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Sammanfattning  Alzheimers sjukdom är vanlig sjukdom i Sverige och övriga 

världen där symptombilden har en negativ inverkan på 

personens livssituation. Syftet med studien var att belysa 

vilka positiva effekter fysisk aktivitet har hos patienter med 

Alzheimers sjukdom. Studien genomfördes som en 

litteraturstudie och var grundad på 15 vetenskapliga artiklar. 

Resultatet indelades i tre huvudkategorier, påverkan på 

sinnesstämning, förbättrade kognitiva funktioner och 

förbättrad fysisk förmåga. Genom att utöva fysisk aktivitet 

förbättrades sinnesstämningen hos patienterna vilket visade 

sig genom att de blev mindre rastlösa, agiterade och oroliga. 

Psykofarmakaförbrukningen reducerades och patienterna 

kände sig mindre nedstämda efter att ha deltagit i fysiska 

övningar. Den kognitiva funktionen hos patienterna 

förbättrades, likaså förmågan att utföra den allmänna dagliga 

livsföringen. Genom fysisk träning blev patienterna 

rörligare, flexiblare, starkare, snabbare och de fick bättre 

balans. Resultatet visade att utövandet av fysisk aktivitet har 

olika positiva effekter hos patienter med Alzheimers 

sjukdom. Vidare forskning skulle kunna inrikta sig på vilken 

betydelse regelbunden träning har för att uppnå en positiv 

effekt av träningen. Patienter med Alzheimers sjukdom har 

lika stort behov av fysisk aktivitet som övriga befolkningen, 

det är därför betydelsefullt att patienternas behov av aktivitet 

uppmärksammas av sjuksköterskan.  
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Abstract  Alzheimer´s disease is a common disease in Sweden and in 

rest of the world. The symptoms have a negative impact on 

the person's life situation. The purpose of this study was to 

investigate the positive impact of physical activity in patients 

with Alzheimer's disease. The study was conducted as a 

literature review and was based on 15 scientific articles. The 

results were divided into three main categories, the effect on 

mood, improved cognitive function and improved physical 

ability. The patients’ moods were improved by participation 

in physical activities and they became less restless, agitated 

and anxious. The consumption of psychotropic drugs was 

reduced and the patients felt less depressed after taking part 

in physical exercises. The cognitive function of patients 

improved, likewise the ability to perform the activities of 

daily living. The patients who participated in physical 

exercises became more mobilized, more flexible, stronger, 

faster, and they improved their balance. The results showed 

that physical activity has different positive impacts on 

patients with Alzheimer´s disease. Additional research could 

focus on what impact adherence has for achieving a positive 

effect of physical activity. Patients with Alzheimer’s disease 

have equal needs of physical activity as other people, 

therefore it´s important that nurses are aware of the patients’ 

needs for activity.    
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Inledning 

Demens är en folksjukdom som drabbar en stor del av befolkningen (Skog, 2009). Det 

finns 160 000 personer i Sverige som har diagnosen demens. Cirka 70 % av dessa har 

Alzheimers sjukdom, vilket är den vanligaste demens formen. År 2007 fanns det 29,3 

miljoner människor i världen som hade någon form av demens (Jönsson, Wimo, & 

Winblad, 2007). 

Vid Alzheimers sjukdom försämras personens minnesfunktion stegvis och insikten av 

att ha blivit sjuk kan leda till depression, ångest, oro och stress (Ekman, 2007).  

Sinnesstämningen hos patienter med Alzheimers sjukdom kan pendla mellan 

hoppfullhet och oro vilket kan ha en negativ inverkan på patientens välbefinnande. 

Enligt International Council of Nurses: etiska kod för sjuksköterskor (2007) ska 

sjuksköterskan lindra lidande hos patienten. Genom att ha kunskap om hur sjukdomen 

påverkar patienten både fysiskt och psykiskt kan sjuksköterskan främja välbefinnandet 

hos patienten. 

Utövandet av fysisk aktivitet kan öka välbefinnandet hos personer med Alzheimers 

sjukdom samt stärka deras känslomässiga, mentala och fysiologiska tillstånd (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, 2007). Patienter med Alzheimers sjukdom kan ha 

nedsatt initiativförmåga. Det är därför betydelsefullt att hjälpa patienten att komma 

igång med träningen samt att individanpassa aktiviteterna för att aktivitetsnivån ska 

bibehållas länge (Helbostad, Saltvedt, & Taraldsen, 2008). Enligt Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) bör sjuksköterskan 

tillgodose patientens fysiska och psykiska behov. Det är av betydelse att få ytterligare 

kunskap om hur fysisk aktivitet positivt kan påverka Alzheimers sjukdom. 

 

Bakgrund  

Alzheimers sjukdom – en demenssjukdom 

Demens är ett samlingsbegrepp för olika tillstånd som har en negativ inverkan på 

patientens perception och kognitionsförmåga (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering, 2007). Demens har sitt ursprung från de latinska orden ”de mens” och 

betyder ”utan själ”. Demens kan orsakas av flera olika sjukdomar som alla har 

gemensamt att de försämrar minnet. Sjukdomen delas in i två huvudgrupper – primära 

demenssjukdomar och sekundära demenssjukdomar (Skog, 2009). Till de primära 

demenssjukdomarna tillhör bland annat Alzheimers sjukdom och frontallobsdemens. En 

nedbrytningsprocess sker i det centrala nervsystemet vilket leder till en förtvining av 

hjärnvävnad. Vid sekundära demenssjukdomar uppkommer utvecklingen av demens 

som en följd av andra sjukdomar. Exempel på orsaker till sekundära demenssjukdomar 

är B12-brist, hjärnblödning, vaskulär demens och alkohol- eller drogmissbruk.  

Orsaken till Alzheimers sjukdom är ännu inte fastställd dock finns tydliga bevis på att 

det finns en ärftlig faktor (Wimo, 2009). Andra bidragande orsaker till utvecklingen av 

Alzheimers sjukdom kan även vara hög ålder och Downs syndrom. Vid Alzheimers 

sjukdom sker en minskning av hjärnceller genom nedbrytning av nerverna, detta sker 
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huvudsakligen i tinnings och hjässloberna (Abrahamsson, 2003). Förtviningen sker 

främst i det limbiska systemet där minnescentra sitter. Det skadliga proteinet beta-

amyloid lagras i hjärnan och bildar senila plack som hämmar informationsöverföringen 

mellan nervcellerna (Skog, 2009). Förändring av neurofibrillerna i nervcellerna är också 

en bidragande faktor till att en förtvining av nervcellerna sker. Inne i hjärnan föreligger 

en minskad halt av signalsubstansen acetylkolin (Nordenstam, 2010). Brist på 

signalsubstanserna noradrenalin, dopamin och serotonin kan även förekomma. 

Signalsubstanserna är nödvändiga för en kommunikation mellan nervcellerna, vilket är 

en förutsättning för att hjärnan ska kunna fungera.  

Sjukdomsförloppet är progredierande med en smygande debut (Wallin & Wikkelsø, 

2006). Enligt Skog (2009) kan sjukdomen delas in i tre olika stadier. Första stadiet 

innefattar minnessvårigheter, afasi, apraxi, perceptionsstörningar samt 

personlighetsförändringar. En påverkan kan även ske på patientens motivation då 

hon/han antingen kan bli apatisk eller rastlös. I det andra stadiet kan tecken på logokloni 

uppkomma, vilket innebär upprepning av ord. Sjukdomsinsikten går även förlorad, 

gångmönstret blir stelt och patienten får en förändrad kroppshållning. I det tredje och 

sista stadiet kan ökade primitiva reflexer uppkomma samt paratoni och urinkontinens. 

Epilepsi och myoklonier kan även uppstå under det sista stadiet. Under de olika 

stadierna får patienten ökade svårigheter att klara sitt dagliga liv. De första åren av 

sjukdomen kan förmågan att utföra sitt arbete försämras. Senare uppstår svårigheter att 

klara sig ensam och till sist behöver patienten hjälp med all allmän daglig livsföring 

(ADL). Symptomen vid Alzheimers sjukdom skiljer sig beroende på om sjukdomen har 

tidig eller sen debut. Vid tidig debut mellan 40 till 65 år är utvecklingen av sjukdomen 

oftast snabbare men fortfarande med en smygande debut. Försämring av minnet samt 

förändrad syn- och rumsuppfattning är tidiga symptom dock kan det dröja år innan 

symptomen är tydligt framträdande så att diagnosen Alzheimers kan fastställas. Vid 

utveckling av Alzheimers sjukdom efter 65 års ålder beskrivs sjukdomen ha en sen 

debut. Symptomen är då mer diffusa men även då med en smygande debut (Skog, 

2009). 

Psykiska och beteendemässiga symptom är vanliga vid demens och nio av tio personer 

har någon gång under sin sjukdomstid upplevt symptom som exempelvis ångest, 

depression, aggressivitet, vandring och vanföreställningar (Socialstyrelsen, 2010). 

Ångest och depression kan vara extra påtagligt i början av sjukdomen då personen kan 

uppleva en känsla av förlorad kontroll över sitt liv (Ekman, et al., 2007). Humöret kan 

variera under dagen då personen ena stunden kan vara optimistisk för att sedan nästa 

stund bli orolig. 

Utredning av en demenssjukdom sker genom undersökningar av en mängd olika 

faktorer (Skog, 2009). Vid genomgång av patientens sjukdomshistoria är det 

betydelsefullt om anhöriga kan medverka då de kan ha viktig information om patienten. 

Vidare i utredningen undersöks hereditet samt sociala förhållanden det vill säga 

alkohol- och rökvanor, familjeförhållanden, boende och så vidare. Då flera sjukdomar 

och läkemedel kan ge demensliknande symptom är det betydande att en genomgång av 

aktuell sjukdomsstatus samt aktuell läkemedelsstatus görs. Exempel på sjukdomar som 

kan ge symptom som liknar demens är hjärt- och kärlsjukdomar, borreliainfektion och 

diabetes. En kroppslig undersökning görs för att utesluta att personen drabbats av 

lindrigare sjukdomar som har en negativ påverkan på minnet exempelvis förstoppning, 

urinvägsinfektion eller hjärtsvikt. Även syn och hörsel är av betydelse att kontrollera 

likaså hjärt- och lungfunktion och blodtryck. Blodprover tas för att kontrollera halter av 
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till exempel vitamin B12, järn och sköldkörtelhormon. För att utesluta infektion i 

centrala nervsystemet tas även ett ryggmärgsvätskeprov. Då minnesstörning är det mest 

framträdande symptomet vid Alzheimers sjukdom är det betydelsefullt att en grundlig 

minnesanamnes görs. Anamnesen ska innefatta ett kognitivt status som kan testas med 

exempelvis Mini Mental State Examination (MMSE) eller ett klocktest. Agnosi, apraxi, 

rumsuppfattning samt språkstörningar är andra delar som ska ingå i anamnesen. Vid 

misstanke om Alzheimers sjukdom kan datortomografi och elektroencefalografi (EEG) 

göras. En datortomografi kan utesluta eventuell blödning eller hjärninfarkt medan EEG 

kan påvisa en försämrad elektrisk aktivitet i hjärnan, vilket då tyder på Alzheimers 

sjukdom.  

Det finns inga läkemedel som kan bota Alzheimers däremot finns det bromsmediciner 

som bromsar sjukdomsförloppet (Skog, 2009). Det finns fyra godkända läkemedel i 

Sverige, tre stycken av dem är kolinestrashämmare som bromsar demenssymtomen 

genom att nedbrytningen av signalsubstansen acetylkolin minskar. Dessa läkemedel är 

Donepezil (Aricept), Rivastigmin (Exelon), och Galantamin (Reminyl). Biverkningar 

som är vanliga vid kolinestrashämmande läkemedel är diarré, illamående, magsmärtor 

och minskad aptit. Det fjärde godkända läkemedlet i Sverige är glutamatantagonisten 

Ebixa som förbättrar patientens intellektuella funktion och har en lugnande inverkan. 

Hallucinationer, förvirring och slöhet är vanliga biverkningar. 

 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet definieras enligt Berg (2008, s.152) som ”all typ av kroppsrörelse utförd 

av skelettmuskulatur som ökar energiförbrukningen”. Genom att utöva fysisk aktivitet 

regelbundet kan risken för fetma, benskörhet, diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar 

minska. Det kan även ha en positiv effekt på det psykiska välbefinnandet. Med ökad 

ålder ökar risken för åldersrelaterade sjukdomar (Lexell, 2004). Förändringarna i 

kroppen kan bland annat leda till minskad muskelmassa, sämre ledfunktion samt 

försämrad kondition på grund av hjärtats minskade pumpförmåga. Det är även vanligare 

med depression hos äldre personer samt försämring av minnet och andra mentala 

funktioner. Fysisk aktivitet är en förebyggande åtgärd för att reducera risken att drabbas 

av åldersrelaterade sjukdomar. Konditionsträning och styrketräning kan leda till att 

funktionsförmågan förbättras och risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskas. Fysisk 

aktivitet medför även positiva effekter på koordination, balans, rörlighet samt kan stärka 

det psykiska välmåendet. 

Studier har visat att utövandet av fysisk aktivitet har en positiv effekt på kognitionen 

hos personer med Alzheimers sjukdom (Eggermont, Luiten, Scherder & Swaab, 2006). 

Framförallt är det den övergripande mentala funktionen, minnet, uppmärksamheten, 

kommunikationsförmågan samt förmågan att utföra uppgifter som blir förbättrad. Flera 

mekanismer i hjärnan kan främjas genom regelbunden fysisk aktivitet (Atalay, et al., 

2010). Uppkomsten av proteinet beta-amolyid hämmas och en ökad nedbrytning sker. 

Genom att motionera ökar vaskulariseringen och energiomsättningen i hjärnan vilket 

kan främja kognitionen samt ha en skyddande effekt för risken att utveckla Alzheimers 

sjukdom.  

Vid fysisk aktivitet sker en förhöjning av hormonet endorfin vilket har en lugnande och 

rogivande inverkan på kroppen (Helbostad, Saltvedt, & Taraldsen, 2008). Självkänslan 
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och självkontrollen kan förbättras genom aktivitet och det kan även ske en minskning av 

negativa tankar. Enligt Skog (2009) kan fysisk inaktivitet hos personer med Alzheimers 

sjukdom leda till minskad trötthet vilket i sin tur kan orsaka sömnstörningar. En lämplig 

aktivitet på dagen är exempelvis promenad som kan leda till att personen kan bli mer 

rofylld på kvällen och under natten. Dock kan fysisk aktivitet på kvällarna ha en negativ 

inverkan på personens sömn. Graden av försämrat minne samt motivation och 

orienteringssvårigheter kan komplicera utförandet av aktiviteten. Det är därför 

betydelsefullt att den fysiska aktiviteten anpassas efter varje enskild individ då deras 

kognitiva och fysiska funktionsnivå kan skilja sig åt (Helbostad, et al., 2008). Studier 

har visat att fysisk aktivitet har en positiv effekt på patientens sömn, sinnesstämning, 

kognition, balans, styrka, gånghastighet samt rörlighet (Abellann van Kan, Rolland, & 

Vellas, 2008). Även beteendestörningar kan reduceras genom att patienter med 

Alzheimers sjukdom är fysiskt aktiva.         

                                                                                                                                                                                                                   

Omvårdnad med fokus på fysisk aktivitet 

God omvårdnad är en del av behandlingen av Alzheimers sjukdom, där målen är att 

förbättra självkänslan och höja livskvalitén hos patienten (Skog, 2009). För att uppnå 

målen kan det vara betydelsefullt att sjuksköterskan arbetar utifrån 

omvårdnadsprocessen (Dahl Andersen, & Skaug, 2005). Genom datainsamling kan 

sjuksköterskan identifiera vilka omvårdnadsbehov patienten har vilket är betydande för 

att kunna tillgodose behoven. Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (2005, s.11) ska sjuksköterskan ”tillgodose patientens basala 

och specifika omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som sociala, kulturella och 

andliga”. Det är betydelsefullt att ta till vara på personenens egna resurser samt 

individanpassa aktiviteter för att tillgodose patientens behov (Abrahamsson, 2003). 

Genom att sätta upp konkreta individanpassade mål kan patientens motivation och hopp 

stärkas. Utifrån målen anpassar sjuksköterskan omvårdnadshandlingar efter den 

enskilda individens behov (Dahl Andersen, & Skaug, 2005). För att kunna tillgodose 

patientens psykiska behov kan det vara betydelsefullt att den psykiska miljön anpassas. 

Genom att skapa en meningsfullhet i personens vardag samt ge emotionell stimulans 

kan behoven bli tillgodosedda (Abrahamsson, 2003). Personer med Alzheimers 

sjukdom kan ha svårt att tillgodose sina behov av fysisk aktivitet på egen hand och 

därför är det av betydelse att sjuksköterskan uppmärksammar de behoven. Personer med 

demens har lika stort behov av fysisk aktivitet som övriga befolkningen och genom 

individanpassade aktiviteter kan deras självkänsla stärkas, sinnena stimuleras och deras 

välmående öka (Socialstyrelsen, 2010). Efter genomförd omvårdnadshandling är det av 

betydelse att en utvärdering görs för att bedöma kvalitén på omvårdnaden (Dahl 

Andersen, & Skaug, 2005). 

Vad som är god omvårdnad är individuellt och måste anpassas efter patienten under 

hela sjukdomsförloppet (Ekman, et al., 2007). Sjuksköterskan har en betydande roll 

genom att skapa en god relation till patienten, som bygger på tillit, lyhördhet, respekt 

och förståelse. Fysisk aktivitet är betydande för att upprätthålla den mentala hälsan hos 

en person med Alzheimers sjukdom. Genom att sjuksköterskan uppmuntrar patienten att 

röra på sig samt anpassar aktiviteterna till personens dagliga liv kan det bli en naturlig 

del av vardagen. Det är även betydelsefullt med miljöombyte för att stimulera social, 

psykisk och fysisk aktivitet. Exempel på aktiviteter som kombinerar fysisk aktivitet med 

miljöombyte är promenader, gymnastik samt utflykter och resor (Abrahamsson, 2003). 
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Det finns flera fördelar med att utöva dans, dels kan det vara en social aktivitet där 

kontakt med andra människor kan knytas och ens självkänsla kan stärkas, dels kan dans 

vara ett sätta att träna både balansen och den fysiska förmågan. Genom att det implicita 

minnet hos personer med Alzheimers sjukdom finns kvar länge kan de lättare komma 

ihåg danser de lärt sig tidigare i livet (Skog, 2009).  

Alzheimers sjukdom är idag en vanlig sjukdom i Sverige och övriga världen där 

symptombilden har en negativ inverkan på personens livssituation. Det är betydelsefullt 

att få kännedom om hur symptomen kan reduceras för att nå välbefinnande hos patienter 

med Alzheimers sjukdom. Fysisk aktivitet kan vara ett sätt att reducera symptomen. 

Fördjupad kunskap om hur fysisk aktivitet påverkar patienter med Alzheimers sjukdom 

positivt är därför relevant. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa vilka positiva effekter fysisk aktivitet har hos 

patienter med Alzheimers sjukdom. 

 

Metod 

Genomförandet av litteraturstudien gjordes enligt Fribergs (2006) modell. Sökningen 

gjordes i vetenskapliga databaser där artiklar som motsvarade studiens syfte valdes ut 

och analyserades. 

 

Datainsamling 

Inledningsvis gjordes en sökning i svenska Mesh för att hitta relevanta sökord. 

Litteratursökningen genomfördes sedan i databaserna Cinahl, Pubmed och Academic 

Search Elite då de ansågs innehålla artiklar som var relevanta för ämnet. I databasen 

Cinahl gjordes första sökningen där sökorden Alzheimer’s disease, dementia, exercise, 

therapeutic exercise och physical activity användes i olika kombinationer. Sökordet 

physical activity redovisas inte i Tabell 1: sökordsöversikt då det inte gav några 

relevanta resultatartiklar. I vidare sökningar användes walking och dancing som sökord 

i Cinahl. Dessa ord användes då de förekom som sökord i andra relevanta artiklar. Alla 

sökord i Cinahl fanns representerade i Cinahl headings. Begränsningarna som gjordes 

var engelskt språk, artiklarna skulle även var vetenskapliga och publicerade under de 

senaste 15 åren. I Pubmed användes sökorden Alzheimer disease, exercise therapy, 

motor activity. Begränsningarna som gjordes i sökningen som innefattade Alzheimers 

disease och exercise therapy var engelskt språk och 15 års intervall. Vid sökningen 

Alzheimers disease och motor activity begränsades även sökningen till att innehålla 

abstrakt och att studierna skulle vara gjorda på människor. Sökningarna i Academic 

Search Elite resulterade inte i nya artiklar utan de som var relevanta för syftet hade 
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redan funnits i Cinahl. Därför redovisas inte sökningarna i Academic Search Elite 

varken i sökhistoriken eller i sökordsöversikten. I en tidsskrift där en annan 

resultatartikel var publicerad påträffades en titel som var relevant för ämnet. En manuell 

sökning av den funna titeln gjordes sedan i Pubmed. Studiens sökhistorik visas i tabell 2 

(bilaga I). 

Efter sökningarna i respektive databas lästes sammanlagt 78 abstrakt igenom. Review 

artiklar, pilotstudier och artiklar som fokuserade på fysisk aktivitet som en 

förebyggande åtgärd för att drabbas av en demenssjukdom exkluderades. Även artiklar 

inriktade på kognitiv träning istället för fysisk träning uteslöts. Inklusionskriterierna var 

att artiklarna skulle innefatta utövande av fysisk aktivitet av någon form samt att 

personerna i studierna skulle ha en demenssjukdom. 

Av de lästa abstrakten valdes 21 stycken artiklar ut till urval 1 för vidare granskning. 

Artiklarna lästes igenom och deras vetenskapliga kvalité granskades utifrån Carlsson 

och Eiman (2003) bedömningsmall. Av de granskade artiklarna fick åtta stycken grad 

ett, sju stycken grad två och två stycken grad tre. Under granskningen uppkom det att 

fyra av artiklarna inte motsvarade litteraturstudiens syfte och de exkluderades därför. 

Även artiklarna med vetenskaplig grad III uteslöts. Efter granskningen valdes 15 

vetenskapliga artiklar med grad ett och grad två ut till vidare läsning. Av artiklarna var 

11 kvantitativa och fyra kvalitativa. Åtta av artiklarna kom ifrån USA, två ifrån Sverige, 

två ifrån Frankrike och resten från Brasilien, England och Spanien. 

 

Tabell 1. Sökordsöversikt      

Sökord PubMed                  

MeSH-term 

Cinahl                    

Subject heading list 

Alzheimers sjukdom Alzheimer disease Alzheimer’s disease 

Demens  Dementia 

Träning  Exercise 

Rörelseterapi Exercise therapy Therapeutic exercise 

Promenad  Walking 

Dans  Dancing 

Motorisk aktivitet Motor activity  
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Databearbetning 

Efter att ha granskat de 15 artiklarna lästes de igenom igen för att få en god översikt. 

Artiklarna översattes till svenska och därefter sammanställdes artiklarnas syfte, 

metod/urval och slutsats i en artikelöversikt (bilaga II). En uppdelning av artiklarna 

gjordes beroende på hur fysisk aktivitet påverkade patienterna. Påverkan på beteendet 

delades in i en grupp medan påverkan på funktionsförmågan delades in i en annan. 

Artiklarna bearbetades ännu en gång vilket resulterade i att ytterligare en huvudkategori 

tillkom. 

 

Resultat 

Påverkan på sinnesstämning  

På humöret 

Observed Affect Scale (OAS) används för att mäta välbefinnande hos personer med 

demens (Tappen, & Williams, 2007). Skalan innefattar tre negativa och tre positiva 

känslolägen. Dessa är sorg, orolighet, ilska, tillfredsställelse, intresse och belåtenhet. 

Omfattande aktiviteter utövades av patienter med Alzheimers sjukdom under 16 veckor 

vilket innefattade balans, styrka, flexibilitet och gångträning. Det visade sig att patienter 

som utförde den omfattade fysiska aktiviteten kände sig redan efter två veckor mer 

tillfredsställda, belåtna och intresserade jämfört med de patienter som istället deltog i 

sociala konversationer eller promenerade. Efter 10 minuter av omfattade fysisk aktivitet 

kände sig patienterna mindre sorgsna, arga och oroliga. Emotionella reaktioner hos 

patienterna uppkom när de promenerade (Ekman, & Palo-Bengtsson, 2002). De 

uppvisade, glädje, ökad kommunikationsförmåga och ömsesidig kontakt till andra 

medpatienter. Under promenaden gick de arm i arm och hjälpte varandra. Patienterna 

som satt i rullstol blev emotionellt exalterade när de fick möjlighet att resa sig från 

rullstolen och gå. Dementia mood assesment scale (DMAS) används för att tolka 

sinnesstämningen samt funktionell förmåga hos patienter med demens (Tappen, & 

Williams, 2007). Skalan innefattar bland annat sömn, aptit, oro, nedstämdhet och 

självkänsla. Vid en jämförelse mellan utövandet av omfattade fysisk aktivitet och social 

konversation i grupp framkom en betydande skillnad mellan grupperna. Den grupp som 

utövade omfattande fysisk aktivitet fick betydligt lägre poäng på DMAS vilket innebar 

en mer positiv sinnesstämning och funktionell förmåga hos patienterna. Alzheimer´s 

Mood Scale (AMS) beskriver humöret hos patienter med Alzheimers sjukdom 

(Heartquist, et al., 2006). Patienter som utförde omfattade fysiska aktiviteter under 16 

veckors tid hade högre medelvärde på den positiva delen av AMS jämfört med patienter 

som istället promenerade eller deltog i sociala konversationer. Vid mätning av negativ 

effekt på sinnesstämningen enligt AMS var omfattande fysisk aktivitet den åtgärd som 

hade minst negativ påverkan på sinnesstämningen. Efter att ha deltagit i fysiska 

aktiviteter inom en dagvårdsverksamhet minskade patienternas rastlöshet samt 

agiterande beteende. Patienterna visade även mer entusiasm att vilja delta i aktiviteter.  
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Ekman, Palo-Bengtsson och Winblad (1998) beskrev att positiva känslor var 

framträdande hos patienter som utövade dans. Patienterna visade känslomässig glädje 

genom att skratta och le och de hade även en förmåga att kontrollera sina känslor. 

Utövandet av dans verkade även gynna den positivt känslomässiga kommunikationen 

mellan patienterna till exempel när manliga patienter bjöd upp kvinnliga patienter. 

Genom att delta i danstillställningar påverkades patienterna emotionellt (Ekman, & 

Palo-Bengtsson, 2002). Dansen skapade ett sampel och en gemenskap bland patienterna 

som dansade. Musiken skapade positiva känslor vilket visade sig då patienterna dansade 

till rytmen. Även de som satt i sin rullstol och dansade verkade glädjas av att delta i 

danstillställningen då de log och skrattade. 

 

Minskad depression 

Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD) är ett mätinstrument som mäter 

symptom på depression hos patienter med demens (Tappen, & Williams, 2008). Både 

patienter som utövat omfattande fysisk aktivitet och patienter som promenerat sjönk i 

CSDD skalan vilket innebar att de blev mindre deprimerade. Utövandet av fysisk 

aktivitet under sex månader ledde till att patienterna hade mindre risk för att bli 

deprimerade jämfört med patienter som var stillasittande och inte utövade någon 

aktivitet (Katona, Livingston, Regan, & Walker, 2005).  Patienter som tränade var mer 

benägna att ha intressen och hobbys. Genom att motivera sig själva att delta i sina 

fritidsaktiviteter hade de mindre risk att bli deprimerade. De fysiskt aktiva patienterna 

intog mindre antidepressiva och antipsykotiska läkemedel jämfört med de patienter som 

inte tränade. I Arkins studie (2003) framkom det att tre av fyra patienter med 

Alzheimers sjukdom som behandlades för depression förbättrades efter att ha deltagit i 

ett träningsprogram längre än två terminer. Träningsprogrammet som utövades två 

gånger i veckan under tio veckor varje termin, innefattade fysisk träning samt kognitivt 

stimulerande aktiviteter. För de patienter som deltog två, tre eller fyra terminer 

förbättrades sinnesstämningen signifikant. Patienter som utövade omfattande fysisk 

träning regelbundet under en 3 månaders period blev mindre nedstämda och kände ökat 

välbefinnande mätt med CSDD (Barlow, et al., 2003). Dagvårdsaktiviteter på ett 

korttidsboende där fysisk aktivitet ingick ledde till minskad användning av 

psykofarmaka hos patienterna (Heartquist Pupa, et al., 2006).  Förbrukningen av 

psykofarmaka som innefattade neuroleptika, benzodiazepiner, antidepressiva samt 

humörstabiliserande läkemedel minskade med mer än hälften. På ett demensboende där 

bland annat individanpassade fysiska övningar utövades reducerades användningen av 

benzodiazepiner från 43 % av patienterna till 25 % (Tappen, & Williams, 2008). 

Deprimerade patienter med Alzheimers sjukdom som utövade omfattande fysisk 

aktivitet under en 16 veckors period, hade efter två veckor ett mer positivt känsloläge 

och högre sinnesstämning, jämfört med de som endast promenerat eller inte deltagit i 

någon fysisk aktivitet.  
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Förbättrade kognitiva funktioner  

När patienter på ett äldreboende utövade dans stimulerades deras långtidsminne genom 

att de visade förmåga på att komma ihåg gamla melodier samt hur danser utförs 

(Ekman, et al., 1998). Medan de dansade visade alla patienterna en förmåga på att 

kunna koncentrera sig. Ingen patient visade dåsighet utan alla var alerta när de dansade 

och de hade kontroll på hur de rörde sin kropp. I takt med att musiken ändrade rytm 

visade patienterna förmåga på att kunna anpassa sig till rytmen. Patienter som deltog i 

danstillställningar var så engagerade i dansen att de inte tänkte på deras försvagade 

fysiska kondition. Alla patienter förstod hur de skulle röra sig när de dansade. När 

patienterna fick möjlighet att röra och sträcka på sin kropp förbättrades deras 

kroppsuppfattning då de blev mer medvetna om sin fysiska kapacitet och 

kroppshållning (Ekman, & Palo-Bengtsson, 2002). Vid utgångläget av Burgeners, 

Gilberts, March-Yants, och Yangs studie (2008) som innefattade fysisk träning var det 

ingen signifikant skillnad mellan träningsgruppen och kontrollgruppen vad gäller 

självkänsla. Efter 20 veckors träning hade självkänslan förbättrats hos patienter som 

utövade fysisk aktivitet medan den hade försämrats hos patienter som inte tränat.  

Mini Mental State Examination (MMSE) används för att tolka den kognitiva funktionen 

hos patienter (Arcoverde, et al., 2008). Mätinstrumentet mäter minnesfunktion, 

orienteringsförmåga, uppmärksamhet och språk. Patienter med Alzheimers sjukdom 

som tränade sin balans, gångförmåga och finmotorik fick en bättre kognitiv poäng på 

MMSE skalan jämfört med de patienter som inte tränade. Under en 16 veckors period 

då patienterna utövade fysiska aktiviteter mättes deras kognitiva förmåga med MMSE 

(Dangremont, Fabre, Levson, Thévenon, & Toulotte, 2003).  Hos patienterna som 

deltog i träningsgruppen var deras kognitiva status enligt MMSE oförändrat, medan 

kontrollgruppens kognitiva status hade sjunkit efter 16 veckor. Patienter som tränat 

balans, flexibilitet, rörlighet, styrka, smidighet samt övningar för kropp och själ 

förbättrade sitt resultat på MMSE (Burgener, et al., 2008). De som ingick i 

kontrollgruppen i studien hade försämrat sitt resultat på MMSE. 

 

Förbättrad fysisk förmåga     

På motorisk förmåga 

Vid ett kombinerat fysiskt- och kognitivt träningsprogram som utövades två gånger i 

veckan utfördes styrketräning av benmusklerna samt armmusklerna. Patienterna som 

tränade benmusklerna förbättrade medelvärdet från 115 kg till 161 kg medan 

förbättringen vid armmusklerna var från 22 kg till 29 kg (Arkin, 2003). Patienter som 

var fysiskt aktiva förbättrade sin gånghastighet betydligt efter 6 månaders träning 

jämfört med patienter som inte tränade (Andrieu, et al., 2007). Genom ett 12 veckors 

träningsprogram som innefattade bland annat muskeluthållighet förbättrades resultatet 

för patienterna avsevärt (Barriopedro, López-Mojares, Lucia, Pérez, & Santana-Sosa, 

2008). Även balans- och gångförmågan förbättrades hos patienterna som tränade tre 

gånger i veckan under en 12 veckors period. I en studie gjord av Arkin (2003) blev 

patienterna smidigare och fick bättre balansförmåga efter att ha tränat konditionsträning. 

I ett uthållighetstest fick sju av tolv patienter bättre tid jämfört med innan de började 

träna. Balanstestet resulterade i att nio av tolv patienter förbättrade sin balans på vänster 
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fot och för sex patienter skedde förbättring på höger fot. Efter 20 veckors fysisk träning 

förbättrades balansen hos patienter som utövat fysisk aktivitet (Burgener, et al., 2008). 

Av de 13 manliga och 11 kvinnliga patienterna tränade 22 av dem minst två gånger i 

veckan. Flexibiliteten, snabbheten, balansen och rörligheten förbättrades hos patienter 

som utövade fysisk träning två gånger i veckan jämfört med patienter som inte tränade 

(Dangremont, et al., 2003). Snabbheten testades genom ett tio meters gångtest och 

träningsgruppen förbättrade sin snabbhet med 23 % efter 16 veckor. Rörligheten och 

balansförmågan undersöktes genom att patienten skulle resa sig från en stol, gå tre 

meter framåt och därefter vända sig om och sätta sig på stolen igen. Patienterna som 

hade tränat förbättrade sin rörlighet och balansförmåga tidsmässigt med 41 %. Under 

den 16 veckor långa träningsperioden ramlade ingen patient ur träningsgruppen medan i 

kontrollgruppen var det sex stycken som ramlade. Efter träningsperiodens slut var det 

tolv stycken av de patienter som deltog i träningsgruppen som ramlade inom en 

sexmånaders period. 

I utgångsläget av en studie utövade 56 % av 153 patienter fysisk aktivitet minst 60 

minuter i veckan (Barlow, et al., 2003). Resultatet efter tre månader visade att en fysisk 

förbättring hade skett för både patienterna som ingick i en träningsgrupp och för 

kontrollgruppen. Däremot hade en större förbättring inom träningsgruppen skett. Av 

patienterna som tränade regelbundet kunde 79 % träna minst 60 minuter i veckan medan 

i kontrollgruppen kunde 62 % träna 60 minuter. Balansförmågan hos patienter som var 

fysiskt aktiva två gånger i veckan minst sex månader, förbättrades jämfört med patienter 

som inte tränade (Arcoverde, et al., 2008). Majoriteten av patienter i en träningsgrupp 

förbättrade sitt resultat vid gångträning under en sex minuters period (Arkin, 2003). 

Efter en termin av träning klarade 63 % av de 24 stycken deltagarna att träna 20 minuter 

eller mer. Efter två terminer hade siffrorna ökat till 84 % och efter 3 terminer var det 92 

% som klarade av att träna 20 minuter eller mer. Under en 12 veckors period utfördes 

ett träningsprogram innefattande balans, uthållighet, flexibilitet samt styrkeövningar av 

patienter med Alzheimers sjukdom (Barlow, et al., 2008).  Patienterna visade sig ha en 

sämre fysisk förmåga jämfört med äldre personer som inte hade någon form av 

demenssjukdom. Mätningar på följsamheten till träningsprogrammet visade att alla 30 

patienter genomförde någon form av träning under de 12 veckorna. En tredjedel av 

patienterna fullföljde alla fysiska övningar som ingick i träningsprogrammet. I 

styrketräningsövningarna förbättrades 43 % av patienterna under träningsperioden. 

Fysisk träning av nedre och övre extremiteten utövades av patienter (Bienias, Evans, 

Hebert, McCann, & Scherr, 2008). Vid utgångsläget av studien presterade de personer 

som hade en högre poäng på MMSE skalan bättre i de fysiska övningarna. Män 

åstadkom även ett bättre resultat än kvinnor vid träning av de nedre extremiteterna. 

Träningen av övre extremiteter bestod av två stycken fingerfärdighetstest och en ökad 

ålder hos patienterna var associerad med ett sämre utförande av testen vid utgångsläget. 

 

På allmän daglig livsföring 

I en studie gjord av Andrieu, et al. (2007) utövade patienter med Alzheimers sjukdom 

ett träningsprogram två gånger i veckan i 12 månader som innefattade styrketräning, 

balansträning, konditionsträning samt smidighetsträning. Resultatet presenterades med 

Katz Index of ADL (Katz ADL) som är ett mätinstrument som mäter hur självständig 

patienten kan vara i det vardagliga livet. Mätinstrumentet mäter bland annat förmågan 

till att självständigt kunna gå, klä på sig, utföra toalettbesök, äta samt förflytta sig från 
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säng till stol. Resultatet visade att 12 månaders fysisk träning kan bromsa försämringen 

av förmågan att utföra allmän daglig livsföring hos patienten. Ökad följsamhet till 

träningsprogrammet visade på en minskad försämring av ADL-förmågan hos 

patienterna. Patienter som utövade fysisk aktivitet under sex månader klarade sin ADL 

bättre än de som inte tränade. De var även mer kapabla att bo kvar i sitt egna hem 

(Katona, et al., 2005). Hos patienter som utövade fysisk aktivitet progredierade 

sjukdomen långsammare och de kunde även utföra sin ADL bättre (Arcoverde, et al., 

2008). Patienter som varit fysiskt aktiva under en 20 veckors period hade en 

långsammare försämring av sin demenssjukdom jämfört med kontrollgruppen 

(Burgener, et al., 2008). De patienter som hade ett bättre resultat på MMSE skalan 

visade en långsammare försämring av den fysiska förmågan jämfört med de som hade 

en lägre poäng vid utgångsläget av en studie (Bienias, et al., 2008). 

Mätinstrumentet Barthel ADL granskar 10 dagliga aktiviteter innefattade bland annat 

personlig hygien, påklädning och gång (Barriopedro, et al., 2008). Patienter som varit 

fysiskt aktiva under en 12 veckors period visade upp betydligt bättre poäng i både 

Barhel ADL och Katz ADL jämfört med patienter som inte tränade.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar söktes i 

databaserna Cinahl och Pubmed. Då syftet med studien var att belysa vilka positiva 

effekter fysisk aktivitet har hos patienter med Alzheimers sjukdom, användes till en 

början sökordet Alzheimers disease. Eftersom Alzheimers disease som sökord inte gav 

tillräckligt med träffar breddades sökningen genom att även använda sökordet dementia. 

Detta kan anses vara en svaghet dock innehåller majoriteten av artiklarna patienter med 

Alzheimers sjukdom, endast en artikel specificerar inte vilken demenssjukdom 

patienterna har. För att hitta artiklar som var inriktade på fysisk aktivitet användes 

sökordet exercise i olika kombinationer, vilket resulterade i flest resultatartiklar. För att 

bredda sökningen ytterligare valdes sökorden walking och dancing då de förekom som 

aktiviteter i andra relevanta artiklar. Promenader och dans kan vara enkla 

träningsmetoder för Alzheimers patienter och det var därför de användes i sökningen. 

Inledningsvis valdes en tidsintervall på 10 år, den breddades sedan till 15 år för att hitta 

fler relevanta artiklar som svarade till syftet. Artikelgranskningen resulterade dock i att 

majoriteten av artiklarna var inom en fem års period och endast två av artiklarna var 

äldre än 10 år. Det kan ses som en styrka att majoriteten av artiklarna är skrivna de 

senaste fem åren, dock kan det vara en svaghet att två artiklar är skrivna 1998. Dessa 

artiklar användes ändå då det fanns svårigheter att finna relevanta artiklar till syftet som 

var skrivna under de senaste 10 åren. Av de 15 granskade resultatartiklarna var 11 

kvantitativa och fyra kvalitativa. Vid mätning av hur fysisk aktivitet påverkar 

patienternas fysiska förmåga ansågs de kvantitativa artiklarna ge betydelsefulla resultat 

då de bland annat visade på funktionellt förbättrande hos patienterna. De kvalitativa 

artiklarna medförde relevanta aspekter på patienternas emotionella upplevelser under 

och efter fysisk träning.  
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Resultatartiklarna kom ifrån Sverige, USA, Frankrike, Brasilien, England och Spanien. 

Alzheimers sjukdom är en folksjukdom som drabbar personer världen över och därför 

anses det inte vara av betydelse att artiklarna är ifrån olika länder och världsdelar. 

Majoriteten av artiklarna som användes i litteraturstudien innefattade både män och 

kvinnor. I 13 av artiklarna fanns båda könen representerade och i två artiklar hade inte 

könen specificerats. Litteraturstudien innehåller artiklar skrivna av samma författare 

vilket kan anses vara både en svaghet och en styrka. Att författarna utfört flera studier 

inom det relevanta området kan ses som en styrka då de är väl insatta och har kunskap 

om ämnet. En svaghet kan vara att författarna kan influeras av sina tidigare studier 

vilket kan påverka resultatet i den nya studien.  

Valet av metod för att bearbeta artiklarna ansågs lämplig och relevant då det gav en 

tydlig översikt över artiklarnas resultat. Resultatets trovärdighet stärks genom att 

artiklarna granskades noggrant upprepade gånger. Genom denna metod upptäcktes de 

tre huvudkategorierna, som lade en grund för litteraturstudiens resultat.  

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens artiklar granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier. Alla resultatartiklarna hade 

grad I eller grad II vilket kan ses som en styrka då det är av god kvalité. I 13 av de 15 

resultatartiklarna framkom etiska aspekter tydligt. De två artiklarna som inte beskrev 

etiska aspekter togs ändå med som resultatartiklar då de ansågs vara av hög 

vetenskaplig grad. Då majoriteten av resultatartiklarna hade ett lågt urval ger inte 

resultatet en generell bild av patienter med Alzheimers sjukdom vilket kan ses som en 

nackdel. Dock ansågs ändå de artiklar med lågt urval relevanta för studien då alla 

patienterna påverkades positivt av fysisk aktivitet.  Det kan ses som en nackdel att två 

av resultatartiklarna endast hade ett urval på sex patienter vardera, dock ansågs dessa 

artiklar ändå vara betydelsefulla då de båda var av kvalitativmetod. De kvalitativa 

artiklarna ansågs ge en djupare förståelse av patienternas emotionella beteende vilket 

bedömdes vara ett komplement till de kvantitativa artiklarna. Artiklarna hade 

metodologiska skilda ansatser exempelvis fenomenologisk, longitudinell, tvärsnitts och 

observationell. Validiteten i resultatartiklarna bedömdes överlag som hög då flertalet av 

artiklarna använde sig utav validerade mätinstrument. Att samma mätinstrument 

förekom i majoriteten av resultatartiklarna styrker reabiliteten i litteraturstudien resultat. 

Alla artiklar redovisade inte sitt borfall vilket kan anses vara en nackdel då det ej 

framkommer hur många patienter som slutförde studierna. En orsak till borfall i de 

studier där det redovisas är exempelvis försämrat kognitivt status vilket gjorde det svårt 

för patienterna att utföra uppgifterna. En annan orsak till bortfall var att patienterna på 

grund av sjukdom ej kunde slutföra studien. 

 

Påverkan på sinnesstämning 

Fysisk aktivitet i någon form har positiv effekt på patienternas sinnesstämning (Ekman, 

& Palo-Bengtsson, 2002; Ekman, et al., 2008; Heartquist, et al., 2006; Tappen, & 

Williams, 2007). Genom att promenera och utöva dans väcktes emotionella reaktioner 

hos både rullstolsburna och uppåtgående patienter, vilket visade sig genom att de 
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uttryckte glädje (Ekman, & Palo-Bengtsson, 2002; Ekman, et al., 1998). Dans och 

promenader är aktiviteter som är enkla att utöva dels för patienterna men även ur en 

miljömässig synvinkel. Promenader kan ske överallt exempelvis utomhus eller i 

korridorer på sjukhus/äldreboende. Även dans går att genomföra på de flesta platserna. 

Genom att aktivera patienter med Alzheimers sjukdom med promenader eller dans kan 

sjuksköterskan och övrig vårdpersonal stärka patienternas sinnesstämning. Enligt 

Ekman och Palo-Bengtsson (2002) uppvisade patienter som satt i rullstol stark glädje 

över att få resa sig upp och gå. De visade även lycka över att dansa till musik. Det 

skulle kunna antas att patienternas glädje över att promenera och dansa inte enbart 

berodde på effekten av fysisk aktivitet, utan även av att delta i sociala tillställningar. 

Även musiken kan ha en positiv påverkan på patienternas sinnesstämning. De 

rullstolsburna patienternas uppvisade glädje skulle även kunna bero på att de kände 

lycka över att kunna delta i aktiviteterna trots sina handikapp.  

Det visade sig att patienter som utövade omfattande fysiska aktiviteter hade mer positiv 

sinnesstämning jämfört med de som endast promenerade (Tappen, & Williams, 2007). 

En orsak kan vara att vid omfattande fysisk aktivitet tränas fler delar av kroppen än vid 

promenad. Ökad styrka, flexibilitet och balans hos patienterna skulle kunna leda till ett 

självständigare liv vilket kan förbättra deras sinnesstämning. Resultatet visade att 

agitation och rastlöshet kunde minska när patienterna deltog i fysiska aktiviteter 

(Heartquist Pupa, et al., 2006). Enligt Helbostad, et al. (2008) sker en lugnande och 

rogivande inverkan på kroppen när fysisk aktivitet utövas genom att hormonet endorfin 

ökar. De skulle kunna antas att när patienterna varit aktiva blir de även trötta vilket kan 

förklara deras mindre agiterande och rastlösa beteende. Detta styrks med Kärrman och 

Olofsson (2008) som anser att promenader är en bra aktivitet för oroliga och rastlösa 

patienter då miljöombytet i kombination med träningen kan lugna patienterna. 

Användning av antidepressiva och ångestdämpande läkemedel minskade hos patienter 

som utövat fysisk aktivitet (Heartquist Pupa, et al., 2006; Katona, et al., 2005). 

Minskningen av läkemedelsförbrukningen skulle kunna bero på att patienterna fick en 

ökad tilltro till sin egen förmåga att klara av att utöva fysiska aktiviteter vilket minskade 

deras nedstämdhet. Utövande av fysisk aktivitet kan leda till ökat självförtroende, 

positiva tankar och förbättrad tilltro till sig själv (Andersson, Kjellman, Martinsen, & 

Taube, 2008). 

 

Förbättrade kognitiva funktioner 

Resultatet visade att självkänslan förbättrades hos patienter som utövade fysisk aktivitet 

(Burgener, et al., 2008). Patienter som dansade förbättrade sin kroppsuppfattning samt 

visade att de hade kontroll över sina kroppsrörelser (Ekman, et al., 1998; Ekman, & 

Palo-Bengtsson, 2002). Detta styrker även Skog (2009) som skriver att självkänslan och 

självkontrollen hos patienter med Alzheimers sjukdom kan förbättras genom aktivitet. 

Det skulle kunna antas att patienternas förbättrade självkänsla kan bero på att de dels 

blev medvetna om sin fysiska kapacitet men även att de mindes hur de skulle utföra 

danserna. Långtidsminnet stimulerades hos patienter som dansade genom att de kom 

ihåg vilka rörelser som skulle utföras vid dans (Ekman, et al., 1998). Hos patienter med 

Alzheimers sjukdom är det implicita minnet bevarat länge vilket kan visa sig genom att 

de kommer ihåg hur danser ska utövas (Skog, 2009). Patienter som var fysiskt aktiva 

hade en högre kognitiv funktion enligt MMSE skalan jämfört med patienter som var 

fysiskt inaktiva (Arcoverde, et al., 2008; Burgener, et al., 2008). I en annan studie var 
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resultatet på MMSE skalan oförändrat för patienter som utövade fysisk aktivitet 

(Dangremont, et al., 2003). Däremot hade den kognitiva statusen enligt MMSE sjunkit 

hos de patienter som inte utövade någon fysisk aktivitet. Att fysisk aktivitet har en 

positiv effekt på kognitionen styrker även Eggermont, et al. (2006) som belyser att det 

är främst uppmärksamheten, minnesfunktionen, förmågan att kommunicera och utföra 

uppgifter samt den mentala funktionen som blir förbättrad genom fysisk aktivitet. Enligt 

Atalay, et al. (2010) kan regelbundet utövande av fysisk aktivitet främja kognitionen 

genom att det sker en ökad energiomsättning i hjärnan samt en förhöjd vaskularisering. 

Det kan antas att det är av stor betydelse att kunna upprätthålla den kognitiva 

funktionen så länge som möjligt hos patienter med Alzheimers sjukdom. Genom en hög 

kognition kan patienternas personlighet och självständighet bevaras längre vilket skulle 

kunna öka individens välbefinnande. 

 

Förbättrad fysisk förmåga 

Patienters funktionella förmåga kan förbättras genom fysiska övningar (Andrieu, et al., 

2007; Arcoverde, et al., 2008; Arkin, 2003; Barlow, et al., 2003; Barlow, et al., 2008; 

Barriopedro, et al., 2008; Burgener, et al., 2008; Dangremont, et al., 2003). Enligt 

Barlow, et al. (2008) hade patienter med Alzheimers sjukdom sämre fysisk förmåga än 

äldre personer som inte var drabbade av någon form av demenssjukdom. Behovet av att 

utöva fysisk aktivitet är lika stort hos patienter med Alzheimers sjukdom, det kan dock 

vara svårt för de dementa att utöva fysisk aktivitet på egen hand (Socialstyrelsen, 2010).  

En anledning till att den fysiska förmågan hos patienter med Alzheimers sjukdom var 

sämre kan vara att de hade svårt att själva ta initiativ till träning. De är av betydelse att 

sjuksköterskan identifierar patientens behov av aktivering samt individanpassar 

aktiviteterna. Dahl Andersen och Skaug (2005) anser att konkreta individanpassade mål 

kan sättas upp för att stärka patienternas motivation. 

Fysiskt aktiva patienter hade bättre funktionell förmåga jämfört med patienter som inte 

utförde någon form av fysisk aktivitet (Barlow, et al., 2003; Dangremont, et al., 2003; 

Katona, et al., 2007). Fysiskt aktiva patienter hade även mindre falltendens än patienter 

som var fysiskt inaktiva. Däremot efter träningsperiodens slut registrerades även 

fallolyckor hos patienter som hade tränat (Dangermont, et al., 2003). Den minskade 

falltendensen kan bero på att patienterna förbättrade sin balansförmåga genom fysisk 

träning. Falltendensens stegring efter träningsperiodens slut skulle kunna bero på att den 

funktionella förmågan försämrades då den inte upprätthölls hos patienterna. Helbostad, 

Moe- Nilssen och Sletvole (2004) fann att balansträning, gångträning och 

styrkeövningar kan minska risken för fallolyckor hos äldre patienter.       

Hos patienter som var fysiskt aktiva progredierade sjukdomen långsammare jämfört 

med de som inte var fysiskt aktiva (Arcoverde, et al., 2008, & Burgener, et al., 2008).  

Den långsammare försämringen av sjukdomen skulle kunna bero på att vid fysisk 

träning förbättras och bibehålls de funktioner patienterna har kvar. Resultatet visade att 

patienter som var fysisk aktiva klarade sin ADL självständigare (Andrieu, et al., 2007; 

Arcoverde, et al., 2008; Barriopedro, et al., 2008; Katona, et al., 2005). Patienterna hade 

även en högre möjlighet att bo kvar i sitt hem (Katona, et al., 2005). Det kan antas att 

om patienterna redan under ett tidigt stadie av sjukdomen utövat fysisk aktivitet skulle 

de kunna klara sin allmänna dagliga livsföring självständigare under en längre tid än om 

de inte hade tränat.    
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Konklusion 

Litteraturstudiens resultat visade att fysisk aktivitet har flera positiva effekter hos 

patienter med Alzheimers sjukdom. Sinnesstämning hos patienterna förbättrades vilket 

visade sig genom att de blev glada, tillfredsställda, intresserade och belåtna.  Utövandet 

av fysisk aktivitet resulterade även i mindre rastlöshet, orolighet, nedstämdhet och 

agiterande beteende hos patienterna. Patienter med Alzheimers sjukdom som 

behandlades för depression blev mindre deprimerade vilket resulterade i reducerad 

psykofarmakaanvändning. Utövandet av fysisk aktivitet förbättrade även patienternas 

kognitiva funktioner. En god balansförmåga är betydelsefullt för att undvika 

fallolyckor. Genom fysisk träning förbättrades patienternas balansförmåga, 

muskelstyrka, flexibilitet, snabbhet, rörlighet samt förmågan att utföra sin allmänna 

dagliga livsföring. Resultatet visade även att sjukdomen progredierande långsammare 

hos patienter som utövade fysiska aktiviteter jämfört med de som var fysiskt inaktiva.  

 

Implikation 

Fysisk aktivitet har visat sig ha en positiv påverkan på Alzheimers sjukdom både 

mentalt, motoriskt och kognitivt. Vidare forskning skulle kunna inrikta sig på vilken 

betydelse regelbunden träning har för att uppnå en positiv effekt av träningen. Även 

ytterligare forskning om sambandet mellan fysisk aktivitet och sjukdomens 

långsammare progression vore relevant då det skulle kunna innebära att patienten kan 

leva ett självständigare liv längre. Det ingår i sjuksköterskans profession att denne ska 

uppmärksamma och tillgodose patientens behov. Patienter med Alzheimers sjukdom har 

lika stort behov av fysisk aktivitet som övriga befolkning och det är därför av betydelse 

att sjuksköterskan uppmärksammar patienternas behov av aktivitet. Det är även 

betydelsefullt att sjuksköterskan individanpassar aktiviteterna efter patientens egen 

förmåga.  
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inaktiva och den tredje gruppen utövade 

både fysiskt och kognitivt stimulerande 

aktiviteter samt övningar som 

stimulerade ADL. Den kognitiva 

funktionen mättes med MMSE. Inget 

bortfall är redovisat. 

Genom att utöva fysiskt och 

kognitivt stimulerande 

aktiviteter skedde en 

långsammare progression av 

sjukdomen hos Alzheimers 

patienter. Patienterna hade 

en högre kognitiv funktion 

enligt MMSE och de kunde 

även utföra sin ADL bättre. 

Grad II 
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Publikationsår 

Land         

Databas 

Författare Titel Syfte Metod                                     

Urval 

Slutsats Vetensk

aplig-

kvalitet 

2003 

USA 

Cinahl 

 

Arkin, S. M. Student-led 

exercise 

sessions yield 

significant 

fitness gains for 

Alzheimer´s 

patients. 

Syftet var att 

undersöka hur 

personer i ett tidigt 

stadie av Alzheimers 

sjukdom påverkas av 

fysisk aktivitet och 

kognitiv och social 

stimulans.  

 

En longitudinell kvantitativ studie. 

Studien innefattade 24 patienter (16 

kvinnor och åtta män) med Alzheimers 

sjukdom. Fysisk aktivitet utfördes 2 

gånger i veckan där ena tillfället ledes av 

en student. Träningen innehöll Balans, 

Aerobics, övre och nedre extremiteter 

samt att minnet och språket tränades då 

de samtalade under träningen.  Studien 

hade inget bortfall. 

Studien visar att personer 

med demens kan delta i 

träningsprogram på ett 

säkert sätt och nå fysisk 

fitness samt må bättre av att 

delta i fysisk aktivitet. 

Studien visade också att de 

var säkert att låta 

studenterna hålla i 

lektionerna då de ansågs 

kunna stötta patienterna. 

Grad I 

2008 

USA 

Cinahl 

Barlow, W.E., 

Buchner, D.M., 

Kukull, W.A., 

LaCroix, A.Z., 

Larson, E.B., 

Logsdon, R.G., 

McCurry, S.M., & 

Teri, L. 

Exercise and 

activity level in 

Alzheimer´s 

disease: A 

potential 

treatment focus. 

Syftet var att beskriva 

hälsan och den 

fysiska förmågan hos 

patienter med 

Alzheimers sjukdom 

samt beskriva ett 

aktivitetsprogram för 

att förbättra balansen, 

flexibiliteten, styrkan 

och uthålligheten hos 

patienterna. 

Kvantitativ studie. Studien innefattade 30 

Alzheimers patienter och 30 vårdgivare.  

Av patienterna var 22 män och 8 var 

kvinnor. Patienterna tränade balans, 

flexibilitet och styrka under 12 veckor. 

Ett bortfall på 3 % noterades. 

Studien visar att patienter 

med Alzheimers sjukdom 

kan tillsammans med sina 

vårdare delta i 

träningsprogram för att 

förbättra sin benstyrka, 

flexibilitet, uthållighet och 

balans. Resultatet visade att 

följsamheten till 

träningsprogrammet var bra 

då alla patienterna utövade 

några övningar. 

Grad I 
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Publikationsår 

Land         

Databas 

Författare Titel Syfte Metod                                      

Urval 

Slutsats Vetensk

aplig-

kvalitet 

2003 

USA 

Cinahl 

Barlow, W.E., 

Buchner, D.M., 

Gibbons, L.E., 

Kukull, W.A., 

LaCroix, A.Z., 

Larson, E.B., 

Logsdon, R.G., 

McCormick, W., 

McCurry, S.M., & 

Teri, L. 

 

 

 

Exercise plus 

behavioral 

management in 

patients with 

Alzheimer´s 

disease: A 

randomized 

controlled trial. 

Syftet var att belysa 

om ett 

träningsprogram i 

hemmet kombinerat 

med utbildning av 

vårdarna i beteende 

analys kan fördröja 

institutionalisering 

samt reducera 

Alzheimers 

patienternas beroende 

av andra. 

Kvantitativ studie. Studien som varade i 

5 år innefattade totalt 153 patienter med 

Alzheimers sjukdom. Av patienterna var 

59 % män. I träningsprogrammet ingick 

styrketräning, balans, flexibilitet samt 

uthållighetsträning. Patienternas vårdare 

fick utbildning i beteendeanalys för att 

kunna identifiera och hjälpa patienterna 

med problem som uppstod. Cornell Scale 

for depression in Dementia (CSDD) 

användes för att mäta depression medan 

MMSE användes för att mäta den 

kognitiva funktionen hos patienterna. 

Studien hade 8 % borfall. 

Genom ett kombinerat 

program med fysisk träning 

för patienterna samt 

utbildning i beteendeanalys 

för vårdarna kan 

patienternas fysiska förmåga 

förbättras. Patienterna kände 

sig även mindre nedstämda 

efter denna 

träningskombination. 

Grad II 

2008 

Spanien 

Cinahl  

 

Barriopedro, M.I., 

López-Mojares, 

L.M., Lucia, A.,  

Pérez, M., & 

Santana-Sosa, E. 

Exercise 

training is 

beneficial for 

Alzheimer’s 

patients  

Syftet var att 

undersöka hur ett tolv 

veckors 

träningsprogram 

påverkade den 

övergripande 

funktionsförmågan 

hos Alzheimers 

patienter i Spanien. 

Kvantitativ studie med 16 patienter med 

Alzheimers sjukdom. Deltagarna var 

indelade i en träningsgrupp och en 

kontroll grupp. De tränade tre gånger i 

veckan under 12 veckor. I träningen 

ingick träning av övre och nedre 

extremiteter, balans och gång. Resultaten 

mättes bland annat med Katz ADL och 

Barthel ADL. Inget bortfall redovisas. 

Patienter med Alzheimers 

sjukdom deltog i ett tolv 

veckors träningsprogram 

som innehöll bland annat 

balans och 

koordinationsövningar. 

Resultatet visar på att 

patienterna blev signifikant 

bättre och förbättrade även 

sin ADL förmåga efter 

träningsperiodens slut. 

Grad I 
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Publikationsår 

Land         

Databas 

Författare Titel Syfte Metod                                      

Urval 

Slutsats Vetensk

aplig-

kvalitet 

2008 

USA 

Pubmed 

Bienias, J.L., 

Evans, D.A., 

Hebert, L.E., 

McCann, J.J., & 

Scherr, P.A.,  

 Change in 

direct measures 

of physical 

performance 

among persons 

with 

Alzheimer´s 

disease. 

Syftet var att 

utvärdera resultatet 

vid fysisk träning av 

nedre och övre 

extremiteten hos 

personer med 

Alzheimers sjukdom. 

Kvantitativ studie. Studien innefattade 

367 Alzheimers patienter varav 29,1 % 

var män. Ett fysiskt och kognitivt test 

gjordes i början av studien samt var sjätte 

månad fram till studiens slut efter 48 

månader. Den kognitiva funktionen 

mättes med MMSE. Övre extremiteten 

funktionsförmåga utvärderades genom 

fingerfärdighetstest medan den övre 

extremitetens förmåga mättes genom 

gång och ben övningar. Studiens borfall 

hade ett medelvärde på 19,2 %. 

Genom mätningar av den 

fysiska förmågan hos 

patienter med Alzheimers 

sjukdom kan funktionella 

försämringar effektivt 

upptäckas. De patienter som 

vid utgångsläget av studien 

hade höga poäng på MMSE 

skalan visade en 

långsammare försämring i 

sin sjukdom jämfört med de 

som hade lägre poäng. 

Grad I 

2008 

USA 

Pubmed 

Burgener, S., 

Gilbert, R., Marsh-

Yant, S., & Yang, 

Y. 

The Effects of a 

Multimodal 

Intervention 

on Outcomes of 

Persons With 

Early-Stage 

Dementia 

Syftet var att 

undersöka 

effektiviteten av Tai 

chi, kognitiv 

beteende terapi och 

stödsamtal på den 

kognitiva, fysiska och 

beteende-mässiga 

funktionen hos 

personer med 

demens. 

Kvantitativ metod. Studien varade i 40 

veckor med en utvärdering efter 20 

veckor. I studien deltog sammanlagt 43 

dementa patienter.  24 av patienterna, 13 

män och 11 kvinnor, deltog i en 

träningsgrupp medan 19 var med i en 

kontrollgrupp. Träningsgruppen utövade 

Tai Chi tre gånger i veckan och gick på 

kognitiv beteende terapi samt stödsamtal 

vardera en gång i veckan. Det 

emotionella resultatet mättes bland annat 

med Geriatric Depression Scale 

(GDS), den kognitiva funktionen mättes 

med MMSE och den fysiska funktionen 

mättes bland annat med, Berg Balance 

Scale (BBS). Inget är bortfall beskrivet. 

Resultatet visade att efter 20 

veckor förbättrades 

balansförmågan, 

självkänslan och den 

kognitiva förmågan hos 

patienterna som utövade 

fysisk aktivitet. Hos 

patienterna som tränade 

skedde även en 

långsammare försämring av 

sjukdomen. 

Grad II 
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Publikationsår 

Land         

Databas 

Författare Titel Syfte Metod                                      

Urval 

Slutsats Vetensk

aplig-

kvalitet 

2003 

Frankrike 

Cinahl 

Dangremont, B., 

Fabre, C., Lensel, 

G.,  Thévenon, A., 

& 

Toulette, C. 

 

 

 

 

Effects of 

physical training 

on the 

physical 

capacity of frail, 

demented 

patients with a 

history of 

falling: A 

randomized 

controlled trial 

Syftet var att belysa 

vilken effekt ett fysiskt 

träningsprogram har på 

rörligheten, balansen, 

snabbheten och 

flexibiliteten hos svaga 

äldre dementa personer 

som har en fallhistoria 

med syftet att reducera 

antal fall. 

Kvantitativ metod.  Under en 16 

veckors period deltog 20 dementa 

patienter studien. Alla patienter kunde 

gå minst 10 meter utan assistans, de 

hade fallit minst två gånger och hade 

en MMSE poäng under 21. Av 

patienterna var det 10 som utövade 

fysiska övningar 45 minuter två gånger 

i veckan De övriga 10 patienterna 

utövade inte någon fysisk aktivitet 

utöver sina vanliga dagliga rutiner. 

Inget bortfall står beskrivet i studien. 

Studiens resultat visar att 

utövandet av fysiska 

övningar som innefattar 

balans, flexibilitet, rörlighet 

och snabbhetsövningar kan 

minska falltendensen hos 

äldre dementa patienter. 

 

 

 

 

Grad II 
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Publikationsår 

Land         

Databas 

Författare Titel Syfte Metod                                      

Urval 

Slutsats Vetensk

aplig-

kvalitet 

1998 

Sverige 

Cinahl 

Ekman, S-L., Palo-

Bengtsson, L., & 

Winblad, B., 

Social dancing: 

a way to support 

intellectual, 

emotional and 

motor functions 

in persons with 

dementia 

Syftet med studien var 

att belysa hur personer 

med demens fungerade 

vid sociala dans 

tillställningar för att 

förstå orsaken till att 

använda social dans 

som en omvårdnads 

åtgärd på dementa. 

Kvalitativ studie. Danstillställning 

anordnades en gång i månaden på ett 

äldreboende och varade 45 minuter var 

gång. Sammanlagt deltog sex patienter 

med demens i studien varav fyra var 

kvinnor och två var män. Patienterna 

videofilmades medan de dansade och 

därefter gjordes en kvalitativ innehålls 

analys. Gorrfries, Bråne and Steen 

rating scale (GBS) användes i studien 

dels för att gradera patienternas 

demensgrad före studiens början men 

även för att identifiera funktioner och 

beteenden hos patienterna medan de 

dansade. Inget bortfall står beskrivet. 

Studiens resultat visar på att 

utövandet av social dans kan 

bibehålla och förbättra 

patienternas emotionella, 

intellektuella samt motoriska 

funktioner. Studien visar 

även att det är väsentligt att 

vårdaren känner patienten 

väl och har kunskap om 

hans/hennes sjukdomsnivå 

för att social dans på bästa 

sätta ska kunna användas 

som en omvårdnadsåtgärd. 

Grad I  
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Publikationsår 

Land         

Databas 

Författare Titel Syfte Metod                                      

Urval 

Slutsats Vetenska

plig-

kvalitet 

2002 

Sverige 

Cinahl 

Ekman, S-L. & 

Palo-Bengtsson, L.  
Emotional 

response to 

social dancing 

and walks in 

persons with 

dementia 

 

Syftet var att undersöka 

patienternas 

emotionella reaktioner 

i samband med 

promenader och social 

dans för att få en bättre 

förståelse för 

aktiviteternas 

genomförbarhet, 

popularitet samt 

betydelsefullhet.  

Fenomenologisk kvalitativ metod. 

Studien innefattade sex patienter med 

demens, fyra var kvinnor och två var 

män. Patienterna filmades med 

videokamera 45 minuter när de 

dansade och 20-45 minuter när de 

promenerade. Data analysen baserades 

på en fenomenologisk ansats. Inget 

bortfall står beskrivet i studien. 

 

Emotionella känslor och 

engagemang väcktes hos 

patienterna när de utövade 

dans. De blev även mer 

medvetna om sin kropp och 

hållning när de fick röra och 

sträcka på sig. Hos patienter 

i rullstol väcktes emotionella 

känslor när de fick resa sig 

från stolen och gå några 

steg. Ömsesidighet och 

gemenskap skapades genom 

promenaderna men 

framförallt vid danserna. Vid 

danserna skapade musiken 

en positiv atmosfär medan 

promenaderna gav en 

miljömässig stimulans som 

väckte emotionella känslor 

hos patienterna.  

 

Grad II 
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Publikationsår 

Land         

Databas 

Författare Titel Syfte Metod                                      

Urval 

Slutsats Vetensk

aplig-

kvalitet 

2006 

USA 

Cinahl 

Heartquist Pupa, J., 

Medrek, R., 

Riordan, M. E., 

Simard, J., & 

Volicer, L. 

Effects of 

Continuous 

Activity 

Programming 

on Behavioral 

Symptoms of 

Dementia. 

Syftet med studien var 

att beskriva effekten av 

ett kontinuerligt 

aktivitets program och 

dess påverkan på 

beteendesymptom  hos 

personer med demens. 

Kvalitativ observationsstudie med 90 

patienter, på två olika boenden 

indelade i tre grupper. Deltagarna var 

aktiva i olika träningsprogram 

innehållande fysisk aktivitet i upp till 

180 månader. Några av aktiviteterna 

var anpassade efter patienternas egna 

förmåga vilket kunde vara olika 

sporter.  MMSE användes som 

mättinstrument i studien. Studien 

representerade inget bortfall. 

Resultat visade att patienter 

som utförde det 

kontinuerliga fysiska 

aktivets program minskade 

sin förbrukning av 

psykofarmaka, var mer 

involverade i aktiviteter, var 

mindre agiterade och hade 

minskad sömn problematik. 

Grad II 

2005 

England 

Cinahl 

Katona, C., 

Livingston, G., 

Regan, C., & 

Walker, Z.  

Relationship of 

exercise and 

other risk 

factors to 

depression of 

Alzheimer´s 

disease: the 

LASER-AD 

study. 

Syftet med studien var 

att belysa riskfaktorer 

för depression hos 

personer med 

Alzheimers sjukdom 

samt om regelbunden 

fysisk aktivitet kan 

reducera depression. 

Kvalitativ metod. Studien som varade i 

6 månader är en del av en större 

longitudinell studie. I studien deltog 

224 patienter med Alzheimers sjukdom 

varav 160 var kvinnor och 64 var män. 

Patienterna och deras vårdare 

intervjuades och dataanalysen 

bearbetades sedan med SPSS 11,5. 

Patienternas fysiska aktivitetsnivå 

grundades på hur aktiva de varit under 

de två senaste veckorna innan intervjun 

ägde rum. Inget bortfall står beskrivet. 

 

Resultatet visar att de 

riskfaktorer som hade ett 

samband med att drabbas av 

depression vid Alzheimers 

sjukdom var fysisk 

inaktivitet, användandet av 

kolinestrashämmare samt 

brist på aktivitet. Patienter 

som utövade fysisk aktivitet 

intog mindre antipsykotiska 

och antidepressiva 

läkemedel jämfört med de 

patienter som inte tränade. 

Grad II 
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Publikationsår 

Land         

Databas 

Författare Titel Syfte Metod                                      

Urval 

Slutsats Vetensk

aplig-

kvalitet 

2007 

USA 

Cinahl 

Tappen, R. M.,& 

Williams, C. L.,  

Effect of 

Exercise on 

Mood Nursing 

Home Residents 

With 

Alzheimer´s 

Disease. 

Syftet med studien var 

att granska hur social 

konversation, 

promenader och 

gångträning påverkar 

sinnestämningen hos 

Alzheimer´s patienter 

på ett äldreboende.    

Kvantitativ studie med 90 patienter 

med depression och Alzheimers 

sjukdom av dessa var 76 kvinnor och 

14 män. Patienterna var indelade i tre 

grupper en grupp där patienterna 

utförde fysisk aktivitet, en grupp där 

patienterna endast promenerade och 

den sista gruppen deltog i sociala 

konversationer.  Patienterna i tränings 

gruppen tränade bland annat 

flexibilitet, balans och styrka. 

Mätinstrumenten som användes var 

tillexempel MMSE, OAS och DMAS. 

bortfall i studien var 22 % 

Studien visade att 

Alzheimers patienter som 

utförde omfattande 

aktiviteter kände sig mer 

tillfredställda, intresserade 

och belåtna. Redan efter 10 

minuter av omfattade fysisk 

aktivitet kände sig 

patienterna mindre sorgsna, 

arga och oroliga. Patienterna 

hade fått en ökad 

sinnestämning enlig DMAS 

och högre medelvärde på 

den positiva delen av AMS.  

Grad I 

2008 

USA 

Pubmed 

 

Tappen, R.M.,& 

Williams, C.L.,  

Exercise 

training for 

depressed older 

adults with 

Alzheimer’s 

disease 

Syfte var att utforska 

fysisk aktivitets 

påverkan på 

sinnesstämning och 

depression hos 

personer med 

Alzheimers sjukdom. 

En kvantitativ studie. De 45 patienterna 

med Alzheimers sjukdom var indelade 

i grupper. En grupp som tränade en 

som promenerade och en som deltog i 

sociala konversationer. 

Mätinstrumenten som användes var 

bland annat DMAS och OAS. 

Patienterna i tränings gruppen utförde 

fysisk aktivitet fem gånger i veckan där 

de exempelvis tränade balans, styrka 

och flexibilitet. 89 % av patienterna var 

kvinnor. Bortfallet var 16 %. 

Resultatet visade att 

patienterna efter att ha utfört 

omfattande fysisk aktivitet 

blev mindre deprimerade 

enligt CSDD. Efter två 

veckor hade patienterna ett 

mer positivt känsloläge och 

högre sinnesstämning. 

Grad I 



 

 

 


