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Sammanfattning Vid allvarlig sjukdom som demens där patienterna ofta drabbas av 

beteendeförändringar är det viktigt för sjuksköterskor att ha 

kunskap om hur de kan minska symtomen eller förhindra att 

symtomen blir värre. Det ingår i sjuksköterskans 

omvårdnadsansvar att minska lidande och ge möjlighet till en 

värdig död. Detta ansvar kan uppfyllas genom att i praktiken 

använda kunskapen för att uppmärksamma, bedöma och åtgärda 

patienternas behov. Syftet med studien var att i en 

vårdhemskontext belysa inverkan av musik- och djurterapi på 

aggressivitet hos patienter med demens. Metoden som användes 

var en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar vilka 

överensstämde med syftet. Studiens resultat påvisar att både 

musik- och djurterapi minskar det aggressiva beteendet. 

Terapierna bryter både den sociala och fysiska understimuleringen 

som patienter med demens ofta drabbas av och på så sätt minskar 

det aggressiva beteendet samtidigt som livskvaliteten förbättras. 

Dock, fann man vid musikterapi att ju svårare kognitiv nedgång 

desto mindre responderade patienterna på terapin, vilket inte kunde 

skönjas vid studierna med djurterapi. I vården av patienter med 

demens krävs det ett tvärprofessionellt samarbete, där stöd och 

utbildning ges till all personal. Detta är en förutsättning för att 

kunna ge en god omvårdnad och på så sätt öka patienternas 

livskvalitet. Ytterligare forskning inom området är önskvärt 

eftersom behandling med hjälp av musik eller djur är nya 

behandlingsformer där det behöver identifieras hur behandlingarna 

skall utformas för att ge maximal effekt. Även de ekonomiska 

effekterna behöver undersökas för att utröna om det finns några 

ekonomiska fördelar med att använda musik och djur i vården. Det 

är viktigt att på ett klart och tydligt sätt kunna påvisa vad som är 

möjligt att uppnå om man väljer att använda terapierna i 

omvårdnadsarbetet. 
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Abstract When severe illness occurs as in dementia, the patient is often 

struck by behaviour changes and then it is important for nurses to 

have knowledge how to decrease or prevent these symptoms. It is 

a part of the nurse’s care responsibility to decrease suffering and to 

provide a worthy death. This responsibility can be fulfilled when 

nurses use their knowledge to acknowledge, estimate and supply 

the patient’s needs. The purpose of the study is to shed light in a 

nursing home context on the effects of music and animal therapy 

to alleviate aggression of patients with dementia. The method that 

was used was a study of scientific articles which match the aim of 

the study. The result of the study indicates that both music and 

animal therapy decrease the aggressive behaviour. The therapies 

break the social and physical understimulation that patients with 

dementia often suffer from, and through this the aggressive 

behaviour decreases and the quality of life improves. Yet, in music 

therapy it was discovered that patients with severe cognitive 

decrease showed less responds to the therapy, which result not was 

found in animal therapy. The care of patients with dementia 

requires collaboration across the professions where support and 

education are given to all staff. This is a prerequisite for the staff 

to be able to give good care and increase the quality of life for the 

patients. Further research in the area is needed since these are new 

ways of treatment and it is essential to identify how the treatment 

should be given to provide maximum effect. Also the economic 

effect needs to be investigated to see whether there are any 

economic benefits to use music and animals in the care of patients 

with dementia. It is important to be able to indicate that this is 

possible to achieve if you choose to use these therapies. 
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Inledning 
 

I takt med bättre levnadsförhållanden och medicinsk-tekniska möjligheter att behandla svårt 

sjuka högt upp i åldrarna, har Sveriges invånare blivit allt äldre. I dag beräknas det finnas ca 

160 000 personer i Sverige som lider av någon form av demens, och ca 20-25 000 personer 

insjuknar årligen (1). Prevalensen ökar med stigande ålder med en kraftig ökning i åldrarna 

över 80 år. Det är även först i de höga åldrarna fler kvinnor lider av demens eftersom det där 

finns tre kvinnor på en man (2). I västvärlden är demens en av de vanligaste sjukdomarna för 

äldre och oftast avlider de i sviterna efter någon av följdsjukdomarna som exempelvis 

lunginflammation eller hjärt-kärlsjukdomar (1,3). Befolkningsandelen över 65 år som led av 

någon form av demens var år 1990 ca 7,5 procent vilket hade ökat till ca 9 procent vid år 

2000. Det finns idag inte något botemedel mot demens varför det är en sjukdom som innebär 

en oerhörd tragedi med ett stort lidande för såväl patienter som anhöriga (3). Även samhället 

drabbas av att sjukdomen inte går att bota då vården av dementa är kostsam och uppgår till ca 

38 miljarder kronor årligen. Merparten av utgifterna går till olika vårdhem där cirka hälften av 

de dementa bor (4). Vårdmiljön på landets äldreboenden har fått mycket kritik efter 90-talets 

utredningar. Uttrycket vårdfabriker har myntats och vårdhemmen ansågs ha en skadlig miljö 

för patienter, anhöriga och personal. Utredningarna kom fram till att det blivit svårare att 

utföra kvalificerad och god omvårdnad för de dementa vilket skapade ett missnöje hos 

patienter, anhöriga och personal (5). Martinsen lägger i sin teori fram hur viktigt det är för 

vårdpersonalen att ha kunskap och insikt om sjukdomar för att kunna vårda patienter och 

lindra deras symtom. Samtidigt påvisar hon vikten av att ge god omvårdnad till de grupper av 

människor som själva inte är i stånd att tillgodose sitt hjälpbehov utan är i permanent behov 

av hjälp och stöd (6). Hos de dementa är det främst sjukdomens följdsymtom med olika 

beteendeförändringar exempelvis humörsvängningar, aggressioner eller psykiska tillstånd 

som är de främsta anledningarna till att de dementa får en plats på ett vårdhem. Olika former 

av aggressivitet från de dementa är ytterst påfrestande. Den upplevs som hotande för både 

anhöriga, vårdare, andra patienter samtidigt som den skapar en otrygg och stressfylld miljö på 

vårdhemmen (7). Idag är de flesta studier inriktade på medicinska möjligheter att motverka 

aggressivt beteende men i takt med relativt magra resultat har intresset ökat för att finna nya 

alternativa metoder där inriktningen ligger på psykosociala aspekter (8). Därför är det 

intressant och motiverat att klarlägga inverkan av musik- och djurterapi på aggressivt 

beteende hos patienter med demens och användbarheten av dessa terapier i 

omvårdnadsarbetet.  

 

 

Bakgrund 
 

I takt med att forskningen om demenssjukdomar har ökat under de senaste 20 åren har 

kunskapen och förståelsen för dessa sjukdomar förbättrats. Idag finns en ganska klar bild över 

deras epidemiologi och vilka typer av symtom som kommer att drabba de sjuka. Den ökade 

kunskapen har gjort att samhället idag har en stor acceptans för de sjuka, samtidigt som 

anhöriga och vårdpersonal har möjlighet till att ge en god vård. I dag har de flesta 

sjukvårdsområden och landsting speciella utrednings- och vårdprogram för patienter med 

demens. Dagens forskning om demenssjukdomar är främst inriktad på det medicinska planet 

och möjligheterna att bota och lindra sjukdomarna med olika mediciner. Resultatet är av 

varierande grad och idag finns endast fyra stycken läkemedel som är godkända för behandling 

av Alzheimers sjukdom, medan det för vaskulär och frontallobsdemens inte finns några 

registrerade läkemedel (3). Forskningen kring icke-medicinska behandlingsmöjligheter för 

dementa har varit eftersatt men har under 2000-talet fått allt mer uppmärksamhet eftersom de 
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har visat sig vara en möjlighet för att förbättra livskvaliteten hos de demenssjuka (8). Demens 

är en sjukdomsbild med stadig nedsättning av kognitiva funktioner som minne och andra 

intellektuella funktioner exempelvis språk, tankeförmåga och orienteringsförmåga, samt en 

påverkan på personlighet och emotionella funktioner. För att diagnosen demens skall ställas 

krävs det enligt kriterierna för DSM-IV (diagnostic and statistical manual of mental disorders) 

att patienten uppvisar nedsatt minnesfunktion samt minst en av följande kognitiva störningar, 

afasi (språkstörning), apraxi (oförmåga till ändamålsenliga rörelser trots normal rörlighet), 

agnosi (bristande förmåga att känna igen föremål trots intakt sensorisk funktion) eller störning 

av exekutiva funktioner (exempelvis att kunna planera, organisera, rangordna eller tänka 

abstrakt). Begreppet demens är inte kopplat till någon prognos utan sjukdomsbilden kan vara 

progressiv (stadigt sämre), stationär, fluktuerande, eller reversibel (förbättras). En nedgång 

måste dock ha skett från hur individen fungerat tidigare i livet (9). Det finns ett sjuttiotal olika 

sjukdomar som uppvisar en sjukdomsbild med demenssymtom vilka kan bero på kurerbara 

orsaker som exempelvis vitaminbrist eller alkohol, men mera vanligt är att de beror på någon 

av sjukdomarna Alzheimers, vaskulär- eller frontallobsdemens (3,10). 

 

Redan i början av 1900-talet beskrev den tyske läkaren Alois Alzheimer sjukdomen som 

senare skulle komma att kallas Alzheimers sjukdom. Alzheimers ansågs vara en sällsynt 

demenssjukdom med presenil debut (före 65 år). Kunskapen om senil demens var begränsad 

och det sågs som en normal del av åldrandet att bli glömsk och förvirrad. Under 1970 talet 

upptäckte forskarna att patienter med både presenil och senil demens ofta hade samma typ av 

förändringar i hjärnan (senila plack och neurofibriller). Med forskningens framåtskridande har 

gränserna suddats ut och idag räknas de båda till Alzheimers sjukdom (10). Alzheimers 

sjukdom är idag starkt åldersrelaterad och drabbar mestadels personer över 65-års ålder (senil 

demens), endast 2-3 procent utgör presenil demens. Sjukdomen utgör över hälften av alla 

demenstillstånd och cirka 5 procent räknas som familjär Alzheimers sjukdom (FAD) där 

patienten har minst en förstagradssläkting med samma sjukdom. Kvinnor och män drabbas i 

lika stor grad men eftersom det finns fler kvinnor i de högre åldrarna är de 

överrepresenterade. Sjukdomen drabbar speciellt de områden i hjärnan som ansvarar för 

minnesfunktionen, förmågan att uttrycka sig, förstå det talade och skrivna språket samt en 

rumslig orientering och olika praktiska färdigheter. Vid Alzheimers sjukdom dör en stor 

mängd nervceller i vissa delar av hjärnbarken. Framförallt drabbas nervceller i tinning- och 

hjässloberna, som har stor betydelse för minnet, intellektet och känslolivet. De sjukliga 

förändringarna i hjärnvävnaden består framförallt av små rundade ärrbildningar (plack med 

amyloidäggvita), störning av nervcellens inre organisation (neurofibrillär degeneration) och 

undergång av kontaktapparaten mellan nervceller. Detta gör att en skrumpning av hjärnan 

sker och en förlust av nervceller uppstår. Blodkärlen i hjärnan drabbas också i varierande grad 

av inlagring av amyloid. Det tillkommer även skador på ledningarna i den vita substansen (3). 

Sjukdomen börjar vanligen smygande och utvecklas långsamt under några år och delas in i tre 

faser. I den första fasen som varar i cirka 1-3 år är symtomen ofta lite vaga och diffusa vilket 

gör det svårt att avgöra när sjukdomen inträffat. Det är främst minnesstörningar i närminnet 

som visar sig men också koncentrationssvårigheter, lätt dysfasi (språkstörning), dyspraxi 

(svårigheter att utföra praktiska moment), lätta visuopatiska störningar (svårigheter med 

kropps- och rumsuppfattningar). Även ångest, sömnsvårigheter och nedstämdhet tillhör 

sjukdomsbilden. De sjuka reagerar ofta med osäkerhet, ängslan, irritation och använder olika 

strategier för att dölja den intellektuella nedgången, varför patienter ofta fungerar ganska väl i 

sin sociala samvaro. I den andra fasen som varar mellan 2-6 år får patienten allt svårare att 

klara sig själv eftersom glömskan ökar i takt med den ökade minnesstörningen. Även de andra 

symtomen som dysfasi, dyspraxi och visuopatiska störningarna ökar, varför den sjuka får allt 

svårare att känna igen sig och klara praktiska göromål. Den sjuke behöver nu hjälp och tillsyn 
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för att klara sin vardagliga tillvaro. I den tredje fasen som varar mellan 7 och 15 år, förvärras 

symtomen och patienten blir allt mer passiv, svårkontaktad och är i stort behov av hjälp. 

Patienten kan nu bli både förvirrad och få hallucinationer. Den sjuke behöver hjälp med att 

klara sina vardagliga funktioner (ADL) som innefattar på- och avklädning, att äta, sköta sin 

hygien mm, varför hon till slut måste få vård och ständig tillsyn oftast i någon form av 

vårdhem (3,10).  

 

I slutet av 1800-talet beskrev Alzheimer en demens som var av arteriosklerosisk art, vilken 

fram till 1970-talet ansågs vara orsaken till nästan alla demenstillstånd och kallades i folkmun 

”åderförkalkning”. Vaskulär demens är idag ett samlingsbegrepp för demenssjukdomar 

orsakade av cerebrovaskulära skador och utgör cirka 25 procent av alla demenstillstånd (10). 

Vaskulär demens uppträder i alla åldrar oavsett kön men är vanligast i åldrar över 65 år. 

Demensen beror på hjärnskador som är orsakade av otillräcklig blodförsörjning. Syrebristen 

uppstår oftast av att en blodpropp täpper igen något av kärlen till eller inom hjärnan och de 

nervceller som blodkärlet försörjer dör på grund av syrebrist (hjärninfarkt). Men även attacker 

av lågt blodtryck eller kvävningstillbud kan leda till demens. De skador som uppkommer är 

av typen slaganfall (stroke eller TIA-attack) av olika omfattningar och benämns infarkt. De 

vaskulära demenserna delas in i olika typer, vilka får något skiftande förlopp efter orsak: 

Stegvis fortskridande vid upprepade proppbildningar i de större kärlen (multi-infarktdemens 

MID); Strategisk infarktdemens är en strategiskt placerad infarkt; Hypoperfusion som kan 

orsaka attacker av försämrad genomblödning vid ex blodtrycksfall och tillfälligt 

hjärtstillestånd. Sjukdomsbilden kännetecknas ofta av hastigt insjuknande med försämring av 

minne och andra kognitiva funktioner med tilltagande av psykiska och neurologiska 

handikapp. Symtomen varierar beroende på var i hjärnan den vaskulära skadan hamnat. 

Sjukdomen kan debutera plötsligt, vara fluktuerande samtidigt som förloppet ofta beskrivs 

som trappstegsliknande (3). 

 

Vid början av 1900-talet beskrev läkaren Arnold Pick en sjukdom med 

frontallobsdegeneration vilken fick namnet Picks sjukdom. Denna sjukdom ansågs ända fram 

till 1980-talet vara den enda formen av frontallobstillstånd, då forskarna upptäckte en 

frontallobsdegeneration av icke Alzheimers typ vilken idag är den dominerande gruppen av 

frontallobsdemens (FTD). FTD utgör ca 10 procent av de demenssjuka och har en relativt 

tidigt debut vanligen mellan 45-65 årsåldern. Kvinnor och män drabbas i lika hög grad och 

medeldurationen på sjukdomen är cirka 8 år men kan variera betydligt (2-20 år). FTD kan 

orsakas av olika sjukdomar där de vanligaste är frontallobsdegeneration av icke 

Alzheimerstyp ca 7,5 procent samt Picks sjukdom ca 1,5 procent av de demenssjuka. Ett 

flertal studier påvisar att upp mot hälften av alla FTD kan härledas ur en familjär härkomst 

vilket gör den mycket ärftlig (10). Personlighetsförändringarna och beteendestörningarna 

utvecklas oftast långsamt varför det kan vara svårt för omgivningen att uppfatta dessa som 

sjukdomsyttringar och misstänka en demenssjukdom. Typiska tidiga symtom är 

omdömeslöshet, bristande sjukdomsinsikt, känslomässiga avtrubbningar, aggressivitet och 

bristande medkänsla. I början kan personen uppfattas som vresig, störande och allmänt asocial 

men kan även ägna sig åt kriminell verksamhet. Även hallucinationer, vanföreställningar och 

psykoser förekommer. Den sjuke blir allt mer initiativlös, mimiken blir stel, språket torftigt 

och den sjuke kommer tillslut behöva fullständig hjälp med ADL (3). 

 

Utredning/Symtom 

 

Vid demens kan symtomen vara ganska diffusa och likna andra tillstånd varför det är viktigt 

att det vid misstänkt demens sker en demensutredning. Detta skall göras för att tidigt kunna 
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utesluta kurerbara orsaker till symtomen som exempelvis depression, hormonrubbningar, brist 

på vitamin B12, missbruk eller godartade hjärntumörer. Oftast kan diagnosen fastställas 

genom att en noggrann anamnes görs med den sjuke och dess anhöriga eller bekanta. En basal 

demensutredning brukar förutom analys av patientens symtom, sjukdomshistoria och 

kroppsundersökning även omfatta enkla kognitiva test. I dessa undersökningar som 

exempelvis MiniMentalStateExamination (MMSE) och klocktest prövas minnet och den 

intellektuella förmågan bedöms och rangordnas. Blodprov tas för att upptäcka eller utesluta 

eventuella bakomliggande tillstånd eller sjukdomar exempelvis HIV, hyperkalcemi eller 

vitamin B12 brist. EKG test tas för att undersöka hjärtats elektriska aktivitet vilket görs för att 

upptäcka små rytmrubbningar som kan göra att små blodproppar från hjärtat så kallade 

embolier lossnar och fastnar i något av hjärnans blodkärl. För att diagnostisera blödningar, 

infarkter och tumörer i hjärnan används datortomografi. I vissa fall kan också förändringar 

som tyder på Alzheimers även upptäckas exempelvis förtvining av hjärnbarken. Om det 

konstateras att patienten lider av en demenssjukdom är det viktigt att fastställa dess typ och 

svårighetsgrad för att rätt vård och behandling skall ges så tidigt som möjligt (3).  

 

Det finns idag ingen medicin som kan bota demens men det finns två typer av behandling. 

Den primära som fokuserar på orsakerna till demenssjukdomen och försöker reparera och 

fördröja de skador som sjukdomen medför samt den sekundära som inriktar sig på att 

motverka de följdsymtom som uppstår i och med sjukdomen (3,10). I flertalet 

forskarrapporter påvisas det att olika följdsymtom är det mest påfrestande för de sjuka, 

anhöriga samt vårdpersonal. Det är främst olika beteendeförändringar hos de dementa som 

leder till utmattning och otrygghet hos anhöriga och vårdpersonal. Dessa förändringar leder 

till att anhöriga inte klarar av att ha kvar den dementsjuke hemma utan han/hon får en 

institutionsplacering på ett vårdhem där det finns personal som tillgodoser patienternas behov 

av omvårdnad. Den beteendeförändring som upplevs mest besvärlig är det aggressiva 

beteendet, eftersom det skapar en osäker, hotfull och påfrestande miljö, där de demenssjuka 

fysiskt kan skada sina anhöriga, vårdigvare, eller andra boende. Detta kan framkalla ilska och 

rädsla hos omgivningen om tillräcklig kunskap om sjukdomarna saknas. Samtidigt anser 

vårdpersonal att aggression är stressande, speciellt när den är hotande (7). Ofta är det de 

dementas bristande kognitiva förmåga som gör att patienterna upplevs som aggressiva av 

personal och anhöriga exempelvis att de inte kan få fram vad de vill säga eller glömt av att de 

nyss frågat (11,12). Fysiskt våld skapar rädsla i 92 procent av fallen medan det vid verbal 

aggression skapar irritation vid 90 procent av tillfällena (11). Aggressivitet är ganska vanligt 

på vårdhem där mellan 42,8-86,3 procent av patienterna med demens beräknas vara 

aggressiva i någon form (8). Det finns inget samband mellan ålder och aggressivitet utan det 

är i takt med att de kognitiva förmågorna försämras och patienterna blir mindre delaktiga i 

aktiviteter, som aggressiviteten ökar. Aggressiviteten kan förekomma självständigt eller i 

samband med depression eller psykoser. Ofta förekommer aggressiviteten när patienternas 

sfär blir påverkad genom exempelvis assistans vid ADL eller när någon annan patient blir för 

närgången. Men i 11 procent av de aggressiva beteendena är det helt oprovocerat (11,12). 

Enligt Cohen och Mansfield kan aggressiviteten vara fysisk, verbal eller sexuell och de har 

skapat ett index där det aggressiva beteendet bedöms med hjälp av deras Cohen-Mansfield 

Agitation Inventory (CMAI). De fysiska aggressionerna kan vara våld där de gör sig själva 

eller andra illa genom slag, sparkar, fasthållning, knuffar eller att patienterna kastar saker. 

Även genom icke våld som upprepningar av meningar, vandringar och försök att ta sig till 

andra platser definieras som olika typer av fysisk aggressivitet. De fysiska icke 

våldsaggressionerna associeras med yngre patienter som oftast har en bättre hälsostatus. Den 

verbala aggressiviteten är den vanligaste typen av aggressivitet och innefattar skrik, 

förbannelser, klagomål och upprepade krav på uppmärksamhet. De hänger ofta ihop med 
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negativa sociala interaktioner och det är oftast kvinnor som uppvisar denna typ. Den sexuella 

aggressiviteten innefattar olika former av sexuella anspelningar som grovt språk eller att ta av 

sig kläderna. I studier har den fysiska aggressiviteten uppmätts till cirka 40 procent medan 

den verbala står för cirka 50 procent och den sexuella för 4 procent (11). Patienter med 

aggressivt beteende får ofta medicinering vilket medför ökade risker. Medicineringen hindrar 

dem fysiskt med ökad fallrisk samtidigt får de sämre kognitiv förmåga vilket leder till ökad 

konfusion (8).  

 

Musik i vården 

 

Musik har i årtusenden varit ett viktigt inslag i människors liv och vardag där den i alla kända 

kulturer använts både i religiösa och sociala sammanhang. Den har använts till förströelse och 

underhållning, som propaganda eller i läkande och helande syfte. Under antiken var grekerna 

systematiska i sina iakttagelser och använde musiken i terapeutiska syften eftersom de ansåg 

sig kunna förutsäga musikens verkan på patienternas somatiska och mentala tillstånd. De 

ansåg att musikens svängningar och vibrationen hos instrument fick kroppens sjuka celler att 

vibrera och på så vis få nytt liv. Musiken ansågs framkalla emotioner och genom dem 

åstadkoms själens rening (katharsis) (13). Under historiens gång har musiken använts som en 

läkande kraft för att bota eller påverka olika sjukdomstillstånd med både religiösa och mytiska 

förtecken. Under de senaste århundradena har läkekonsten utvecklats till en vetenskap där den 

huvudsakliga inriktningen har varit att studera sjukdomsförlopp och skilda 

behandlingsmodeller. Detta innebar en utveckling i riktning mot symtombehandling och 

specialistvård med avancerad teknisk utrustning. Människan gjordes till ett objekt som 

isolerades från sin miljö och musiken blev ett marginellt fenomen inom medicinen (14). I 

slutet av 1800-talet fann Florence Nigthingale att musiken generellt påverkade patienter 

positivt. Hon påpekade att det krävdes kunskap om olika instruments egenskaper och hon 

förordade att sjuksköterskor skulle framföra sövande musik med sång, fiol och harpa på 

sjukhus. Efter detta användes musiken som ett avslappnande stimulerande medel fram till 

andra världskrigets slut. Under efterkrigstiden fann amerikanska forskare att den traditionella 

medicinska vården för rehabilitering och behandling av krigsveteraner kunde kompletteras på 

ett positivt sätt med musik i terapiform. I spåren efter den nya upptäckten växer en rörelse 

fram inom vård och behandling där det ansågs att människan måste bemötas i ett holistiskt 

perspektiv, vilket innefattar såväl fysiska, psykiska, sociala samt andliga dimensioner och på 

så sätt engagera hela människan (15). Musikterapin växer fram och har under de senaste 40 

åren utvecklats till en egen behandlingsform inom skola, sjukvård, rehabilitering, habilitering 

och i arbete med förebyggande vård och personlig utveckling. I Sverige fick musikterapin 

först fotfäste under 70-talet för att möta barn och vuxna med särskilda behov eller handikapp, 

för att under 80-talet växa fram inom onkologi-, psykiatri- och geriatrisk vård. Idag finns 

musikterapi inom i stort sätt alla behandlingsområden och sträcker sig över hela människans 

livscykel från verksamhet på förlossningskliniker och spädbarnsenheter till vårdhem och 

enheter för vård i livets slutskede. Musiken har speciella möjligheter till kommunikation och 

påverkar via olika musikaliska element, inte minst rytmen. Musik fångar uppmärksamheten, 

verkar motiverande och aktiverande samtidigt som den är lugnande och avslappnande på sätt 

som idag inte är helt klarlagt. Begreppet musikterapi beskriver ett förhållningssätt där rytmen, 

klangen, melodin och tystnaden utgör grunden för ett möte som strävar mot ömsesidighet och 

närvaro. Det musikterapeutiska arbetet utgår från att musiken i sig själv är helande och kan 

utnyttjas med en stor bredd till träning av sensoriska, motoriska eller kognitiva funktioner. 

Den ska där leda till emotionell utveckling, förbättra sociala funktioner som stärker den egna 

identiteten och på så vis förändra olika beteenden (13-15). Musikens viktigaste egenskap är 

dess förmåga att skapa känslomässiga upplevelser hos lyssnaren eller musikutövaren. 
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Musiken kan forma ett slags ”rum” som gör det möjligt för människan att möta tillstånd som 

annars är för smärtsamma och farliga. Musiken kan ge trygghet eftersom den skapar ett 

utrymme för distans och utforskande. Men den kan också upplevas på motsatt vis som 

omedelbar och överrumplande. Musik är mer direkt än ord och är ett språk med många 

tolkningsmöjligheter varför den ger stora möjligheter för personer med kognitiva brister. 

Musik rör sig i ljudvågor med inbyggda mönster som har en inre struktur och skönhet, där det 

som är oformat, ofärdigt och omöjligt att utrycka med ord kan rymmas och hållas i 

musikupplevelsen på ett sätt där upplevelsen inte förminskas förändras eller ens kräver 

medvetenhet om att den sker (15). Musik är rörelse och vibrationer som rör sig i rummet och 

påverkar kroppen. Den påverkar kroppens celler både ytligt och djupt, muskulärt och 

neurologiskt i ett livgivande samspel. Den ger kroppsliga upplevelser som kan upplevas både 

negativt (att bli knuffad, omskakad, eller slagen) eller positivt (som att bli hållen, smekt eller 

närd). Musiken skapar inre föreställningar så kallade imaginationer vilket är olika 

tankeprocesser som påkallar och engagerar våra sinnen hörsel, känsel, lukt, syn och smak. 

Imaginationer är alltid bärare av affekter. Den affekt som kommer under musikens påverkan 

kan upplevas som ett känslotillstånd på medveten eller omedveten affektnivå. Musik väcker 

en emotion genom direkt stimulering av det autonoma nervsystemet, denna emotion väcker i 

sin tur mentala imaginationer (13). Musikens styrka ligger i att den når in till områden i 

kroppen och känslor som inte så lätt låter sig fångas upp av det verbala språket. Mätningar har 

visat att kroppens olika system synkroniseras med musikens puls. Plusmusik är snabb i 

rytmen, dramatisk, aggressiv eller glad. Effekten av denna typ av musik är ökad hjärtaktivitet 

samt snabbare andning samtidigt som blodtrycket höjs. När känslolivet påverkas aktiveras 

svettkörtlarna, musklerna aktiveras i armar, mage och nacke. Elektromyogram har visat hur 

muskelaktiviteten startar hos en person i vila i samma ögonblick musiken startas. Är musiken 

väldigt aktiv får individen svårt att sitta still. Minusmusik är stillsam med vacker lugn och 

entonig rytm. Den regelbundna melodin synkroniseras med EEG- vågorna i hjärnan och 

aktiviteten i hjärnan sjunker sakta. Den leder även till långsammare hjärtaktivitet, lugnare 

andning och ett minskat blodtryck. För att reducera ångest används musik med långsam stadig 

rytm med låga frekvenser som är avslappnande (15). Det finns två olika musikterapeutiska 

förhållningssätt till hur musiken används. Den receptiva terapiformen inriktar sig på 

lyssnande av musik, för att få fram känslor, förnimmelser, minnen och skapandet av 

associationer. Den expressiva terapiformen är ett aktivt skapande av musik från patientens 

sida med hjälp av instrument och den mänskliga rösten, för att kunna uttrycka sig själv och ge 

form åt medvetna eller omedvetna tankar. Utgångspunkten i de båda terapiformerna ligger i 

musikens möjlighet att engagera hela människan, att överbygga klyftan mellan kropp och själ, 

tanke och känsla (13). Internationell erfarenhet och forskning antyder att geriatriken är ett av 

de största utvidgningsområdena för utvecklandet av musikterapi. Det anses att musiken har 

stora möjligheter att motverka effekter av åldrande eftersom den stimulerar till fysisk aktivitet 

och har en förmåga till att skapa välbefinnande och att förbättra livskvaliteten (14). 

 

Djur i vården 

 

Människan har ända sedan jägarstadiet haft ett nära samband med djur. De har använts som 

sällskapsdjur men även till jakt och vakt. Under 1960-talet lade psykoterapeuten Levingson 

fram sina teorier om att människan har ett basbehov för kontakt med djur. Han ansåg att djur 

har en unik förmåga att påverka människor som befinner sig i svåra situationer som 

exempelvis att vara drabbad av autism och demens, där vårdpersonalen och de traditionella 

vårdmetoderna har begränsad eller ingen effekt. Forskning kring djurterapi är ganska nytt och 

har främst framlagts under 1980-90-talet (16). Den har stött på kraftigt motstånd från 

biomedicinskt håll med deras motstånd mot egenvård och alternativa metoder. Även den 
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kristna kyrkan har varit kritisk eftersom terapin strider mot deras uppfattning om att djur 

saknar själ varför de inte ska kunna påverka människan. För att ny forskning ska tas på allvar 

krävs det många kvalitetsstudier inom området och att de genomförs på ett korrekt sätt. I den 

tidiga forskningen om djur i vården fanns det ett stort antal rapporter som var bristfälliga i 

metodik och statistik samtidigt som de grundade sig på ett tunt material. I takt med 

tillförlitligare forskarrapporter och undersökningar har djurterapin blivit accepterad och djur 

anses idag vara naturliga terapeuter eftersom de uppfyller grundreglerna för detta, nämligen 

att de inte är värderande, utan lyssnar, stödjer, visar empati och använder en icke-verbal 

kommunikation, där de avläser och signalerar kroppsspråk (17). De anses även ha en 

stressreducerande förmåga som beror på att de skapar en glad, rolig sinnesstämning samtidigt 

som de skapar lugn och ro. Genom att djur är konsekventa lyssnare och inte ställer besvärliga 

frågor samtidigt som de är fria från fördomar, skapas ofta ett tillförlitligt och positivt samspel 

mellan patient och djur (18,19). Genom detta skapas en bättre livskvalitet för patienterna 

genom färre och svagare stressreaktioner och psykosomatiska symtom som huvudvärk, 

magont, ryggont, hjärt-kärlproblem, sömnsvårigheter, depressioner minskas eller försvinner 

(16,17). De psykiska reaktionerna på samvaron med djur utgör ofta den första effekten med 

en förbättrad sinnesstämning med upplevelse av stöd och trygghet. I takt med äldrevårdens 

resursproblem och behov av avlastning och effektivisering har behovet av information och 

nya insatser ökat. Eftersom många äldre är uppvuxna på landet eller i små orter där djur varit 

vanligt kan animal-assisted therapy (AAT) komma att fylla en viktig roll. AAT innebär att 

djur ingår i en behandlingsprocess där avsikten är att bibehålla eller förbättra hälsan hos 

patienterna. Patienter som har svårt att kommunicera eller uppträder olämpligt har svårt att få 

socialt stöd och vård av personal eller anhöriga. När även den verbala förmågan, 

kroppsspråket och humöret försämras som vid demens kan isolering och social 

understimulering lätt uppstå. Här har sällskapsdjur en stor möjlighet att påverka patienterna då 

de har en lugnande och avstressande effekt (16-18).  För att förbättra det sociala klimatet på 

vårdhem och för att öka den sociala stimulansen har djur som hund, katt, burfåglar och fiskar 

använts. De har visat sig ge positiva sociala effekter och avleder patienter till att fokusera 

mindre på krämpor och olyckor och mer på positiva och roliga samtalsämnen. Detta klargörs i 

Blackshaws et al studie från 1995 angående hundars inverkan på vårdhem ur aspekterna 

ångest, förvirring, depression, trötthet, spändhet och vitalitet. Resultatet visade att djurterapi 

gav goda och positiva effekter på samtliga aspekter samtidigt som det visade sig att de inte 

minskade när hundarna togs bort från försöksgruppen (19). Det finns rapport om att djurterapi 

kan ge ekonomiska vinningar genom att terapin leder till förbättringar av ett bristfälligt socialt 

stöd, vilket ger fysiologiska förändringar, lugnare miljö med mindre stress varför det 

sannolikt konsumeras mindre mediciner och på så vis blir det billigare för samhället. Det finns 

vissa nackdelar med djurterapi som kan förhindra att den når full effekt eller att den kan 

genomföras. Allergi är ganska ovanligt hos landets äldre befolkning medan det hos personalen 

kan vara ett problem som behöver motverkas genom en bra personalplanering. De 

patientgrupper som visar störst hälsoeffekter av djur har vanligen en mycket positiv 

inställning till djuren, en så kallad placeboeffekt har visat sig finnas. Därför kan rädsla och en 

avog inställning till djuren vara ett stort problem vid AAT. Även hygien är något som måste 

skötas för att en trivsam stämning skall uppstå (16,17). 

 

Teoretisk referensram 

 

I artikelsamlingen Omsorg, sykeplei och medisin lägger Martinsen fram sin tes om att omsorg 

är en grundläggande förutsättning för allt mänskligt liv. Hon framhåller tre aspekter på 

omsorg varav en aspekt är omsorg som relationsbegrepp innefattande ett öppet och nära 

förhållande mellan två individer. En annan aspekt är omsorg som utförande av konkreta, 
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situationsbetingande handlingar baserade på insikt om vad som bäst gagnar den andra parten. 

Hon framhåller även att omsorg är ett moralbegrepp knutet till principen om att ta ansvar för 

de svaga. Relationsbegrepp handlar om någon form av mellanmänsklig relation mellan två 

individer, en relation baserad på ömsesidighet, gemenskap och solidaritet. Omsorg uttrycks 

med hjälp av en bestämd hållning, vilken präglas av att vårdgivaren respekterar den andra 

parten utifrån hennes situation. I detta ligger en ömsesidig relation, utvecklad genom 

interaktion i en praktisk arbetssituation där en förutsättning för att utöva omsorg är förståelse 

för den andres situation, vilken skapas genom gemensamma erfarenheter. Sjuksköterskan och 

patienterna kan således bygga upp en ömsesidig förståelse genom att sjuksköterskan ger 

patienten omvårdnad i olika situationer. Omsorg innebär att den som utövar den inte väntar 

sig något i gengäld som respons på omsorgen. Omsorg som moraliskt omdöme omfattar 

inlevelse i patientens situation, kombinerat med en professionell bedömning baserad på 

kunskaper om orsaken till patientens besvär och åtgärder som kan lindra dem. Martinsen tar 

avstånd från omvårdnad som har resultatmål som är uppställda på förhand eftersom hon anser 

att det ligger i omsorgens natur att den inte kan styras av specifika mål. Omsorg är istället en 

målsättning i sig själv där målet för omvårdnaden är att förverkliga omsorg genom konkreta 

handlingar baserade på en professionell bedömning av vad som är bäst för patienten. 

Martinsen har en tanke om människans fundamentala beroende av andra och betonar 

skillnader i människors makt och förmåga att skaffa sig den hjälp de behöver. Hon lägger 

särskilt stor vikt vid de grupper av människor som på grund av sjukdom, ålder eller andra 

omständigheter inte är i stånd att själva tillgodose sitt hjälpbehov. Detta gäller i synnerhet 

personer som saknar en möjlighet att återfå sitt oberoende utan är i permanent behov av hjälp 

och stöd. Hon framlägger betydelsen av erfarenhetsbaserad kunskap och intuition för att 

sjuksköterskan ska kunna avgöra vilka uppgifter som faller inom hennes ansvarsområde och 

vara i stånd att motverka och förebygga patientens besvär genom olika åtgärder (6). 

 

 

Syfte 
 

Syfte var att i en vårdhemskontext belysa inverkan av musik- och djurterapi på aggressivitet 

hos patienter med demens. 

 

 

Metod 
 

Datainsamling 

 

Artikelsökningen av vetenskapliga artiklar utfördes i databaserna CINAHL, PubMed och 

PsycINFO. Sökorden som användes var MESH-termer relevanta för studiens syfte. De var 

dementia, music, AAT (animal assisted therapy) och agitation. För urval av artiklar till 

resultatet var inklusionskriterierna att artiklarna skulle handla om musik- eller djurterapis 

inverkan på aggressivt beteende hos patienter med demens på vårdhem. Begränsningar 

gjordes av språk och tid. Endast artiklar skrivna på engelska mellan åren 2000-2006 

inkluderades. I CINAHL användes även research som begränsning. Artiklar som undersökte 

musik- och djurterapi i hemmet eller på dagcenter exkluderades. Titlar och abstrakt som 

framkom vid sökningarna i CINAHL, PubMed och PsycINFO lästes igenom utifrån syftet. 

Därefter valdes de artiklar ut som överensstämde med litteraturstudiens syfte. 

Litteraturstudiens urvalsförförande finns redovisat i bilaga 1 där studiens sökhistoria 

presenteras. I de fall där artiklar hittades i flera olika databaser redovisas dessa inom parentes. 

Artiklarna skrevs antingen ut direkt från databaserna eller beställdes på Göteborgs 
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universitetsbibliotek. Efter artikelsökningen och den första granskningen återstod ett 15-tal 

artiklar. Deras abstract lästes igenom och därefter sållades de artiklar bort som inte visade sig 

stämma överens med litteraturstudiens syfte. Efter urval 2 återstod det 9 stycken artiklar, vilka 

finns sammanfattade i en artikelöversikt i bilaga 2. 

 

Databearbetning 

 

Litteraturstudiens artiklar analyserades och bearbetades utifrån två bilagor, G och H, från 

Willman & Stoltz (20). Bilagorna är ett instrument för att bedöma kvalitativa och kvantitativa 

artiklars vetenskaplighet, där varje artikel får en procentsats i förhållande till hur den 

uppfyller kriterierna. För att bedöma artiklarnas vetenskaplighet analyserades bland annat 

studiernas urval, randomisering, etik, blindning av inblandade, risk för bias, tillvägagångssätt 

och instrument samt artiklarnas resultat och syfte. Artiklarna delades sedan in i en tregradig 

procentskala för att bedöma deras vetenskaplighet och bedömningskriterierna var Grad I 80-

100 procent, grad II 70-79 procent och grad III 60-69 procent (20). Alla artiklar uppnådde 

något av dessa kriterier, varför samtliga artiklar har tagits med i analysen. Artiklarna lästes 

igenom noggrant ett flertal gånger där resultat och syfte bedömdes och analyserades utifrån 

litteraturstudiens syfte. Resultatartiklarna sammanfattades och bearbetades där en identifiering 

av skillnader och likheter gjordes. Resultatinnehållet i artiklarna grupperades först i syftets 

huvudområden musikterapi och djurterapi och därefter grupperades innehållet och kategorier 

formulerades. Kategorierna studerades och kontrollerades mot innehållet i artiklarnas resultat. 

Under musikterapi framkom fyra och under djurterapi tre kategorier.  

 

Inverkan av musikterapi 

 Val av musik 

 Terapisessionens utformning 

 Musik relaterad till typ av demens, samt svårighetsgrad 

 Musikens inverkan 

 

Inverkan av djurterapi 

 Terapisessionens utformning 

 Djur relaterad till typ av demens, samt svårighetsgrad 

 Djurens inverkan  

 

 

Resultat 
 

Inverkan av musikterapi 
 

Val av musik 

 

Artiklarna visade att musikterapi har en förmåga att signifikant minska det aggressiva 

beteendet hos patienter med demens, boende på vårdhem. Hur musikterapin påverkade 

patienterna berodde på vilken typ av musik som användes och hur ofta behandlingen 

genomfördes. I två studier jämfördes en individuellt anpassad musik och en lugnande musiks 

påverkan på aggressivt beteende (21,22). Den individuella musiken var anpassad efter 

patientens önskemål och ifall patienten inte kunde uttrycka sina egna önskemål användes 

familjen eller personalen för att klarlägga patientens favoritmusik. Den lugnande musiken var 

anpassad för att skapa en lugn, avslappnad och rogivande miljö. Genom studierna undersöktes 
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två olika patientgrupper och det framkom att båda musikstilarna förmådde sänka patienternas 

aggressiva beteende signifikant, men samtidigt sågs en stor skillnad mellan musikstilarna. 

Den individuella musiken gav en markant högre sänkning av alla typer av aggressioner 

jämfört med den lugna musiken (21,22). En annan stor skillnad som sågs vid jämförelsen av 

musikstilarna var att effekten kom direkt vid individuell musik samtidigt som den höll i sig 

betydligt längre. Vid sessionen med den lugna musiken sågs en effekt först vid slutet av 

behandlingen samtidigt som den kvarvarande effekten försvann ganska fort (22). 

 

Terapisessionernas utformning 

 

Musikterapi gav en bättre effekt desto fler terapisessioner patienterna fick, vilket påvisades i 

två studier (23,26) där aggressionen var lägre vid vecka 4 än vid vecka 2. I en annan studie 

(24) påvisades en större minskning vid vecka 5-8 än vid 1-4. Studierna påvisade även att det 

fanns en kvarvarande effekt av musikterapin, vilket sågs genom att antalet aggressioner var 

mindre vid uppföljningen än det var vid baseline efter det att musikterapin avslutats (22-24). 

Metoderna var olika för hur studierna genomförde behandling, mätning och uppföljning. De 

hade dock en gemensam nämnare eftersom de alla påvisade att musikterapin har effekt 

gentemot de dementas aggressiva beteende. Längden på sessionerna påverkade inte det 

resultat som mättes direkt utan där uppvisade studierna förhållandevis liknande resultat i 

nedgång av aggressivt beteende. Ett tydligt fenomen i studierna var att de studier som mätte 

aggressiviteten i olika intervaller under behandlingen fick bättre resultat ju längre tid 

behandlingen pågått. Effekterna av musikterapi var likartade både på kort och lång sikt 

oavsett om det gavs individuellt eller till en hel grupp samtidigt (23,24). I en studie framkom 

det även att patienter som inte klarade av gruppaktiviteter innan studien, gärna deltog och 

klarade av att deltaga i gruppaktiviteter efter att behandlingen genomförts individuellt (25). 

 

Musik relaterad till typ av demens, samt svårighetsgrad 

 

Musikterapins förmåga att påverka patienter med demens influerades av dels vilken musik 

som användes, dels hur behandlingen genomfördes men också av demensens svårighetsgrad. 

De patienter som led av den svåraste nedgången av kognitiv förmåga (mätt med MMSE) var 

de patienter där det aggressiva beteendet minskades minst. De patienter som led av svår 

demens hade högre aggressiva värden både direkt samt under uppföljningen (21). I två studier 

undersöktes patienter med olika typer av demenssjukdomar och där visade det sig att de 

patienter som led av vaskulär demens svarade mindre på musikterapin än de som led av 

Alzheimers sjukdom (21,25). Författarna framhöll samtidigt att patienter som lider av 

vaskulär demens är de som har störst nedgång i sin kognitiva förmåga. I ett patientfall fick 

även en patient med vaskulär demens en signifikant höjning av det aggressiva beteendet utav 

musikterapin (25). 

 

Musikens inverkan 

 

Musikens inverkan på de olika aggressionerna fysisk-, ickefysisk-, verbal- samt sexuella 

aggressioner skiljer sig. I studier på olika patientgrupper framlades det att musiken endast 

marginellt påverkade de fysiska aggressionerna exempelvis slag, sparkar och fasthållning 

(26,27). Det aggressiva beteende som musikterapin var effektivast mot var de icke fysiska 

aggressionerna exempelvis upprepningar av meningar, vandring och försök att ta sig till olika 

platser, där en markant minskning uppmättes. Även de verbala aggressionerna med skrik, 

förbannelser och klagomål minskades signifikant (26). I de studier som redovisade vilka typer 

av aggressioner som minskades fanns inga mätvärden på de sexuella aggressionerna varför 
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det inte finns några uppmätta värden på hur musikterapin påverkade dem (26,27). I en svensk 

studie (21) undersöktes om det gick att genom ansiktets muskelrörelser finna något samband 

mellan aggressivitet och uttrycket i ansiktet. De fann inget samband mellan ansiktsuttrycket 

och aggressiviteten. Genom att en studie uppmätte aggressiviteten med en VAS-skala innan 

och efter terapin, visades det hur patienterna direkt blev påverkade. Aggressionen var indelad 

i två delar med en låg (1-4) och en hög (5-10) poäng. Det framkom att när patienten var 

väldigt aggressiv (en hög siffra) så sjönk det uppmätta värdet signifikant mycket mer under 

sessionen än om patienten hade en låg siffra. De kom därmed fram till att ju aggressivare 

patienterna var från början desto mer effekt hade musikterapin på att minska det aggressiva 

beteendet (24). I studierna framkom också observerbara effekter, där musiken skapade en 

avslappnande och harmonisk atmosfär. Patienterna blev mer alerta när deras trötthet 

minskades samtidigt som deras sociala interaktioner med andra patienter, anhöriga samt 

personalen ökades (26). Musiken mynnade även ut i en ökad motorisk aktivitet där 

patienterna klappade/nickade takten eller så försökte de dansa med i musikens svängningar. 

Vid musik som de kände igen var det inte ovanligt att de kunde sjunga med i vissa stycken 

eller i hela låtar (23,24,26). Samtidigt kunde det hända vid vissa tillfällen att en del patienter 

blev arga och aggressiva som ett resultat av att musiken slutade att spela (21). 

 

Inverkan av djurterapi 
 

Terapisessionens utformning  

 

Studierna med AAT ger en utvärdering av en holistisk innovativ behandlingsmöjlighet, där 

målet är att förbättra livskvaliteten för de dementa personerna som bor på vårdhem, och att 

utröna om AAT har någon effekt på det aggressiva beteendet. Resultatet i de två studierna 

som är gjorda i Amerika framlägger att AAT hade en mycket positiv effekt på dementa som 

bor på vårdhem. Studierna påvisade att de två patientgrupperna vilka fick AAT, fick en 

signifikant nergång i det uppmätta aggressiva beteendet under och efter behandlingen 

gentemot utgångsvärdet. Det framkom att djuren förmådde att skapa en lugn och harmonisk 

miljö på vårdhemmen för de demenssjuka vid användandet av AAT (28,29). Det framkom 

även att AAT hade en direkt effekt på det aggressiva beteendet då patienterna fick en 

bekräftad minskning under behandlingssessionen (28). Vid den andra studien (29) mättes det 

aggressiva beteendet efter 3 veckors behandling samt efter ytterligare 3 veckors uppföljning. 

Studien visade en påtaglig effekt genom nedgången av aggressivt beteende efter avslutad 

behandling. Samtidigt påvisade den att djurterapin har en förmåga till att minska det 

aggressiva beteendet även efter det att behandlingen avslutats eftersom en tydlig nedgång 

uppmättes vid uppföljningen av behandlingen och därmed påvisades en kvarvarande effekt 

(29).  

 

Djur relaterad till typ av demens, samt svårighetsgrad 

 

Vid studierna med AAT framkom det även att djurterapi har en förmåga att nå fram till 

patienter med svår demens, där den kognitiva störningen är väsentlig. Hos en patientgrupp 

framgick det tydligt eftersom alla där led av svår demens med ett snittvärde på 3,9 i MMSE. 

Trots det låga snittvärdet påvisade ändå studien en signifikant nedgång av det aggressiva 

beteendet under behandlingen samtidigt som en kvarvarande effekt också uppmättes (29). 

Samtidigt redovisade inte studierna i sina mätningar om det finns några uppmätta skillnader 

mellan de olika demenssjukdomarna. 
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Djurens inverkan 

 

Till skillnad från musikterapin uppmättes det vid AAT en nedgång av de olika aggressiva 

beteendena där det skönjdes att AAT påverkade de olika typerna av aggressivitet (fysisk, 

ickefysisk, verbal samt sexuell) på ett likvärdigt sätt (28,29). I båda studierna framkom 

observerbara effekter. AAT skapade en atmosfär av glädje och förväntan för alla inblandade 

där patienterna upplevdes som piggare och mer alerta samtidigt som de sociala 

interaktionerna ökade markant mellan patienterna, anhöriga och vårdare. AAT skapade även 

en harmonisk miljö där de dementas motoriska aktivitet ökades när de klappade djuren eller 

försökte leka med dem. Genom AAT fick patienterna en meningsfull aktivitet som gjorde att 

de aggressiva beteendena minskades och patienterna fick därmed en bättre livskvalitet 

(28,29). 

 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 

 

Uppsatsområdet var smalt och databassökningen visade att antalet artiklar inom området var 

begränsat. Den geografiska spridningen på artiklarna var relativt avgränsad med en artikel i 

resultatet från vardera Sverige, Taiwan, och Kanada medan resterande sex kom från USA. 

Eftersom de flesta artiklar som påträffats var från USA kan ett antagande göras om att landet 

ligger i framkant vad gäller forskning på alternativa vårdmetoder. Detta gör att det kan finnas 

en svaghet med att applicera deras studier på svenska förhållanden eftersom studier från USA 

oftast görs i privata vårdhem. Vården av de demensdrabbade är lite annorlunda i Sverige 

eftersom vi inte har privata vårdhem i samma utsträckning, utan de bedrivs oftast i statlig regi 

genom kommunala boendeformer. Utöver det saknar vi i Sverige också ett liknande nät av 

volontärarbete som finns i den amerikanska vården, vilket spelar en stor roll eftersom 

alternativa vårdmetoder ofta förknippas med volontärarbete i USA. Genom att 

litteratursökningen begränsades med artiklar mellan åren 2000-2007 kom bara den senaste 

forskningen med, vilket kändes relevant eftersom både musik och djur i vården av dementa är 

en behandlingsform i sin linda. Begränsningar gjordes också till att artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska eftersom författaren inte behärskar exempelvis franska eller asiatiska 

språk. Eftersom endast en person (författaren) har läst resultatartiklarna är det möjligt att 

risken för feltolkningar och missförstånd har ökat. Detta har författaren försökt att undvika 

genom att noggrant läsa igenom artiklarna och diskuterat det som varit svårtolkat med både 

handledare och kolleger för att på så vis minimera dessa risker. Samtidigt är det en styrka när 

endast en person skriver eftersom författaren då ensam är insatt i hela litteraturstudien med 

dess fakta och artiklar. Författaren kan därigenom ensam skapa sig en helhetsbild av studien 

med artiklarnas likheter och skillnader vilka kan formuleras i slutsatser. I studien ingår 

artiklar med både kvantitativ (5 stycken) och kvalitativ (4 stycken) metod vilket författaren 

ser som en styrka i litteraturstudien eftersom deras metoder för att få fram resultat är olika och 

kompletterar varandra. Artiklarnas vetenskaplighet har bedömts genom bilagorna G och H 

(20) vilket är ett heltäckande instrument för att analysera och bedöma litteraturstudiens 

artiklar. En del framhåller subjektivitetens inverkan vid bedömning av artiklar, då det alltid 

finns det risk för subjektiva värderingar från författarens sida, men genom att artiklarna 

bedömdes på ett noggrant och neutralt sätt minimerades dessa risker. Alla artiklar i 

litteraturstudien uppnådde kriterierna för vetenskaplighet vid genomgången med bilagorna G 

och H varför samtliga artiklar har tagits med i analysen. Sökorden har stämt bra överens med 

syftet och ofta framkom samma artiklar i de olika databaserna. Därför kändes MESH 
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termerna väl anpassade för att finna artiklar som stämde överens med studiens syfte. Vid 

analysen av artiklarna har stor vikt lagts på att resultatet svarar mot syftet, varför en del av 

artiklarnas resultat har lämnats ute exempelvis handmassage och läsning som terapiform. 

Även om urvalet av artiklar till AAT var begränsat beroende på att forskningen är 

förhållandevis ny inom området var det ändå intressant och relevant att studera artiklar ur 

olika perspektiv. Detta för att se om det finns någon skillnad mellan musik- och djurterapis 

inverkan på aggressivt beteende. Trovärdigheten i litteraturstudien styrks genom att 

artiklarnas resultat ofta stämmer väl överens med varandra.   

 

Resultatdiskussion 

 

Kvaliteten av litteraturstudien höjs av att resultatartiklarna har en jämlik fördelning av 

kvantitativa respektive kvalitativa artiklar. I litteraturstudien ingår både artiklar som gör 

studier på större populationer samt artiklar som är mer djupgående i sin undersökning. Detta 

ger litteraturstudien ett brett undersökningsfält med olika metoder för att studera terapiernas 

möjligheter att påverka de dementas aggressiva beteende. Resultatartiklarnas urvalsförförande 

vid val av informanter är tydligt och deras kriterier är noggrant beskrivet. I de studier som 

patienterna delats in i grupper har det gjorts på ett randomiserat sätt och inga signifikanta 

skillnader sågs vid utgångsvärdet mellan grupperna. Urvalet har övervägande lidit av 

Alzheimers sjukdom men även patienter med vaskulär demens förekommer i studierna. Som 

en följd av detta undersöker artiklarna inte patienter som lider av FTD (ca 10 procent av de 

demensdrabbade). Detta är en svaghet eftersom effekten av musik- respektive djurterapi inte 

undersökts på denna patientgrupp varför litteraturstudiens resultat inte inkluderar dementa 

som lider av FTD. Samtidigt är patienter med FTD ofta i bättre fysiskt skick än andra 

demensdrabbade vilket påverkar deras aggressiva beteende. Patienter som har bra fysik har 

ofta mer icke fysiska aggressioner (12) vilket är den typ av aggression som minskades mest 

vid musikterapi (26,27). Därför är det en brist att FTDs patientgrupp inte finns med i 

litteraturstudien för att kunna jämföra och se ifall någon skillnad finns mellan de olika 

demenssjukdomarna. Litteraturstudien speglar dagens forskning där merparten av forskningen 

kretsar kring Alzheimers sjukdom och de andra demenssjukdomarna har hamnat i dess skugga 

(3). Artiklarna har redovisat de val de tvingats göra på ett korrekt sätt. Variationer på urvalet 

kring andelen män och kvinnor har varit varierande beroende på vilka som bor på 

vårdhemmet (ex hem för krigsveteraner) samt om de haft fysiska möjligheter att delta i 

studierna, exempelvis så måste ju patienter som får musikterapi ha en fungerande hörsel. 

Detaljerad information och förklaringar till studierna har lämnats till patienterna i samråd med 

deras anhöriga eller de som står dem närmast i artiklarna 22-29. I alla artiklar har 

försökspersonerna haft rätt att avbryta sin medverkan om de vill. De artiklar med bortfall 

(22,23,26,28,29) redovisar detta på ett noggrant och korrekt sätt och allt material från dessa 

patienter har strukits. Merparten av bortfallen bestod av dödsfall eller frekventa sjukhusbesök 

vilket är relativt naturligt för studier på svårt sjuka patienter, men även frivilliga avhopp samt 

flytt fanns med som anledningar till bortfallen. Artiklarna redovisar hur forskarna gått tillväga 

för att mäta aggressiviteten och beskriver den metod de använt för att mäta aggressiviteten, 

vilken oftast byggt på en anpassad CMAIs mätmetod. Detta instrument är ett bra instrument 

för att mäta aggressivitet och det kan användas för att ge en detaljerad bild av hur 

aggressiviteten påverkas samtidigt som det redogör för vilka typer av aggressioner som 

påverkas. De artiklar som redovisat och kategoriserat vilka typer av aggressiviteter som 

påverkas har gjort det på ett begripligt och enkelt sätt där det går att utläsa vilka aggressioner 

som påverkats av terapierna (26,27). Även tveksamheter och eventuella missförstånd som 

uppstod i studierna redovisades samtidigt som det påpekades om risk för bias fanns. De 

artiklar som undersökte individuell musikterapi hade som urvalskriterier att patienterna skulle 
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ha något intresse för musik där deras favoriter kunde tas fram. Detta var nödvändigt för 

studiernas syfte eftersom det annars är omöjligt att se hur patienterna reagerar på en 

individuellt anpassad musik gentemot annan musik. De som undersökte djurterapi hade som 

urvalskriterier att patienterna var tilltalade av djur eftersom en uttalad rädsla för terapidjuren 

skulle utgöra ett hinder för att terapin skulle kunna genomföras (28,29). Det finns genom 

dessa kriterier stor risk för bias hos dessa patientgrupper eftersom en placeboeffekt kan 

finnas. Etiska överväganden har tagits upp i de flesta artiklar. Etiska riktlinjer har följts och 

godkänts av respektive kommitté eller styrelse där studien utförts (21,23,25,27,29). Även om 

urvalet av patienter är relativt litet i studierna så ger bredden på artiklarna som ingår i 

resultatet en god helhetsbild där musik- och djurterapis möjligheter att inverka på aggressivt 

beteende klarläggs, vilket gör att studiens syfte uppfylls. 

 

Den tidiga forskningen inom vården av dementa har kretsat kring olika möjligheter att 

medicinskt behandla patienterna. Den har inneburit ökade risker för de dementa samtidigt som 

resultaten inte varit tillfredställande. Detta har fått forskarna att försöka finna nya 

behandlingsmöjligheter som inriktat sig på psykosociala aspekter (3,8). Två sådana metoder 

som på senare år har varit på stark frammarsch är musik- respektive djurterapi. I takt med de 

dementas kognitiva försämringar och ändrade beteenden blir de dementa ofta passiva då de 

lätt drabbas av fysisk och psykisk understimulering (7,30). Terapierna har visat sig ha en stor 

förmåga att motverka detta eftersom de har en förmåga att fånga patienternas uppmärksamhet 

samtidigt som de kan ha en lugnande, avstressande eller aktiverande effekt (21-29). Det finns 

en risk med att generalisera terapiernas förmågor eftersom antalet patienter som undersökts 

inte är i proportion till antalet demenssjuka. Därför vore det önskvärt med fler och större 

studier för att med säkerhet kunna dra allmänna slutsatser för alla demensdrabbade. Musik- 

och djurterapi har dock i studierna visat sig ha en förmåga att bryta de dementas negativa 

situation eftersom de motverkar understimuleringen genom att öka de fysiska och sociala 

interaktionerna. Genom dessa aktiveras patienterna och de olika beteendeförändringarna 

reduceras (30). De svårt demenssjuka är en oerhört utsatt grupp i samhället, där de som vårdar 

har ett stort ansvar eftersom de dementa själva oftast inte är i stånd att själva bestämma eller 

tillgodose sina hjälpbehov (9). Detta kan relateras Martinsens argument om vikten av att ta 

ansvar för de svagaste i samhället. Hon framlägger även vikten av att ha kunskap och insikt i 

sjukdomarna för att kunna vårda och lindra sjukdomarnas symtom. Här har sjuksköterskan ett 

stort ansvar med att antingen inneha eller att införskaffa sig kunskaper om olika 

behandlingsmöjligheter som kan användas i vården av patienterna för att lindra deras symtom. 

Musik- och djurterapi är två behandlingsmöjligheter som bör testas och utvärderas på varje 

patient för att se hur varje individ svarar på behandlingen, eftersom gensvaret kan variera 

utifrån varje patient. Vid vårdande av dementa är det svårt att sätta upp fastlagda mål på 

förhand, utan målsättningen bör istället vara att förverkliga omsorgen genom konkreta 

handlingar vilka är baserade på en professionell bedömning av vad som är bäst för patienten. 

Genom att sjuksköterskan ger patienten omvårdnad i olika situationer byggs en ömsesidig 

förståelse upp och gemensamma erfarenheter skapas. Dessa erfarenheter av hur patienterna 

responderar på en viss typ av omvårdnad leder till att skapa professionella bedömningar, vilka 

baseras på kunskaper om orsaken till patientens situation och vilka åtgärder och 

behandlingsmetoder som passar bäst för att minska beteendeförändringarna för varje patient. 

Vårdare bör inte sätta upp resultatmål med sin omvårdnad vilket stöds av Martinsen eftersom 

hon anser att det ligger i omsorgens natur att den inte kan styras av specifika mål, vilket 

passar väl in på dementa patienter eftersom det är omöjligt att med säkerhet veta hur de 

kommer att respondera på en viss typ av omvårdnad samtidigt som resultatet av den kan 

variera från dag till dag (6). 
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Vi har alla erfarenheter av hur musiken kan förändra vårt sinnestillstånd, ge oss minnen och 

associationer som för oss djupt in i vårt eget liv. Det kan vara upplevelser av musikens starka 

känslomässiga verkningar, där den kan ge ro och balans i själen, att kroppen slappnar av eller 

att musiken leder till kroppsliga urladdningar. I artiklarnas resultat framgår det tydligt att 

musik har en förmåga att påverka patienter med demens (21-27). Deras aggressiva beteende 

minskades markant och musiken hade en förmåga att verka djupt på kropp och själ, där den 

kan vara både lugnande och harmoniserande men även uppstressande. Musiken har visat sig 

vara en väg till kommunikation för patienter med kognitiva brister (26). När ålderdomen följs 

av sjukdom är det inte bara kroppen som försvagas, utan även sinnet, minnet, 

orienteringsförmågan och förmågan att relatera till verkligheten försämras. Något av det sista 

som försvinner är emellertid det musikaliska minnet. Använt på ett lyhört sätt kan det 

musikaliska minnet ge glimtar från ungdomsåren och tidigare livsfaser. Dessa kan genom att 

de väcker minnen till liv skapa en kontinuitet i livet. Musik har en förmåga till att skapa en 

rogivande miljö med ökad värdighet där livskvaliteten förbättras (14). Resultatet från 

artiklarna visar att det är bättre att använda individuellt anpassad musik än allmänt rofylld 

musik eftersom sådan musik ger en betydligt större nedgång av aggressiviteten än vad 

lugnande musik gör (21,22). Andra skillnader var att effekten vid den individuella musiken 

kom direkt samtidigt som effekten bibehölls längre än vid den lugnande musiken (22). Det får 

därför förmodas att den individuella musiken gör att patienter genom sitt musikaliska minne 

återfår vissa gamla minnen varför de responderar kraftigare och mer direkt. Den individuella 

musiken ska anpassas efter varje patients behov och utifrån den enskilda patientens favoriter 

och hennes gensvar på musiken, vilken kan förändras under vårdtiden. Det är därför viktigt 

för personalen att ha kunskap om terapins möjligheter samtidigt som det är viktigt att de är 

lyhörda och uppmärksamma på effekterna av behandlingen för att bästa effekt skall uppnås. 

Vilken typ av musik som behövs är olika beroende på ålder och personlighet varför det kan ta 

tid att välja rätt. Den individuella musiken är även ett sätt att få anhöriga integrerade i vården 

av patienterna, genom att de får vara delaktiga i valet av musik. Anhöriga kan ta med 

patienternas tidigare favoriter eller önskemål och uppmuntras att spela musiken när de är på 

besök (13-15). De typer av aggressivitet som musikterapin förmådde minska mest var den 

verbala och icke fysiska aggressiviteten (26,27). Detta kan bero på att de dementa blir 

aktiverade och att dessa typer av aggressioner ofta har att göra med understimulering. 

Forskningen visar även att ju sämre kognitiv nedgång patienterna har desto mindre 

responderar de på musiken vilket får antas ha att göra med att deras musikaliska minne också 

drabbats av den allt allvarligare kognitiva nedgången (21).  

 

Studier med djurterapi har visat sig ha en stressreducerade effekt samtidigt som de skapat en 

glad och rolig stämning på vårdhem (16-18). Djurterapin har visat sig ha en förmåga till att 

kunna nå patienter oavsett hur stor nedgången av deras kognitiva förmåga varit (28,29). Detta 

kan bero på att djuren är naturliga terapeuter då de inte är värderande, utan lyssnar, stödjer, 

visar empati och använder en icke- verbal kommunikation (16). Studierna framlägger att de 

dementas aggressioner minskades signifikant, samtidigt påvisade undersökningarna att alla 

typer av aggressioner, fysisk, ickefysisk, verbal och sexuell minskades på ett likvärdigt sätt 

(28,29). Detta får förmodas ha att göra med att djurterapin ger patienterna bekräftelse och en 

närhet samtidigt som de är ett socialt stöd som annars kan vara väldigt svårt att ge på grund av 

de dementas kommunikationssvårigheter eller olämpliga uppträdande. Djurterapin har en 

förmåga till att minska understimuleringen och motverkar den isolering många dementa 

drabbats av genom att öka de fysiska och sociala interaktionerna för de dementa (16,17). 

Detta har gjort att deras aggressioner minskats samtidigt som livskvaliteten förbättrats. 

Studierna har använt sig av olika metoder för att ge sin behandling där den antingen gavs 

enskilt eller i grupp under kortare eller längre sessioner under antingen längre eller kortare 
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tidsperiod (28,29). Trots detta uppnådde de liknande resultat vilket gör att man får anse att 

utformningen av terapisessionen är flexibel där det får förmodas att det är djuret och 

terapeuten i samarbete med patient/patienterna som fäller avgörandet och inte utformningen 

av sessionen Det viktigaste är istället att den anpassas efter patienternas förmågor och nivå 

(16,30). Båda studierna med AAT är utförda med hund varför det vore intressant att 

undersöka ifall några andra djur har en liknande effekt, exempelvis katt, fågel eller fiskar. 

Hundar har dock ett priviligerat tillträde till människan, där deras sociala liv är organiserat i 

en underdominerad roll i relationen med människor. Om man istället skulle använda kattdjur i 

vården har de ett mer ge och ta förhållande, då de är individer med hög grad av integritet. Det 

får därför antas att hund är det djur som bör föredras i vården av dementa eftersom de lätt 

skapar en relation med patienterna samtidigt som de accepterar att vara i en 

underdominerande ställning. Hundar är även relativt enkla att träna upp för att passa ens syfte 

(30). Det saknas idag studier kring djurterapi där olika behandlingsmöjligheter jämförs, för att 

utröna vilken typ av behandling som ger den bästa effekten. Vidare saknas studier som 

utforskar långtidseffekterna utav användandet av djurterapi.  

 

Vid både musik- och djurterapi saknas det idag studier som undersöker och analyserar de 

ekonomiska aspekterna av användandet av terapierna. Det saknas idag heltäckande studier 

som påvisar terapiernas effekt på vårdkostnaderna där det främst behöver klargöras hur 

användandet av mediciner påverkas. Detta är viktigt att klargöra eftersom medicinerna är en 

stor ekonomisk utgift samtidigt som riskerna ökar för patienter som blir medicinerade. Vidare 

saknas studier som undersöker hur personalen påverkas av minskade aggressioner. Får de en 

lättare arbetsbörda där mer tid friläggs för att göra andra saker än att lugna ner aggressiva 

patienter? Hur förändras personalens arbetsmiljö när aggressionerna och hoten minskas? Ökas 

trivseln och säkerheten och ger det någon påverkan på antalet sjukskrivningar? Det är viktigt 

att klargöra alla effekter av terapierna för att kunna påvisa att de här effekterna är möjliga att 

uppnå om man väljer att använda musik- eller djurterapi i omvårdnadsarbetet av dementa. 

Idag uppkommer de flesta aggressioner på grund av otillräcklighet i att uppfylla patienters 

behov, svårighet till kommunikation samt patienters eller personalens bristande förmåga att 

tolka avsikter (7). För att motverka detta är det vanligaste behovet social och fysisk stimuli, 

vilket både musik- och djurterapi har en förmåga att ge. Interventionerna kan skräddarsys och 

organiseras för att möta den enskilda patienten, ge social kontakt, aktivitet samt undvikande 

av otrevnad. En individualiserad musik- och djurterapi som adresseras till patienters behov 

möjliggör en minskning av beteendeförändringar eller förhindrar att de blir värre. Båda 

terapibehandlingarna är relativt billiga inventioner som har stora möjligheter till att förbättra 

livskvaliteten för de dementa.  

 

 

Konklusion 
 

Resultatet i studierna visar att alternativa vårdmetoder som musik- och djurterapi har en effekt 

på dementas aggressiva beteende. Denna effekt är både direkt vid behandling av musik- och 

djurterapi och indirekt genom att viss fördröjningseffekt visat sig finnas kvar under en tid 

efter det att behandlingen avslutats. Musikterapins effekt påverkas till viss del av hur svår 

demensen är och vilken kognitiv förmåga patienten har, där ju svårare demens desto mindre 

effekt. Vid djurterapi har studierna inte funnit någon skillnad i effekt hos patienter med olika 

kognitiva förmågor. Djurterapin har en förmåga att påverka alla typer av aggressiva beteenden 

på ett likvärdigt sätt medan musikterapin främst minskar ickefysiska och verbala 

aggressioner. Patienter med demens som har svåra kognitiva brister där minnet av de 

närmaste händelserna och personer är förlorat, har förmåga till att återfå vissa av sina tidigare 
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minnen genom musiken om den är individuellt anpassad. Båda terapierna förmår att skapa en 

lugn och avstressande stämning på vårdhemmen, där de genom att aktivera patienterna 

motverkar den sociala understimuleringen de ofta drabbats av. Studierna påvisar att när 

understimuleringen motverkas ökas de sociala interaktionerna mellan patienter, anhöriga och 

vårdare vilket leder till en minskning av det aggressiva beteendet. Både musik- och djurterapi 

har en förmåga till att ge trygghet och närhet i relationer med andra människor där det ges en 

möjlighet att kunna påverka de dementas livssituation till det bättre. Samtidigt tycks 

terapierna även ha ett privilegierat tillträde till de processer som bidrar till att forma 

människans självuppfattning och på så vis förbättra patienternas livskvalitet. 

 

 

Implikation 
 

Vid vårdandet av patienter med demens är aggressivt beteendet det som är mest påfrestande 

enligt anhöriga och vårdpersonal. Dagens forskning påvisar att både musik och djurterapi har 

en förmåga att minska de dementas aggressiva beteende varför terapierna bör integreras i 

landets sjukvård. Eftersom de alternativa terapierna nu är vetenskapligt prövade i viss 

utsträckning finns det fog för att begära ökat utrymme för undervisning om alternativa 

terapier och vårdåtgärder under grundutbildningen till sjuksköterska men även i de olika 

vidareutbildningar som finns, främst då inom geriatrikutbildningen. Genom att integrera 

musik och djurterapi i utbildningen till sjuksköterska klargörs möjligheterna med alternativa 

vårdmetoder samtidigt som kunskapen och förståelsen om metoderna gör det lättare för sprida 

användningen av dem inom olika omvårdnadsverksamheter runt om i landet. Studierna på de 

alternativa vårdmetoderna påpekar att arbetsförhållandena förbättras för personalen samtidigt 

som livskvaliteten ökas för patienterna, här behövs det dock fler studier som påvisar på vilket 

sätt arbetsmiljön förändras för de anställda och hur boendemiljön förändras för de boende. 

Antalet patienter som undersökts är relativt litet varför det är önskvärt med fler och större 

studier för att enklare kunna påvisa och göra generaliseringar för större populationer. Demens 

är ett samlingsnamn på sjukdomar vilka har ett skiftande sjukdomsförlopp och handikapp. 

Därför behöver det klarläggas om terapiformerna påverkar Alzheimer-, vaskulär- eller 

frontallobsdemens olika, för att kunna ge en individualiserad och specialiserad vård. Idag har 

forskningen kommit fram till att terapierna har en förmåga att minska det aggressiva 

beteendet samtidigt som det saknas studier som jämför hur terapierna ska administreras för att 

bäst effekt skall uppnås. Det som är viktigt att klargöra är hur lång terapisessionen ska vara, 

hur ofta den skall ges, samt om den ska ges i grupp eller individuellt för att uppnå bästa 

effekt. Idag saknas studier som gör jämförelser inom dessa fält. Ett annat område som 

behöver klargöras är om det finns några skillnader i effekten av terapierna på män respektive 

kvinnor. Vid studier med djurterapi är det främst hund som använts varför det behövs 

kompletterande studier med andra djur för att undersöka hur effekterna påverkas av olika djur. 

För att ny forskning skall få ett allmänt genomslag krävs det oftast väldigt starka indikationer 

på dess effekt samt om det finns stora ekonomiska vinster att göra. Därför behövs studier som 

påvisar ekonomiska aspekter med användandet av alternativa vårdmetoder. Det som främst 

behöver klargöras är vilken inverkan terapiformerna har på medicinanvändningen, men även 

effekten på arbetssituationen för personalen behöver studeras närmare. I dagens samhälle 

räcker det inte alltid med att patienter får en förbättrad livskvalitet eller att arbetsmiljön 

förbättras för personalen. Beslutsfattare ser oftast till ekonomiska vinster varför det ofta krävs 

tydliga ekonomiska fördelar för att nya metoder skall användas. Musik- och djurterapi har 

därför en möjlighet till att få ett stort användningsområde eftersom terapierna i sig är väldigt 

kostnadseffektiva metoder för att minska aggressivt beteende samtidigt som livskvaliteten 

förbättras för patienter med demens. 
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Databas Sökord 

 

Antal 

träffar 

Antal 

träffar 

med 

limits 

Genomlästa 

abstract. 

Datum 

Urval 1 Urval 2, 

valda 

artiklar 

(artiklar 

som finns i 

de andra 

databaserna) 

Referens i 

arbetet 

PubMed dementia 90494 30848     

 music 9044 2852     

 agitation 7771 2980     

 combine 23 14 9 

15/12-06 

8 6 21, 22, 23, 

24, 26, 27 

        

CINAHL dementia 8189 2265     

 music 2271 520     

 agitation 1004 298     

 combine 23 11 10 

15/12-06 

8 1 (5) 21, 23, 24, 

25, 26, 27 

        

PsycINFO Dementia 24969 9531     

 Music 14488 3827     

 agitation 3119 1145     

 combine 20 9 8 

15/12-06 

4 0 (2) 25, 27 

        

PubMed dementia 90494 30848     

 AAT 1347 460     

 agitation 7771 2980     

 combine 2 1 1 

20/12-06 

1 1 29 

        

Cinahl dementia 8189 2265     

 AAT 39 20     

 agitation 1004 298     

 combine 2 2 1 

20/12-06 

1 0 (1) 29 

        

PsycINFO dementia 27969 9531     

 AAT 124 62     

 agitation 3119 1145     

 combine 3 2 2 

20/12-06 

2 1 (1) 28, 29 



 

Ref  

År 

Land 

Författare Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Slutsats Vetens

kaplig 

kvalitet 

21 

2000 

Sverige 

Ragneskog 

H, Asplund 

K, Kihlgren 

M, Norberg 

A 

 

Individualized 

music played for 

agitated patients 

with dementia: 

Analysis of 

video-recorded 

sessions 

Syftet var att 

undersöka hur 

individuell 

musik påverkar 

aggressiviteten 

hos patienter 

med demens. 

 

En kvalitativ kohortstudie 

där patienterna 

videoinspelas för att 

bedöma hur musiken 

påverkar deras aggressiva 

beteende. En 

ansiktsbedömning (FACS) 

gjordes för att analysera 

ansiktets muskelrörelser för 

att få fram patienters känsla 

och dess utlopp vid 

spelandet av musik. 

 

n=4 

(0) 

Musiken påverkade alla patienterna. 

En tydlig skillnad var dock att de som 

var drabbade av den svåraste 

demensen responderade mindre. 

Musiken reducerade aggressiviteten 

hos patienterna vilka dock kunde bli 

arga när musiken slutade att spelas. 

Den individuella musiken var klart 

bättre än den klassiska för att minska 

patienternas aggressivitet, ångest och 

oro. 

II 

22 

2000 

USA 

Gerdner 

L.A 

Effects of 

individualized 

versus classical 

“relaxation” 

music on the 

frequency of 

agitation in 

elderly persons 

with Alzheimer’s 

disease and 

related disorders 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

jämföra 

individuell 

musik 

gentemot 

klassisk 

avslappnings-

musik för att 

behandla 

aggressivt 

beteende hos 

dementa. 

 

Studien hade en 

experimentell design.  

Mätningar gjordes vid 

baseline och posttest där 

grupperna bytte behandling 

efter halva studien. 

Musiken gavs två gånger i 

veckan under 30 minuter 

och aggressiviteten mättes 

med CMAI. 

n=45 

(6) 

Den individuella musiken minskade 

signifikant gentemot baseline. 

Effekten kom direkt under 

behandlingen och höll i ganska väl 

under hela efterkontrollen. Den 

klassiska musiken ledde också till en 

viss minskning av aggressiviteten 

gentemot baseline men inte lika 

mycket som den individuella. Vid den 

klassiska musiken sågs en fördröjning 

innan någon effekt kunde utläsas 

samtidigt som eftereffekten successivt 

försvann. Individuell musik gav 

signifikant större minskning av 

aggressioner jämfört med klassisk 

musik. 
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Ref  

År 

Land 

Författare Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Slutsats Vetens

kaplig 

kvalitet 

23 

2006 

Taiwan 

Sung H.C, 

Chang S.M, 

Lee W.L, 

Lee M.S 

The effects of 

group music with 

movment 

intervention on 

agitated 

behaviors of 

institutionalized 

elders with 

dementia in 

Taiwan 

Syftet var att 

utvärdera 

effekten av 

gruppmusik 

med aktivitet 

på aggressivt 

beteende hos 

dementa på 

vårdhem 

En randomiserad 

kontrollerad studie. 

Experimentgruppen fick 

familjär musik med 

roskapande rytm och 

tempo, två gånger i veckan 

under fyra veckor. 

Kontrollgruppen fick vanlig 

vård. 

Mätningar gjordes på 

aggressiviteten vid 

baseline, och efter vecka 

två och fyra.  

 

n=40 

(4) 

Patienter som får gruppmusik med 

aktivitet får en signifikant minskning 

av antalet aggressiva beteenden 

gentemot kontrollgruppen. Det 

framkom även att effekten av terapin 

var större vid mätning 4 än vid 

mätning 2. De fann även att 

patienterna reagerade instinktivt på 

den familjära musiken genom 

handklapp och en ökad motorisk 

aktivitet. 

 

II 

24 

2005 

USA 

Gerdner 

L.A 

Use of 

individualized 

music by trained 

staff and family. 

Translating 

research into 

practice 

Syftet var att 

undersöka 

individuell 

musiks effekt 

på aggressivt 

beteende hos 

patienter med 

demens. 

 

En kvalitativ kohortstudie 

användes, där musikens 

inverkan på aggressivt 

beteende mättes. Detta 

sammanställdes sedan i fyra 

veckors perioder med 

baseline, v1-4 och v 5-8. 

Under v 1-8 fick 

patienterna lyssna på 

individuell musik under 30 

minuter dagligen, vid 

patientens aggressionstopp. 

Aggressionen bedömdes 

även med en tiogradig 

VAS-skala vid varje musik 

session för att se den 

direkta påverkan. 

n=8 

(0) 

Patienternas aggressivitet minskades 

signifikant under de två 

kontrollperioderna. En skillnad var 

dock att aggressiviteten på kvällen 

minskade mer under perioden v5-8. 

Genom VAS-skala konstaterades det 

att ju aggressivare patienten var från 

början ju mer sjunk poängräkningen 

på skalan vid behandling. Patienterna 

ansågs ha en positiv respons på 

individuell musik där den fungerar 

som en kataklysm för meningsfull 

interaktion mellan de boende, 

personal och anhöriga. Patienterna 

blev även mer aktivt involverade i 

musiken genom att de klappade och 

nickade takten. De kunde även sjunga 

och dansa med i musiken. 
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Ref  

År 

Land 

Författare Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Slutsats Vetens

kaplig 

kvalitet 

25 

2000 

USA 

Gardiner 

J.C, Furois 

M, Tansley 

D.P, 

Morgan B 

Music and reading 

as intervention 

strategies for 

disruptive 

behavior in 

dementia 

Syftet var att 

undersöka 

effektiviteten av 

musik och 

läsning som 

strategi för att 

motverka 

beteendeförändr

ingar hos 

aggressiva 

dementa 

patienter. 

En kvalitativ studie 

genomfördes med enkel 

fallstudie i ABACA design. 

Där bokstäverna utgjorde A-

ingen intervention, B-bok 

och C-musik. De 

observerades under 30 

minuter där de fick 10 

minuters behandling av 

antingen B eller C. 

n=2 

(0) 

Patienten som led av AD minskade 

andelen aggressivt beteende gentemot 

baseline signifikant under både musik- 

och läs inventionen. En kvarvarande 

effekt sågs även under kontrollveckan. 

Den andre patienten som led av 

vaskulär demens fick en signifikant 

höjning av det aggressiva beteendet 

gentemot baseline vilken även fanns 

kvar under kontrollveckan. Vid läs 

behandlingen responderade patienten 

med en signifikant minskning av det 

aggressiva beteendet, vilket till viss del 

bibehölls under kontrollveckan. 

Behandlingarna gav bättre effekt om 

den gavs individuellt.  

 

III 

 

26 

2005 

Canada 

Hicks-

Moore S.L 

Relaxing music at 

mealtime in 

nursing homes: 

effects on agitated 

patients with 

dementia  

Syftet var att 

undersöka 

relationen 

mellan 

avslappnande 

musik och 

aggression hos 

en grupp 

dementa på ett 

vårdhem. 

En kvantitativ kvasi-

experimentell studie 

genomfördes med en grupp 

patienter. Gruppen 

observerades under fyra 

veckor där deras 

aggressivitet mättes med och 

utan musik med CMAI under 

deras kvällsmål.     

n=33 

(3) 

En signifikant nedgång uppmättes 

under de två veckor (2 och 4) som 

musiken spelades med en litet övertag i 

nedgång under vecka fyra. Även under 

vecka 3 utan musik sågs en liten 

nedgång. De typer av aggressivt 

beteende som påverkades mest var  

fysiskt och icke fysiskt aggressivt 

beteende. Även den verbala aggres-

siviteten minskades, dock inte kravet på 

upprepade frågor. Andra effekter som 

observerades var att när musiken 

spelades blev atmosfären mer 

avslappnad och harmonisk samtidigt 

som patienterna blev piggare, de sociala 

interaktionerna ökade och patienterna 

förde fler konversationer med varandra. 
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År 

Land 

Författare Titel Syfte 

 

Metod 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Slutsats Vetens

kaplig 

kvalitet 

27 

2001 

USA 

Remington 

R 

Calming music 

and hand massage 

with agitated 

elderly 

Syftet var att 

undersöka 

lugnande musik 

och 

handmassages 

effekt på 

aggressivt 

beteende hos 

dementa 

patienter. 

Genom en kvantitativ 

randomiserad kontrollerad 

studie delades patienterna in 

i fyra grupper (n=17) vilka 

fick olika typer av 

behandlingar (lugnande 

musik, handmassage, 

lugnande 

musik/handmassage eller 

ingen behandling) Det 

aggressiva beteendet 

bedömdes innan, under, 

direkt efter samt en timme 

efter behandlingen med hjälp 

av CMAI 

n=68 

(0) 

 

 

Kontrollgruppens aggressivitet var vid 

alla fyra mättillfällena signifikant 

högre. Det sågs ingen skillnad mellan 

minskningen av aggressivitet och vilken 

typ av behandling som genomförts. Den 

fysiska aggressiviteten minskades men 

var inte betydande. Vid ickefysisk 

aggressivitet var nedgången signifikant 

vid alla tre behandlingsformerna. 

Behandlingarna gav bäst effekt direkt 

för att minska ju längre tid från 

behandlingen mätningarna gjordes. 

Ingen förhöjd effekt sågs vid 

kombinationen av lugnande musik och 

handmassage samtidigt. 

 

I 

28 

2005 

USA 

Sellers D.M The Evaluation of 

an Animal 

Assisted Therapy 

Intervention for 

Elders with 

Dementia in 

Long-Term Care 

 

Syftet var att 

testa två 

hypoteser där 

äldre i vårdande 

fas får en 

minskning av 

aggressivt 

beteende 

jämfört med 

baseline 

samtidigt som 

en ökning av 

sociala 

beteenden sker.  

 

 

 

 

En kvalitativ enkel fallstudie 

användes där de blev 

videoinspelade och deras 

aggressivitet mättes under 

den fyra veckor långa 

studien. Behandlingen bestod 

av 15 minuter långa 

sessioner. 

 

n=4 

(0) 

Aggressiviteten minskade signifikant 

under behandlingen hos alla patienterna 

även om en viss skillnad fanns där den 

patienten som var mest drabbad av 

demens fick lite sämre resultat än 

övriga. Alla typer av aggressivitet 

minskades, samtidigt som de sociala 

interaktionerna ökades och patienterna 

blev alertare och deltog mera aktivt i 

aktiviteter 
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Gradering av vetenskaplig kvalitet: Grad I=80-100%, II=70-79%, III=60-69% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref  

År 

Land 

Författare Titel Syfte 

 

Metod 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Slutsats Vetens

kaplig 

kvalitet 

29 

2003 

USA 

Richeson 

N.E 

Effects of animal-

assisted therapy 

on agitated 

behaviors and 

social interactions 

of older adults 

with Dementia 

Syftet var att 

undersöka 

effekten av 

AAT för att 

motverka 

aggressivt 

beteende hos 

dementa 

personer på ett 

vårdhem. 

 

En kvalitativ kvasi-

experimentell studie 

genomfördes med AAT 5 

gånger i veckan under en 

timma i grupp. Det 

aggressiva beteendet mättes 

vid baseline, post-test samt 

follow-up 

 

 

n=17 

(2) 

Det finns en signifikant nergång hos 

patienter som får AAT gentemot 

baseline. En kvarvarande effekt av 

djurterapin sågs också vid 

uppföljningen. Patienterna ansågs bli 

alertare, piggare samtidigt som deras 

sociala interaktioner ökades. 
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