationen innebär att vissa 

grupper av människor är särskilt sårbara och har en ökad risk till att ådra sig 

ytterligare skada. Forskningen är då endast rätt att utföra om den svarar mot 

hälsobehoven i den sårbara gruppen och forskningen inte kan utföras i en icke sårbar 

grupp (World Medical Association, 2018). Litteraturstudien baseras på artiklar gjorda 

på personer med demens som är en sårbar grupp på grund av deras kognitiva 

försämring. Nyttan med litteraturstudien var att sammanställa kunskap om musikens 

effekter på personer med demens.  

 

Resultat 

Genom bearbetning av resultatmaterial framkom det två huvudkategorier och fyra 

underkategorier som beskriver effekterna av musik hos personer med demens. 

Huvudkategorierna som framkom var Emotionella effekter med underkategorierna 

stärkta relationer och ökad glädje samt Kognitiva effekter med underkategorierna 

utökad kommunikation och förbättrat minne. Alla tio studierna hade en kvalitativ 

ansats. Resultatet utkom ur studier gjorda i Australien, Storbritannien, USA och 

Sverige. 

Emotionella effekter  

Musikterapi har olika inverkan på känslor hos äldre personer med demens som 

observeras genom personernas ansiktsuttryck under musikstunderna (Balil‐Lozoya, 

Hodgkinson, Parker, Rouillon & Tuckett, 2014). Musik har enligt Osman, Schneider 

och Tishler (2016) egenskaperna att stimulera och reglera känslor samt motverka 

stress. Personer med demenssjukdom har ett oförändrat känslomässigt inre trots 
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neurologiska försämringar och kognitiva svårigheter (Brown, Ekman & Götell, 2009). 

Musik som omvårdnadsåtgärd visar sig vara god eftersom personerna med demens 

upplevs mer fokuserade och närvarande (Emani, Engström, Götell & Marmstål 

Hammar, 2010). När bakgrundsmusik spelas visar personer med demens positiva 

känslor och inga tecken på aggression gentemot vårdgivarna (Brown et al., 2009). 

Personerna med demens upplevdes mer nöjda och vakenheten ökade vid 

musikinterventionerna (Emami, Engström, Götell & Marmstål Hammar, 2010b). 

Observationer gällande aggressivitet, oro, rädsla, nöjdhet, sorg och generell vakenhet 

gjordes under musikinterventioner, sorgsamhet observerades som minst 

förekommande (Emami, Engström, Götell & Marmstål Hammar, 2011). Medverkan i 

sångaktiviteter påverkar personerna med demens genom ökat välbefinnande och andra 

positiva effekter (Osman et al., 2016). Dynamiken som framträder när vårdgivarna 

sjunger utmärks med en känsla av uppriktighet, öppenhet, intimitet och sårbarhet 

(Brown et al., 2009). 

Stärkta relationer 

Musik som aktivitetet bidrar till social sammankomst och delaktighet mellan 

vårgivare och personer med demens (Balil‐Lozoya et al., 2014). Vårdpersonal 

upplevde att relationen med personer med demens blev starkare genom initierad 

ögonkontakt, användande av nya instrument samt ansiktsrörelser under 

musikstunderna (McDermott, Orrell &Ridder, 2014). Ögonkontakt syns frekvent vid 

musikens närvaro (Emami et al., 2010). Musik behöver inte avnjutas ensam utan kan 

utövas som en uppskattad social aktivitet (McDermott et al., 2014). Flertal av 

vårdgivarna identifierade hur musik och sång minskade agitationen hos personer med 

demens (McDermott et al., 2014). Flera goda effekter var observerade under 

musikstunderna, personerna med demens fick ett förbättrat humör och ökad 

medvetenhet (McDermott et al., 2014). Sångstunder eller aktiviteter fyllda av sång, 

visade sig ha en positiv effekt på relationen mellan personen med demens och 

vårdgivaren samt deras relation med andra (Osman et al., 2016). Vårdpersonal uppgav 

att sångstunder blev en delad erfarenhet som medför gemenskap mellan vårdpersonal 

och personer med demens (Osman et al., 2016). Aktivitet med sång är ett glädjefyllt 

ämne i konversationer och ett tillvägagångssätt att förbättra relationer och även få en 

ny dimension i relationen (Osman et al., 2016). Vårdgivare som arbetar med personer 

med demens under musikaktiviteter upplevde en förbättrad relation (Beuzeboc, 

Guzmán & Melhuish, 2017). Vårdgivarna fick möjligheten att lära känna personen 

med demens och det ökade deras självinsikt och empati (Beuzeboc et al., 2017). 

Relationen mellan vårdgivarna och personerna med demens påverkar varandra och 

visar sig i form av två aktiva parter (Brown et al., 2009). När omvårdnad under 

morgonen utfördes och vårdgivarna varit aktiva genom att sjunga, var det personer 
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med demens som tackade sina vårdgivare (Brown et al., 2009). Anhöriga kände sig 

kritiska till att musikens effekter skulle ha någon långvarig effekt på personerna med 

demens beteendeförändringar och humör (McDermott et al., 2014). 

 

Ökad glädje 

Att aktivt delta eller enbart uppleva sång och musik ger en ökad nivå av 

välbefinnande jämfört med andra aktiviteter (Marshall & Shibazaki, 2015). 

Musikinterventioner som musikterapi, sånggrupper och att lyssna till musik är 

välgörande för det psykiska välbefinnandet hos personer med demens (McDermott et 

al., 2014). Vårdpersonal uppgav att personer med demens visar ökad glädje genom 

sång och dans och blir rörda till tårar när dem får lyssna till musik på sitt modersmål 

(Pietilä Rosendahl et al., 2016). Musiken är en personlig och kulturell identitet 

eftersom musik är något som är kopplat till personlig historia och livshändelser 

(McDermott et al., 2014). Effekterna av musiken bidrar till ömsesidig glädje mellan 

personerna med demens och vårdgivare (Emami et al., 2010). Vårdgivarna upplever 

att sången gör dem glada och att personer med demens uppmärksammar det, vilket 

leder till positiva känslor emellan dem (Emami et al., 2010b). Personerna med demens 

skrattar när vårdgivarna sjunger fel sångtext eller på grund av att det lät roligt och det 

fick även vårdgivarna att skratta (Emami et al., 2010b).  

 

Kognitiva effekter 

Personer med demens upplever fördelar med förståelsen av att delar av minnet är 

intakt när dem minns texter och välbekanta sånger (Osman et al., 2016). Förmågan att 

minnas ger personerna med demens en känsla av hopp och positivitet (Osman et al., 

2016). Musik bidrar till behållet minne av sångtexter, speciellt sångtexter kopplat till 

personlig historia och välbekant musik upplevdes igenkännande av personer med 

demens (McDermott et al., 2014).  

Genom musik upplevs alla personer med demens vara mer närvarande (McDermott et 

al., 2014). När instrument spelas och genom att lyssna på musik fångas 

uppmärksamhet hos personer med demens, då musik är stimulerande (McDermott et 

al., 2014). Personer med demens är ibland mindre närvarande och ointresserade av 

andra personer som befinner sig i omgivningen. Genast vid musikaktiviteter upplevs 

en direkt respons vilket syns genom att personerna med demens börjar stampa med 

fötterna, klappa händer, vissling, sång och dans (McDermott et al., 2014). 

Förbättringar på humöret är anmärkningsvärt hos personerna med demens efter 

musikaktiviteter, dock är förbättringen kortvarig (McDermott et al,. 2014). Personer 

med demens har en tendens att bli rastlösa på kvällen, genom att vårdgivarna spelade 

upp musik för personerna med demens blev de avslappnade (McDermott et al., 2014). 
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Utökad kommunikation  

Vårdgivarna upplever kommunikationen som obehindrad och öppen med personer 

med demens under musikaktiviteterna (Beuzeboc et al., 2017). När vårdgivarna sjöng 

för personerna med demens syntes inga tecken på aggressivitet eller skrik hos 

personen med demens utan de pratade med en avslappnad och lugn röst (Brown et al., 

2009). Vårdgivarna upplevde att musiken i omvårdnaden bidrog till att personerna 

med demens blev mer närvarande i situationen och som sedan öppnade upp för 

kommunikation (Emami et al., 2010b). När vårdgivarna sjöng istället för att informera 

samt ge direktioner under omvårdnaden upplevde dem goda förbättringar såsom 

minskat motstånd, minskad mängd instruktioner och ökat fokus hos personen med 

demens (Emami et al., 2010b). Vid svår demens kan talet och den verbala 

kommunikationen bli otydligt och oförståelig på grund av kognitiv försämring 

(Beuzeboc et al., 2017). Musiken påverkar personer med demens som är 

tillbakadragna och aggressiva genom att vid musiktillfällen blir neutrala i sitt språk 

och agitationen försvinner (Marshall & Shibazaki, 2015). Kommunikationen mellan 

vårdgivarna och personerna med demens är avslappnad när musiken är närvarande, 

till exempel vid morgonomvårdnaden (Emami et al., 2010). Emami et al. (2010b) 

beskriver att musiken blir ett sätt att kommunicera för personer med demenssjukdom. 

Personer med demens sjunger gärna med när vårdgivarna sjunger, men det tar en 

stund innan dem själva börjar sjunga vilket syns tydligt under musikstunderna att 

personer med demens koncentrerar sig (Brown et al., 2009). Brown et al. (2009) 

beskriver att i dem situationerna syns tydligt hur personerna med demens koncentrerar 

sig både fysiskt och emotionellt (Brown et al., 2009). Känslor kan kommuniceras 

genom ansiktsuttryck, röstläge och kroppsrörelser, även röstens kapacitet till att 

uttrycka känslor fångar lyssnaren eftersom det ger både positiva och negativa känslor 

(Brown et al., 2009). Personerna med demens är fysiskt närvarande men inte mentalt, 

vilket leder till en känsla av ensamhet för vårdgivaren i försöket att kommunicera 

(Emami et al., 2010b). Hur lång den goda effekten av musikstunderna var osäkert, fler 

vårdgivare rapporterade att personerna med demens var mer sociala och 

kommunikativa efter en musikaktivitet (McDermott et al., 2014). 

Förbättrat minne 

Personerna med demens upplevs av vårdgivarna som närvarande i situationer när 

vårdgivarna sjunger sånger till personerna med demens (Emami et al., 2010). 

Musikterapi hjälper personer med demens att framkalla minnen eftersom musiken går 

rakt igenom hjärta och själ och tar personen med demens tillbaka till en behaglig plats 

i livet (Balil‐Lozoya et al., 2014). Genom musikens närvaro återfås mer specifika 

minnen än när personerna med demens befinner sig i en lugn och tyst miljö (Osman et 

al., 2016). Effekterna visar sig vara fantastiska hos personer med demens när dem 
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kommer i kontakt med välbekant sång, plötsligt minns de alla verser i sången som 

spelas (Pietilä Rosendahl et al., 2016; Marshall & Shibazak, 2015). Familjer som 

vårdar sina anhöriga som har demens känner att musik, till skillnad från andra 

aktiviteter främjar tidigare minnen som ingen tidigare hört (Marshall et al., 2015). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien gjordes med en induktiv ansats. Ansatsen användes för att skapa 

mening, tolka och ge förståelse (Forsberg & Wengström, 2015). Inom studier med 

kvalitativ design är begrepp som trovärdighet, överförbarhet, bekräftelsebarhet och 

pålitlighet högst angelägna indikatorer på god vetenskaplig kvalitet (Wallengren & 

Henricson, 2012).  

Forsberg & Wengström (2015) skriver att det är viktigt att hitta relevanta sökord till 

databearbetningen av litteraturstudien. I litteraturstudien var det viktigt att hitta 

relevanta sökord som passade in i kontexten att studera musik i samband med 

personer med demenssjukdom. Sökningarna gjordes som en bred sökning av artiklar 

online i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. Databaserna är relevanta för 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2015). Inklusionskriterer var att 

resultatartiklarna skulle omfatta musik som omvårdnadsåtgärd förmedlad av 

sjuksköterskor. 

Sökningar gjordes på orden dementia, music, nurse, nurs*, qualitative och qual* 

vilket kan översättas till svenska med orden demens, musik, sjuksköterska och 

kvalitativ. Sökningarna gjordes i tre olika databaser för omvårdnadsforskning och 

resulterade i totalt 277 träffar. Artiklarna som valdes ut var peer-reviewed . Genom 

peer-reviewed begränsades sökningarna till att enbart finna artiklar som var 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2017). Sökningarna i dem tre 

databaserna resulterade i ett antal bortfall på grund av att artiklarna inte var original 

artiklar. Det ses i att antal lästa abstract är lågt i Tabell 2: Sökhistorik BILAGA B.  

De tio artiklar som användes till resultatdelen granskades enligt Carlssons och Eimans 

(2003) granskningsmall som stärker överförbarheten i litteraturstudien. För nybörjare 

är det viktigt att belysa att felaktig bedömning kan bli aktuell även med hjälp av 

Carlsson och Eimans mall. Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall användes för 

att kunna värdera artiklarnas vetenskapliga kvalité. Alla tio resultatartiklarna höll god 

kvalité. De tio resultatartiklarna som valdes ut var kvalitativa eftersom 

litteraturstudiens syfte var att beskriva effekterna av musik som omvårdnadsåtgärd för 
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personer med demens. Enligt Kjällström (2017) används kvalitativa metoder för att 

komma nära personer. Därför var det en god metod för litteraturstudien. 

Resultatartiklarna kommer från Sverige, Australien, Storbritannien och USA vilket 

stärkte överförbarheten ytterligare (Wallengren och Henricson, 2012). Trots utspridda 

länder och kulturskillnader visade resultaten att musik som omvårdnadsåtgärd för 

personer med demens har stora likheter och angelägen överförbarhet för svensk vård. 

Tre av studierna var utförda i Sverige och en av studierna utfördes i både Sverige och 

USA. Resultaten i artiklarna överensstämde med övriga länder, även det styrker 

möjligheten till överförbarhet. 

Två utomstående personer agerade kritiska vänner och läste uppsatsen för att 

ytterligare öka trovärdigheten och pålitligheten (Wallengren & Henricson, 2012). Tre 

av artiklarna är delvis skrivna av samma forskare vilket är positivt för pålitligheten i 

den här litteraturstudien. Forskarna är välbekanta i ämnet och har belyst det från olika 

perspektiv. Artiklarna i litteraturstudien har sammanställts genom att identifiera 

motsvarande ord i de olika studierna som var signifikant för musik som 

omvårdnadsåtgärd. De motsvarande orden sorterades och lades senare ihop till 

huvudkategorier och underkategorier. Slutligen bildades huvudkategorierna 

Emotionella effekter med underkategorierna stärkta relationer och ökad glädje samt 

Kognitiva effekter med underkategorierna utökad kommunikation och förbättrat 

minne. Denna process ökade trovärdigheten på litteraturstudien.          

Det upptäcktes relativt sent under resultatet att en artikel gav färre fynd än tidigare 

trott. Artikeln delvis hade samma forskare som två av de övriga resultatartiklarna 

valdes den kvar, för att undersöka ytterligare ett perspektiv angående musik och 

personer med demens. En artikel saknade etiska överväganden vilket gjorde artikeln 

ej överförbar. På grund av att artikeln bidrog med innehållsrika fakta angående 

litteraturstudiens syfte valdes den kvar. 

Resultatdiskussion 

I litteraturstudien var syftet att beskriva effekterna av musik som omvårdnadsåtgärd 

hos personer med demens. Resultatdiskussionens syfte är att belysa det viktigaste från 

resultatet. Litteraturstudiens artiklar angående musik i olika aspekter som att sjunga 

och vara aktiv i musikaktiviteter, ensam eller i grupp eller bakgrundsmusik som 

omvårdnadsåtgärd hos personer med demens visas ha mycket positiva effekter på 

personer med demens. Musik är en omvårdnadsåtgärd som får stor uppmärksamhet 

och framkommer i alla tio resultatartiklarna i litteraturstudien. 

Världen över ökar demenssjukdomarna i rasande takt på grund av att personer 

diagnostiseras mer frekvent av sjukvården idag samt att populationen ökar i världen 

och att människor generellt lever längre idag (Patterson, 2018). Det är ett stort 
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samhällsproblem eftersom vården av demenssjukdom kostar både sjukvården och 

samhället mycket pengar, 40 miljarder kronor per år i Sverige (SBU, 2006). Ett stort 

behov finns att upptäcka effektiva och snabba interventioner och lönsamma åtgärder 

som all verksam vårdpersonal kan bidra med, vilket är värdefullt för omvårdnaden 

(Patterson, 2018). Vikten att belysa kunskap om icke medicinska omvårdnadsåtgärder 

som går att vidta som musik för att hitta välbefinnande för både personen med 

demens och vårdgivaren. Behovet av mer forskning finns i omvårdnaden av personer 

med demens i hemmet (Patterson, 2018). Patterson (2018) menar att för att nå en 

lösning inom demensvården behöver det avsättas en procent av samhällskostnaderna 

till forskning inom grundläggande vetenskap, vårdförbättringar, förebyggande och 

riskreducering, läkemedelsutveckling och folkhälsa (Patterson, 2018).  

Emotionella effekter  
Musik tar fram enastående effekter hos personer med demens på personliga känslor, 

relationer, kommunikation och på den kognitiva förmågan. SBU (2006) betonar att 

det finns begränsat med forskning men den forskning som finns visas ha positiva 

effekter av musikaktiviteter. Positiva effekter är att tecken på aggression minskar 

under musikinterventioner (Brown et al., 2009; Emami et al., 2011). Personer med 

demens upplevs mer fokuserade under och efter musikinterventioner (Emami et al., 

2010; Emami et al., 2010b). 

 
Stärkta relationer  

Musik behöver inte avnjutas ensam utan kan med fördel utövas som en aktivitet, som 

bidrar till socialsammankomst (McDermott et al., 2014). För personer med demens 

menar BPSD (2019) att sociala aktiviteter som organiserade träffar där musik, sång 

och dans är i fokus kan upplevas ensam eller i grupp och bekräfta personens tidigare 

identitet. Att arbeta med terapeutiska mål inom vården av personer med demens är 

viktigt, strävan är att personerna med demens får behålla sin autonomi så länge som 

möjligt (Kutoku et al., 2019). Att individanpassa musiken efter vad personen med 

demens tyckt om i sitt tidigare friska tillstånd är betydelsefullt för att stimuleras och 

känna avslappning (Skog, 2013). Enligt Kristoffersen et al. (2006) beskriver 

Martinsen etik och vikten av att sjuksköterskan medverkar till att hjälpa patienten att 

behålla sin autonomi. Sjuksköterskan är delaktig till att hjälpa den sjuka personen 

med beslut, men även att ta besluten själv på grund av att den sjuka personen inte är 

kapabel till att ta egna beslut (Kristoffersen et al., 2006).  

Kognitiva effekter 

Personer med demens lider av kognitiv försämring, deras minne försvagas i takt med 

att sjukdomen degenererar (Basun et al., 2013). Cohen-Mansfield (2017) vidhåller att 

både engagemang med stimuli, och i synnerhet sociala stimuli, minskar 
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beteendemässiga symtom och förbättrar den kognitiva förmågan hos personer med 

demens. 

Musik som belyses i litteraturstudien visar att musik har goda effekter på personer 

med demens men effekterna är enbart temporära. Balil-Lozoya et al. (2014) beskriver 

att en del närstående är kritiska till musik som omvårdnadsåtgärd och att resultaten är 

ovissa. I en studie gjord av Brown, Götell och Ekman (2001) påstår dem att det finns 

begränsningar inom musiken som omvårdnadsåtgärd för personer med demens, vilket 

beror på att sjunga är en komplex aktivitet som kräver verbal skicklighet. Studien 

visar en mindre uppskattning för de personer med demens vid sångstunder i små 

grupper jämfört med att spela instrument, dansa eller musikspel (Brown, 2001). 

Studien visar att sjunga i små grupper ger mindre engagemang och mer störande 

beteenden än vid rytmaktiviteter oavsett hur långt demenssjukdomen fortskridit 

(Brown et al., 2001). Personer med demens blir lätt aggressiva varpå musiken och 

sången bidrar till synligt minskad aggression hos personerna med demens (Brown et 

al., 2009; Emami et al., 2010b; Marshall & Shibazaki, 2015). 

 

Konklusion och implikation  
Musiken är en angelägen åtgärd i omvårdnaden av personer med demens. Musik kan 

användas på flera olika sätt i omvårdnaden, genom att vårdgivaren sjunger istället för 

att ge direktiv, bakgrundsmusik och sånggrupper. Studierna visar att många av 

problemen i demensvården som sjuksköterskan och andra vårdgivare upplever, såsom 

svårigheter med kommunikation och agitation minskar vid musikens närvaro. 

Musikinterventionerna får personerna med demens att förflyttas tillbaka till en tillvaro 

dem minns genom välbekant musik. Personer med demens uttrycker sig inte alltid 

med verbal kommunikation om vad dem upplever eller känner på grund av sin 

kognitiva försämring. Genom att vara lyhörd och närvarande som sjuksköterska kan 

musikens effekter ses genom att personerna med demens klappar händer, stampar 

med fötter, visslar och fyller i vissa sångtexter. De främsta effekterna som blir 

anmärkningsvärda är glädjen som delas mellan personerna med demens och 

vårdgivaren så att båda känner en större meningsfullhet, på så vis förbättras även 

relationen till vårdgivaren och andra personer runt omkring. Kommunikationen 

förbättras både genom den icke verbala och den verbala kommunikationen och 

personerna med demens får en förbättrad kognitiv förmåga genom att delar av minnet 

hålls intakt. Musik i omvårdnaden kan alla inom vården tillämpa på sitt vis, det 

behöver inte innebära en kostsam aktivitet. 
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Forskningen behöver mer pengar nationellt för att fortsätta forskningen med nya 

perspektiv inom området demenssjukdomar, förhoppningsvis kan forskningen leda till 

farmakologisk lösning till de miljontals drabbade. Fram till dess behöver forskning 

ske parallellt genom att forska på att hitta nya omvårdnadsåtgärder för personerna 

med demens. Omvårdnadsåtgärderna bör kunna genomföras i hemmet, då fler 

personer med demens kommer att vårdas hemma på grund av platsbrist på 

vårdboenden runt om i Sverige och världen. För att förbättra omvårdnaden av 

personer med demens bör vidareutbildning av sjuksköterskor ske och nya 

omvårdnadsåtgärder för att bredda befintlig kunskap samt sprida ny kunskap. För 

framtida forskning hade kvantitativa artiklar vart intressant inom musik som 

omvårdnadsåtgärd för personer med demens, för att se hur stora effekterna är samt 

fler perspektiv. Ytterligare forskning gällande musik och dess effekter på det 

fysiologiska planet hos personer med demens hade varit betydelsefullt för 

sjuksköterskan då studier visat att effekter av musik framkallar känslor som leder till 

förändringar i hjärtrytm, respiration, temperatur och hormonutsöndring som 

endorfiner. 
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Tabell 1: Sökordsöversikt                                                                                                    

 

 

 

 

Sökord CINAHL PubMed PsycINFO 

Demens Dementia Dementia Dementia 

Kvalitativ Qual* Qual* Qual* 

Kvalitativ Qualitative Qualitative Qualitative 

Musik Music Music Music 

Sjuksköterska Nurs* Nurs* Nurs* 

Sjuksköterska Nurse Nurse Nurse 
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Tabell 2: Sökhistorik    

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2019-03-18 CINAHL Dementia AND music AND 

nurse. Limits: 2008-2018, peer-

review, aged 45-64 years, aged 65 

+ years, english. 

19 14 3 3 

2019-03-18 PubMed Dementia AND music AND 

nurse. Limits: 2008-2018, aged 

45-64 years, aged 65+ years, 

english. 

24 (3) 5 0 0  

2019-03-18 PsycINFO Dementia AND music AND 

nurse. Limits: 2008-2018, peer-

review, aged 40-64 years, aged 

65+ years, english. 

9 (6) 4 0 0 

2019-03-18 CINAHL Dementia AND nurs* AND 

music AND qualitative. Limits: 

2008-2018, peer-review, aged 45-

64 years, aged 65 + years, 

english. 

9 7 4 3 

2019-03-18 PubMed Dementia AND nurs* AND 

music AND qualitative. Limits: 

2008-2018, aged 45-64 years, 

aged 65 + years, english. 

19 (6) 9 1 1 

2019-03-18 PsycINFO Dementia AND nurs* AND 

music AND qualitative. Limits: 

2008-2018, peer-review, aged 40-

64 years, aged 65 + years, 

english. 

17 (5) 4 1 1 

2019-03-18 CINAHL Dementia AND music AND 

qual*. Limits: 2008-2018, peer-

review, aged 45-64 years aged 65 

+ years, English 

68 (12) 43 0 0 

2019-03-18 PubMed Dementia AND music AND 

qual*. Limits: 2008-2018, aged 

45-64 years aged 65 + years, 

English 

47 41 4 2 

2019-03-18 PsycINFO Dementia AND music AND 

qual*. Limits: 2008-2018, peer-

review, aged 40-64 years aged 65 

+ years, English 

65 (10) 39 2 0 
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Tabell 3: Artikelöversikt                                                             

Artikel 1 

 

 

 

 

 

Referens Balil‐Lozoya,T., Hodgkinson,B., Parker, D., Rouillon, L & Tuckett A. G. (2014). What carers and 

family said about music therapy on behaviours of older people with dementia in residential aged 

care. International Journal of older people nursing 10, 146 –157. doi: 10.1111/opn.12071 

 
Land  
Databas 

Australien 

CINAHL 

 
Syfte Studiens syfte var att beskriva effekterna av musikterapi i grupp på äldre personer med demens. 

 
Metod:  

Design 
Kvalitativ 

Innehållsanalys 

 
Urval 23 vårdgivare deltog i tre fokusgrupper, intervjuer och sju familjemedlemmar deltog i två. 

Deltagarna representerade tre ålderdomshem. Bland vårdgivarna var 21 av 23 kvinnor, 10 av 23 

var vårdbiträden, 5 av 23 var terapeuter, en deltagare definierade sig som både vårdgivare och 

terapeut samt tre stycken som inte identifierade deras yrken. 10 av 23 arbetade regelbundet med 

demensvård. I familjegruppen var fyra av sju kvinnor, tre av dem hälsade på sin mamma och den 

fjärde besökte sin man. Av dem kvarvarande var två stycken män som :besökte sina fruar och en 

sin mamma. Alla besökare deltog i musikterapin. 

 
Datainsamling Data samlades in genom semistrukturerade fokusgrupps intervjuer. Fokusgrupperna genomfördes 

av en erfaren intervjuare och kvalitativ forskare. Intervjuaren skrev en tematisk loggbok under 

gruppdiskussionerna som summerades efteråt. Intervjuerna varade mellan 20–40 minuter, de var 

digitalt inspelade och transkriberades sedan som komplement till dataanalysen.  

 

Dataanalys I analysen formade den kvalitativa forskaren koder, kategorier, teman och subteman. Berättande 

narrativdata från deltagarna representerades och grundade studien. 

 
Bortfall Ej aktuellt. 

 
Slutsats Resultaten av studien visar att musikterapi har en psykosomatisk effekt på personen med demens, 

deltagarna utvärderade det som tillfälligt. Musikterapi hade ett instrumentellt värde som en 

aktivitet, social tillställning och till hjälp med kognition och träning.  

 
Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad I, 82 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 

 



BILAGA C  

 

 

 

Artikel 2 

 

 

 

 

Referens Beuzeboc, C., Guzmán, A & Melhuish, R. (2017). Developing relationshipsbetween care staff 

and peoplewith dementia through MusicTherapy and Dance Movement Therapy:A preliminary 

phenomenological study. Sage, Vol.16(3) 282–296. doi: 10.1177/1471301215588030 

 

Land  

Databas 

Storbritannien 

CINAHL 

 

Syfte Syftet var att utforska vårdpersonalens attityder och uppfattning om musikterapi och 

dans/rörelseterapi hos personer med demens på ett vårdboende. 

 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologisk analys 

 

Urval Åtta av 34 vårdgivare (14 sjuksköterskor, 20 vårdbiträden) deltog i studien. Rekryterings kriterier 

bestod av att tala och skriva det engelska språket, vart anställd i mist sex månader. Vårdboendet 

bestod av 12 män och 18 kvinnor med en medelålder på 76 år samt en diagnos av demens i 90 

procent av personerna. Femton av personer med demens hade en medelsvår demens och 12 

stycken hade en svår demens. 

 

Datainsamling Efter sex veckor av interventionen med dans- och musikterapi utfördes intervjuer med 

vårdpersonalen. Intervjuerna pågick i cirka 45–60 minuter. Frågorna var utformade för att ge 

reflektion, berättelser och utvärdering av deras erfarenheter att ha deltagit i sessionerna. 

 

Dataanalys Dataanalysen gjordes genom en fenomenologisk analys. All data var inspelad, transkriberad och 

analyserad, efter det utfördes en lista med potentiella teman från att läst intervjuerna. Efter att 

matchat koderna med befintliga teman återstod endast fyra teman och subteman. 

 

Bortfall En av personalen slutförde inte studien på grund av sjukdom. 

 

Slutsats Resultat av studien visar att samverkan mellan musikterapeuter, dansrörelseterapeuter och 

vårdpersonal förbättrar personalens och personer med demens förhållande till varandra. Trotts att 

studien utfördes med få deltagare kan tydliga positiva resultat visas.  

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad II, 72 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Artikel 3 

Referens Brown, S., Ekman, S-L., Götell, E. (2009) The influence of caregiver singing and background 

music onvocally expressed emotions and moods in dementia care:A qualitative analysis . Elsevier 

Ltd. International Journal of Nursing Studies 46, 422-430. doi:10.1016/j.ijnurstu.2007.11.001 

 

Land  
Databas 

Sverige  

PsycINFO 

 
Syfte Syftet med studien var att belysa verbala kommunikationskänslorna mellan vårdgivare och 

personer med svår demens under morgonvård. 

 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Innehållsanalys 

 

Urval Nio personer med svår demens valdes ut på ett vårdboende i stadsmiljö i Sverige, samt ytterligare 

fem legitimerade sjuksköterskor eller psykiatrisjuksköterskor medverkade i studien. Alla 

vårdgivare pratade flytande svenska och hade arbetat inom geriatrikvården mellan 2 och 19 år. 

Personalen hade varit delaktiga i de boendes omvårdnad i minst ett år.  En av personerna med 

demens var diagnostiserad med alzheimer och åtta andra deltagare hade demens som inte var av 

alzheimertypen. Ålder på personerna med demens var mellan 80 och 90 år och deras modersmål 

var svenska. 

 

Datainsamling Deltagare fick utföra mini mental status test, för att se deras kognitiva funktion. Datainsamlingen 

fortskred med tre olika situationer av morgonrutiner för personerna med demens som ingick i 

studien. Steg ett var att utföra de vanliga rutinerna, vid steg två utfördes vårdrutinerna genom att 

spela bakgrundsmusik och det tredje steget var att vårdgivarna sjöng till och/eller med patienten. 

27 observationer genomfördes totalt.  

 

Dataanalys Dataanalysen utformades av en kvalitativ innehållsanalys för att undersöka videoinspelningar och 

därmed främst känslorna och humöret på deltagarna. Utöver lyssnade och bedömde forskaren om 

uttrycken av känslor och humör var negativa eller positiva genom att återigen se videon, 

transkribera, kategorisera och integrera dokumenten på personerna med demens och deras 

vårdgivare. Tre vårdsituationer observerades på varje person med demens. Alla utom en situation 

var videoinspelad, denna dokumenterades genom anteckningar på grund av tekniska problem. 

Sista forskaren gjorde ytterligare en bedömning av videon för att säkerställa reliabiliteten.  

 

Bortfall Ej aktuellt. 

 

Slutsats Resultatet av studien visar att vårdgivarnas sång och bakgrundsmusik kan hjälpa vårdgivarna att 

förbättra patientens förmåga att uttrycka positiva känslor och humör, samt att framkalla en känsla 

av vitalitet hos personer med svår demens. Resultaten visar att vårdarsång som metod vid demens, 

bör stödjas eftersom den förbättrar demensvården. 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad I (88 %) enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 



BILAGA C  

 

 

 

Artikel 4 

 

 

Referens Emami, A., Engström, G., Götell, E. & Marmstål Hammar, L. (2010). Communicating through 

caregiver singing during morning care situations in dementia care. Scand J Caring Science. 25, 

160–168 doi: 10.1111/j.1471-6712.2010.00806.x  

 

Land  

Databas 

Sverige och USA 

CINAHL 

 

Syfte Syftet var att beskriva hur personer med demens och deras vårdgivare uttryckte verbal och icke 

verbal kommunikation, och om dem hade ögonkontakt under omvårdnaden som till exempel 

påklädning under morgonen med eller utan musik. 

 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Innehållsanalys 

 

Urval Sjuksköterskan med huvudansvaret för två boenden valde 12 personer med demens för att ingå i 

studien, fyra män och sex kvinnor. Två stycken avled under studiens datainsamling. Fem stycken 

var diagnostiserade med Alzheimers och fem med vaskulär demens. Sex stycken vårdgivare deltog 

även i studien, tre stycken var vid varje vårdboende. Fyra av dem var utbildade undersköterskor och 

två var vårdbiträden. Deras erfarenhet av att arbeta med demenssjuka var mellan 2,5–30 år och 

deras modersmål var svenska. Alla hade omfattande erfarenhet av personer med demens i projektet.  

 

Datainsamling Deltagarna observerades genom videoinspelning i par, fyra gånger, en gång i veckan per person 

med demens. Först genom vanliga morgonvårdsituationer och sedan under samma mängd tid under 

musikterapi. Varje par med personer med demens samt vårdgivare deltog under en två månaders 

period. 

 

Dataanalys En innehållsanalys genomfördes för att analysera all data. Analysen gjordes i fem steg, titta på 

videoinspelningarna, transkribera videoinspelningarna, kodning, bilda subkategorier samt bilda 

allmänna kategorier.  

 

Bortfall Två personer med demens avled under studien datainsamling. 

 

Slutsats Studien visar att musikterapi i omvårdnaden gav goda resultat. Studien visade att det ökade både 

den verbala och icke verbala kommunikationen mellan personer med demens och vårdgivare. Det 

inspirerade båda till glädje och positivitet i omvårdnadssituationer. Resultatet visade även att 

samarbetet mellan deltagarna ökade samt deras välmående.  

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad II, 79% enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

 

 

Artikel 5  

 

 

 

Referens Emami, A., Engström, G., Götell, E., Marmstål Hammar, L. (2010b). Finding the key to 

communion – Caregivers’ experience of ‘music therapeutic caregiving’ in dementia care: A 

qualitative analysis. Sage. 10(1) 98–111, doi: 10.1177/1471301210392994 

 

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

 

Syfte Syftet var att beskriva professionella vårdgivares erfarenheter av att vårda personer med demens 

(PWD) med eller utan musik under omvårdnaden på morgonen, Musik terapeutisk vård (MTC). 

 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Innehållsanalys  

 

Urval Sex stycken vårdgivare deltog i studien. Dem var tre stycken vid varje boende. Vårdgivarna var 

mellan 31-54 år. Fyra av dem var utbildade undersköterskor och två var vårdbiträden. Deras 

erfarenhet av att arbeta med demenssjuka var mellan 2,5- 30 år och deras modersmål var svenska. 

Alla hade omfattande erfarenhet av personer med demens i projektet.  I slutet av studien deltog 

även sex män och fyra kvinnor som själva lever med vaskulär demens samt Alzheimers. 

 

Datainsamling För att klargöra vårdgivarnas beskrivning av deras erfarenheter gjordes intervjuer i grupp som 

samlades in. Intervjuerna hölls privat i vårdhemmen där deltagarna arbetade. Intervjuerna 

spelades in och pågick ungefär i en timme. Intervjuerna ställdes med öppna frågor för diskussion i 

grupper men med riktlinjer. En intervju genomfördes vid varje boende före interventionen och en 

intervju efter i alla fyra intervjuer. 

 

Dataanalys En innehållsanalys genomfördes för att analysera alla inspelade intervjuerna. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant och en kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera texten. 

 

Bortfall Två av personerna med demens (PWD) dog under datainsamlingen till studien. 

 

Slutsats Under den “vanliga” morgonrutinen, vilket formade första temat, beskrev vårdgivarna 

problematiska beteenden från personer med demens. Deras beteenden kunde vara motstånd, 

aggression samt förvirring, vilket gjorde samarbetet svårt och nästan omöjligt. Deltagarna beskrev 

en psykologisk och emotionell kamp och att  känslan av belöning för deras arbete var begränsad. 

Under det andra temat i studien förbättrades kommunikationen och personerna med demens 

beskrevs vara mer mottagliga för vårdgivarna. MTC tillät vårdgivarna att ansluta till personerna 

med demens och vårdgivarna var emotionellt påverkade av personerna med demens närvaro. 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad 1, 87 %  enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

 

 

Artikel 6 

 

 

 

Referens Emami, A., Engström, G., Götell, E. & Marmstål Hammar, L. (2011) The impact of caregivers’ 

singing on expressions of emotion and resistance during morning care situations in persons with 

dementia: an intervention in dementia care. Journal of Clinical Nursing 20, 969-978. doi: 

10.1111/j.1365-2702.2010.03386.x  

 

Land 
Databas 

Sverige 

CINAHL 

 

Syfte Syftet med studien var att beskriva de känslomässiga uttrycken och motståndet i vården kring 

personer med demens, vid morgonvården med eller utan musikterapeutisk omvårdnad. 

 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Interventionsstudie 

 

Urval Tio personer med demens PWD (Persons with dementia) i åldrarna 66–92 år gamla, fyra män och 

sex kvinnor deltog i studien samt deras tio kvinnliga vårdgivare. Fem personer var 

diagnostiserade med Alzheimers och fem personer var diagnostiserade med vaskulär demens. 

Mini-mental test utfördes av författaren till studien hos personerna med PWD. Testet visade att 

deltagarna låg på ett medel av 3,3 vilket innebär svår demens. Studiens deltagare hade bott på 

vårdboendet från en månad till fem år. Medelåldern var 81,3 år på deltagarna. 

 

Datainsamling Fyra videoobservationer per PWD, en gång per vecka under morgonomvårdnaden.Varje PWD 

deltog under en två månaders period. Totalt skapades 80 videoobservationer med 20 timmars 

inspelning av 10–20 minuters sekvenser. 

 

Dataanalys Instrumenten OERS och RTCS användes av den första författaren och efter tio dagar utfördes ett 

reliabilitetstest för att visa reabilitet. Ytterligare en utredare gick igenom samma videomaterial 

och jämförde materialet. 

 

Bortfall Två personer med demens avled under datainsamlingen. 

 

Slutsats Resultatet av studien visar att MTC kan vara en effektiv omvårdnadsintervention för PWD. 

Studien visar att morgon omvårdnaden blir mer komfortabel och eventuellt mer glädjefull, en 

ökning av positiva känslor. Mer forskning på området behövs för att kunna utforska MTC 

effekter. 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad I (94%) enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 



BILAGA C  

 

 

 

Artikel 7 

 

 

Referens Marshall N, A & Shibazaki, K. (2015) Exploring the impact of music concerts in promoting well-

being in dementia care, Journal Aging & Mental Health, 21(5), 468-476, 

doi:10.1080/13607863.2015.1114589 

 

Land  

Databas 

Storbritanien 

CINAHL 

 

Syfte Syftet med studien var att undersöka de specifika effekterna av levande musik från konserter på 

personer med demens, deras familjer och vårdpersonalen. 

 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Semistrukturerade intervjuer 

 

Urval 53 deltagare var intervjuade. 27 vårdboende, 13 familjemedlemmar (UK-8/JP-5), 9 vårdpersonal 

eller annan hjälpmedarbetare samt aktivitetsledare (UK-5/JP-4). Intervjupersonerna var mellan 71-

97 år gamla. 

 

Datainsamling Forskare deltog i 22 konserter vid olika vårdboende i England och Japan. Intervjuer genomfördes 

tillsammans med personer med demens, vårdpersonal och familjemedlemmar. Observationer 

gjordes före, under och efter konserterna.  

 

Dataanalys Alla data från intervjuer registrerades digitalt. Data analyserades i enlighet med standard för 

kvalitativa förfaranden. Deltagarens svar var först inskrivna i generella ark för att sedan få fram 

lämpliga teman i olika kategorier. Alla observationer inklusive beteenden som spelades in 

diskuterades med antingen enskilda vårdboenden, vårdpersonal eller familjemedlemmar för att 

kunna få en tydligare bild av det specifika beteendet hos personer med demens. 

 

Bortfall Två bortfall under pågående konserter. 

 

Slutsats Resultatet av studien visar att musiktillställningarna ytterligare bevisar att musik ger många fördelar 

för alla involverade i demensvården. Många personer med demens har visuella 

funktionsnedsättningar vilket bidrar till att aktiviteter blir ett hinder, däremot finns inga problem att 

utöva musik som aktivitet. Musik är den enda aktivitet som bidrar med att alla i personalen kan 

individanpassa omvårdnaden av personen med demens. 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad II (73%) enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 

 

 



BILAGA C  

 

 

 

Artikel 8 

Referens McDermott, O., Orrell, M., & Ridder, H-M. (2014). The importance of music for people with 

dementia: the perspectives of people with dementia, family carers, staff and music therapists. Aging 

& Mental Health, 18(6), 706-716, doi: 10.1080/13607863.2013.875124 

 

Land  

Databas 

Storbritannien                                                                                                                              

CINAHL 

 
Syfte Syftet var att undersöka betydelsen och värdet av musik ur ett människoperspektiv. Vidare var att 

undersöka hur familjer, vårdpersonal och musikterapeuter uppfattar effekterna av musik hos 

personer som lider av måttlig till svår demens. Slutligen var syftet att se om kopplingar finns 

mellan psykosociala faktorer tillsammans med studiens fynd genom att vidare utveckla en teoretisk 

modell av musik för demenspatienter. 

 

Metod:  

Design 

Kvalitativ                                                                                                                                     

Tematisk analys 

 

Urval Urvalet utfördes genom tre separata fokusgrupper och fem intervjuer med vårdtagare som lider av 

demenssjukdom, som är boende i sitt eget hem samt med deras familjer, vårdpersonal och 

dagvårdspatienter på sjukhuset som har en demenssjukdom som bor i kommunen där studien 

gjordes samt musikterapeuter. Alla fokusgrupper och intervjuer genomfördes av forskningsledaren 

Orii McDermott (OM). 

 

Datainsamling Flera av patienterna hade måttlig till svår kognitiv nedsättning och deras tal var ofta oklart eller var 

lätt att missförstå. Det bestämdes att hålla gemensamma grupper för patienterna och deras 

familjemedlemmar som kunde hjälpa till att tolka patienterna samt ge ytterligare information om 

musikaliska erfarenheter från patienterna. Genom att följande indikation och transkribering av 

viktiga kommentarer och de initiala i dataanalysen genom ett induktivt tillvägagångsätt. 270 

transkriberingskort producerades för att i framtiden bli analyserade genom long-table approach. 

 

Dataanalys Studien var en del av ett forskningsprojekt för utveckling av mätmetoder samt för hur utfallet blev 

av musikterapin. För att få fram den kvalitativ data och betydelsen av musik för personer med 

demens, skapades separata fokusgrupper och intervjuer. Alla fokusgrupper och intervjuer 

genomfördes med forskningsledaren Orii McDermott (OM). 

 

Bortfall Det var inte alla inspelningar som transkriberades ner i skrift för analys. Personer med tidig eller 

medelsvår demens inkluderades inte i studien på grund av restriktionerna av etikgodkännande samt 

för tidsbegränsning av projektet. 

 

Slutsats Effekterna som musik ger till demenssjuka kan hjälpa till att värdera vem personen är och att 

upprätthålla livskvaliteten. Musiken minskar beteendemässiga och psykologiska symtom hos 

personer med demens. 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad I, 81% enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

 

 

Artikel 9 

 

 

Referens Osman E. S., Schneider, J & Tischler, V. (2016).‘Singing for the Brain’: A qualitative study 

exploring the health and well-being benefits of singing for people with dementia and their carers, 

Sage  Vol. 15(6). 1326–1339. doi: 10.1177/1471301214556291 

 

Land  

Databas 

Storbritanien 

CINAHL 

 

Syfte Syftet var att utforska erfarenheter av personer med demens och deras vårdare när de medverkar i 

sångaktiviteter. 

 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Tematisk analys 

 

Urval Deltagarna var patient och vårdare par som deltog i minst två “Singing for the Brain” tillfällen. 

Totalt var dem 10 par (20 deltagare totalt) som deltog och intervjuades. Det var tre mor och dotter 

par och sju man och fru par. I dem gifta paren hade fem av männen en demenssjukdom där fruarna 

vårdade dem och två fruar med demens vars män vårdade om dem. Två av vårdarna var män och 

resterande var kvinnor. 

 

Datainsamling Datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer som pågick under cirka 37–85 

minuter och utfördes i hemmet av personen med demens och vårdaren. Intervjuerna pågick under 

en två månaders period som innehöll “Singing for the Brain” tillfällen.  Intervjuerna var digitalt 

inspelade och transkriberades senare av den ledande författaren. 

 

Dataanalys Transkriptionerna av inspelningarna delades upp i tematisk analys, vilken innebar att utforska 

texten i detalj för att identifiera mönster, öppen kodning vilket senare gav teman. Tematiska 

analysen gav både induktivt och deduktivt fynd. 

 

Bortfall Ej aktuellt. 

 

Slutsats Resultatet av studien visar att musikterapi för personer med demens och deras vårdare ökar deras 

hälsa och välmående. Studien ger evidens för musikens värde i demensvården. Det är en aktivitet 

med låg kostnad som inte kräver specialistutbildning förutom en musiker som leder sessionen. 

Sedan 2003 har “Singing for the Brain” ökat signifikant i United Kindom och personer är skrivna i 

långa väntelistor. 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad II, 74 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

 

 

Artikel 10 

 

Referens Pietilä Rosendahl. S & Söderman, M. (2016). Caring for Ethnic Older People Living with Dementia 

– Experiences of Nursing Staff. J Cross Gerontol  31, 311-326 doi:10.1007/s10823-016-9293-1 

 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

 

Syfte Syftet med studien var att utforska och beskriva vårdpersonalens erfarenhet av att ta hand om icke-

svensktalande personer med demens  på ett finskspråkigt vårdboende samt ett svensktalande 

vårdboende i Sverige. 

 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Semistrukturerad intervju 

 

Urval Deltagarna valdes ut efter att ha frågat ansvarig sjuksköterska på båda boendena. Alla i personalen 

godkände att vara med i studien. Boenden som ingick i studien var svenskspråkiga och 

finskspråkiga. I det finskspråkiga boendet var det 12 deltagare. Två var legitimerade sjuksköterskor 

och tio undersköterskor, varav två var män och 10 var kvinnor.  I den svensktalande personalen 

fanns fem kvinnor som var tvåspråkiga och talade både svenska och ytterligare ett språk som den 

demenssjuke talade vilket kunde vara finska, ryska, estländska eller ungerska. De tio andra i 

personalen talade endast svenska. 

 

Datainsamling 27 kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes samt inspelade intervjuer med maxlängd 

på en timme, som var konstruerad utefter syftet och ändamålet. Intervjuerna var transkriberade 

ordagrant av forskarna. Kodning skapades och gav grupperingar av innehåll och därefter 

subkategorier som formades till huvudkategorier. 

 

Dataanalys Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ latent innehållsanalys. I studien var det att finna ett 

icke klart språk i intervjutexterna, som förekom i de flesta kategorier. 

 

Bortfall Ej aktuellt. 

 

Slutsats Resultatet av studien visar att personer som lever med kognitiv försämring påminns av vem de är 

och vem dem var. Det görs genom att ta hänsyn till den enskilda individens språkliga och kulturella 

behov, vilket också ger en personcentrerad vård. Studien visar att den svensktalande vårdpersonalen 

höll en kvalitativ och rättvis vård, men det var en större utmaning för de svensktalande än för de 

tvåspråkiga vårdpersonalen som talade samma språk som invånarna. 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Grad I (88 %) enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 
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