
Örebro universitet                                                                    

Institutionen för hälsovetenskap och medicin 

Arbetsterapi C, Examensarbete 15 hp 

Vårterminen 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinnesstimulerande metoder inom arbetsterapin och dess effekt på vanligt 

förekommande problematiska beteenden hos personer med demens 

- en litteraturstudie 

_________________________________________________________ 

Sensory stimulation methods in occupational therapy and its effect on the 

common problem behaviors in people with dementia  
- a literature review 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Författare: 

 Anna Gilljam       

 Madeleine Rask        



 2 

Örebro universitet 

Institutionen för hälsovetenskap och medicin 

Arbetsterapi C 

 

Arbetets art: Examensarbete omfattande 15 högskolepoäng, inom ämnet arbetsterapi. 

 

Svensk titel: Sinnesstimulerande metoder inom arbetsterapin och dess effekt på vanligt 

förekommande problematiska beteenden hos personer med demens - en litteraturstudie.  

 

Engelsk titel: Sensory stimulation methods in occupational therapy and its effect on the 

common problem behaviors in people with dementia - a literature review.  

 

Författare: Anna Gilljam och Madeleine Rask 

 

Datum: 2014-09-03 

 

Antal ord: 7613 

 

Sammanfattning: Bakgrund: En demensdiagnos är en kronisk sjukdom som medför en rad 

olika symtom, såsom vanligt förekommande problematiska beteenden och problem att tolka 

sinnesintryk (agnosi). Då många personer med demens blir under- och överstimulerade av sin 

omgivning så begränsas personen i sitt utförande av dagliga aktiviteter, vilket kan leda till att 

de vanligt förekommande problematiska beteenden hos personer med demens försvåras. 

Arbetsterapeutens arbete går ut på att hjälpa personen med demens att utföra sina dagliga 

aktiviteter. För att personer med demens ska kunna bli mer självständiga och aktiva i sina 

dagliga aktiviteter är det viktigt att deras sinnen stimuleras på rätt sätt. Detta kan utföra 

genom olika sinnesstimulerande metoder, bland annat med djur, musik, sinnesstimulerande 

rum (Snoezelen) eller taktil stimulering. Syfte: Arbetet syftar till att beskriva 

sinnesstimulerande metoder som är användbara inom arbetsterapin och utifrån artiklarnas 

bedömningsinstrument påvisa hur dess effekt påverkar vanligt förekommande problematiska 

beteenden hos personer med demens. Metod: Tio kvantitativa artiklar inkluderas i en 

systematiskt genomförd litteraturstudie för att sammanställa forskning inom sinnesstimulering 

vid demens. Resultat: Huvudresultatet visar att de sinnesstimulerande metoderna (dockterapi, 

olika stimulin, snoezelen) kan ha en positiv effekt på de vanligt förekommande problematiska 

beteenden som personer med demens kan visa. Den kortsiktiga effekten visade sig i de flesta 

fall vara positiva, speciellt på det agitativa beteendet. Den långsiktiga effekten resulterade 

även den i att majoriteten av artiklarna visade ett reducerat beteende, men en stor del av de 

studier som gjorde bedömningar efter avslutad interventionsperiod tydde också på att det inte 

fanns någon beteendeförändring efter interventionsperiodens slut. Slutsats: Denna 

litteraturstudie tyder på att åtgärder som sinnesstimulering kan minska problematiska 

beteenden hos personer med demens, vilket är en viktig slutsats i forskningen om demens och 

dess progressiva sjukdomsförlopp. 
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Introduktion 

Demenssjukdomar drabbar allt fler personer och enligt den framtida prognosen så fortsätter 

antalet att stiga [1]. Många av de personer som har någon form av demenssjukdom blir ofta 

under- eller överstimulerade av sin omgivning, vilket leder till att de vanligt förekommande 

problematiska beteenden hos personer med demens förvärras [2]. Arbetsterapeuten är en av de 

olika yrkeskategorier som arbetar inom demensvården [3] och kan använda sig utav 

sinnesstimulering i sitt arbete med personer med demens [4]. 

 

Den här litteraturstudien kommer därför att fördjupa kunskaperna i olika sinnesstimulerande 

metoder som arbetsterapeuter kan använda sig av och hur metodernas effekt påverkar 

beteenden hos personer med demens. 

 

Bakgrund 

Demensdiagnosen och dess konsekvenser   

Demenssjukdomar är vanligt förekommande och år 2013 uppskattades ca 160 000 personer i 

Sverige ha någon form av demens [5]. De olika formerna av demens uppskattas till ett 

sjuttiotal [6] och dessa delas in i primärdegenerativa, vaskulära och sekundära 

demenssjukdomar [7]. Oavsett orsaken till sjukdomen leder samtliga demenssjukdomar till att 

hjärnans celler förtvinar och till slut dör [7]. 

 

De vanligaste demenssjukdomarna är de primärdegenerativa som beror på ännu okända 

orsaker, men kan orsakas av ärftliga genförändringar och olika sorters proteiner som gör att 

nervcellernas funktion i hjärnan påverkas [7]. Vaskulär demens beror på kärlförändringar i 

hjärnan som påverkar blodtillförseln. När en person istället drabbas av en sekundär 

demenssjukdom orsakas demensen till följd av andra sjukdomar såsom hjärntumörer, 

alkoholmissbruk eller depression där personen uppvisar demensliknande symtom. Skillnaden 

mellan de olika demenssjukdomarna är bland annat att de påverkar olika delar av hjärnan, 

vilket ger utlopp för de olika symtom som personer med demens kan visa [7]. 

 

Demensdiagnosen är kronisk, vilket innebär ett progressivt förlopp av symtom som försvåras 

med tiden [7]. De vanligaste debutsymtomen är minnes- och orienteringssvårigheter som kan 

resultera i att personen inte kommer ihåg bestämda tider eller att ha svårt att hitta i nya 

miljöer. De första symtomen brukar vanligtvis förnekas av den drabbade personen och är 

symtom som endast påverkar de vardagliga aktiviteterna i en mild grad.  

 

En försämring av våra sinnen är något som påverkas med åren, men för personer med demens 

är även bristande integrering ett vanligt symtom [8] och leder till att den personen med 

demens får problem med att tolka sinnesintryck, s.k. agnosi. Detta kan göra att personen inte 

vet vad hon eller han äter, lyssnar på, ser, luktar eller känner [9; 10]. På grund av denna 

försämring av att tolka sinnesintrycken kan personer med demens uppleva sin omvärld som 

osäker, vilket kan leda till att personen blir passiv i sina dagliga aktiviteter och kan komma att 

få ett större behov av stöd [9]. 

 

När symtomen blir allt mer påtagliga och de tidigare förnekade symtom blir allt mer svårare 

att dölja blir personen med demens alltmer beroende av stödet från människor i sin omgivning 

för att kunna utföra sina vardagliga aktiviteter. Vanliga symtom i ett senare skede är skriv-, 

läs- och talsvårigheter [9]. 
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När förloppet utvecklas och demensdiagnosen är medelsvår blir det allt vanligare med 

beteendeförändringar [9]. Hela 80 % av alla personer som får en demenssjukdom visar någon 

gång under sjukdomsförloppet beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom 

(BPSD) [9]. BPSD innebär att personen kan få störd uppfattnings- och tankeförmåga på grund 

av att hjärnan skadas vid de olika demenssjukdomarna [9]. Samtliga symtom delas upp i 

beteendemässiga (aggressivitet, vandrande, rastlöshet, tillbakadragande/apati) och psykiska 

(nedstämdhet, sömnproblem, oro, hallucinationer och illusioner), men de går vanligtvis ihop 

med varandra [11]. Även agitation kan förknippas med de beteendemässiga symtomen vid 

BPSD, men då som mer övergripande då agitation innebär att personer med demens upplever 

en kroppslig oro som kan visas i form av de redan nämnda symtomen fysisk och verbal 

aggressivitet, vandrande, men också i form av upprepning och ängslighet [3]. Samtliga 

beteendeförändringar (aggressivitet, vandrande, rastlöshet, tillbakadragande/apati och 

agitation) som nämnts ovan kommer att benämnas som de vanligt förekommande 

problematiska beteenden hos personer med demens i detta arbete.  

 

Både de beteendemässiga och psykiska symtomen kan för personens omgivning vara svåra att 

förstå på grund av att det kan finnas flera olika anledningar som ligger till grund för dessa 

beteenden [12]. Enligt Socialstyrelsen [13] är det viktigt att de som arbetar med personer med 

demens alltid utreda vilka som är den utlösande faktorerna till BPSD, vilket ger en långsiktig 

lösning istället för en preliminär lösning. 

 

När demenssjukdomen blir allt mer grav krävs tillsyn dygnet runt och de flesta personer med 

demens i detta stadie bor därför på boenden. Samtliga symtom som personen tidigare visat 

försvåras ju längre in i sjukdomen personen kommer. När demensdiagnosen har blivit så pass 

svår är det vanligt att personen blir alltmer sängliggandes och får en stelhet då 

rörelseförmågan försämras [9]. 

 

Aktivitetsbegränsning vid demens 

Människan har ett medfött behov av att vara aktiv genom att fylla sina dagar med olika 

aktiviteter [14]. Personens aktivitetsutförande är beroende av personens egen 

aktivitetsförmåga och vilja [15]. En funktionsnedsättning, såsom symtom som en 

demenssjukdom medför, kan skapa en obalans mellan personens aktivitetsförmåga och 

aktivitetens krav. Obalansen skapar aktivitetsbegränsningar genom att personens 

aktivitetsförmåga inte lever upp till de krav som aktiviteten ställer på personen eller den vilja 

som personen har [15]. Som en följd av denna obalans kan personen sluta att utföra tidigare 

aktiviteter på grund av upprepade misslyckanden (för höga krav) [9]. 

 

Till en början när personen med demens själv inte vet vad som ligger till grund för sina 

aktivitetsbegränsningar, eller när personen själv inte vill inse detta, är det vanligt att använda 

sig utav egna strategier för att klara av att utföra de vardagliga aktiviteterna. De flesta av dem 

som har en demenssjukdom i ett tidigt skede och då symtomen ännu inte är så svåra kan med 

rätt hjälp och stöd bo kvar i sitt hem. Det finns många fördelar med att kunna bo kvar i sitt 

hem, såsom att bevara den trygghet som hemmamiljön, de vardagliga rutiner och de sociala 

interaktionerna ger. När personens aktivitetsbegränsningar blir allt påtagligare kan den 

anhörigas roll vara ett viktigt stöd för att personen med demens ska kunna fortsätta bo kvar i 

sitt hem och klara av sina vardagliga aktiviteter. Även hemtjänsten och primärvården kan 

tillsammans med anhöriga ge ett bra stöd till personen [12]. 

 

Många personer som får en demenssjukdom kan på grund av svåra symtom inte bo kvar i sitt 

hem på grund av att hemsituationen inte längre är hållbar [16]. Men även på boenden där 
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personer med demens får möjlighet att engageras i olika aktiviteter med mål att förbättre 

livskvaliteten är det vanligt att kraven på personens aktivitetsförmåga bli för höga [2].  

 

Kielhofner [14] menar också att varje persons aktivitetsutförande påverkas av olika faktorer i 

miljön, såsom fysiska, sociala och kulturella faktorer. Miljön kan därför både möjligöra eller 

begränsa personen i aktivitetsutförandet [14]. 

 

Det är vanligt att personer med demens blir överstimulerade av sin omgivning. Personer med 

demens har inte förmågan att sortera sinnesintrycken och stänga ute de sinnesimpulser som 

inte är viktiga. Detta kan vara anledningen till många av de symtom som personer med 

demens visar. På grund av denna överstimulering så blir alla sinnesintryck för mycket för 

personerna, vilket kan leda till koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter, stress, oro och 

aggressivitet [9].  

 

En miljö som inte har lika höga krav som personens fulla kapacitet är inte tillräckligt 

stimulerande för personer med demens [14]. Understimuleringen kan i sin tur leda till 

nedstämdhet, depression, aggressivitet eller agitation (kroppslig oro) [17]. 

 

Arbetsterapi vid demenssjukdom  

En stor andel av dagens arbetsterapeuter kommer i kontakt med olika demenssjukdomar, 

antingen med den drabbade själv eller via anhöriga till personen [3], då det är många 

yrkeskategorier som finns till stöd för personer som påverkas av demenssjukdomen [3]. Bland 

annat finns demensteam där arbetsterapeuten ingår och som har en betydande roll i den 

drabbade personens och dess anhörigas vardag [3].  

 

Arbetsterapeutens uppgifter i arbetet med personer med demens kan vara att bedöma 

personens aktivitets- och funktionsförmåga och att anpassa, kompensera och stödja personen i 

sina vardagliga aktiviteter. Samarbetet mellan personen och arbetsterapeuten kan möjligöra att 

personens aktivitetförmåga bevaras [3].  

 

För att kunna förstå personens aktivitetsutförande så måste det även finnas en förståelse för 

miljön och hur den tillsammans med personens funktionsnedsättning påverkar aktiviteten 

[14], vilket är en viktigt kunskap som arbetsterapeutens besitter. Genom en lugn miljö som 

personens trivs i kan vissa symtom som sjukdomen medför minskas [9] och motsatsen kan 

istället påverka symtomen negativt [18].  

 

Sinnesstimulering som metod inom arbetsterapi  

Sinnesstimulering innebär att hörseln, känseln, lukten, smaken och synen stimuleras genom 

olika intryck från omgivningen [9]. Med hjälp av våra sinnen kan vi väcka känslor och 

tidigare minnen [19]. Varje sinnesimpuls från omgivningen sparas i minnet och kan jämföras 

med tidigare registrerade minnen, vilket gör att personen kan uppleva och komma ihåg 

liknande erfarenheter. Om fler sinnen stimuleras på samma gång från omgivningen så kan 

personen komma ihåg fler minnen [9]. 

 

Sinnesstimulering kan enkelt utföras varje dag genom att ta tillvara på saker i sin omgivning, 

vilket kan vara allt från blommor och djur, till smycken och tyger. Maten är ett exempel som 

är multisensorisk, vilket innebär att möjligheten öppnas för att kunna stimulera flera sinnen 

samtidigt [4].  
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Arbetsterapeuter kan använda sinnesstimulering som åtgärd i sitt arbete med personer med 

demens [4]. Målet med sinnesstimulering är att personen ska kunna utforska miljön som 

denne befinner sig i [20]. Arbetsterapeutens arbete blir att hjälpa personen att utforska olika 

miljöer, både i den miljö som personen oftast vistas i, men också specifika miljöer som 

användes med syfte att utföra sinnesstimulering i [4].  

 

Vilka sinnen som fungerar bäst att stimulera hos olika personer är varierande, därför bör 

sinnesstimulering individanpassas [9]. I arbetsterapeutens arbete ligger stor vikt i att vara 

klientcentrerad genom att utgå från varje unik person och ta tillvara på personens egenheter 

för att få en förståelse för personens situation [14].  

 

För att personer med demens ska kunna bli mer självständiga och aktiva i sina dagliga 

aktiviteter är det viktigt att deras sinnen stimuleras på rätt sätt [9]. Genom sinnesstimulerande 

miljöer får personer med demens en möjlighet att på ett bredare sätt använda sina sinnen [17].  

 

Metoder för sinnesstimulering 

Det finns olika metoder som en arbetsterapeut kan använda sig av för att sinnesstimulera 

personer med demens och några vanliga av dessa metoder är aktivitet med djur, musik, 

sinnesstimulerande rum (Snoezelen) och taktil sinnesstimulering. 

 

I dagens samhälle är det vanligt med husdjur och det förekommer att personalen eller de som 

bor på boenden för demens tar med sig sina egna husdjur till jobbet eller när de flyttar in för 

att hålla personerna sällskap. Vanligt förekommande inom vården är också specialtränade 

hundar, så kallade vårdhundar. Dessa utför tillsammans med personen med demens en 

aktivitet, en djurassisterad aktivitet (DAA), som ska motivera till aktivitet och stimulera 

personen [19]. 

 

En annan typ av sinnesstimulering är musik som kan användas i grupp, exempelvis i samband 

med middag eller fika [12], likväl som individuellt inpassad stimulering [19]. Därför är det 

viktigt att känna till personens individuella förhållande till musik för att kunna anpassa 

musiken till individen och situationen [19]. Vid sinnesstimulering i grupp kan det exempelvis 

passa bättre med klassisk musik [12], medan det vid den individuella sinnesstimuleringen är 

bra med personens favoritmusik [12]. Musik som sinnesstimulering kan även användas 

tillsammans med andra sinnesstimulerinade metoder, såsom taktil sinnesstimulering [12]. 

 

Snoezelen är en metod för sinnesstimulering som används tillsammans med personer som har 

en diagnostiserad demenssjukdom och som inte längre är aktiv i dagliga aktiviteter [13]. 

Snoezelen går ut på att stimulerar alla personens sinnen i en miljö där det inte krävs någon 

intellektuell ansträngning utav personen [21]. Miljön gör det möjligt att kunna dra nytta utav 

de resterande förmågorna som en person med demens har. Personer som vistas i miljöer 

inspirerat utav Snoezelen kan simuleras med hjälp av ljus, färger, ljud, dofter och smaker 

såsom genom aromaterapi, spela instrument, klämma på stressbollar eller ta på mjuka filtar 

[22]. Aktiviteten är flexibel genom att den antingen kan schemaläggs eller utföra den när 

behovet sätter in och kan anpassas individuellt och utföras med en eller flera personer som har 

demens [13; 19]. 

 

En annan sinnesstimulerande metod som används på personer med olika demenssjukdomar är 

taktil stimulering [9; 23] som tar tillvara på känseln som är det sinne som finns kvar hela livet 

[24]. Inom taktil stimulering så kan utövaren använda sig utav massage som utförs med lätt 
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beröring på personen [25]. Syftet med massagen är att aktivera personens Oxytocinhormon 

som är ett lugn- och ro-hormon som gör att personen gå ner i varv [19].  

 

Problemformulering 

En demenssjukdom innebär att personen får en rad olika symtom som påverkar personen i sitt 

aktivitetsutförande. En aktivitet som ger för många sinnesintryck till personen som redan har 

nedsatt förmåga att tolka och sortera sinnesimpulserna (agnosi) gör att kraven från aktiviteten 

bli för höga och personen bli överstimulerad. En aktivitet som har för höga krav kan också 

leda till att personen istället blir inaktiv om personen väljer att inte utföra aktiviteten pga 

tidigare misslyckanden (för höga krav).  En aktivitet som inte är tillräckligt stimulerande för 

personen gör istället att personen blir inaktiv och understimulerad. Att personer med demens 

blir under- och överstimulering är vanligt förekommande och påverka de vanligt 

förekommande problematiska beteenden hos personer med demens negativt. Eftersom det i 

framtiden kommer bli allt vanligare med att personer får någon form av demenssjukdom så 

kommer också antalet personer med symtom som försvåras öka.  

 

Arbetsterapeutens arbete går ut på att hjälpa personen med demens att utföra sina dagliga 

aktiviteter [3]. För att personer med demens ska kunna bli mer självständiga och aktiva i sina 

dagliga aktiviteter är det viktigt att deras sinnen stimuleras på rätt sätt [9].  

 

En tidigare litteraturstudie [26] har inte enbart sammanställt arbetsterapeutiska interventioner 

i form av sinnesstimulering, utan också bostadsanpassningar och funktionella aktiviteter och 

hur dessa påverkar beteendeproblem och depressioner hos personer med demens.  

 

I arbetsterapeutens arbete med personer med demens finns det därför ett behov av att endast 

sammanställa sinnesstimulerande metoder som är användbara inom arbetsterapi och vilken 

effekt dessa har på vanligt förekommande problematiska beteende hos personer med demens 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva sinnesstimulerande metoder som är 

användbara inom arbetsterapi och utifrån artiklarnas bedömningsinstrument påvisa hur dess 

effekt påverkar vanligt förekommande problematiska beteende hos personer med demens.  

 

Metod 
En systematiskt genomförd litteraturstudie [27] användes som metod för att kunna 

sammanställa olika sinnesstimulerande metoder som en arbetsterapeut kan använda sig utav 

och för att jämföra dess effekt (utifrån artiklarnas bedömningsinstrument) på vanligt 

förekommande problematiska beteende hos personer med demens, vilket svarar till syftet med 

detta arbete.   

 

Litteratursökning och urval 

Data till denna litteraturstudie samlades in från databaserna Cinahl och PsycInfo. Dessa är 

relevanta utifrån arbetets syfte då samtliga innehåller vetenskapliga artiklar inom området. 

 

Sökorden som användes utgick ifrån arbetets syfte. Orden kontrollerades med varje databas 

ämnesordlista, så kallad thesaurus, [27] som hjälp för att begränsa sökningen till det valda 

problemområdet [27]. Sökningen genomfördes med både ämnesord och fritextssökning. De 

sökord arbetet utgick från var dementia, behavior*, sensory stimulation, sensory integration 

och occupational therap*. För att få en bredare sökning trunkerades (*) orden occupational 
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therap* och behavior* för att få med olika böjningsformer av orden [27] och på så sätt inte gå 

miste om relevanta artiklar. 

 

För att få ett så relevant träffresultat som möjligt kombinerades sökorden med 

sökoperatorerna AND och OR som gjorde det möjligt för sökningen att få ett bredare eller 

smalare sökresultat, [27]. Eftersom sökorden sensory stimulation och sensory integration inte 

förekom samtidigt som ämnesord i de olika databaserna så valdes sökoperatoren OR för att få 

med träffar på båda fraserna. Den slutgiltiga sökkombinationen i båda databaserna var 

dementia AND behavior* AND “sensory stimulation” OR “sensory integration” AND 

occupational therap*. Sökningen begränsades till att visa endast engelska resultat och på 

grund av att prevalensen av att drabbas av någon form av demenssjukdom under 65 år är 

väldigt låg [28] så begränsades sökningen även till ”aged 65+”.  

 

Vid urvalet av artiklar utgick författarna ifrån vissa inklusions- och exklusionskriterier som 

var bestämda utifrån syftet med denna litteraturstudie [27]. Studien inkluderade artiklar som 

behandlar demenssjukdomar, vanligt förekommande problematiska beteenden hos personer 

med demens och olika metoder för sinnesstimulering. På grund av att många yrkesgrupper 

använder sig av sinnesstimulerande metoder behöver det inte vara specifikt en arbetsterapeut 

som använder sig utav metoden i studierna, men urvalet av artiklar inkluderade endast dessa 

som en arbetsterapeut kan använda sig utav, vilket bedöms utifrån författarnas erfarenheter 

inom arbetsterapin. Litteraturstudier som är systematiskt genomförda utgår endast från 

primärkällor [29] och är därför ett inklusionskriterie i denna studie. Andra inklusionskriterier 

är att endast inkludera kvantitativa artiklar och de artiklar som specifikt redovisar vilka de 

beteenden är som studien undersöker (inte generellt ett störande beteende). Studiens 

exklusionkriterier är teoretiska artiklar som behandlar sinnesstimulering och artiklar som inte 

kan fjärrlånas innanför Sveriges gränser. 

 

Den begränsade sökkombinationen fick sammanlagt 60 träffar i de två databaserna. Nedan i 

Tabell 1 redovisas samtliga sökord, sökkombinationer och sökningarnas utfall i de två 

databaserna. 

 
Tabell 1 Sökmatris 

Datum 

Databas 

Nr Sökord Träffar Urval 1 

Titel 

Urval 2 

Abstrakt 

Urval 3 

Hela 

Komm-

entarer 

140409 

Cinahl 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Dementia (ämnesord) 

Behavior* (fritext) 

“Sensory stimulation” (ämnesord) 

“Sensory integration” (fritext) 

3 OR 4 

“Occupational therap*” (fritext) 

1 AND 2 AND 5 AND 6 

15 892 

22 541 

306 

23 

327 

2 684 

40 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

10 

Samtliga 

sökresultat 

i 

databasen 

begränsad

es 

(engelska, 

aged 65+) 

140409 

PsycInfo 

1 

2 

3 

4 

5 

Dementia (ämnesord) 

Behavior* (fritext) 

“Sensory stimulation” (fritext) 

“Sensory integration” (ämnesord) 

3 OR 4 

20 661 

52 335 

72 

112 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga 

sökresultat 

i 

databasen 

begränsad

es 

(engelska, 
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6 

7 

“Occupational therap*” (fritext) 

1 AND 2 AND 5 AND 6 

2 331 

20 

 

12 

 

6 

 

2 

aged 65+) 

Totalt 

(inkl 

dubblett

er) 

  60(4) 45(4) 23(3) 12(2)  

 

Urvalsprocessen utfördes i tre steg där artiklarnas titel, abstrakt och artiklarna i sin helhet 

lästes igenom [27] av de båda författarna som arbetade tillsammans för att på ett systematiskt 

sätt välja ut relevanta artiklar utifrån arbetets inklusions- och exklusionskriterier (se Tabell 1). 

 

I det första urvalet lästes samtliga 60 artiklars titlar igenom, 15 av artiklarna uteslöts och de 

45 kvarstående artiklar gick vidare till nästa urval. I det andra urvalet gick de två författarna 

tillsammans igenom de 45 artiklarnas abstrakt och 23 artiklar av dem uteslöts på grund av att 

de inte motsvarade inklusionskriterierna. Det tredje urvalet utgick från de 23 artiklarna i sin 

helhet då de båda författarna läste igenom artiklarna och uteslöt ytterligare 11 artiklar. Två 

stycken av de resterande 12 artiklarna var dubbletter. I Bilaga 1 presenteras de 10 inkluderade 

artiklarnas författare, utgivningsår, syften, deltagare, design, metoder, resultat och 

kvalitetsgranskning. 

 

Etiska aspekter och kvalitetgranskning 

I urvalet av de vetenskapliga artiklarna har etiska överväganden gjorts då författarna tagit 

hänsyn till om artiklarna har fått tillstånd från en forskningsetisk kommitté eller inte. I två 

artiklar [30, 31] kunde författarna inte utläsa om artiklarna var godkända att utföra sina 

studier. Men eftersom dessa artiklar är publicerade i kända vetenskapliga tidskrifter valde 

författarna ändå att ha med samtliga artiklar från urvalet, oavsett godkännande eller inte.  

 

Författarna har endast tagit med artiklar som enligt arbetets bestämda inklusions- och 

exklusionskriterier ska vara med i litteraturstudien, vilket innebär att författarnas egna åsikter 

inte har påverkat urvalsprocessen.  

 

Samtliga vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades enskilt av denna litteraturstudies författare 

utifrån Willman m.fl. [32] checklista av kvantitativ metod. Checklistan bestod av 17 olika ja- 

och nej-frågor, där varje ja-svar gav ett poäng och varje nej-svar gav noll poäng [32]. På 

grund av att det inte fanns någon förklaring till vad den sammanlagda poängen motsvarade, 

valde författarna att gemensamt sätta tre gränser för låg, måttlig och hög kvalitet genom att 

dela den totala poängen på tre. Artiklar som inte uppnådde 6 poäng var av låg kvalitet, måttlig 

kvalitet för de mellan 6-11 poäng och hög kvalitet för de artiklar som fick mellan 12-17 

poäng. Författarna jämförde bedömningarna med varandra för att se så de fått samma 

uppfattning om artiklarnas kvalitet. 

 

Kvalitetsgranskningen resulterade i att majoriteten av artiklarna var av hög kvalitet [30; 33; 

34; 35; 36; 37] och de resterande fyra av måttlig kvalitet [31; 38; 39; 40].  I Bilaga 1 

redovisas den enskilda kvalitetsgranskningen av artiklarna. Författarna valde att inkludera 

samtliga artiklar oavsett kvalitetsbedömningens resultat, både på grund av att samtliga artiklar 

hade vad författarna ansåg vara en tillräckligt hög kvalitetsnivå, men också på grund av det 

lilla urvalet av artiklar som denna litteraturstudie hade. 
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Dataanalys 

I en analysprocess menar Friberg [41] att vikten till en början ligger i att ha en helhetbild över 

artiklarna för att kunna få en förståelse för dess innehåll. Därför läste författarna enskilt 

artiklarna ett flertal gånger. 

 

Nästa steg i analysprocessen var att hitta skillnader och likheter mellan de olika artiklarna 

[41]. För att kunna jämföra artiklarna, i avsikt att besvara syftet, formulerade författarna 

tillsammans analysfrågor: 

 Vilken sinnesstimulerande metod användes? 

 Vem/vilka utför metoden? 

 Vart används metoden? 

 När används metoden? 

 Hur ofta användes metoden? 

 Hur länge pågick varje interventionstillfälle? 

 Vilka sinnen stimulerades? 

 Hur används metoden? 

 Vilka beteendeproblem studeras? 

 Hur utvärderades effekt? 

 Vilken effekt har den sinnesstimulerande metoden på beteendet? 

 

Med hjälp av analysfrågorna fick författarna en struktur i analysen. Författarna delade upp 

artiklarna mellan sig för att besvara analysfrågorna. Sedan jämfördes samtliga artiklar utifrån 

varje enskild fråga. Studiernas olika bedömningsinstrument har sammanställts i en matris (se 

bilaga 2) för att ge en översikt av hur de olika bedömningsinstrumenten användes.  

 

I analysprocessens sista steg sammanställs artiklarnas likheter och skillnader till olika teman 

[41]. Författarna kombinerade tillsammans ihop svaren på analysfrågorna till teman för att 

kunna redovisa resultatet på ett strukturerat sätt. De teman som framkom var 

Sinnesstimulerande metoder, Olika sätt att stimulera sinnen och Bedömningsinstrument och 

effekten på beteenden.  

 

Resultat  

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva sinnesstimulerande metoder som är 

användbara inom arbetsterapi och utifrån artiklarnas bedömningsinstrument påvisa hur dess 

effekt påverkar vanligt förekommande problematiska beteende hos personer med demens. För 

att kunna besvara syftet struktureras resultatet upp utifrån de teman som framkom under 

analysprocessen. Temat Sinnesstimulerande metoder svarar på vilken sinnesstimulerande 

metod som användes, vem/vilka det var som utförde metoden, vart metoden användes, när 

den användes, hur ofta den användes och hur lång tid varje tillfälle pågick. Under temat Olika 

sätt att stimulera sinnen beskriver vilka sinnen som stimuleras med hjälp av de olika 

metoderna samt hur varje enskilt sinne stimuleras i artiklarna. Det sista temat 

Bedömningsinstrument och effekten av beteende redovisar vilket/vilka beteenden som 

studeras, hur de olika bedömningarna har genomförst utifrån olika instrument samt vilken 

effekt dem visar på några av de vanligt förekommande problematiska beteende hos personer 

med demens som framkom i artiklarna.  

 

I Tabell 2 nedan redovisas de olika sinnesstimulerande metoderna, vilka beteenden artiklarna 

studeras och hur beteendet har förändrats utifrån effekten av de sinnesstimulerande 
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metoderna. Beteendeförändringen redovisas genom; positiv effekt (↑), negativ effekt (↓) eller 

ingen förändring (→).  

 
Tabell 2 Översikt av de i artiklarna beskrivna sinnesstimulerande metoder, beteende och beteendeförändring 

Författare (år), artikeltitel Sinnesstimulerande 

metod 
Beteende Beteende- 

förändring 

Andersson, Bird, MacPherson, McDonough & 

Davis (2011), Findings from a pilot investigation of 

the effectiveness of a Snoezelen room in residential 

care: Should we be engaging with our residents more? 

[33] 

Snoezelen Agitation, 

aggressivitet 
↑ 

Baker, Dowling, Warening, Dawson & Assey 

(1997), Snoezelen: Its long-term and short-term 

effects on older people with dementia [34] 

Snoezelen Aggressivitet, 

vandrande 
↑ 

Baker, Holloway, Holtkamp, Larsson, Hartman, 

Pearce, Scherman, Johansson, Thomas, Wareing, 

Owens (2003), Effects of multi-sensory stimulation for 

people with dementia [38] 

Snoezelen Aggressivitet, 

vandrande 
↑ 

Bédard, Landrevilleab, Voyerac, Verreaultad & 

Ve´zina (2011), Reducing verbal agitation in people 

with dementia: Evaluation of an intervention based on 

the satisfaction of basic needs [39] 

Olika 
stimuilin 

Verbal agitation ↑ 

Cohen-Mansfield, Marx, Dakheel-Ali, Regier, 

Thein & Freedman (2010), Can agitated behavior of 

nursing home residents with dementia be prevented 

with the use of standardized stimuli? [35] 

Olika 
stimuilin 

Fysisk och 

verbal agitation 
↑ 

Cornell (2004), Evulating the effectiviness of 

Snoezelen on women who have a dementing illness 

[31] 

Snoezelen Vandrande ↑ 

Diepen, Baillon, Redman, Rooke, Spencer & 

Prettyman (2002), A pilot study of the physiological 

and behavioural effects of Snoezelen in dementia [36] 

Snoezelen Agitation ↑ 

James, Mackanzie & Mukaetova-Ladinska (2006), 

Doll use in care homes for people with dementia [37] 
Dockterapi Agitation → 

Milev, Kellar, McLean, Mileva, Luthra, Thompson 

& Peever (2008), Multisensory stimulation for elderly 

with dementia: A 24-week single-blind randomized 

controlled pilot study [30] 

Snoezelen Agitation ↑ 

Wareing, Coleman & Baker (1999), Multisensory 

environments and older people with dementia... this 

article is reprinted from the British Journal of 

Therapy and Rehabilitation Vol 5(12), p. 624-9 [40] 

Snoezelen Aggressivitet 
och agitation 

↑ 

 

Sinnesstimulerande metoder  

Samtliga 10 artiklar [30; 31; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40] som ingår i denna litteraturstudie 

använder sig av olika sinnesstimulerande metoder för att reducera de vanligt förekommande 

problematiska beteenden hos personer med demens. Under rubrikerna nedan redovisas de tre 

sinnesstimulerande metoderna; dockterapi, olika stimulin och Snoezelen.  
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Dockterapi 

I en av de inkluderade studierna [37] användes dockterapi som sinnesstimulerande metod för 

att påverka det agitativa och vandrande beteende som är vanligt hos personer med demens. 

Deltagarna i studien var boende på den avdelning där interventionen utfördes. Eftersom 

dockorna var tillgängliga dygnet runt så utfördes interventionen varje dag i 12 veckor med 

hjälp av vårdbiträden på avdelningen. 

 

Olika stimulin 

Det var två av de 10 studierna [35; 39] som använde sig av olika typer av sinnesstimulerande 

aktiviteter för att försöka minska det agitativa beteendet som studiedeltagarna påvisade. De 

olika stimuli som användes var musik, magasin, kryddor, låtsasdjur [39] och riktiga barn, 

hundar, låtsasdjur, dockor, bollar, aktivitetskuddar, byggstenar, tygbok, plånbok, väska, 

pussel, blomsterarrangemang, musik och magasin [35]. Samtliga deltagare i studierna [35; 39] 

var vårdtagare på beoendena där interventionerna utfördes. 

 

Hur ofta interventionerna utfördes i studierna skiljde sig åt. I den ena studien [39] utfördes 

interventionerna sex gånger under de två veckorna som studien pågick, till skillnad mot den 

andra studien där 25 interventionstillfällen varade under tre veckor [35]. 

 

En likhet mellan studierna [35; 39] var att de i båda hade forskningsassistenter som utförde 

interventionerna. 

 

Snoezelen 

Majoriteten [30; 31; 33; 34; 36; 38; 40] av de artiklar som ingår i denna litteraturstudie 

använder sig av den sinnesstimulerande metoden Snoezelen, med syftet att försöka reducera 

det aggressiva, agitativa och det vandrande beteendet hos personer med demens. 

 

Vanligast i studierna [30; 33; 38, 40] var att deltagarna var vårdtagare på boenden där även 

den sinnesstimulerande interventionen utfördes. Det framkom också i vissa studier [31; 34; 

36] att deltagarna bodde i sina hem, men att studiedeltagarna i de flesta fall [31; 34; 36] deltog 

i någon form av daglig verksamhet på sjukhus där interventionen utfördes. 

 

Hur ofta interventionerna utfördes i studierna varierade. Det vanligaste var att 

interventionerna utfördes två gånger i veckan [31; 34; 36; 38] men det framkom att 

interventionerna utfördes mellan en gång i veckan [33] upp till tre gånger i veckan [40]. I 

studien [30] var deltagarna indelade i tre grupper där två av dessa fick behandling i 

Snoezelen-rum, den ena gruppen en gång i veckan och den andra tre gånger i veckan. 

 

Under hur lång tidsperiod som interventionerna utfördes varierades även det mellan de olika 

studierna. Antalet veckor varierade mellan tre [40] till 12 veckor [30], men majoriteten av 

studierna utförde interventionerna under fyra veckor [31; 34; 36; 38]. 

 

Det framkom också en bredare variation mellan vem/vilka det var som utförde 

interventionerna i de olika studierna. Vanligast var att det var team bestående av olika 

yrkeskategorier, såsom vårdbiträden, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, aktivitetskoordinatorer, 

psykoterapeuter, terapeuter, sjukvårds-/arbetsterapeuts-/psykologassistenter samt författarna, 

som utförde interventionen med studiedeltagarna uppdelade mellan sig [31; 33; 34; 36; 38]. 

Det kunde också vara vårdare eller anhörigvårdare som blev introducerad till metoden och 

som fick utföra sinnesstimuleringen på sin vårdtagare, då studien alltså hade en utförare till 
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varje person [40]. I de andra artiklarna var det en och samma person (arbetsterapeut eller 

Snoezelen-handledare) som utförde den sinnesstimulerande metoden på samtliga 

studiedeltagare. [30]. Det är endast i två av studierna som en arbetsterapeut enskilt eller i team 

med andra yrkesroller är med i studierna som interventionsutförare [34; 38]. 

 

I samtliga studier [30; 31; 33; 34; 36; 38; 40] där Snoezelen användes som sinnesstimulerande 

metod behandlades en deltagare åt gången vid varje interventionstillfälle utav en av alla dem 

som utförde interventionerna. Deltagarna fick själva välja vilka av Snoezelen-utrustningen 

som skulle användas för varje enskilt tillfälle i alla artiklarna [30; 31; 33; 34; 36; 38; 40].   

 

I flera av studierna [33; 34; 36; 38] så jämförs effekten av Snoezelen med kontrollgrupper där 

studiedeltagarna utför vanliga aktiviteter såsom att spela kort, titta på foton och lösa korsord. I 

en annan studie [36] så jämfördes effekten av Snoezelen med en kontrollgrupp där man 

använde interventionen Reminiscence. 

 

Olika sätt att stimulera sinnen 

I samtliga av de sinnesstimulerande metoderna så stimuleras olika sinnen för att på varierande 

sätt kunna påverka de vanligt förekommande problematiska beteenden hos personer med 

demens. Genom Snoezelen, olika stimuli och dockterapi stimuleras totalt fyra av de fem 

sinnena (hörseln [30; 31; 33; 35; 36; 38; 39; 40], lukten [33; 35; 36; 38; 39; 40], känseln [30; 

31; 33; 35; 36; 37; 38; 39;40] och synen [30; 31; 33; 35; 36; 37; 38; 39] i de olika studierna. 

Nedan redovisas hur varje enskilt sinne kan stimuleras.  

 

I en av studierna [34] framkommer inte vilken specifik utrustning som används för att kunna 

stimulera deltagarnas olika sinnen, endast att studiedeltagarna hade tillgång till ett fullt 

utrustat Snoezelenrum. 

 

Hörselstimulering 

Hörseln är ett av de sinnen som stimuleras i de studier som använder sig av de två metoderna 

Snoezelen [30; 31; 33; 36; 38; 40] och olika stimulin [35; 39]. Sinnesstimuleringen sker 

genom att personen med demens exempelvis får umgås med barn eller hundar [35] som pratar 

och skäller. Det framkommer också andra exempel på stimulin i artiklarna [30; 31; 33; 35; 36; 

38; 39; 40] som endast används som hörselstimulering, såsom att lyssna på musik genom cd-

spelare på allt från havsljud till vaggvisor. Musik eller ljud som inte tar personens fulla 

uppmärksamhet gör att personen samtidigt kan utforska andra stimuli samtidigt. Därför kan 

personens favoritlåtar i sinnesstimulerande metoder såsom Snoezelen vara för distraherande 

[38], medan det i metoden för olika stimulin [35; 39] kan ses som positivt då personen endast 

ska uppmärksamma ett stimuli per interventionstillfälle. 

 

Luktstimulering 

Att stimulera luktsinnet görs bland annat genom att använda aromaterapi under 

interventionerna [33; 36; 38; 40], exempelvis med olika doftande oljor och sprayer. I andra 

fall används också kryddor [39], lavendelpåsar [38] och blomster [35] som ett sätt att 

stimulera luktsinnet.  

 

Taktil stimulering 

Känseln är ett av de sinnen som stimuleras i samtliga av de tre sinnesstimulerande metoderna 

som studeras i artiklarna och kan stimuleras genom olika texturer (hård/mjuk, varm/kall, 

slät/grov). Främst sker taktil stimulering genom olika föremål som personen med demens ska 

hantera genom att exempelvis känna, klämma och klappa. Vanligast i artiklarna var att 
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personerna fick använda sig utav olika texturbollar [30; 31; 33; 35], låtsasdjur och dockor för 

att stimulera känseln [33; 35; 37; 39]. Men också byggstenar, blommor [35], snäckor [38] och 

spikringar [31] användes som taktil utrustning. 

 

Det framkommer också andra alternativ till taktil stimulering såsom en “Milky-way” matta av 

sammanvävda optiska fibrer som ger en mjölkliknande känsla när man går på den [31] och 

olika bekväma sittplatser (vilostol, liggande stol, vibrerande stol med fotpall) [30; 33; 36; 40]. 

För att göra det så bekvämt för personen som möjligt kan filtar och kuddar vara bra att 

komplettera den bekväma sittplatsen med [33; 36]. 

 

Visuell stimulering  
I samtliga artiklar [30; 31; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40] som ingår i denna litteraturstudie 

stimuleras deltagarnas syn på olika sätt. Vanligast var det att stimulera synen genom 

projektorer [30; 31; 33; 36; 38], bubbeltuber/-rör [31; 33; 38; 40], fiberoptiska sprayer [31; 

33; 36; 38; 40], spegelbollar [31; 33; 36; 40], fiberoptiska trådar [30; 31] låtsasdjur och -

dockor [33; 35; 37; 39]. 

 

Färger i olika former användes för att visuellt stimulera deltagarna, bland annat genom 

färgskiftande vattenpelare [30], lavalampor [40] och genom olika sorters blommor [35]. 

 

Bedömningsinstrument och effekten av beteenden 

De beteenden som studeras i de olika artiklarna är aggressivitet [33; 34; 38; 40], agitation [30; 

33; 35; 36; 37; 39] och vandrande [31; 34; 38], vilka är några av de vanligt förekommande 

problematiska beteenden hos personer med demens. Genom olika instrument kan dessa 

beteenden bedömmas i olika tidsintervaller för att se vilka kortsiktiga och långsiktiga effekter 

som de sinnesstimulerande metoderna har på beteendet. Nedan redovisas vilka 

bedömningsinstrument som används i artiklarna och de sinnesstimulerande metodernas effekt 

utifrån de tre olika beteendena. För mer information om de olika bedömningsinstrumenten, se 

Bilaga 2.  

 

Aggressivitet 

Aggressivitet är ett beteende som studeras i fyra [33; 34; 35; 40] av de studier som inkluderas 

i denna litteraturstudie. Beteendet studeras med hjälp av olika instrument (se Bilaga 2) genom 

observation och bedömning i olika tidsintervaller.  

 

Både Interact/Interact Rating Scale (IRS) [34; 38; 40] och Observation av beteende [33] 

utfördes innan, under och efter varje interventionstillfälle, medan Rehab [34; 38] och i vissa 

fall även The Behaviour Rating Scale (BRS) [34] observerade beteendet innan första 

interventionstillfället och efter sista. Rehab gjordes även efter att hälften av 

interventionstillfällena hade utförts samt vid som uppföljningen en månad efter sista 

interventionstillfället. I en av studierna utfördes istället BRS en gång i veckan under de 12 

veckorna som interventionen pågick [40]. I en annan studie användes även Behaviour and 

Mood Disturbance Scale (BMD scale) [34] för att kunna se beteendeförändringen hos 

personen, men det framkom inte när bedömningarna gjordes. 

 

För att sedan räkna ut om skillnaden var signifikant användes ett T-test [33]. Det kortsiktiga 

resultatet från före varje interventionstillfälle till efter visade både ett minskat beteenden [33; 

40], men också att det inte var någon signifikant beteendeförändring [34; 38]. Efter perioden 

med interventioner tydde resultatet på en positiv effekt på det aggressiva beteendet [34; 38; 

40].    
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Agitation 

Det agitativa beteendet studerades i flest antal studier och bedömdes både i sin helhet [30; 33; 

36; 37], men också uppdelat som verbal [35; 39] och fysisk agitation [35]. I samtliga studier 

observeras och bedöms deltagarnas agitativa beteende med hjälp av olika instrument (se 

Bilaga 2).   

 

Med hjälp av bedömningsinsturmenten Agitation Behaviour Mapping Instrument (ABMI) 

[35; 36], Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) [36], Daily Observation Scale (DOS) 

[30], The Impact Sheets [37], The Interact Scale [36], The Observer [39] och genom 

Observation av beteenden [33] kunde observatören utföra bedömningar av personens 

beteenden innan, under och efter interventionerna och därefter även följa upp 

beteendeförändringarna efter att interventionerna avslutats. Även med Clinical Global 

Impression–Improvement (CGI-I) [30] kunde beteendet observeras i olika tidsintervaller.  

 

Med hjälp av ett T-test avgjordes om beteendeförändringarna som resulterades var 

signifikanta eller inte [33]. En minskning av det agitativa beteendet visades under [35; 39] och 

direkt efter interventionerna jämfört med innan varje intervention [33; 35; 36], men den studie 

som också undersökte beteendet 15 och 30 min efter varje interventionstillfälle visade att 

effekten inte var ihållande [36]. Om man jämför behandlingsgrupperna med 

kontrollgrupperna i studierna så pekar resultaten på att den sinnesstimulerande metoden har 

en positiv effekt vid uppföljningen av beteendet [30; 36; 39]. En av studierna visade att 

interventionen inte hade någon effekt på det agitativa beteendet [37].  

 

Vandrande 

I samtliga studier [31; 34; 38] som studerade det vandrande beteendet användes olika 

observations- och bedömningsinstrument (se Bilaga 2).  

 

Både Rehab [34; 38] och The Behaviour Rating Scale (BRS) [34; 38] bedömde personens 

beteende innan första och efter sista interventionstillfället. Rehab undersökte även beteendet 

när häften av interventionstillfällena hade utförts och som uppföljningen en månad efter sista 

interventionestillfället. Även bedömningsinstrumentet Interact/Interact Rating Scale (IRS) 

[31; 34; 38] observerade personens beteende innan första interventionstillfället, men fortsatte 

att utföra bedömningar innan samtliga interventionstillfällen till skillnad mot Rehab och BRS. 

IRS observerade även beteendet under samt direkt efter varje interventionstillfälle. 

Bedömningsinstrumentet Behaviour and Mood Disturbance Scale (BMD scale) [34] användes 

även för att kunna se beteendeförändringen hos personen, men det framkom inte när 

bedömningarna gjordes. 

 

Samtliga studier [31; 34; 38] undersökte beteendet innan och efter varje interventionstillfälle, 

vilket gav blandat resultat. Majoriteten [34; 38] visade ingen signifikant skillnad mellan 

bedömningstiderna, medan en av studierna [31] visade en minskning av beteendet som höll i 

sig 30 minuter. Observationerna som genomfördes efter interventionsperiodens slut 

resulterade i att sinnesstimuleringen hade en positiv effekt på betendet som minskades [34; 

38]. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sinnesstimulerande metoder som är 

användbara inom arbetsterapi och utifrån artiklarnas bedömningsinstrument påvisa hur dess 

effekt påverkar vanligt förekommande problematiska beteende hos personer med demens. En 

tidigare litteraturstudie har gjorts för att sammanställde artiklar med bland annat 

sinnesstimulering vid demens [26]. Eftersom studiens syfte var bredare, valde författarna till 

denna studie att göra en litteraturstudie med ett snävare syfte. Dels, för att det ur ett 

arbetsterapeutiskt perspektiv finns ett behov av att veta vilken effekt olika sinnesstimulernade 

metoder har på vanligt förekommande problematiska beteenden hos personer med demens. 

Dels i sitt val av åtgärd för att kunna hjälpa personer med demens att bli mer självständiga och 

aktiva i sina vardagliga aktiviteter.  

 

Artikelsökningen gjordes i databaserna Cinahl och PsycInfo efter att ha sökt i olika databaser. 

Det var Cinahl och PsycInfo som gav flest träffar som svarade mot studiens syfte. Sökorden 

som användes var dementia, behavior*, sensory stimulation, sensory integration och 

occupational therap*. Sökorden occupational therap* och behavior* trunkerades för att få ett 

bredare sökresultat och få med relevanta böjningar av ordet istället för att använda ämnesord 

från varje databas ordlista som rekommenderas. Att använda ordet occupational therap* kan 

ha begränsat sökresultaten då artiklar som inkluderades i detta arbete inte endast skulle vara 

arbetsterapeutiska interventioner, utan även sinnesstimulerande metoder som en 

arbetsterapeut kan använda sig utav. Trots detta valde författarna att ha med ordet i sökningen 

för att reducera antalet artiklar till ett hanterbart sökresultat. Utan sökordet occupational 

therap* blev resultatet 162 träffar.  

 

Inklusions- och exklusionskriterierna användes för att specificera sökresultaten till artiklar 

som endast var relevanta utifrån syftet med arbetet. Genom att utgå från dessa blev 

urvalsprocessen strukturerad och förenklade processen för de två författarna. Författarna valde 

att endast inkludera de kvantitativa artiklarna till litteraturstudien för att dem, efter 

testsökningar, såg att majoriteten av studierna var av kvantitativ metod. Att exkludera 

kvalitativa artiklar kan ha gjort att vi dels gick miste om fler artiklar som hanterade dockterapi 

eller olika stimuli. Men också artiklar som använde sig av andra sinnesstimulerande metoder. 

 

Artikelsökningens begränsning valdes att endast begränsas med ålder 65+, trots att det även 

kunde begränsas med åldern 80+. Testsökningar gjordes för att se vilket utfall sökningen hade 

fått med att både begränsa sökningen till ålder 65+ och 80+, vilket resulterade i betydligt 

mindre sökresultat och valdes därför bort. Att begränsa sökningen med endast 65+ var det 

som var mest relevant eftersom revalensen av att drabbas av någon form av demenssjukdom 

under 65 år är väldigt låg [28]. Författarna övervägde även att begränsa sökningen till de 

senaste 10 åren för att få med den senaste forskningen. Dock var urvalet av artiklar få och för 

att kunna utgå från tillräckligt många artiklar valdes att inkludera alla artiklar, oavsett årtal. 

Eftersom några av de inkluderade artiklarna är gjorda på 90-talet [34; 40] kan vårt resultat ha 

påverkats genom att nyare forskning kan ha kommit med andra slutsatser.  

 

Checklistor användes för att analysera artiklarnas kvalité [32]. Dessa var ett bra stöd för 

författarna då de inte har någon tidigare erfarenhet av att analysera vetenskapliga artiklar. För 

att säkerhetsställa att författarna kom fram till samma kvalitetsgrad av de enskilda artiklarna 

var det viktigt att kunna diskutera ställningstaganden av de olika frågorna i checklistorna. 

Oavsett artiklarnas måttliga eller höga kvalitetsgrad valde författarna att ta del av samtliga 

artiklar på grund av att det lilla urvalet av artiklar som fanns. Om urvalet hade varit större 
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kunde artiklar med endast hög kvalitetsgrad inkluderats i studien för att få ett så pålitligt 

resultat som möjligt.  

 

Vid analysen sattes olika analysfrågor ihop som utgick ifrån arbetets syfte. Detta hjälpte 

författarna att veta vad som skulle fokuseras på när artiklarna analyserades. Utifrån 

analysfrågan om hur effekten mättes så fick författarna fram många olika 

bedömningsinstrument. För att få en översikt av dessa samt en beskrivning i hur de användes 

valde författarna att göra en matris (bilaga 2).  

 

Resultatdiskussion 

Denna litteraturstudies huvudresultat visade att sinnesstimulerande metoder kan ge en positiv 

effekt på vanligt förekommande problematiska beteenden hos personer med demens [30; 31; 

33; 34; 35; 36; 37; 39; 40]. Den kortsiktiga effekten (utifrån bedömningar gjorda innan, under 

och efter intervention) av de sinnesstimulerande metoderna visade sig i de flesta fall vara 

positiva, speciellt på det agitativa beteendet [33; 35; 36; 39]. Den långsiktiga effekten (utifrån 

bedömningar gjorda efter avslutad interventionsperiod och vid uppföljning) resulterade i att 

majoriteten av artiklarna visade ett reducerat beteende [30; 34; 36; 38; 39; 40], men en stor 

del av de studier som gjorde bedömningar efter avslutad interventionsperiod tydde också på 

att det inte fanns någon beteendeförändring efter interventionsperiodens slut [31; 33; 37]. 

 

Snoezelen var den metod som visade flest positiva resultat på vanligt förekommande 

problematiska beteenden hos personer med demens, vilket kan grunda sig i att artiklar med 

snoezelen som sinnesstimulerande metod studeras i majoriteten av artiklar [30; 31; 33; 34; 36; 

38; 40]. Även det agitativa beteendet studerades i majoriteten av studierna [30; 33; 35; 36; 37; 

39], vilket också kan vara anledningen till att just detta beteende visade flest positiva resultat. 

 

Samtliga studier inkluderade i denna litteraturstudie använder sig av studiedeltagarens olika 

sinnen för att kunna stimulera personen med mål att reducera de problematiska beteendena 

[30; 31; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40]. Vanligast i artiklarna var att stimulera synen, då det 

framkom i samtliga studier [30; 31; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40]. Även hörseln, lukten och 

känseln stimulerades i olika artiklar [30; 31; 33; 35, 36; 37; 38; 39; 40], alla sinnen förutom 

smaken. Både Hope [17] och Hughes [4] menar att stimulerande miljöer leder till att personer 

med demens får möjligheten att använda sina sinnen. Enligt Kärrman m.fl. [9] och Skovdahl 

m.fl. [19] har sinnesintryck en förbindelse med både minnen och känslor, vilket innebär att 

man med sinnesintryck från den omgivande miljön kan väcka tidigare känslor och minnen, 

men också skapa nya. Kärrman m.fl. [9] menar också att om fler sinnen stimuleras på samma 

gång, så kan fler minnen väckas. Genom att stimulera de olika sinnena kan vanligt 

förekommande problematiska beteenden hos personer med demens minskas [17], vilket även 

vårt resultat stärker [33; 31; 33; 35; 36; 37, 39, 40]. Men genom att även inkludera smaken i 

den sinnesstimulernade metoden kan möjligheten öka att fler minnen väcks, och att de 

problematiska beteendena reduceras. 

 

Enligt Kielhofner [11] är miljön uppbyggd av olika faktorer, såsom fysiska, sociala och 

kulturella, och som tillsammans med personens egen kapacitet möjliggör eller begränsar 

aktivitetsutförandet. Genom denna förståelse för hur miljön påverkar personen i aktivitet [14] 

finns också en möjlighet att påverka personens beteendeförändringar [9]. Kärrman m.fl. [9] 

menar att en lugn miljö kan göra att personer med demens istället upplever en känsla av 

trygghet och hämmar även beteendeförändringar. I samtliga artiklar [30: 31; 33; 34; 35; 36; 

37; 38; 39; 40] bygger sinnesstimuleringen på den omgivande miljön i aktiviteten och 

majoriteten av studierna resulterar i ett reducerat beteende [30; 31; 33; 34; 35; 36; 37; 39; 40]. 
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Enligt Kärrman m.fl. [9] kan en person bli mer självständig och aktiva i sina dagliga 

aktiviteter om personen stimuleras på rätt sätt (varken under- eller överstimulering). Därför 

utgår interventionsutföraren ifrån varje enskild person genom att antingen låta personen själv 

välja en sinnesstimulerande utrusting vid interventionstillfället [30; 31; 33, 34; 36, 37; 40] 

eller att interventionsutföraren utgår från personen och dennes intresse vid val av utrustning 

[35; 38; 39] för att få interventionen så individuellt anpassad som möjligt. Detta kan även 

kopplas till arbetsterapeutens klientcentrerade arbete, där arbetsterapeuten utgår ifrån varje 

enskild person och dess begränsningar genom att se till personens bakgrund och lägga 

aktiviteten på rätt nivå utifrån personens egen kapacitet [14]. 

 

I de totalt 10 artiklarna så var det endast två artiklar [34; 38] som hade med någon 

arbetsterapeut som utförde interventionerna. Enligt Kielhofner [14] har miljön en inverkande 

effekt på människans aktiviteter och som arbetsteraputer finns kunskap om hur miljön 

påverkar människan. Eftersom arbetsterapeuter besitter kunskap om miljöns inverkan på 

människan, kan arbetsterapeuten bidra med sin kunskap i studier där miljöaspekter är i fokus.  

 

De vanligt förekommande problematiska beteenden hos personer med demens kommer i 

framtiden att bli allt vanligare, då antalet personer med en demensdiagnos kommer att öka [1; 

2]. Enligt Socialstyrelsen [13] ska dem som arbetar med personer som har en demenssjukdom 

utreda vad som ligger till grund för de vanligt förekommande problematiska beteenden som 

personen kan uppvisa. En av de utlösande faktorerna till de vanligat förekommande 

problematiska beteendena hos personer med demens är under- och överstimulering [2]. Vårt 

resultat visar att sinnesstimulering kan visa positiv effekt på vanligt förekommande 

problematiska beteendena hos personer med demens [30; 31; 33; 34; 35; 36; 37; 39; 40], 

vilket är en viktig slutsats i forskningen inom demensvården. Då sinnesstimulering som åtgärd 

endast utgör en liten del av arbetsterapeutens arbete inom demensvården, i förhållande till vad 

som behövs. Genom att använda sinnesstimulerande metoder som åtgärd för personer med 

demens i större utsträckning än idag, skulle arbetsterapeuten kunna i högre grad medverka i 

behandlingen av personer med demens och på så sätt påverka de vanligt förekommande 

problematiska beteenden.  

 

Slutreflektion 

Sinnesstimulering ger möjlighet till anpassad stimulans utifrån klientens behov av aktivitet 

och avslappning, vilket också ger möjlighet att minska problematiska beteenden hos personer 

med demens. 

 

Vår slutsats är att sinnesstimulering är en viktig åtgärd för personer med demens. Dels för att 

antalet personer med någon form av demenssjukdom kommer att stiga. Men också för att det 

är vanligt för personer med demens att bli stimulerade på fel sätt (under- och 

överstimulering), vilket förvärrar beteendestörningarna och sjukdomsförloppet. 

Sinnesstimulering kommer inte att minska antalet personer med demens, men med hjälp av de 

sinnesstimulerande metoderna kan de vanligt förekommande problematiska beteenden hos 

personer med demens reduceras.  

 

Syftet med denna litteraturstudie var att att beskriva sinnesstimulerande metoder och hur dess 

effekt påverkar vanligt förekommande problematiska beteenden hos personer med demens. 

Eftersom resultatet redovisar att sinnesstimulering har en positiv effekt på de problematiska 

beteenden som personer med demens kan ha, vore det intressant att undersöka om personerna 

vars problematiska beteende har reducerats blir mer aktiva i sina dagliga aktiviteter. 
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Bilaga 1 Artikelmatris 

Författare, år Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet- 
granskning 

Andersson, Bird, 

MacPherson, 

McDonough & Davis 

(2011) [33] 

Findings from a pilot 

investigation of the 

effectiveness of a 

snoezelen room in 

residential care: should we 

be engaging with our 

residents more? 

Utvärdera effekten av MSS på 

beteenden och engagemang för 

personer med demens, under 

och efter sessioner och under en 

längre tid. 

12 deltagare 

med 

demensdiagnos 
Pilotstudie, 

kvantitativ 
Snoezelen 

Minskat beteende direkt efter varje tillfälle för 

båda interventionerna. Ingen signifikant skillnad 

mellan de olika interventionerna eller 

interventionstillfällena. Ej tillförlitlig effekt pga 

för få utförda tillfällen. 

Hög 

Baker, Dowling, 

Warening, Dawson & 

Assey (1997) [34] 

Snoezelen: Its long-term 

and short-term effects on 

older people with dementia 

Ett försök att fastställa om 

Snozelen var effektivare än 

aktivitet att ändra beteende, 

humör och kognition hos äldre 

personer med demens 

31 deltagare 

med 

demensdiagnos 
RCT-studie, 

kvantitativ 
Snoezelen 

Korts.: Ingen skillnad mellan de två 

interventionerna (snoezelen och aktivitet). 

Vandrande och aggressivitet visade ingen 

förändring hos interventionerna. 
Långs.: Stark signifikant skillnad mellan 

interventionerna. Snoezelen förbättrade 

betendena efter 8 interventionstillfällen. Aktivitet 

visade signifikant försämring från innan första 

interventionstillfället till efter åtta 

interventionstillfällen och mellan 

interventionstillfällena. 

Hög 

Baker, Holloway, 

Holtkamp, Larsson, 

Hartman, Pearce, 

Scherman, Johansson, 

Thomas, Wareing, 

Owens 
(2003) [38] 

Effects of multi-sensory 

stimulation for people with 

dementia 

Testa om MSS är mer effektivt 

än vanliga för att påverka 

beteenden, humör och 

kognitionen hos personer med 

demens 

136 deltagare 

med 

demensdiagnos 
RCT-studie, 

kvantitativ 
Snoezelen 

Korts.: Ingen skillnad mellan de två 

interventionerna(snoezelen och aktivitet). 

Vandrande och aggressivitet visade ingen 

förändring hos interventionerna. 
Långs.: Stark signifikant skillnad mellan de två 

interventionerna. Snoezelen förbättrade 

betendena efter 8 interventionstillfällen. Aktivitet 

visade signifikant försämring från innan första 

interventionstillfället till efter åtta 

interventionstillfällen och mellan interventions. 

Måttlig 

Bédard, 

Landrevilleab, 

Reducing verbal agitation 

in people with dementia: 

Identifiera personer med 

demens som visar 

26 deltagare 

med 

Signifikant förbättring under interventionen och 

vid uppföljningen 
Måttlig 
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Voyerac, Verreaultad 

& Ve´zina (2011) [39] 
Evaluation of an 

intervention 
based on the satisfaction of 

basic needs 

beteendeförändringar utifrån 

metoden olika stimulin och 

utvärdera effekten av denna 

intervention. 

demensdiagnos 
Pilot-studie, 

kvantitativ 
Olika stimulin 

Cohen-Mansfield, 

Marx, Dakheel-Ali, 

Regier, Thein & 

Freedman (2010) [35] 

Can Agitated Behavior of 

Nursing Home Residents 

with Dementia 
Be Prevented with the Use 

of Standardized Stimuli? 

Bedöma om systematisk 

presentation av olika typer av 

stimuli kunde förhindra 

agitation på ett vårdhem. 

111 deltagare 

med 

demensdiagnos 
Kvantitativ 
Olika stimulin 

Fysisk agitation var signifikant lägre vid alla 

stimulin jämfört med innan interventionen. Den 

verbala agitationen var mindre efter 

interventionen av  den levande sociala stimuli, 

uppgiftsrelaterad stimuli, läsa stimuli, 

självidentitets stimuli och musik stimuli. 

Hög 

Cornell (2004) [31] Evaluating the 

effectiviness of Snoezelen 

on women who have a 

dementing illness 

Undersöka effekten av 

Snoezelen på kvinnor som har 

en demenssjukdom och att 

fastställa effekten efter att 

behandlingen har upphört 

4 deltagare med 

demensdiagnos 
Kvantitativ 
Snoezelen 

Snoezelen hade en minskande effekt på 

vandrande på tre utav de fyra kvinnorna. 
Måttlig 

Diepen, Baillon, 

Redman, Rooke, 

Spencer & Prettyman 
(2002) [36] 

A Pilot Study of the 

Physiological and 

Behavioural Effects of 

Snoezelen in Dementia 

Utveckla en strategi för att 

kunna bedömma 

beteendeproblem hos personer 

med demens före, under och 

efter interventioner med 

Snoezelen. 

10 deltagare 

med 

demensdiagnos 
Pilotstudie, 

kvantitativ 
Snoezelen 

Positiv effekt på agitation under 

interventionstillfällena, efter sista interventionen 

och vid uppföljningen för båda interventionerna 

Hög 

James, Mackanzie & 

Mukaetova-Ladinska 

(2006) [37] 

Doll use in care homes for 

people with dementia 
Övervaka effekten av dockor i 

vårdhem för personer med 

demens 

13 deltagare 

med 

demensdiagnos 
Pilotstudie, 

kvantitativ 
Dockterapi 

Interventionen visade ingen effekt på agitation 

och en mindre effekt på vandradet (en man 

visade minskat beteende). 

Hög 

Milev, Kellar, 

McLean, Mileva, 

Luthra, Thompson & 

Peever (2008) [30] 

Multisensory stimulation 

for elderly with dementia: 

A 24-week single-blind 

randomized controlled 

pilot study 

Att undersöka om MSS 

sessioner haft positiv effekt på 

beteende i motsats till vård som 

vanligt. 

21 deltagare 

med 

demensdiagnos 
RCT-studie, 

kvantitativ 
Snoezelen 

Behandlingsgrupperna visar positiv effekt och 

signifikant skillnad mot kontrollgruppen under 

vecka 8, 12 och 24, ej under vecka 4. Ingen 

signifikant skillnad mellan de två 

behandlingsgrupperna 

Hög 



 26 

Wareing, Coleman & 

Baker (1999) [40] 
Multisensory environments 

and older people with 

dementia... this article is 

reprinted from the British 

Journal of Therapy and 

Rehabilitation Vol 5(12), 

p. 624-9. 

Undersöka effekten av MSE på 

humör och beteenden 
4 deltagare med 

demensdiagnos 
Fallstudier, 

kvantitativ 
Snoezelen 

Snoezelen minskade beteendet från innan 

interventionen till efter 3 veckor med 

intervention och innan intervention till efter 

intervention. Snozelen visar på god effekt på två 

utav de fyra männens aggressivitet 

Måttlig 

 



Bilaga 2 Bedömningsinstrument 

Bedömningsinstrument Besrkivning 

Agitation Behavior Mapping Instrument (ABMI) Observation av agitativt beteende utfört av en av 

utredarna innan, direkt efter, 15 minuter efter och 30 

minuter efter varje interventionstillfälle där varje 

observation varade i tre minuter. Vid observationen 

rankade observatören personens beteende på en skala 

mellan 1 (varje diskret förekomst av agitativt 

beteende) och 10 (konternueligt agitativt beteende) 

[36].  

 

I en annan studie observerades personens beteende 

varje dag under tre minuter innan personen 

presenterades för stimuli. Sedan observerades också 

personen varje gång personen vägrade att stimuleras. 

Personens beteende bedömdes utifrån 14 olika val i 

kategorierna fysisk eller verbal agitation av en 

forskningsassistent [35]. 

Behaviour and Mood Disturbance Scale (BMD Scale) Ett betygsformulär utvecklat för att vårdaren ska 

kunna observera och bedöma beteendet hos personen 

hemma, men som slutförs med hjälp av en 

forskningssekreterare [34]. 

Behaviour Rating Scale (BRS) Bedömning av beteendeförändring över tid i hemmet 

[34], men användes även på boenden [38]. 

Bedömningstillfällena varierade mellan studierna som 

använde instrumentet. En studie gjorde bedömningen 

innan första interventionstillfället och efter sista 

interventionstillfället [34], medan en annan studie 

utförde bedömningen en gång i veckan under 

interventionsperioden [40]. 

Clinical Global Impression–Improvement (CGI-I) Familjemedlemmar får betygsätta personens 

beteendeförbättring ifrån deras senaste besök jämfört 

med tidigare besök. Bedömningen gjordes efter fyra, 

åtta och 12 veckor, samt vid uppföljning 12 veckor 

efter avslutade interventioner [30]. 

Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI)  

 

Bedömning av det agitativa beteendet innan första 

interventionstillfälle, efter sista interventionstillfället 

och vid uppföljning fyra veckor efter sista 

interventionstillfället med hjälp av en fem 

poängsskala. Det agitativa beteendet delas upp i 

verbal, fysisk icke-aggressiv och fysisk aggressiv [36]. 

Daily Observation Scale (DOS) 

 

Bedömning av personens beteende varje timme och 

varje mellan 8.00 och 20.00 under veckan innan första 

interventionstillfället, vecka fyra, åtta, 12 och 24. 

Bedömningen gjordes med hjälp av en åttagradig 

poängskala [30]. 

Interact Rating Scale (IRS) / Interact / The Interact 

Scale 

Bedömningen utfördes under varje 

interventionstillfälle med hjälp av ett formulär med 22 

frågor där observatören sätter poäng enligt en 

femgradig skala [31; 34; 36; 38; 40].  Tydliga 
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instruktioner om hur IRS skulle användas och 

definitioner om vad vad varje svarsalternativ stod för 

fanns tillgängligt för forskaren som utförde 

observationen [31; 40]. En studie bedömde istället 

beteendet med hjälp av detta formulär både under och 

efter varje interventionstillfälle [36].  

 

En kortare version av IRS användes för att göra en 

bedömning av beteendet innan och efter varje 

interventionstillfälle med hjälp av ett formulär med 12 

frågor och svar enligt en femgradig poängskala [31; 

34; 38; 40]. I några av studierna [34; 38] som använde 

bedömningsinstrumentet IRS observerade beteendet 

tio minuter innan varje interventionstillfälle och tio 

minuter efter, medan dem i en annan studie [31] 

observerade beteendet en halvtimma både innan och 

efter varje interventionstillfälle. 

Observation av beteende 

 

Observation av personens beteende före, under och 

efter varje interventionstillfälle. Varje observation 

utfördes genom metoden 5 seconds ”on”, 5 seconds 

”of”. On – observerar personen, of – kodar de tidigare 

5 sekunderna. Innan varje interventionstillfälle 

observeras och kodas personens beteende under sex 

minuter. Under varje interventionstillfälle observeras 

och kodas personens beteende. Efter varje 

interventionstillfälle observeras och kodas personens 

beteende under sex minuter. Koderna indelas i 

störd/oengagerad, neutral, engagerad, väldigt 

engagerad [33]. 

Rehab Bedömning av beteende utifrån ett formulär där 

beteendet rankas. Bedömningen utfördes innan första 

interventionstillfälle, efter fyra och åtta 

interventionstillfället samt uppföljning en månad efter 

sista interventionstillfället [34; 38].   

The Impact Sheets Bedömning av personens beteende utifrån ett formulär 

med fem frågor där svaren rankades på en femgradig 

skala som indikerar på nivåer av aktivitet, agitation, 

upplevd lycka och interaktion med andra. 

Observationen utfördes under vecka ett, två, fyra, åtta 

och 12 utav två personal som självständigt utförde 

bedömningen [37]. 

The Observer Observation av beteende utfördes 30 minuter tre 

gånger i veckan under vecka ett till sex samt vecka 

sju. Bedömningen utfördes på en handdator där 

beteendet kodades [39]. 

 


