
SAHLGRENSKA AKADEMIN
INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA

BETYDELSEN AV ICKE 
FARMAKOLOGISKA INTERVENTIONER 
VID PSYKISKA SYMTOM FÖR PERSONER 
MED DEMENS I VÅRD- OCH 
OMSORGSBOENDE

En litteraturöversikt

Joanna Fors & Caroline Olaison

Examensarbete: 15 hp
Program och kurs: Sjuksköterskeprogrammet; Examensarbete i omvårdnad OM5250
Nivå: Grundnivå
Termin/år: VT 2022
Handledare: Eva Jakobsson Ung
Examinator: Hanna Falk Erhag
                                            

     Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa



Titel (svensk) Betydelsen av icke farmakologiska interventioner vid psykiska  
symtom för personer med demens i vård-och omsorgsboende

Titel (engelsk) The significance of non-pharmacological interventions in 
psychological symptoms for people with dementia living in
nursing homes

Examensarbete: 15 hp

Program och/eller kurs:
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, 
Examensarbete i omvårdnad OM5250

Nivå: Grundnivå
Termin/år: Vt 2022
Författare: Joanna Fors & Caroline Olaison
Handledare: Eva Jakobsson Ung
Examinator: Hanna Falk Erhag

Sammanfattning:

Bakgrund: Psykiska symtom som depression, agitation och ångest är vanligt hos 
personer med demenssjukdom, vilket leder till försämrad livskvalitet. De psykiska 
symtomen behandlas i första hand med psykofarmaka, vilket bidrar till ökad risk för 
biverkningar och lidande. Kunskaper om hur de psykiska symtomen kan lindras och 
behandlas på annat sätt, med icke farmakologiska interventioner, är därför av intresse. 
Syfte: Att studera vilken betydelse olika icke farmakologiska interventioner har för 
personer som lider av depression, ångest eller agitation vid demenssjukdom, boende på 
vård-och omsorgsboende. Metod: En litteratursökning utfördes i databaserna CINAHL 
och PubMed. Elva artiklar valdes ut och granskades utifrån SBU:s granskningsmall för 
randomiserade studier. Resultat: Fyra huvudteman identifierades gällande typ av 
intervention: fysisk aktivitet, musik, dock- och djurassisterad terapi. Slutsats: Icke 
farmakologiska interventioner ökar livskvaliteten och kan potentiellt minska eller få 
utvecklingen av de psykiska symtomen att gå långsammare för den demenssjuka 
personen. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal som arbetar med personer med 
demens bör därför utbilda sig inom alternativa interventioner för att lindra de psykiska 
symtomen. För att ge störst effekt ska interventionerna tillämpas på ett personcentrerat 
sätt med anpassning efter personens förutsättningar, intressen och förmågor.

Nyckelord: Demens, Alzheimers, ångest, oro, agitation, depression, icke farmakologisk, 
sjuksköterska*, vård och omsorgsboende
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Inledning
Personer med demens utgör en stor grupp människor som vanligtvis drabbas av olika 
psykiska symtom såsom depression, agitation och ångest. För att behandla dessa symtom 
används oftast psykofarmaka som första behandlingsalternativ (Kindstedt m.fl., 2021). En 
möjlig förklaring till detta kan vara att det saknas kunskap och resurser för att tillämpa icke 
farmakologiska metoder. Fokus i denna studie är att undersöka vilka interventioner det finns 
som alternativ till läkemedelsbehandling och vilken betydelse dessa har på de psykiska 
symtomen vid demens. Sammanställningen kan bidra till ökad kunskap om möjliga 
interventioner som parallellt med ett personcentrerat förhållningssätt kan minska onödigt 
användande av psykofarmaka.

Bakgrund
Socialstyrelsen (2018) uppger att det finns cirka 150 000 personer med demenssjukdom i 
Sverige och varje år får ca 25 000 personer diagnosen. Antalet personer med demenssjukdom 
förväntas dessutom nästan fördubblas fram till 2050 eftersom livslängden ökar (SCB, 2018). 
(Wijk, 2019). Detta innebär en stor framtida utmaning för samhället med höga vårdkostnader 
på närmare 63 miljarder kronor varav ca 3 miljarder går till läkemedel och läkarbesök för 
patientgruppen. Cirka 60 % av personerna med demenssjukdom bor i egen bostad och cirka 
40 % bor i vård- och omsorgsboende för äldre med eller utan specifika demensenheter  
(Demenscentrum, 2020). Utformningen av boendemiljön på demensenheter är småskalig med 
cirka åtta rum per enhet med gemensamhetsutrymmen och trädgård. Boendemiljön är särskilt 
anpassad för personer med demenssjukdom genom en hemlik miljö i egna lägenheter 
(Socialstyrelsen, 2011). Uppskattningsvis bor 82 200 personer i Sverige i vård- och 
omsorgsboende för äldre, där cirka 70% har demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2020). 

Demenssjukdom
Demenssjukdom tillhör inte det normala åldrandet utan orsakas av skador i hjärnan där 
symtomen kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas (Wijk, 
2019). Vanligen försämras minnet, förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. 
Andra så kallade kognitiva funktioner som, kommunikationsförmåga och orienteringsförmåga 
påverkas också. Sjukdomsprogressen utvecklas i olika stadier från mild till svår demens. Där 
mild demens bland annat innebär svårigheter att orientera sig i välkända miljöer och svår 
demens kännetecknas av att personen utöver den kognitiva förlusten även förlorat flertalet av 
sina förmågor såsom att kunna äta själv och förflytta sig. Vid det sista stadiet är personen 
beroende av vård- och omsorg dygnet runt (Edberg & Orrung Wallin, 2019). 
Demenssjukdomarna delas in i följande grupper primärneurodegenerativa sjukdomar, 
vaskulära demenssjukdomar och sekundär demens (Wijk, 2019).

1. Primärneurodegenerativa demenssjukdomar, gemensamt för denna typ är att onormalt 
många hjärncellerna dör. Symtomen kommer ofta gradvis och påverkas av att skadan i 
hjärnan ökar. Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen och då 
drabbas primärt tinning- och hjässloberna. De tidigaste symtomen är glömska och 
svårigheter vid planering och utförandet av vardagliga sysslor. Sjukdomsförloppet är 
progredierande, vilket innebär en progressiv försämring (Demenscentrum, 2021; 
Edberg, 2014; Wijk, 2019). 
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2. Vaskulära demenssjukdomar är den näst vanligaste diagnosen och orsakas av 
cirkulationsstörningar, d.v.s. minskad syretillförsel. Symtomen kommer vanligen 
plötsligt och märkbart. Patienterna kan oftast redogöra när det började. Sjukdomen 
kännetecknas av en stegvis försämring. Det finns ett flertal variationer av vaskulär 
demens, multiinfarktdemens med många små proppar och strategisk infarkt med större 
proppar. I gruppindelningen räknas även hjärnskador som tillkommer vid en större 
hjärnblödning (Demenscentrum, 2021; Edberg, 2014; Wijk, 2019). 

3. Sekundära demenssjukdomar innefattar hälsotillstånd med demensliknande symtom, 
men som inte är demenssjukdomar. De brukar beskrivas som differentialdiagnoser och 
kan vara behandlingsbara men ibland kan även en demensutveckling ske. Det kan 
handla om bristtillstånd (vitamin B12 eller folsyra brist), ämnesomsättningsstörningar 
(över- eller underproduktion av sköldkörtelhormon), tumörer, toxiska skador m.m. 
(Demenscentrum, 2021; Edberg, 2014; Wijk, 2019).

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)

Cirka 90% av personerna med demenssjukdom drabbas någon gång av beteendemässiga och 
psykiska symtom (BPSD) (Harrison Dening & Aldridge, 2021). De beteendemässiga 
symtomen innebär bland annat vandrande, plockande, upprepning, rop och skrik. Bland de 
psykiska symtomen finns oro, ångest, depression och aggressivitet. Symtomen är vanliga och 
kan uppträda under större delen av sjukdomsförloppet. Även psykotiska tillstånd som 
vanföreställningar och hallucinationer kan förekomma. Fysiska symtom som urininkontinens, 
stelhet, kontrakturer och ofrivilliga muskelryckningar är också vanliga (Demenscentrum, 
2021).

Skovdahl & Kihlgren (2011) beskriver att BPSD ofta går in i varandra. Oro, som beskrivs 
som ett psykiskt symtom kan visa sig i beteenden som rastlöshet eller vandring. En orsak till 
att BPSD uppträder kan vara konfusion, som uppstått på grund av miljön, somatisk sjukdom 
eller läkemedel. Edberg (2014) beskriver att personens kognitiva nedsättning kan försvåra 
förmågan att uttrycka sig och BPSD symtomen som uppträder kan därför vara svåra för 
omgivningen att tolka och bemöta. 

Denna litteraturstudie fokuserar på de psykiska symtomen ångest, agitation/aggressivitet och 
depression.

Ångest är en upplevd rädsla eller oro som känns i kroppen. Vid demenssjukdom kan det 
innebära ett behov av bekräftelse med upprepade frågor eller ett “följa John” beteende. 
Ångest kan även uppstå på grund av en depression (Demenscentrum, 2021). 

Agitation och aggressivitet kan vara orsakat av olika anledningar som exempelvis smärta, 
depression, brist på sjukdomsinsikt, missuppfattningar eller en reaktion på oförmågan att 
kunna bearbeta information och förmedla sig. Aggressiviteten kan uttryckas både verbalt och 
fysiskt och visa sig genom bristande impulskontroll, insikt och omdöme eller genom att 
fysiskt skada sig själv eller andra (Demenscentrum, 2021). Personer med demens kan uppfatta 
normala situationer som stressiga och förmedla det genom exempelvis aggressivitet. Ett 
exempel är duschsituationer, där allt kan verka främmande och obehagligt (Edberg, 2014).
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Depressioner är vanligt vid demens och kan uppträda i alla faser i sjukdomsförloppet. Vid en 
depression har personen svårt att känna glädje, har avtrubbade känslor, sömnproblem, kan 
uppleva irritabilitet och ångest vilket påverkar livskvaliteten negativt (Demenscentrum, 
2020).

Skattningsskalor av psykiska symtom vid demenssjukdom 
Observation av BPSD görs med hjälp av olika skattningsskalor, varav Neuro Psychiatric 
Inventory - Nursing Home (NPI-NH) är en av de vanligaste. Skalan används för att bedöma 
tio neuropsykiatriska symtom och hur ofta dessa förekommer för personer med demens på 
särskilt boende (BPSD, 2022). En annan skala som ofta används är Cohen-Mansfield 
Agitation Inventory (CMAI), vilken innebär ett frågeformulär som fylls i av vårdpersonal om 
hur ofta olika fysiska eller verbala aggressiva beteenden förekommer. Symtomen skattas 
enligt en sjugradig skala från aldrig till flera gånger per timme. I detta formulär listas 29 
specifika agiterade beteenden som till exempel att skrika, svära, spotta, slåss, bitas, sparkas 
och kasta saker (Cohen-Mansfield, Marx & Rosenthal, 1989). 

Ett flertal screeninginstrument används för att bedöma depression varav Geriatric Depression 
Scale (GDS) är en. Den består av 15 ja och nej frågor som beskriver olika depressionssymtom 
(Körner m.fl., 2006). Depression kan även mätas med hjälp av Cornell Scale for Depression 
in Dementia (CSDD). Skalan innehåller 19 symtom på depression där varje symtom bedöms 
på en skala från frånvarande, mild/intermittent till svår (Alexopoulos, m.fl., 1988). Depressiva 
symtom mäts även med hjälp av Dementia Mood Assessment Scale (DMAS), ett instrument 
speciellt utvecklat för bedömning av depressiva symtom hos personer med demens. Skalan 
bedömer 24 depressiva symtom och frekvensen av dessa på en 7-gradig skala (Sunderland & 
Minichiello, 1996). 

För bedömning av ångest kan Rating Anxiety in Dementia (RAID) användas som består av 18 
frågor relaterat till ångestsymtom uppdelade på fyra kategorier; oro, vaksamhet, spänningar 
och överkänslighet. Dessa bedöms på en fyrgradig skala (Shankar m.fl., 1999).

Det krävs utbildning för att utföra bedömningen med nämnda skattningsskalor och 
screeninginstrument. Vanligtvis utförs detta av läkare, psykologer eller sjuksköterskor.

Läkemedelsbehandling vid psykiska symtom
Läkemedelsbehandling vid psykiska symtom vid demens är aldrig ett förstahandsalternativ, 
primärt handlar det istället om noggrann bedömning, planering och omvårdnad. Befintlig 
medicinering ska omprövas och läkemedel med negativ inverkan på det centrala nervsystemet 
bör om möjligt sättas ut (Edberg, 2014).

Rekommendationerna för behandling varierar beroende på symtom men innefattar oftast 
någon form av psykofarmaka (Kindstedt m.fl., 2021). Enligt Socialstyrelsen (2017) är 
följande läkemedel vanliga för behandling av de psykiska symtomen.

Aggressivitet och agitation

● Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) 
● Psykoanaleptika 
● Neuroleptikum
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Depression

● SSRI
● Antidepressivt medel 

Ångest och oro 

● SSRI
● Lugnande medel, ataraktika, bensodiazepinderivat

SSRI är i allmänhet det första rekommenderade antidepressiva läkemedlet mot både 
depressiva symtom och ångest. Det används även som ett alternativ till psykofarmaka vid 
hantering av agitation och aggression (Kindstedt m.fl., 2021). Enligt Socialstyrelsen (2017) är 
evidensen för läkemedelsbehandling av depression, hos personer över 80 år bristfällig, liksom 
för personer med omfattande samsjuklighet (två eller flera sjukdomsdiagnoser samtidigt). Då 
SSRI i dessa studier inte visat sig vara bättre än placebo till äldre (>65 år). 

Polyfarmaci och biverkningar
Regelbunden användning av minst fyra läkemedel med likartad indikation och 
verkningsmekanism, kallas polyfarmaci (Socialstyrelsen, 2017). Ett exempel på detta kan 
vara vid behandling av smärta med opioider i kombination med användning av 
bensodiazepiner för ångest. Polyfarmaci kan även innebära samtidig användning av tre eller 
fler psykofarmaka vilket kan ske vid behandling av till exempel ångest, oro och depression. 
Polyfarmaci bidrar till en ökad risk för läkemedelsinteraktioner, biverkningar och 
sjukhusinläggningar. Psykofarmaka till äldre och då främst antidepressiva medel, lugnande 
medel, sömnmedel och opioider är förknippade med biverkningar av olika slag. Vanligt är 
kognitiva störningar, trötthet, sjunkande blodtryck och ökad hjärtfrekvens som i sin tur kan 
leda till ökad fallrisk (Socialstyrelsen, 2017).

I rapporten Säker vård som Socialstyrelsen (2021) gett ut framgår att förskrivningen av 
läkemedel till personer över 75 år boende på vård-och omsorgsboende ständigt ökar. I en 
studie gällande läkemedelsanvändning vid demens som Kindstedt m.fl. (2021) publicerat 
framkommer att så många som 82,9% använder någon form av psykofarmaka. Dessutom 
visar studien att 10,2% använder tre eller fler läkemedel vilket bidrar till en ökad risk för 
polyfarmaci. 

Personcentrerad omvårdnad av personer med demenssjukdom
Enligt Socialstyrelsen (2017) kan den ökade läkemedelsanvändning vara ett tecken på brister i 
omvårdnaden av äldre personer med demenssjukdom. Omvårdnadsstrategier, miljöfaktorer 
och samspelet med omgivningen kan istället vara avgörande för att minska de psykiska 
symtomen. Omvårdnaden av personer med demenssjukdom ska vara personcentrerad och 
enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer (2018) är detta högst prioriterat.

McCance & McCormack (2013) beskriver ramverket för personcentrerad vård som består av 
fyra delar: förutsättningar som handlar om sjuksköterskans kompetens och kunskap, etiskt 
förhållningssätt samt kunskap om sina egna begränsningar. Vårdmiljön: som avser andra 
professioner, vårdkultur, vårdteamets sammanhållning, välfungerande verksamhet, rättvis 
maktfördelning mellan olika parter, ex. sjuksköterska och patient. Vårdprocesser som handlar 
om att arbeta med patientens värdegrund, visa engagemang, aktiv närvaro, gemensamt 
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beslutsfattande med patienten genom partnerskap samt en helhetssyn på patienten. Resultatet 
ska åstadkomma att patienten känner ökad delaktighet och välbefinnande i sin vård, en känsla 
av trivsam miljö samt en fungerande personalgrupp som samarbetar och är öppen för 
förnyelse samt förbättringar. 

Personcentrerad vård är ett väletablerat begrepp som hälso- och sjukvården använder sig av. 
Grunden i personcentrerad vård utifrån det praktiska arbetet bygger på terapeutiska relationer 
vilket innebär relationsskapande mellan vårdpersonal, patienten och deras närstående. Samt 
det teoretiska begreppet humanistisk omsorg vilket innebär att alla människor har lika värde 
och att varje individ anses vara en unik person med individuella behov. Ett kontinuerligt 
utvecklingsarbete är förutsättningen för personcentrerad vård. Värdegrunden handlar om 
respekt för individen, dennes autonomi, samt en ömsesidig respekt och förståelse (McCance 
& McCormack, 2013).

Personcentrerad vård av äldre personer med medelsvår eller svår demenssjukdom kan vara 
utmanande på grund av sjukdomsbilden. Detta innebär att patientberättelsen kan vara svår att 
inhämta eftersom personen oftast är oförmögen att fatta informerade beslut om sin egen vård. 
Närstående har därför en viktig roll då de måste hjälpa till vid planering och beslutsfattande 
för personen med demenssjukdom (Edberg & Orrung Wallin, 2019).

Genom att arbeta personcentrerat i partnerskap med patienten och med dennes närstående 
planeras och genomförs omvårdnaden så att patientens önskemål, resurser, värdighet och 
integritet bevaras. Det är den enskilda patientens behov som ska vara utgångspunkten i den 
vård som bedrivs och de metoder som används ska baseras på vetenskap och beprövad 
erfarenhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Det är sjuksköterskans ansvar att leda omvårdnadsarbetet och genom ökad kunskap om vilka 
icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder som finns kan läkemedelsanvändningen vid 
psykiska symtom hos dementa personer minskas. En person med demenssjukdom har ett stort 
behov av att få känna trygghet, betydelsefullhet samt delaktighet. Genom att erbjuda 
gemenskap och meningsfulla aktiviteter på en individanpassad nivå, med ett personcentrerat 
förhållningssätt, kan sjuksköterskan påverka de psykiska symtom som demenssjukdomen 
orsakar (BPSD, 2022).

Syfte
Syftet var att sammanställa litteratur som beskriver effekterna av olika icke farmakologiska 
interventioner för personer som lider av depression, ångest eller agitation vid demenssjukdom 
på vård-och omsorgsboende.

Frågeställningar: 

1. Vilka olika typer av interventioner finns beskrivna i litteraturen för att hantera depression, 
ångest eller agitation hos personer med demens boende på vård-och omsorgsboende? 

2. Vilken betydelse har interventionerna för depression, ångest eller agitation vid demens?
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Metod
Studiedesign
För att besvara syftet och frågeställningarna gjordes en litteraturöversikt baserad på sökning i 
databaserna efter interventionsstudier. Metoden avser att sammanställa relevant forskning 
genom identifiering, granskning och sammanställning av resultatet i vetenskapliga artiklar för 
att skapa kunskap om valt problem (Segesten, 2017). Artiklarna analyserades och valdes ut 
för att kunna besvara litteraturöversiktens syfte och frågeställningar (Friberg, 2017). 

Datainsamling
Eftersom syftet med litteraturstudien belyser omvårdnad valdes databaserna PubMed och 
CINAHL då dessa refererar till artiklar publicerade i tidskrifter som berör medicin och 
omvårdnad (Karlsson, 2012). För att avgränsa problemområdet och underlätta 
litteratursökningen så formulerades en SPICE med sökorden enligt SBU (2020), se tabell 1 
nedan.

Tabell 1 - SPICE

Sammanhang: 
vård- och 
omsorgsboende 
för personer 
med 
demenssjukdom

Perspektiv: äldre 
personer med 
demenssjukdom

Intervention: 
Interventioner

C: Konventionell 
farmakologisk 
behandling eller 
annan icke-
farmakologisk 
intervention av 
psykiatriska symtom

E Utvärdering: 
Effekten på 
agitation, 
depression och 
ångest

Housing for the 
elderly

Dementia Intervention Psychological 
symptoms

Care facilities Alzheimers Non-
pharmacological

Agitation

Life Care 
Centers

Neurocognitive 
Disorder

Nurs* Depression

Nursing homes Cognition 
Disorder

Patient Centered 
Care

Anxiety

Residential care Effects

För att få en så korrekt sökning som möjligt och täcka området som skulle undersökas så 
hämtades ämnesorden på engelska från databasens uppslagsverk. Ämnesorden användes som 
sökord i olika kombinationer.
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I databasen CINAHL är det “CINAHL Subject headings” som används och för PubMED, 
MeSH termer (Willman m.fl., 2016). 

Genom att använda avgränsningar vid sökningen förbättras urvalet och innehåll som inte är 
relevant sorteras automatiskt bort (Friberg, 2017). De avgränsningar som tillämpades var: att 
ämnesorden skulle finnas med i artikelns titel eller abstrakt, att artikeln skulle vara skriven på 
engelska, randomiserade kontrollerade studier, peer-reviewed och sex år avgränsning (2016–
2022) för att få så aktuella studier som möjligt. 

För att avgränsa sökningen användes Booleska sökoperatorn AND, vilket innebär att samtliga 
sökord finns med i artikeln. För att bredda resultatet och även inkludera synonymer användes 
OR mellan sökorden som innebär att både det ena eller andra eller bägge söktermerna finns 
med (Willman m.fl., 2016). Trunkering användes i sökningen på ”nurs*” för att generera ett 
bredare sökresultat med träffar på ordets olika böjningsformer såsom nursing, nurses eller 
nurse (Willman m.fl., 2016). 

Författarna valde att söka på alla sökord i de bägge databaserna, se bilaga 1 och 2 under 
artikelbilaga. Då den första sökningen i CINAHL resulterade i cirka 500 träffar utökades 
avgränsningen med fler sökord. Vid tredje sökningen i de valda databaserna efter grovsållning 
erhölls 75 artiklar i CINAHL och i 185 artiklar i PubMed. Rosén (2012) menar att ett mindre 
antal sökträffar är mer hanterbart att granska. Då en noggrann genomgång av sökorden utförts 
enligt SPICE och tillräckligt många artiklar framkom så valde författarna att använda sig av 
de studier som den tredje sökningen visade (Friberg, 2017). En sekundärsökning på liknande 
artiklar gällande djurassisterad terapi gjordes för artikeln Olsen (2016) i PubMed (Karlsson, 
2012). Detta utfördes för att få fler studier och för att kunna jämföra resultaten gällande 
intervention med djurassisterad terapi.

Urval
I CINAHL granskades 75 artiklar på titelnivå därefter lästes nio abstrakt och slutligen 
granskades nio artiklar i fulltext. I PubMed granskades 183 artiklar på titelnivå därefter lästes 
25 abstrakt och slutligen granskades 15 artiklar i fulltext. 

Ett första urval av artiklar gjordes utifrån titel och därefter lästes abstrakten. Författarna sökte 
efter artiklar där de utfört någon form av intervention och att effekterna av denna skulle 
påverka något av de psykiska symtomen mätt med skattningsskalor. Om artikelns abstrakt 
stämde överens med syftet och frågeställningar lästes den i sin helhet och kontrollerades mot 
de inklusions- och exklusionskriterier som valts. Inklusionskriterierna i studien var patienter 
boende på vård-och omsorgsboende med någon form av demensdiagnos, inga avgränsningar 
drogs rörande sjukdomsgrad, typ av demenssjukdom, land, kön eller ålder. 

Om personen med demens vårdades i hemmet, på sjukhus eller med fokus på palliativ vård 
valdes artikeln bort. Artiklar sorterades även bort om de handlade om att minska eller 
förebygga kognitiva symtom, rehabilitering, minnesträning, effekten av olika utbildningar, 
medicinering, undersökning av tekniska hjälpmedel, support till närstående, smärta, stroke, 
kostnadseffektivitet, dramaterapi, KBT, ljusterapi, akupressur, doftoljor, robotteknik, och 
meditation. Nämnda metoder handlade huvudsakligen inte om symtomlindring vid psykiska 
symtom. 
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Analys
Analysen av de valda artiklarna genomfördes enligt Friberg (2017) i tre steg. Det första steget 
handlar om textens helhet, vilket innebär att artiklarna lästes i sin helhet individuellt ett flertal 
gånger för att få ökad kunskap av innehållet och sammanhang. Nästa steg var att identifiera 
likheter och skillnader i det metodologiska tillvägagångssättet samt i studiernas resultat. 
Kategorier skapades därefter utifrån likheter i artiklarnas metodavsnitt gällande 
tillvägagångssätt på interventionen. Därefter skapades en sammanställning i en översiktstabell 
utifrån studiernas metod, resultat och slutsatser, se tabell 2, över vilken påverkan 
interventionerna har på depression, ångest eller agitation. 

Kvalitetsgranskning
Vid kvalitetsgranskningen av artiklarna användes SBU:s mall för granskning av 
randomiserade studier (SBU, 2020). I en randomiserad kontrollerad studie är det avgörande 
för kvalitén att antalet deltagare och deras generaliserbarhet leder till säkra slutsatser. Utöver 
detta är det viktigt att titta på randomiseringen, bortfall, mätvariabler och statistiska 
beräkningar. För att få en så trovärdigt granskning och värdering som möjligt så granskades 
samtliga artiklar av båda författarna, därefter jämfördes granskningarna och artiklarna 
rangordnas efter låg, medelhög och hög kvalitet (Willman m.fl., 2016). De artiklar som 
ansågs hålla medelhög och hög kvalitet inkluderas i litteraturstudien. För kvalitetsbedömning 
av de ingående artiklarna se bilaga 3.

Etisk granskning
I denna litteraturstudie har samtliga artiklar ett etiskt godkännande från olika universitet eller 
etiska kommittéer. Forskningsetiska bedömningar är enligt lag obligatoriska, och forskning 
får endast godkännas när den kan utföras med respekt för människovärdet (SFS 2003:460). 
Undantag gäller för litteraturstudier som utförs på grundnivå vid högskolor då dessa inte 
kräver någon etisk prövning eftersom den sammanställer tidigare vetenskaplig forskning 
(Kjellström, 2012). Studenter har dock alltid ett ansvar gällande forskningsetiska 
överväganden i sina arbeten. Kjellström (2012) beskriver att forskningsetik innebär att ingen 
person ska komma till skada, att deltagarna i en studie har fått information och att de är 
medveten om sin självbestämmanderätt. I svensk lagstiftning styrs forskningsetiken av: Lag 
om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460) samt 
Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 

Resultat
Syftet med litteraturstudien var att studera vilken betydelse olika icke farmakologiska 
interventioner har för personer som lider av depression, ångest eller agitation vid 
demenssjukdom. Analysen av artiklarna resulterade i elva olika interventioner som 
grupperades in i fyra huvudkategorier utifrån typ av intervention; fysisk aktivitet, musik, 
dockterapi och djurassisterad terapi. De olika interventionerna har utförts på olika sätt och 
fokuserar inte genomgående på samma eller alla psykiska symtom. I tabell 2 presenteras 
översiktligt de olika interventionerna och effekten på depression, ångest eller agitation. 
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Intervention med fysisk aktivitet
Tre artiklar i litteraturstudien handlar om temat fysisk aktivitet och effekten på de psykiska 
symtomen för personer med demens. I den första studien från Nederländerna Henskens m.fl. 
(2018) var syftet att undersöka om fysisk aktivitet i kombination med ADL träning (Activities 
of Daily Living) vilket innebär träning i att äta, klä på sig, gå på toaletten är effektiv för att 
minska depression och agitation. En jämförelse gjordes med en grupp som bara utför fysisk 
aktivitet och en grupp som bara utför ADL träning. Resultaten mättes vid baslinjen samt efter 
tre och sex månader. En kombinerad fysisk aktivitet och ADL träning minskade depressiva 
symtom och agitation jämfört med bara fysisk aktivitet. I genomsnitt över tid hade även 
enbart ADL träning en positiv effekt på depressiva symtom bland män men inte för kvinnor.

Den andra studien gällande fysisk aktivitet är från Kina, Tse m.fl. (2018) med syftet att 
undersöka vilken effekt olika lekaktiviteter har på depression- och lyckonivå för personer med 
demens. Lekaktiviteterna bestod av samarbetsövningar, kreativa övningar och tävlingar en 
timma per veckan i åtta veckor. En jämförelse gjordes mot en kontrollgrupp som läste böcker 
under 15 min en gång per vecka. Resultatet bedömdes vid baslinjen, efter interventionen 
(vecka 8) och fyra veckor efter interventionen. Resultatet visar signifikanta positiva effekter 
på smärta, depression och lyckonivå vid deltagande i lekaktiviteter jämfört med 
kontrollgruppen.

Boström m.fl. (2016) är en svensk studie som utvärderar effekten av ett högintensivt 
funktionellt träningsprogram på depressiva symtom bland personer med demens. Under fyra 
månader utförde interventionsgruppen ett 45 min långt högintensivt träningsprogram 
varannan dag. Kontrollgruppen sjöng, läste, målade eller lyssnade på musik. Resultatet visade 
att ett fyra månaders högintensivt funktionellt träningsprogram inte hade någon överlägsen 
effekt på normala nivåer av depressiva symtom i förhållande till kontrollgruppen. Men 
gällande höga nivåer av depressiva symtom sågs en klar minskning.

Intervention med musik
I tre studier testas någon form av musikintervention och vilken effekt detta har på agitation, 
depression och ångest för personer med demens. En forskargrupp från Kina, Cheung m.fl. 
(2018 & 2020) har publicerat två artiklar från samma studie men med olika fokus. Den första 
studien som publiceras 2018 jämför effekten på depression och ångest vid intervention med 
musik till rörelse, enbart lyssna på musik eller delta i ett socialt samtal. Den andra artikeln 
som studerar samma interventioner fokuserar sitt resultat på agitation. Deltagarna i gruppen 
musik med rörelse lyssnade på sin favoritmusik och rörde samtidigt på kroppen under 45 min. 
Interventionen utfördes två gånger i veckan under sex veckor. Resultaten visade signifikant 
förbättring på depressiva symtom vid musik med rörelse. Gällande ångest sågs en minskning 
av nivåerna vid musik med rörelse och musiklyssnande men inte vid sociala samtal. För 
agitation så fanns det inte några signifikanta skillnader mellan de tre grupper, utan alla visade 
på en förbättring från baslinje till post-intervention, men musik med rörelse hade ändå den 
största effekten på dessa symtom. I studien förklaras detta med att den uppmätta 
agitationsnivån var på en låg nivå vid baslinjen vilket innebär att förändringen i resultat inte 
kan bli så stor. 

Den andra studien gällande musikintervention är ifrån USA, Kwak m.fl. (2020) och de 
undersöker om musik via en personlig spellista påverkar agitation, depression och användning 
av psykofarmaka för personer med demens. En digital musikspelare laddades med musik som 
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person tyckte om när den var ung och som hade en personlig betydelse. Musikspelaren 
sparade även information om datum, tid och varaktighet för varje person. Studien är en 
överkorsningsstudie vilket innebär att samtliga deltagare fick vara med i både interventions 
och kontrollgruppen under någon försöksperiod. Interventionsperioden följdes upp av en så 
kallad “wash-out”, där effekterna av den första interventionen är tänkta att försvinna. Därefter 
fick samma grupp utföra interventionen eller delta i kontrollgruppen under en lika lång tid 
som den första. Inga statistisk signifikanta skillnader eller förbättring gällande agitation eller 
depression kunde ses och ingen minskad läkemedelsanvändning.

Den tredje studien av Werner m.fl., (2017) är från Tyskland och undersöker effekten på 
depression när deltagarna får delta i interaktiv musikterapi eller gruppsång. Musikterapin som 
pågick 40 minuter två gånger per vecka innebar reflektioner i kombination med att deltagarna 
lyssnade på musik, sjöng, spelade instrument eller dansade till musik. Deltagarna i gruppsång 
fick tillsammans sjunga 90 minuter en gång per vecka. Studien pågick under tolv veckor. 
Resultaten av studien tyder på att interaktiv musikterapi avsevärt minskar depressiva symtom 
och i gruppsång försämrades de depressiva symtom enligt normalt sjukdomsförlopp.

Intervention med dockterapi

Santagata m.fl. (2021) är en studie utförd i Italien där standardvård vilket innebär 
konventionell farmakologisk behandling jämförs med intervention med dockterapi. 
Deltagarna i interventionsgruppen fick “ta hand om” en docka i två timmar på morgonen och 
två timmar på kvällen. Endast deltagare med en positiv inställning till dockan deltog. Vid 
agiterat och aggressivt beteende gavs även dockan som ett första behandlingsalternativ istället 
för läkemedel. Resultaten visade att interventionen med dockor hade en lugnande effekt samt 
minskade aggressiviteten hos deltagarna. Däremot sågs ingen signifikant förändring i 
läkemedelsanvändningen mellan standardvård och dockterapi under interventionen eller vid 
uppföljning efter 90 dagar. 

Balzotti m.fl. (2018) är en annan studie från Italien där effekterna på agitation och depression 
vid intervention med dockterapi jämförts mot Gesture Verbal Treatment (GVT). GVT innebär 
att deltagarna genom utbildning utvecklar sin användning av gester och förmågan att integrera 
gester med andra kommunikationsstrategier. GVT utfördes under 60 minuter två gånger i 
veckan under tolv veckor. Dockterapi innebar att deltagaren “tog hand om” dockan under 60 
minuter varje dag i tolv veckor eller som behandling vid tecken på agitation. Dockterapi 
visade på en signifikant förbättring i aggression och depression jämfört med kontrollgruppen. 
Men även i GVT-gruppen sågs en förbättring på de depressiva nivåerna. 

En studie från Australien Moyle m.fl. (2014) undersöker effekten på ångest, agitation och 
aggression vid intervention med dockterapi jämfört med standardvård som innebar 
konventionell läkemedelsbehandling och omvårdnad. Deltagarna i interventionsgruppen fick 
självständigt “ta hand om” dockan under 30 min tre gånger per vecka under tre veckor. 
Resultatet visade ingen signifikant skillnad när det kom till symtomlindring för ångest och 
agitation i jämförelse med standardvård. Men i intervjuer med personalen framgår ändå en 
upplevd förbättring i måendet hos sina patienter. Anhöriga och vårdpersonal uppger att 
dockorna väckte positiva minnen för de dementa personerna samt att omhändertagandet gav 
dem en betydelsefull mening i vardagen. 
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Intervention med djurassisterad terapi
Majic m.fl. (2013) är en studie från Tyskland där de undersöker effekten på agitation och 
depression vid intervention med djurassisterad terapi jämfört med standardvård. 
Djurassisterad terapin bestod av ett besök av en tränad vårdhund i upp till 45 minuter en gång 
per vecka i tio veckor. Resultatet visade att i kontrollgruppen ökade symtomen på 
agitation/aggression och depression enligt normalt sjukdomsförlopp men i 
interventionsgruppen låg dessa symtom på en konstant nivå. Någon symtomförbättring 
förekom inte i någon av grupperna. Större delen av urvalet bestod av personer med svår och 
mycket svåra stadier av demens. Resultatet tyder ändå på att interventionerna bland annat kan 
fördröja försämringen av demenssjukdomen och att personerna undviker att utveckla stadier 
med allvarligare psykiska symtom.

En annan studie gällande djurassisterad terapi utfördes av Olsen m.fl. (2016) i Norge där 
deltagarna i interventionsgruppen fick träffa en tränad vårdhund i 30 minuter två gånger i 
veckan. Under interventionen fick deltagarna klappa hunden, ge den godis eller kasta en 
leksak till den. Kontrollgruppen fick standardvård med konventionell läkemedelsbehandling 
och omvårdnad. Nivåerna av depression och agitation mättes efter tolv veckor och vid en 
uppföljning efter tre månader. Resultatet visade på en signifikant förbättring av depression för 
interventionsgruppen men ingen effekt på agitation. I kontrollgruppen förvärrades symtomen 
gradvis enligt normalt sjukdomsförlopp under studieperioden.
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Tabell 2 - resultat 
Interventioner och effekt där + = symtomförbättring och / = konstant/ingen effekt

Artikel och typ av intervention Kategori

Studerar 
effekten på 
agitation/ 
aggression

Studerar 
effekten på 
depression

Studerar 
effekten 

på 
ångest

Henskens m.fl. 2018
ADL träning, fysisk aktivitet, ADL med 
fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet + +

Tse m.fl. 2018
Lekaktivitet vs läsa böcker Fysisk aktivitet +

Boström m.fl. 2016
Högintensiv träning vs kreativ aktivitet i 
grupp

Fysisk aktivitet /

Cheung m.fl. 2020 och Cheung m.fl. 2018
Musik med rörelse, enbart musik, 
sociala samtal

Musik + + +

Kwak m.fl., 2020
Individuell musiklyssning vs 
standardvård

Musik / /

Werner m.fl. (2017)
Interaktiv musikterapi vs gruppsång Musik +

Santagata m.fl. 2021
Dockterapi vs standardvård Dockor +

Balzotti m.fl. 2018
Dockterapi vs gest-verbal-utbildning Dockor + +

Moyle m.fl. 2018
Dockterapi vs standardvård Dockor / /

Majić m.fl. 2013 
Djurassisterad terapi vs standard vård Djur / /

Olsen m.fl. (2016)
Djurassisterad terapi vs standard vård Djur / + 
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Metoddiskussion
Metoden som valdes för detta examensarbete var en litteratursökning. Författarna ansåg att 
denna metod var relevant i förhållande till studiens syfte, som var att beskriva vilken 
betydelse olika icke farmakologiska interventioner har för personer som lider av psykiska 
symtom vid demenssjukdom.

En svaghet i studien är att inte fler databaser användes vid artikelsökning. Men författarna 
anser att de ingående artiklar i litteraturstudien var tillräckligt för att svara på frågeställningen 
och syftet. Genom att använda CINAHL och PubMed som bland annat har omvårdnadsfokus 
kunde dessutom flera relevanta artiklar för ämnet anträffas, vilket stärker arbetets validitet 
(Wallengren & Henricson, 2012). Att endast inkludera artiklar som var peer-reviewed och 
därmed bedömts som vetenskapliga stärker också arbetets trovärdighet och kvalitet (Karlsson, 
2012).

En svårighet med studien var att flera artiklar handlade om samlingsbegreppet BPSD, vilket 
bidrog till att många artiklar i träfflistan behövde läsas ingående för att se om de specificerade 
resultatet för de psykiska symtomen. De artiklar som inte specifikt redovisade något av de 
psykiska symtomen och effekten av interventionen på dessa exkluderades. Dock kan denna 
begränsning till att bara inkludera de psykiska symtomen vara en svaghet i studien, då det inte 
ger en helhetsbild av de olika interventionerna och dess betydelse för den demenssjuka 
personen. Men å andra sidan så skulle jämförelsen mellan de olika interventionerna blivit 
tydligare om endast ett av de psykiska symtomen till exempel depression hade undersökt i 
studien. Detta eftersom interventionerna och resultaten i artiklarna inte fokuserar på alla de 
psykiska symtomen, vilket gör en jämförelse svår. En annan avgränsning hade kunnat vara att 
enbart söka efter studier av en viss typ av intervention, till exempel musik, för att kunna 
jämföra de olika interventionernas effekt.

Att båda författarna granskade och analyserade artiklarna oberoende av varandra för att 
därefter gemensamt utföra en bedömning kan ses som en styrka till resultatet, då detta enligt 
Wallengren & Henricson (2012) ökar reliabiliteten, det vill säga att två oberoende granskare 
kom fram till samma resultat efter granskningen.

En styrka i studien är att samtliga artiklar var etiskt granskade och godkända av etiska 
kommittéer. I studierna har hänsyn tagits till informations- och samtyckeskravet genom att 
deltagarna och anhöriga fick information om studien och fick själva bestämma om de ville 
medverka i aktiviteten eller inte. I de fall då deltagaren inte själv kunde fatta ett beslut om 
deltagande hjälpte personalen eller anhöriga till. Om det noterades att en deltagare inte mådde 
bra eller fick ökade psykiska symtom avbröts deras medverkan. Den etiska motiveringen till 
studierna bygger på den etiska göra-gott-principen genom att öka välbefinnandet och minska 
lidandet för personen med demens (Kjellström, 2012). I de fall då de psykiska symtomen 
minskas eller att deltagaren upplevde ökat välbefinnande blir forskningen på så sätt värdefull 
för individen, anhöriga och personal. 

En annan styrka i litteraturstudien är avgränsningen till att endast inkludera randomiserade 
studier. Detta eftersom dessa studier oftast är större och väl genomförda, vilket innebär högre 
bevisvärde och kvalitet när det gäller att undersöka effekter av interventioner (Willman m.fl., 
2016). Studier som jämför resultatet mot en kontrollgrupp är att föredra och värderas högre 
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eftersom detta påverkar tillförlitligheten (Willman m.fl., 2016). Alla artiklar i litteraturstudien 
bedömdes vid kvalitetsgranskningen ha hög eller medelhög kvalité. 

En svaghet med litteraturstudien är att de ingående studierna har redovisat sitt resultat med 
olika skattningsskalor och genom olika statistiska analyser. Författarna har upplevt att 
analysresultaten varit något svårtolkade och i kombination med kunskapsbrist inom 
kvalitetsgranskning och analys kan detta ha påverkat litteraturstudiens resultat.

Artiklarnas resultat med numeriska skattningsskalor har inte tagits med i redovisningen av 
resultatet gällande interventionens påverkan på de psykiska symtom. Utan de har omvandlats 
till textformat som förbättring, försämring eller ingen effekt. Detta på grund av komplexiteten 
med att ett flertalet olika skattningsskalor används vilket bidrar till svårigheter att jämföra 
resultaten. Författarna till denna litteraturstudie anser inte att detta påverkar validiteten utan 
underlättar endast för läsaren att lättare förstå resultatet.

Resultatet i litteraturstudien bygger på studier som genomförts i olika världsdelar, vilket kan 
ses som en styrka eftersom generaliserbarheten för interventionerna då blir högre. Studierna är 
genomförda på vård- och omsorgsboende i bland annat Kina, USA, och Nederländerna, vilket 
kan påverka resultatets överförbarhet till Sverige, då länders sjukvårdssystem skiljer sig åt 
(Henricson, 2012). Faktorer som kan påverka överförbarheten är standard, privat/kommunalt, 
ekonomiska resurser och kultur. Det är svårt att säga vilken betydelse det har för resultatets 
tillämpbarhet till Sverige. Å andra sidan genomfördes majoriteten av studierna i Europa med 
liknande sjukvård som i Sverige. 

Resultatdiskussion 

I den här studien identifierades elva artiklar vars resultat kunde sammanfattas i fyra 
huvudteman gällande typ av intervention. Sju av de elva studierna visar på positiva effekter 
på något av de psykiska symtomen som utvärderades och övriga fyra visar på oförändrade 
resultat. Utifrån resultatet är det möjligt att dra en generell slutsats att icke farmakologiska 
interventioner på olika sätt har positiva effekter på depression, ångest och agitation vid 
demenssjukdom. Detta bekräftas även i en tidigare studie utförd av Oliveira m.fl. (2015) där 
olika icke farmakologiska interventioners effekt på BPSD studerades.

I sex av studierna (Balzotti, 2018; Boström, 2016, Cheung, 2020; Henskens, 2018; Tse, 2018; 
Werner, 2017) jämförs interventionen med en annan eller två andra aktiviteter istället för 
standardvård, det vill säga konventionell farmakologisk behandling. Ett exempel på detta är 
studien av Boström m.fl. (2016) där kontrollgruppen får utföra sociala och kreativa 
aktiviteter. Här ses ett oförändrat resultat på de normala nivåer av depression i bägge 
grupperna, och några egentliga slutsatser om interventionens effekt kan då inte dras. Samma 
gäller för agitationsnivån i Cheung m.fl. (2020), där tre olika aktiviteter jämförs. Detta är 
genomgående i alla studier som jämför två eller fler interventioner mot varandra att 
interventionens effekt inte alltid framträder lika tydligt. Dock framgår det i några av studierna 
att en av aktiviteterna kan ha större effekt på ett visst symtom jämfört mot en annan aktivitet i 
studien. Ett exempel på detta är Cheung m.fl. (2020) där nivån av ångest förbättrades vid 
intervention med musik och rörelse, musiklyssnande, men inte vid sociala samtal. 

I fem av studierna (Majic, 2013; Kwak, 2020; Santagata, 2021; Moyle, 2019; Olsen, 2016) 
jämförs interventionen istället med en kontrollgrupp som fått konventionell farmakologisk 
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behandling. I dessa studier blir resultatet av interventionens betydelse för de psykiska 
symtomen tydligare.

Fysisk aktivitet
Fysiska och kognitiva begränsningar vid demenssjukdom bidrar för de allra flesta till 
inaktivitet och detta kan vara en bidragande orsak till att psykiska symtom såsom ångest, 
depression och agitation uppträder. Genom att delta i en intervention eller aktivitet kan 
behovet av social interaktion och meningsfullhet hjälpa till att lindra de psykiska symtomen. 

Tse m.fl. (2018) beskriver att avledning genom lek minskar smärta och därigenom kan 
sinnesstämning och depression påverkas. Vid en tidigare studie utförd av Hungerford m.fl. 
(2014) beskrivs att distraktionstekniker kan användas som alternativ till 
läkemedelsbehandling. Dessa tekniker kan vara i form av träning, minnesträning, 
trädgårdsarbete eller annan aktivitet som personen är bekant med. 

Boström m.fl. (2016) som studerar effekten av högintensiv träning påpekar att deras metod 
kan vara effektiv för att undvika läkemedelsanvändning men i studien ses dock ingen 
förändring. Gällande läkemedel så finns det tidigare studier bland annat Hungerford m.fl. 
(2014) som visar på att antipsykotisk medicinering kan minskas med en tredjedel genom att 
informera vårdpersonal eller närstående om läkemedlets effekt samt genom att tillämpa 
personcentrerad icke farmakologiska interventioner såsom fysisk aktivitet.

Musik
I studierna utförda av Cheung (2020) & Werner m.fl., (2017) påvisades positiva förändringar i 
ångest och depressiva symtom. Särskilt märkbar förändring sågs vid kombination av rörelse 
och musik. Agitationsnivåerna var å andra sidan oförändrade. En översikt utförd av SBU 
(2020) gällande musik för personer med demens tyder på liknande resultat, d.v.s., minskning 
av oro och depressiva symtom, men vid aggression och agitation är effekten låga/obefintliga. 
Detta kan förklaras med att interventionen ger en positiv lindring och avledning som kan vara 
betydande under en kort period. Dock är musikintervention inte lämplig för alla och kräver 
individanpassning. 

Kwak m.fl. (2020) undersöker bland annat effekten på agitation vid lyssnande på personliga 
spellistor. Deras resultat visar inte någon effekt på agitation eller på minskad 
läkemedelsanvändning. I Edberg (2014) beskrivs det motsatta att agitationsnivån minskas hos 
personer med måttlig till svår demens när de lyssnar på individuellt utvald musik. Att dessa 
resultat skiljer sig åt kan ha att göra med hur studiedesignen är utformad.

Dockterapi
Två av studierna uppger att agitationsnivån minskas vid dockterapi, Balzotti m.fl. (2018) & 
Santagata m.fl. (2021). Detta resultat styrks av två annan studier gällande dockterapi Yilmaz 
& Aşiret (2021) & Ng m.fl. (2017) där en minskning i agitation och aggression var påtagligt 
vid interventionen. I studien utförd av Moyle m.fl. (2014) å andra sidan sågs ingen förändring 
i de psykiska symtomen. En förklaring till detta skulle kunna vara studiedesignen med att 
tidsramen och durationen för studien var kortare än de andra studierna. 

Elliot & Kelly (2016) förklarar genom John Bowlbys anknytningsteori anledningen till varför 
dockterapi kan ge effekt. Personer med demens har ofta ett behov av att återskapa den 
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trygghet, säkerhet och samhörighet som fanns under barndomen. Idén kommer från att 
personer med demens tenderar att söka efter sina föräldrar, som tyder på ett 
anknytningsbehov, vilket kan mötas genom dockterapi.

Deltagarantalet var lågt och det var främst kvinnor med i alla studier med dockor (Balzotti, 
2018; Moyle, 2019; Santagata, 2021). Detta skulle kunna förklaras med att det var anhöriga 
som godkände deltagande och att dockor anses barnsligt och som en “feminin syssla”. 
Personalen fick i förväg information om nyttan med dockorna och valde ut lämpliga personer 
för studien. Sammantaget påverkar detta generaliserbarheten och kan även leda till att bias 
uppstår. Genusperspektivet blir märkbart i kontrast med nämnda artiklar. Ng m.fl. (2017) 
rapporterar liknande motstånd om att dockterapi är “förnedrande” och “barnsligt”. Även Elliot 
& Kelly (2016) beskriver negativ respons och föreslår ändring av namnet, till förslagsvis 
“Love and Comfort Therapy” eller “Alternative Human Connection”, för att minska 
kontroversen.

Generellt visade ändå studierna med dockor på positiva effekter gällande agitation och 
depression vilket gör det till en användbar metod. Men om dockor ska användas som en 
aktivitet vid vård av dementa personer är det viktigt att detta görs på ett individanpassat 
personcentrerat sätt (Balzotti, 2018; Moyle, 2019; Santagata, 2021). 

Djurassisterad terapi
Studierna med djurassisterad terapi Majic m.fl. (2013) & Olsen m.fl. (2016) visade främst på 
oförändrade symtom på agitation och förbättring i depression. Resultatet stärks av SBU 
(2020) som förklarar att djurassisterad terapi har evidens för att kunna öka känslan av 
samhörighet, minskning av oro och depression hos personer med demenssjukdom. De betonar 
även att upplevelsen är individuell och kräver personcentrerad anpassning.

Rhodes (2020) förklarar att förbättringen i depression kan bero på frisättning av hormonet 
oxytocin som produceras vid beröring, vilket leder till anknytning och ökad social samvaro. 
De beskriver även att djurassisterad terapi är förknippad med reducering av negativa symtom 
såsom aggression och bidrar till social vänskap för personer med demens. 
 
Även Edvardsson & Wijk (2014) förklarar att hundstudier som gjorts på boenden har bidragit 
till minskad agitation och aggression. De skriver att även leksaksdjur kan ge samma effekt 
med positiv inverkan på livskvalitet hos personer med demens. 

Meningsfullhet
Genom att delta i ADL träning som är en meningsfull aktivitet ökar personens autonomi, 
vilket i sin tur kan bidra till en minskad agitation, då personen kan klara av mer än tidigare 
(Henskens, 2018). Även dockterapi ger personerna en meningsfull sysselsättning som 
resulterade i en emotionell tröst (Moyle 2014; Balzotti 2018). Likaså interventionerna med 
djurassisterad terapi Majic m.fl. (2013) och lekterapi Tse m.fl. (2018) tar upp vikten av 
meningsfullhet och stimulans. Meningsfullhet kan kopplas till personcentrerad vård och 
Antonovskys begrepp KASAM som står för “känsla av sammanhang” (Langius-Eklöf & 
Sundberg, 2014). De individer som känner meningsfullhet är de som har hälsa. Om 
människan inte förstår sin verklighet blir följden oordning och ohälsa. Personer med hög 
KASAM förstår svåra motgångar och ser situationen som en hanterbar utmaning (Langius-
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Eklöf & Sundberg, 2014). Utifrån begreppet KASAM blir det tydligt hur interventionerna 
påverkar personernas hälsa i relation till meningsfullhet och ökad autonomi. Resultatet stärks 
även av en studie av Harrison Dening & Aldridge (2021) som skriver att meningsfulla och 
intressanta uppgifter kan distrahera tankevärlden och underlätta vid upplevd ångest.

Ett annat sätt att uppleva meningsfullhet är genom social interaktion. I studien med dockterapi 
Santagata m.fl. (2021) påpekas att interaktionen mellan deltagaren och vårdpersonalen även 
kan ha haft en lugnande inverkan på agiterat beteende. Även i studien gällande djurassisterad 
terapi Majic m.fl. (2013) ses en lugnande effekt på agitation som förklaras med ökad social 
interaktion.

Personcentrerad omvårdnad
Studien gällande träning och ADL Henskens m.fl. (2018) tar upp att de tillämpade en 
personcentrerad approach med anpassning och variation för deltagarna. Att aktiviteten ska 
vara personcentrerad stöds av Scales m.fl. (2018) som påpekar att en god vård och omvårdnad 
vid psykiska symtom ska vara individualiserad, då de utlösande faktorerna samt symtomen 
skiljer sig från person till person. 

Sjuksköterskan bör, som tidigare nämnts, ha ett personcentrerat förhållningssätt genom ett 
helhetsperspektiv av personen och därigenom öka dennes delaktighet, välbefinnande samt 
skapa en tillfredsställande vårdmiljö (McCance & McCormack, 2013). I studien Santagata 
m.fl. (2021) deltog endast de personer som accepterade dockan, vilket tyder på en anpassning 
efter individens kapacitet och vilja. Vidare beskriver McCance & McCormack (2013) att det 
är viktigt att sjuksköterskan har kunskap och kompetens om icke farmakologiska metoder 
samt att de kan tillämpas på ett etiskt sätt. Genom engagemang och lyhördhet från 
sjuksköterskan kan ett partnerskap formas för att utforma vården på bästa sätt med personen i 
fokus, och inte demenssjukdomen. Genomgående för samtliga metoder är vikten av 
personcentrerad anpassning. Elliot & Kelly (2016) understryker att varje individ är unik och 
att varje intervention bör utformas därefter.

Kliniska implikationer
Denna litteraturöversikt har bidragit med kunskap om fyra teman på olika interventioner som 
förekommer i aktuell forskning och vilken betydelse dessa har för de psykiska symtomen vid 
demens. Enligt studierna förekom ingen förändring i läkemedelsanvändning, däremot kan 
dessa interventioner användas som ett komplement till farmakologisk behandling. 
Sammanställningen underlättar för sjuksköterskan att finna enkla, kostnadseffektiva, 
individanpassade och betydelsefulla aktiviteter för personer med demens. Resultatet kan i 
vissa fall vara tillämpbart för andra patientgrupper som lider av psykiska symtom. 
Musikterapi är en enkel intervention som lätt kan individanpassas och användas i den kliniska 
verksamheten. För vissa personer kan dockterapi vara ett alternativ och dockan bör, om 
möjligt, användas individuellt. Fysisk aktivitet går att implementera på samtliga 
vårdinrättningar. Djurassisterad terapi kan vara svårt att implementera på sjukhus, men i 
hemmet, på boenden eller annan vårdinrättning (exempelvis inom psykiatri) är interventionen 
ett alternativ för ökat välmående. Interventionerna bör, som Patientlagen (SFS 2014:821) 
menar, implementeras ur ett personcentrerat arbetssätt för att förbättra omvårdnadsarbetet och 
stärka patientens delaktighet samt välbefinnande.
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Vidare forskning
Ingen av studierna i denna litteraturöversikt har tittat på eventuella långtidseffekter av 
interventionerna, därför är detta intressant för vidare forskning. Att undersöka om olika typer 
av interventioner påverkar de olika formerna av demens, kan också vara av intresse. Studierna 
i denna litteraturöversikt visar inte på en minskad användning av psykofarmaka och det är 
värdefullt att fortsätta utforska andra icke farmakologiska alternativ som kan bidra till detta. 
Endast kvantitativa studier har ingått i denna litteraturöversikt, så för att få en mer komplett 
översikt så skulle det vara intressant att inkludera kvalitativa studier i framtida forskning.

Slutsats 
De undersökta icke farmakologiska interventionerna i denna litteraturöversikt kan minska 
depression, ångest och agitation vid demenssjukdom, dock med varierande effekt. 
Sjuksköterskor och annan vårdpersonal som arbetar med personer med demenssjukdom bör 
därför utbilda sig inom alternativa metoder för att hantera dessa symtom. Genomgående i 
studierna gäller att interventionerna ska ske på ett personcentrerat sätt med anpassning efter 
den demenssjuke personens förutsättningar, intressen och förmågor.
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Träffar
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abstract
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artiklar
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( dementia or alzheimers ) AND ( nursing home or life 
care centers ) AND ( non-pharmacological 
interventions or nursing or nursing intervention ) 
AND ( anxiety or agitation )

Peer Reviewed; Abstract 
Available; Published Date: 
20120101-20221231; 
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Trials
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pharmaceutical OR Nursing OR
Nursing intervention AND Anxiety OR
Anxiety disorders
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Peer-reviewed
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( Dementia OR Alzheimers OR Neurocognitive 
disorder OR Cognition Disorder ) AND TX ( 
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Full text

249

7/3-22 (Dementia[Title/Abstract] OR Alzheimer's[Title/Abstract] OR 
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Kwak m.fl. 2020
Santagata m.fl. 2021
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Författare
År
Land

Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet enligt 
SBU

Kwak m.fl.
(2020) 

USA

Findings From a 
Prospective 
Randomized Controlled 
Trial of an 
Individualized Music 
Listening Program for 
Persons With Dementia

Undersöker om 
musik via en 
personlig 
spellista 
påverkar 
agitation och 
depression, 
beteende- 
symtom och 
användning av 
psykotropa 
läkemedel för 
personer med 
demens.

RCT crossover med 
interventionsgrupp och 
kontrollgrupp.
Cohen-Mansfield 
Agitation Inventory
och Neuropsychiatric 
Inventory–Nursing 
Home och 
läkemedelsanvändning. 
Studien pågick i 14 
veckor.

Stratifierat 
slumpmässigt 
urval från 10 
vård- och 
omsorgs-
boende, 59 
deltagare 
uppdelade på 
30 och 29 
personer.

Inga statistiskt 
signifikanta skillnader 
i något av resultaten 
som mättes över tid. 
Ingen minskad 
läkemedelsanvändning
. 

Medel
(Lågt 
deltagarantal, 
kort studietid)
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Författare
År
Land

Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet enligt 
SBU

Cheung m.fl.
(2020) och 
(2018)

Kina

(2020) Is music-with-
movement intervention 
better than music 
listening and social 
activities in alleviating 
agitation of people with 
moderate dementia? A 
randomized controlled 
trial.

(2018) The effects of 
the music-with-
movement intervention 
on the cognitive 
functions of
people with moderate 
dementia: a randomized 
controlled trial

Jämföra 
effekterna av en 
6-veckors 
musik-med-
rörelse-
intervention på 
ångest, agitation 
och depression 
för 
personer med 
demens, jämfört 
med enbart 
musiklyssning 
och social 
aktivitet i form 
av vardagligt 
samtal.

Multicenter 
enkelblindad 
randomiserad 
kontrollerad studie.
Cohen-Mansfield 
Agitation Inventory – 
Nursing Home (CMAI-
NH) och geriatriska 
depressionsskalan 
(GDS)
Studien pågick i 6 
veckor.
Statistisk analys 
ANOVA

12 vård- och 
omsorgs-
boende 165 
deltagare 
slumpmässigt 
randomiserade 
till en av de tre 
grupperna 58, 
54 och 53 
deltagare.

Resultaten visade 
signifikant förbättring 
på depressiva symtom 
vid musik med rörelse. 
Gällande ångest sågs 
en minskning av 
nivåerna vid musik 
med rörelse och 
musiklyssnande men 
inte vid sociala samtal. 
För agitation fanns det 
inte några signifikanta 
skillnader mellan de 
tre grupper utan alla 
visade på en 
förbättring från 
baslinje till post-
intervention, men 
musik med rörelse 
hade ändå den största 
effektstorleken på 
dessa symtom. 

Hög
(Många 
deltagare, 
randomisering
)
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Författare
År
Land

Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet enligt 
SBU

Santagata 
m.fl. (2021 )

Italien

The doll therapy as a 
first line treatment for 
behavioral and 
psychologic symptoms 
of dementia in nursing 
homes residents: a 
randomized, controlled 
study

Utvärdering av 
dockterapins 
effekt gällande 
hantering av 
agitation och 
aggression, 
minskning av 
vårdbördan och 
incidentens av 
delirium hos 
boende på vård- 
och omsorgs-
boende.

Randomiserad 
kontrollerad studie
Uppföljning efter 45 
och 90 dagar.
Neuropsychiatric 
Inventory (NPI)

Två vård- och 
omsorgs-
boende. 
52 personer 
med demens 
varav 26 fick 
standardbehan
dling och 26 
dockterapi

Dockterapi var mer 
effektivt för att lindra 
aggressivitet och 
agitation jämfört med 
standardvård. 

Ingen signifikant 
skillnad i 
läkemedelsanvändning 
efter 90 dagar.

Medel
(Lågt 
deltagarantal)
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Författare
År
Land

Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet enligt 
SBU

Henskens m.fl. 
(2018)

Nederländerna

Effects of Physical 
Activity in 
Nursing Home 
Residents with 
Dementia: A 
Randomized 
Controlled Trial

Undersöka om 
fysisk aktivitet och 
ADL träning
är effektiva för att 
minska kognitiva, 
fysiska, humör- och 
beteendemässiga 
symtom för personer 
med demens.

Randomiserad 
kontrollerad 
studie. Fyra 
slumpmässiga 
grupper;
(ADL) träning, 
multikomponent 
träning, eller 
kombinerad 
multikomponent 
träning och
ADL-träning eller 
social aktivitet. 
Resultatet mättes 
efter 3 och 6 
månader.
Cornell Scale for 
Depression in 
Dementia och 
Cohen Mansfield 
Agitation 
Inventory (CMAI) 

87 deltagare
22 i träning + 
ADL 
21 i ADL
22 träning
22 social aktivitet

En kombinerad 
träning och ADL 
gynnade depressiva 
symtom och agitation 
jämfört med bara 
träning. I genomsnitt 
över tid hade även 
enbart ADL
träning en positiv 
effekt på depressiva 
symtom bland män 
men inte för kvinnor.
Enbart träning hade 
ingen effekt på 
depressiva symtom.

Medel
(Lågt 
deltagarantal i 
varje 
delstudie)
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Författare
År
Land

Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 
enligt SBU

Balzotti m.fl. 
(2018)

Italien

Comparison of the 
efficacy of 
gesture-verbal 
treatment and doll 
therapy for 
managing 
neuropsychiatric 
symptoms in older 
patients with 
dementia

Jämför 
effekterna på 
agitation och 
depression vid 
intervention 
med gest-
verbal 
behandling 
(GVB) jämfört 
med dockterapi 
(DT) och 
standardvård.

Randomiserad 
kontrollerad studie.
Pre-post design.
Studien pågick under 
12 veckor.
Neuropsychiatric 
Inventory (NPI)

Ett vård- och 
omsorgsboende, 
med totalt 30 
deltagare 
uppdelade i 3 
grupper, 10 st 
GVB, 10 st DT 
samt 10 st 
standardvård.

Signifikant förbättring 
i agitation, depressivt 
och humör i DT-
gruppen. 

GVB-gruppen visade 
signifikanta 
förbättringar i 
depression. 

DT var mer effektiv 
på symtom för 
agitation jämfört med 
GVB.

Medel
(Liten studie 
med få 
deltagare)
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Författare
År
Land

Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 
enligt SBU

Moyle m.fl. 
(2019)

Australien

Can lifelike baby 
dolls reduce 
symptoms of 
anxiety, agitation, 
or aggression for 
people with 
dementia in long-
term care? 
Findings from a 
pilot randomised 
controlled trial

Att jämföra en 
verklighets-
trogen docka 
för att minska 
ångest, 
agitation och 
aggression hos 
äldre personer 
med demens på 
vård- och 
omsorgsboende
, med 
standardvård. 
Samt utforska 
vård-
personalens 
uppfattningar 
om dockterapi.

Pilotstudie, mixad 
metod, parallell, 
randomiserad 
kontrollerade. 3 veckors 
studietid.

Anpassad form av 
Cohen-Mansfield 
Agitation Inventory-
Short Form (CMAI-SF) 
och Observed Emotion 
Rating Scale (OERS)

Uppföljning i form av 
semistrukturerad 
intervju med personal 
angående deras 
uppfattning av dockan.

35 deltagare från 
fem vård- och 
omsorgsboende, 
varav 18 fick 
dockterapi och 17 
standardvård.

Ingen signifikant 
skillnad i ångest, 
agitation eller 
aggression vid 
dockterapi i jämförelse 
med vanlig vård.

Personalen märkte en 
positiv förändring i 
måendet hos sina 
vårdtagare. 

DT var inte lämpligt 
för alla.

Medel/låg
Kort 
studietid 
/Pilotstudie.
Mycket lågt 
deltagarantal
. Enligt 
beräkningar 
skulle de ha 
totalt 76 st.
Flera bias.
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Författare
År
Land

Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet enligt 
SBU

Tse m.fl.
(2018)

Kina

Effects of play 
activities program 
for nursing home 
residents with 
dementia on pain 
and psychological 
well-being: Cluster 
randomized 
controlled trial

Undersöka effekten 
på bland annat 
depression vid 
intervention med ett 
lekaktivitetsprogram 
i jämförelse mot en 
kontrollgrupp som 
läser böcker.

Kluster 
randomiserad 
kontrollstudie. 
Lekaktiviteter i 
form av 
samarbetsövningar, 
kreativa övningar 
och tävlingar en 
timma i veckan i 8 
veckor. 
Kontrollgruppen 
läste böcker under 
15 min en gång per 
vecka. Depressiva 
symtom 
utvärderades med 
den geriatriska 
depressionsskalan 
(GDS).

4 vård- och 
omsorgsboende. 
Randomiserat 
urval av 53 
deltagare. 29 i 
interventions-
gruppen.

Signifikanta positiva 
effekter på 
depression för 
interventionsgruppen 
jämfört med 
kontrollgruppen.

Medel
(Tar inte upp 
svagheter, lågt 
deltagarantal)
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Författare
År
Land

Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 
enligt SBU

Boström m.fl. 
(2016)

Sverige

Effects of a high-
intensity 
functional exercise 
program on 
depressive 
symptoms among 
people with 
dementia in 
residential care: a 
randomized 
controlled trial. 

Utvärdera effekten 
av ett högintensivt 
funktionellt 
träningsprogram
på depressiva 
symtom bland 
personer med 
demens boende på 
vård- och 
omsorgsboende.

Randomiserad 
kontrollstudie. 
Interventionsgrupp 
som utförde 45 min 
högintensiv träning 
varannan dag i 4 
månader. 
Kontrollgruppen 
utförde kreativa 
aktiviteter.
Resulta redovisas 
med Geriatric 
Depression Scale 
(GDS) 

Randomiserat 
186 deltagare. 
93 i varje 
grupp.

Ingen skillnad i 
depressiva symtom 
mellan tränings- och 
kontrollgruppen. 
Generellt kan 
gruppaktiviteter 
minska höga nivåer av 
depressiva symtom.

Hög
(Många 
deltagare, 
lång studie)
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Författare
År
Land

Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet enligt 
SBU

Majić m.fl. 
(2013)

Tyskland

Animal-Assisted 
Therapy and 
Agitation and 
Depression in 
Nursing Home 
Residents with 
Dementia: A 
Matched Case–
Control Trial

Undersöka effekten 
av djurassisterad 
terapi på följande 
symtom: 
agitation/aggression 
och depression hos 
personer med 
demens på vård- 
och omsorgsboende.

Randomiserad 
kontrollerad studie

Prospektiv kluster-
kohort-
riktlinje
implementerings-
studie.
Studietid 10 
veckor. 
Cohen-Mansfield 
Agitation 
Inventory och 
Dementia Mood 
Assessment Scale

18 vård- och 
omsorgsboende, 
54 deltagare, 
hälften i 
kontrollgrupp 
med standardvård 
och andra hälften 
i interventions-
grupp.

I kontrollgruppen 
ökade symtomen på 
agitation/aggression 
och depression 
signifikant under 10 
veckor; i 
interventionsgruppen 
visade patienter som 
fick kombinerad 
behandling konstant 
frekvens och 
svårighetsgrad av 
symtom på 
agitation/aggression.
Symtomförbättring 
förekom inte i någon 
av grupperna. 

Medel
(Lågt 
deltagarantal)
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Författare
År
Land

Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 
enligt SBU

Werner m.fl.
(2017)

Tyskland

Effectiveness of 
group music 
therapy versus 
recreational group 
singing for 
depressive 
symptoms of 
elderly nursing 
home residents: 
pragmatic trial

Att undersöka 
effekten av 
interaktiv
musikterapi i grupp 
jämfört med 
gruppsång på 
depressiva symtom.

Randomiserad 
kontrollstudie.
Musikterapi 40 
min två gånger i 
veckan. 
Sånggrupp 90 min 
1 gång i veckan.
Nivån av 
depressiva 
symtom bedömdes 
med hjälp av
Montgomery 
Asberg 
Depression Rating 
Scale. Uppföljning 
efter 6 och 12 
veckor. Även 
användning av 
läkemedel mättes.
 

Två vårdhem, 14 
avdelningar. 
Klusterindelning i 
4 grupper. 117 st 
deltagare varav
62 st musikterapi
55 st sånggrupp

Nivån av depressiva 
symtom förbättrades 
betydligt mer hos dem 
som fick musikterapi 
än hos dem som 
deltog i gruppsång.

Hög
(Stor studie)
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Författare
År
Land

Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet enligt 
SBU

Olsen m.fl.
(2016)

Norge

Effect of animal-
assisted 
interventions on 
depression, 
agitation and 
quality of life in 
nursing home 
residents suffering 
from cognitive 
impairment or 
dementia: a cluster 
randomized 
controlled trial

Studera effekten på 
aggression och 
depression vid 
intervention med 
djurassisterad 
aktivitet jämfört 
med standardvård 
för dementa 
personer på vård- 
och omsorgsboende.

Kluster 
randomiserad 
kontrollerad 
studie. Prospektiv.
12 veckors 
studietid. 
Cornell Scale for 
Depression och 
Brief Agitation 
Rating Scale

10 vård- och 
omsorgsboende, 
58 deltagare 
varav 28 i 
interventions-
gruppen och 30 i 
kontrollgruppen.

En signifikant effekt 
med minskade 
symtom av 
depression vid 
intervention med 
djurassisterad terapi. 
Framförallt deltagare 
i ett sent skede av 
demenssjukdomen. 
Ingen effekt på 
agitation.

Medel
(Lågt 
deltagarantal)
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Bilaga 4 - Bedömning av randomiserade studier

Bedömning av 
randomiserade studier
(effekt av att tilldelas en intervention (ITT))
UPPDATERAD 2020-11-27

Utfall:  

Referens (författare, år):  

Granskare: 

Övergripande risk för systematisk snedvridning av resultaten (risk för bias)

Låg  Måttlig  Hög 

Om möjligt: Vilken 
är riktningen på bias 
för detta utfall?

Gynnar 
intervention


Gynnar 
kontroll


Mot 
noll


Från 
noll


Går ej att 
bedöma
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                1. Randomisering
  

Risk för bias från randomiseringen bedöms som: Låg  Måttlig  Hög 

Motivering: se stödfrågorna nedan

Bedömer du att..? Ja Troligen ja Troligen nej Nej Information 
saknas

1.1 gruppindelningen var randomiserad?     

1.2 blivande grupptillhörighet inte 
kunde förutses, den var okänd tills 
deltagarna delats in (concealed 
allocation sequence)?

    

1.3 baslinjen hade obalanser som tyder på 
brister i randomiseringsprocessen?

    

Om möjligt: Vilken är riktningen 
på bias för utfallet?

Gynnar Gynnar Mot Från Går ej att 
intervention kontroll  noll  noll  bedöma
    

2. Avvikelser från planerade interventioner

Risk för bias från avvikelser från planerade Låg  Måttlig  Hög 
interventioner bedöms som:

Motivering: se stödfrågorna nedan

Bedömer du att..? Ja Troligen ja Troligen nej Nej Information 
saknas

2.1 deltagarna kände till vilken 
intervention de tilldelats 
under studiens gång?

    

2.2 behandlarna kände till vilka 
interventioner deltagarna 
tilldelats under studiens gång?

    

Om svaret är ”nej” på både 2.1 och 2.2 gå vidare till fråga 2.5.

2.3 kännedom om studien och 
gruppindelningen kunde leda 
till avvikelser som var 
obalanserade mellan 
grupperna (t.ex. 
förändringar i övrig vård 
eller avvikelser från klinisk 
praxis)?

    

2.4 obalansen sannolikt 
påverkade utfallet?

    

2.5 man använde en lämplig analysmetod 
för att uppskatta effekten?

    

Om svaret på 2.5 är ”nej” eller ”troligen nej” besvara även 2.6

2.6. resultatet påverkades allvarligt 
av att deltagarna inte 
analyserades i den grupp de 
randomiserats till?

    

Risk för bias Låg  Måttlig  Hög 

Om möjligt: Vilken är riktningen 
på bias för utfallet?

Gynnar Gynnar Mot Från Går ej att 
intervention kontroll  noll  noll  bedöma
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  3. Bortfall  

Risk för bias från bortfall bedöms som: Låg  Måttlig  Hög 

Motivering: se stödfrågorna nedan

Bedömer du att..? Ja Troligen ja Troligen nej Nej Information 
saknas

3.1 resultat redovisades för alla 
eller nästan alla deltagare?

    

Om svaret är ”ja” gå vidare till domän 4.

3.2 man har visat att resultaten är 
robusta trots bortfallet (exempelvis 
med känslighetsanalyser)?

    

3.3 bortfallet med stor 
sannolikhet är relaterat till 
utfallsmåttet?

    

3.4 såväl bortfallet som 
orsaker till bortfallet var 
likartat mellan grupperna?

    

Om möjligt: Vilken är riktningen 
på bias för utfallet?

Gynnar Gynnar Mot Från Går ej att 
intervention kontroll  noll  noll  bedöma
    

  4. Mätning av utfall

Risk för bias från mätning av utfallet bedöms som: Låg  Måttlig  Hög 

Motivering: se stödfrågorna nedan

Bedömer du att..? Ja Troligen ja Troligen nej Nej Information 
saknas

4.1 datainsamlingen skilde sig 
åt mellan grupperna?

    

4.2 de som mätte utfallet 
var medvetna om vilken
intervention deltagarna fått?

    

4.3 bedömningen med stor sannolikhet 
påverkades av detta?

    

Om möjligt: Vilken är riktningen 
på bias för utfallet?

Gynnar Gynnar Mot Från Går ej att 
intervention kontroll  noll  noll  bedöma
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5. Rapportering

Risk för bias från rapportering bedöms som: Låg  Måttlig  Hög 

Motivering: se stödfrågorna nedan

Bedömer du att..? Ja Troligen ja Troligen nej Nej Information 
saknas

5.1 analyserna var genomförda enligt 
en plan som publicerats innan 
utfallsdata var tillgängliga?

    

5.2 de rapporterade resultaten har valts 
ut från flera sätt att mäta utfallet 
(t.ex. olika skalor, tidpunkter)?

    

5.3 de rapporterade resultaten har valts 
ut från olika analyser av samma utfall?

    

Om möjligt: Vilken är riktningen 
på bias för utfallet?

Gynnar Gynnar Mot Från Går ej att 
intervention kontroll  noll  noll  bedöma
    

Jäv/intressekonflikter (kan rapporteras narrativt)

Ja Nej Kommentar

Deklarerar författarna att de saknar finansiella 
intressen som kan påverka utfallet?

 

Deklarerar författarna att de saknar andra 
bindningar som kan påverka utfallet?

 

Om möjligt: Vilken är riktningen 
på bias för utfallet?

Gynnar Gynnar Mot Från Går ej att 
intervention kontroll  noll  noll  bedöma
    


