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Sammanfattning 

Bakgrund: Antalet äldre ökar ständigt i Sverige och med det ökar även risken 

för demens. Vid demens förekommer ofta svårigheter att uttrycka sina behov 

och det är då viktigt för vårdpersonal att vara lyhörd och arbeta 

personcentrerat. Idag finns ingen bot för demens utan fokus ligger på 

symtomlindring och omvårdnad. Därför behövs fler alternativa metoder som 

kan tillfredsställa behoven.  

Syfte: Att beskriva hur fysisk beröring som omvårdnadsåtgärd påverkar 

personer med demenssjukdom. 

Metod: Beskrivande litteraturstudie där systematiska sökningar gav sex 

vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades med inspiration av 

innehållsanalys och sammanställdes sedan i teman. 

Resultat: Tre teman framkom i resultatet: Emotionell påverkan, Fysisk 

påverkan och Påverkan på kommunikation. Beröring kunde ge ett ökat 

välbefinnande, få personen att känna sig sedd, ökade cirkulation och rörlighet 

samt kunde förbättra kommunikation och samarbete. 

Slutsats: Beröring som omvårdnadsåtgärd påverkade personen emotionellt och 

fysiskt men hade störst påverkan på kommunikationen, framförallt den icke-

verbala.  Beröring bör dock genomföras med försiktighet och lyhördhet. 

 

Nyckelord: Beröring, Demens, Kommunikation, Välbefinnande 
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INLEDNING 
Sverige har en ständigt ökande medelålder och år 2050 förväntas det bli en 

äldreboom. Redan idag finns ett stort antal äldre vilket ökar trycket på Hälso- 

och sjukvården (Statistiska centralbyrån [SCB], 2014). Med ökad ålder ökar 

risken att drabbas av demenssjukdom vilket i sin tur kan leda till försämrad 

kommunikationsförmåga (Engedal & Haugen, 1996).  När det är svårt att 

kommunicera kan aggression och agitation uppstå. Idag finns inget botemedel 

mot demens och fokus ligger på symtomlindring och god omvårdnad. För att 

kunna ge god omvårdnad krävs kunskap, förståelse och viljan att hitta 

alternativa åtgärder för att kunna främja kommunikation och öka 

välbefinnandet. Alla människor i samhället ska ha rätten att kunna förmedla sig 

och leva ett gott liv utifrån de förutsättningar som finns (Drivdal Berentsen, 

2010). 

 

Baggens och Sandén (2009) hävdar att beröring kan förmedla värme och tröst 

samt vara ett sätt att kommunicera och skapa en relation när de andra sinnena 

sviktar. Studier om beröringens betydelse har gjorts i flera grupper, även 

gruppen demens. Känseln är det sinnet som utvecklas först och 

beröringsbehovet försvinner inte med åren. Om det finns evidens för att 

beröring kan användas som omvårdnadsåtgärd för att påverka personen positivt 

och öka kommunikationen bör det implementeras mer inom vården.   

 

BAKGRUND 
Äldre 

I Sverige liksom i många andra länder ökar antalet äldre. Enligt Statistiska 

centralbyråns befolkningsprognos kommer andelen äldre (65+) att uppgå till 23 

% av landets befolkning år 2050 (SCB, 2014). Nästa steg i ålderstrappan är de 

som kallas de ”äldre äldre”, vilket innebär de över 80 år (Laslett, 1989). Det är 

i den här gruppen som hälsoproblemen ökar för de allra flesta (Romören, 

2010). Höga krav kommer ställas på omvårdnaden i framtidens äldrevård samt 

hälso- och sjukvård. Åldrandet i sig är inte en sjukdom men risken att drabbas 

av sjukdomar som demens ökar med stigande ålder. För de äldre som senare i 

livet utvecklar någon form av demenssjukdom poängteras vikten av lindrande 

behandling.  Omvårdnaden ska inriktas på att bevara och om möjligt förbättra 

allmäntillstånd och fysisk förmåga genom att bland annat möjliggöra daglig 

aktivitet som promenader eller lättare motion (Thorsén, 2010).  

 

Demenssjukdom 
Demenssjukdomar är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som drabbar 

hjärnan (Edberg, 2009). Demenssjukdom beskrivs som en förvärvad organisk 

hjärnsjukdom hos en äldre person: 
Sjukdomen kännetecknas av nedsatt mental kapacitet och medför 

svikt i psykologiska processer som minne, uppmärksamhet, 

inlärning, tänkande och kommunikation. Den kognitiva svikten 

leder till nedsatt förmåga att klara det dagliga livets aktiviteter. 

Förändrat beteende är vanligt. Tillståndet är kroniskt, går inte att 

bota och försämras ofta över tid. (Drivdal Berentsen, 2010, s.347) 

 

Det finns en mängd olika demenssjukdomar och det kan också vara en 

kombination av Alzheimers sjukdom och vaskulära förändringar. Enligt 

Folkhälsorapporten från 2009 fanns det då i Sverige 142 000 personer med 
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demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2009). Med demens följer flera symtom. 

Vilka symtom som yttrar sig beror på var i hjärnan skadan återfinns. De 

symtom som är vanligast förekommande är fysiska och verbala 

beteendestörningar som vandring, skrik, aggression (Hope, Keene, Fairburn, 

Jacoby & McShane, 1999). 

 

Demens delas upp i mild, måttlig och svår grad. Med mild demens menas den 

fas då personen själv eller någon i dennes närhet uppmärksammar problemet 

som kan vara att personen missar överenskommelser. Nästa fas är måttlig 

demens och i den här fasen har personen i större grad förlorat greppet om 

tillvaron. Kommunikationsproblem och känslan av att förlora fler och fler 

funktioner kan leda till ångest, oro, förtvivlan och ilska. Vid den tredje fasen av 

demens benämnd svår demens är personens förmåga att orientera sig mycket 

begränsad. Ordförrådet och förmågan att sortera sinnesintryck är starkt 

försämrad och personen är ofta helt beroende av vård. I den här fasen finns ofta 

stora kommunikationssvårigheter mellan personen med demens och omvärlden 

(Drivdal Berentsen, 2010). När problem uppstår och personen med demens inte 

har möjlighet att uttrycka sig eller bli förstådd kan det leda till frustration. Det 

kan yttra sig i emotionella reaktioner som aggressivitet, vandrande och verbal 

oro (Engedal & Haugen, 1996).   

 

Beteendestörningar och psykiska symtom vid demens, BPSD, är ett begrepp 

som ofta används. Edberg (2009) menar att detta begrepp bör ses som 

patientens sätt att kommunicera hellre än att se det som ett störande beteende. 

Symtomen som beskrivs som BPSD delas in i beteendemässiga och 

psykologiska. De beteendemässiga symtomen kan vara skrik, aggressivitet, 

vandrande eller plockande. Psykologiska symtom består ofta av oro, ångest, 

apati och nedstämdhet. Engedal och Haugen (1996) tar upp att även ilska eller 

fysisk aggressivt beteende förekommer, särskilt vid demenssjukdomar som 

beror på skador i frontalloberna i hjärnan. Även om problem som agitation och 

aggression varierar från mild till svår grad förekommer någon form av 

agitation hos 90 % av de drabbade (Holliday-Welsh, Gessert & Renier, 2009). 

 

Personcentrerad vård 

FN:s medlemsstater har enats om standardregler för människor med 

funktionshinder, däribland personer med demens. Reglerna lyfter fram kravet 

att alla ska ges möjlighet och tillgång till god kommunikation. En god 

kommunikation ger möjlighet till personcentrerad vård där sjuksköterskan gör 

personen delaktig och tillgodoser behoven samt skapar en bättre relation. Att 

skapa en bra relation är betydelsefullt för personens hälsa och lindring (Berg, 

2010). Socialstyrelsen (2010) definierar personcentrerad vård inom 

demensvård: 
Begreppet personcentrerad omvårdnad innebär att personen och inte 

demenssjukdomen sätts i fokus och tar utgångspunkt i den 

demenssjukes upplevelse av sin verklighet. Personcentrerad 

omvårdnad syftar till att göra omvårdnaden och vårdmiljön mer 

personlig och att förstå beteenden och psykiska symtom ur den 

demenssjukes perspektiv. Den personcentrerade omvårdnaden utgår 

från information om den demenssjukes livsmönster, värderingar och 

preferenser. (Socialstyrelsen, 2010, s.20) 
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Den som drabbas av demens mister ofta sin förmåga att göra autonoma val och 

fatta egna beslut. För sjuksköterskor innebär det en utmaning att se behoven 

samtidigt som de etiska aspekterna måste tas hänsyn till. Stora krav ställs på 

vårdgivaren att försöka kommunicera med det som finns att tillgå om orden 

inte räcker till (Drivdal Berentsen, 2010). Skovdahl, Kihlgren och Kihlgren 

(2003) skriver i sin studie att vårdgivare som strävar efter att förstå det 

bakomliggande beteendet hos personerna med demens även blir bättre på att 

hantera situationer som kan uppstå och lättare minska ångest. Wijk (2010) har 

tagit upp övrig behandling som Socialstyrelsen sammanställt. Exempel på det 

är fysisk aktivitet eller olika former av sinnesstimulering som musik, dofter 

eller beröring. De metoderna kan vara användbara inom demensvård för att öka 

kommunikationen eller tillfredsställa behov som inte har uttryckts av personen 

med demens och genom det arbeta mer personcentrerat. Att vara i relation med 

personen i ett omvårdnadssammanhang, ta hänsyn till värderingar, 

levnadshistoria och vad som är viktigt i livet och därefter anpassa 

omvårdnaden efter de förutsättningar som finns utgör grunden för 

personcentrerad vård (McCance & McCormick, 2013).  

 

Beröring 
Huden är vårt känselorgan (Beck & Tastesen, 2006). Händerna fungerar som 

en direkt kontakt mellan hjärna och omvärld med sina många känselreceptorer 

(Ardeby, 2005). Vid beröring stimuleras hormonet Oxytocin som ibland 

benämns som lugn-och-ro-hormonet. Det får oss att känna lugn, trygghet och 

välbefinnande (Beck & Tastesen, 2006).  

På 1950-talet gjorde Harry F. Harlow försök på apor för att visa på beröringens 

betydelse och det har sedan dess blivit väl dokumenterat. Numera finns det 

kunskap om att beröring är viktigt ända från födsel och det fortsätter livet ut. 

Beröring mellan människor gör att vi känner oss betydelsefulla och det stärker 

kontakten till de personer som beröringen sker mellan. För en vuxen människa 

tillfredsställs oftast beröringsbehovet genom familj, barn, vänner eller partner. 

Även om personen lever ensam så finns detta behov kvar. Det taktila sinnet är 

det som utvecklas först och lämnar oss sist (Ardeby, 2005). 

 

Inom omvårdnad är beröring en viktig och central del. Personer som befinner 

sig inom vården antingen kortare eller längre tid får oftast erfara beröring i 

olika situationer. Det kan vara allt från ett välkomnande handslag eller enkla 

omläggningar till att personen behöver hjälp med all ADL såsom matning, 

påklädning, dusch och liknande. För många kan det vara den enda fysiska 

beröring som skett under lång tid. Hur vårdpersonal använder sina händer blir 

då väsentligt (Ardeby, 2005).  

 

Beröring är ett begrepp som kan tolkas på olika sätt och det finns idag flera 

benämningar som mjuk massage, taktil stimulering, taktil massage, 

beröringsmassage och terapeutisk beröring. Ardebys ursprungliga förklaring på 

beröring ligger till grund för litteraturstudiens definition. Den innebär fysiska 

beröringar såsom lätta strykningar, cirkelrörelser, lätta tryck och omfamningar 

(Ardeby, 2005). Massageterapi har använts i flera tusen år och har under lång 

tid använts i stor grad inom idrottsmedicin och för att hantera smärttillstånd 

(Holliday-Welsh et al., 2009). Beröringsmassage är att föredra vid vård av 

svårt sjuka, äldre och barn snarare än klassisk massage där målet är att massera 
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musklerna och göra de mjukare. Vid beröringsmassage är istället syftet att 

påverka välbefinnandet (Beck & Tastesen, 2006).  

 

Problemformulering 

Att ha ett holistiskt perspektiv innebär att hela människan ska synliggöras och 

beaktas. Det finns inte bara en kropp, psyke eller en själ utan en hel människa 

(Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2009). Genom att arbeta personcentrerat och 

sätta personen och dennes behov framför sin sjukdom bevaras personens 

integritet. Kunskap och förståelse måste finnas om hur det är att vara äldre och 

hjälpbehövande för att kunna se personen bakom ”patienten”.  Vid sjukdomar 

som demenssjukdom där personen inte alltid syns bakom symtomen samtidigt 

som de har svårt att uttrycka sin vilja och sina behov är det särskilt viktigt 

(Kirkevold 2010). Idag finns ingen bot mot demens utan fokus ligger på god 

omvårdnad och symtomlindring. Det finns rekommendationer från 

Läkemedelsverket att läkemedel aldrig ska vara ett förstahandsval vid 

behandling utan att symtom bör lindras med andra åtgärder. Ofta medicineras 

äldre med en mängd olika läkemedel och med det följer många biverkningar 

som kan bidra till att förvärra tillstånd som nedsatt kognition och förvirring 

(Hylen Ranhoff & Bördahl, 2010). Författarna ser därför ett behov av fler 

effektiva och alternativa omvårdnadsåtgärder. Beröringsbehovet försvinner inte 

hos den äldre personen. Trots det praktiseras beröring som omvårdnadsåtgärd 

sällan till vardags inom demensvård. För att omvårdnadsåtgärder ska kunna 

implementeras av sjuksköterskor i den dagliga vården krävs att det finns 

evidens.  Därför anser författarna beröring vara ett angeläget ämne att studera 

som en alternativ omvårdnadsåtgärd vid demenssjukdom, dels för att förbättra 

vården men också för att öka livskvaliteten och undersöka om det kan vara ett 

sätt att öka kommunikationen.  

 

SYFTE 
Syftet var att beskriva hur fysisk beröring som omvårdnadsåtgärd påverkar 

personer med demenssjukdom.  

 

METOD 

Design 

Den design som valdes var beskrivande litteraturstudie. Litteraturstudier 

genomförs genom att systematiskt söka efter vetenskapliga artiklar i valda 

databaser. Resultatet blir då aktuell forskning inom det valda ämnet. De 

vetenskapliga artiklarna granskas och sammanställs för att kunna svara på 

utarbetat syfte (Rosén, 2012).  

 

Studien har genomförts enligt Forsberg och Wengströms (2013) beskrivning av 

hur en systematisk litteraturstudie bör genomföras. I studien utarbetades först 

en tydlig problemformulering som mynnade ut i ett syfte som var möjligt att 

besvara genom en litteraturstudie. Därefter formades en plan för studien och 

sökord och sökstrategi valdes. Genom en systematisk sökning identifierades 

vetenskapliga artiklar som kunde svara på syftet. För att underlätta översikten 

av sökresultaten sammanställdes en sökmatris som visar sökorden samt det 

slutgiltiga resultatet (se bilaga 1). Artiklarna kvalitetsgranskades och 

analyserades. Resultat sammanställdes och diskuterades. 
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Sökstrategi 
Utifrån det formulerade syftet identifierades de bärande orden Beröring, 

Omvårdnad, Välbefinnande och Demens/Alzheimer. Synonymer till de orden 

söktes fram i boken Norstedts svenska synonymordbok (Gerhardsen, 2009) för 

att kunna fånga upp fler relevanta artiklar. Synonymerna översattes sen i 

databasen SveMed+ för att få en korrekt, engelsk översättning.  

I studien valdes databaserna Cinahl, Medline och AMED. De databaserna tar 

Karlsson (2012) upp som några av de mest relevanta inom området omvårdnad. 

I respektive databas söktes sedan sökorden upp som ämnesord med hjälp av 

Cinahl Headings, Medline MESH 2014 och AMED Subjects.   

Sökningen i databaserna började med att ämnesorden söktes upp var för sig. De 

ämnesorden grupperades sedan för att underlätta fortsatt sökning. Här användes 

den booleska operatorn OR. Grupperna som bildades i Cinahl namngavs sedan 

till grupperna Beröring, Omvårdnad, Demens och Välbefinnande. I Medline 

och AMED namngavs grupperna till Beröring, Omvårdnad och Demens. 

Därefter kombinerades de grupperna med booleska operatorn AND för att få 

fram artiklar. Olika kombinationer ledde fram till resultatet.   

 

I den första kombinationen i Cinahl ingick alla fyra områdesgrupperna. Det 

resulterade inte i några artiklar. I den andra kombinationen valde vi att inte 

inkludera gruppen Omvårdnad för att se om det gav ett resultat. Det resulterade 

i endast fem artiklar. I tredje kombinationen ingick endast gruppen Beröring 

med gruppen Demens, vilket gav ett mer acceptabelt resultat på 182 artiklar (se 

bild nedan).      

 
 

I den första kombinationen i Medline ingick de tre områdesgrupperna 

Beröring, Omvårdnad och Demens tillsammans med sökordet Quality of Life. 

Det resulterade inte i några artiklar. I den andra kombinationen valde 

författarna att inte inkludera gruppen Omvårdnad för att se om det gav ett 

resultat. Det resulterade i nio artiklar. I den tredje kombinationen ingick endast 

gruppen Beröring med gruppen Demens vilket gav ett resultat på 156 artiklar 

(se bild nedan). 
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I den första kombinationen i AMED ingick de tre områdesgrupperna Beröring, 

Omvårdnad och Demens tillsammans med sökordet Quality of Life. Det 

resulterade inte i några artiklar. I den andra kombinationen valde författarna att 

inte inkludera gruppen Omvårdnad för att se om det gav ett resultat. Inte heller 

den kombinationen resulterade i några artiklar. I den tredje kombinationen 

ingick endast gruppen Beröring med gruppen Demens vilket gav ett resultat på 

11 artiklar (se bild nedan).         

 
 

För att se om det fanns ytterligare relevanta studier gjordes även en systematisk 

sökning i databasen PsycINFO. Sökningen resulterade endast i tre artiklar. Två 

av dem var artiklar som kommit fram i de andra databaserna och den tredje var 

en pilotstudie. Då inget nytt material framkom valde författarna att inte 

redovisa den sökningen i sökmatrisen.  

Begränsningar 

I Cinahl användes sökbegränsningarna ”Peer reviewed” för att alla artiklar 

skulle vara vetenskapligt granskade, ”English language” för att översättningen 

skulle bli enklare och ”Published date 2004-2014” för att få de senaste 

artiklarna. Resultatet blev 88 artiklar som gick vidare till urval 1. I Medline 

användes sökbegränsningarna ”English language” och ”Published date 2004-

2014”. ”Peer reviewed” finns ej med som avgränsning i Medline och artiklarna 

granskades manuellt efter vetenskaplig kvalitet. Resultatet blev 69 artiklar som 

gick vidare till urval 1. I AMED blev sökbegränsningarna ”Published date 

2004-2010”. Detta för att det inte gick att söka längre fram än till 2010. I 

AMED fanns heller inte begränsningarna ”Peer reviewed” eller ”English 

language” vilket innebar att även här fick artiklarna granskas manuellt. 

Resultatet blev fem artiklar som gick vidare till urval 1. 

 

Urval 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle ta upp den fysiska beröringens 

påverkan på personer med demenssjukdom. De personerna skulle vid studien 

befinna sig inom vården. Exklusionskriterier var de studier som inte 

motsvarade studiens definition av beröring. Även studier som gjorts på andra 

grupper än personer med demens exkluderades. Efter att sökbegränsningarna 

genomförts gick artiklarna igenom flera urval för att få fram relevanta artiklar 

som kunde svara på syftet. I urvalet gjordes även kvalitetsgranskningar. 
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Urval 1: I det första urvalet lästes samtliga artiklars titlar av båda författarna 

oberoende av varandra. För att kunna gå vidare till nästa urval krävdes det att 

en eller båda författarna kunde argumentera för relevansen (Rosen, 2012). De 

som inte var relevanta exkluderades. Totalt blev det 80 artiklar som gick vidare 

till urval 2.  

 

Urval 2: I detta urval lästes artiklarnas abstract för att få en tydligare bild av 

studiens tillvägagångsätt samt vad som studerats. Även här läste författarna 

abstracten var för sig för att minska risken att någon relevant artikel 

exkluderades (Rosén, 2012). Artiklar som inte uppfyllde inklusionskriterierna 

exkluderades. Det var artiklar som inte undersökte beröring eller hade en annan 

målgrupp än personer med demens. Även pilotstudier, litteraturstudier, 

tidningsartiklar och sammanfattningar över studier exkluderades. I detta urval 

exkluderas artiklar från Medline och AMED som redan fanns med från Cinahl. 

Sammanlagt exkluderades 68 artiklar och 12 artiklar gick vidare till Urval 3. 

 

Urval 3: I urval 3 lästes artiklarna i sin helhet för att se om de svarade till 

syftet. Ytterligare sex artiklar exkluderas. Fem artiklar exkluderades då det 

visade sig att den beröring som undersöktes i studien var ”Therapeutic touch”, 

en non-touch beröring av personens energifält. En artikel exkluderades då den 

visade sig vara en studie utförd på populationen personer med kognitiv svikt 

och inte personer med känd demensdiagnos. Slutresultatet blev sex artiklar som 

sedan gick vidare till kvalitetsgranskning.   

 

Kvalitetsgranskning 

Beroende på om artiklarna var av kvalitativ eller kvantitativ metod granskades 

de utifrån lämpliga granskningsmallar. De kvantitativa artiklarna granskades 

och bedömdes med stöd av granskningsmallar från Statens beredning för 

medicinsk utvärdering (SBU, 2013). De kvalitativa artiklarna granskades 

utifrån granskningsmall av Forsberg och Wengström (2013). Studierna 

bedömdes utifrån design, syfte, urval, metod, datainsamling och analys. I 

samband med detta sammanställdes en artikelmatris över artiklarnas styrkor 

och svagheter (Bilaga 2). Alla sex artiklarna inkluderades i studien. 

 

Manuell sökning 

Då sökningen i valda databaser resulterade i få artiklar gjordes en manuell 

sökning för att få fram ytterligare material. Den bestod av: 

 En sökning som gjordes på artiklarnas huvudförfattare och 

medförfattare för att se om de gjort andra relevanta studier. De artiklar 

som framkom var litteraturstudier, pilotstudier, studier som rörde andra 

ämnen än beröring samt artiklar som var äldre än tio år. Sökningen 

resulterade inte i fler artiklar.  

 Granskning av referenslistor i de valda studierna. En sökning gjordes på 

de författare som fanns som referenser. Sökningen gav endast artiklar 

som var publicerade innan 2004. 

 Granskning av andra litteraturstudiers referenser. Resultatet blev studier 

som inte svarade på syftet, hade fel grupp eller fel beröring som 

”Therapeutic touch”. 
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 En frisökning som gjordes i databasen AMED där sökordet 

”Alzheimers disease” lades till den befintliga sökningen. ”Alzheimers 

disease” AND ”Touch” gav en träff som visade sig vara en 

litteraturstudie. ”Alzheimers disease” AND ”Massage” gav en träff som 

var en artikel från 1999 vilket var för gammalt.  

 

Dataanalys 
Dataanalysen genomfördes med inspiration av metoden innehållsanalys 

beskriven i både Danielsson (2012) och i Forsberg och Wengström (2013). 

Artiklarnas resultatdelar lästes i sin helhet av båda författarna upprepade 

gånger för att skapa en överblick. Därefter markerades resultat av författarna 

oberoende av varandra som sedan jämfördes. Resultat som svarade på syftet 

och som båda författarna var överens om sammanställdes. Resultaten 

kondenserades och kodades sedan för att hitta likheter. Därefter utarbetades 

likheterna till tre teman som blev Emotionell påverkan, Fysisk påverkan samt 

Påverkan på kommunikation.  

 

Etiska överväganden 

Alla artiklar som inkluderades var etiskt godkända av etiska kommittéer eller 

motsvarande. Deltagandet var frivilligt och ett skriftligt medgivande hade getts 

av familjemedlemmar eller annan ansvarig person. Forsberg och Wengström 

(2013) skriver att etiska överväganden bör göras beträffande urval och 

resultatpresentation. Alla artiklar som ingår i en litteraturstudie ska redovisas 

objektivt och fullständigt, oavsett om de stöder eller inte stöder hypotesen.  

 

Författarna till den här litteraturstudien har strävat efter att förhålla sig 

objektiva till materialet och redovisat alla resultat som var relevanta för syftet. 

Det kan inte uteslutas att vissa resultat kan ha tolkats fel då översättning har 

skett från det engelska språket och engelska inte är författarnas modersmål. För 

att minska den risken har författarna under urvalet och analysen bearbetat 

materialet enskilt för att sedan sammanställa det gemensamt.   

 

RESULTAT 
Under analysen framkom tre teman, Emotionell påverkan, Fysisk påverkan och 

Påverkan på kommunikation.  

 

Emotionell påverkan 

Flera deltagare visade att de kände sig bekräftade i sin situation genom att bli 

sedda. Känslor som framkom var känslan av att vara viktig för någon och att få 

känna sig omtyckt. I de tillfällen där kommunikation tidigare varit svår 

upplevde deltagarna en förbättrad förbindelse med personalen och de kunde 

känna omtanke. Genom att få tillfredsställt behov som de inte kunde sätta ord 

på upplevdes välbefinnande och lugn (Nicholls, Chang, Johnson & 

Edenborough, 2013). 

 

Välbefinnande uttrycks på flera sätt i studierna. I en studie beskrevs det fysiska 

välbefinnandet som uppstod av att bli berörd genom taktil stimulering. En 

deltagare sa att det kändes skönt att få sina ben masserade: ”Berit expressed a 

feeling of well-being to her caregivers during tactile stimulation” (Skovdahl, 
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Sörlie & Kihlgren, 2007, s. 166). Vårdpersonal upplevde även samma deltagare 

som mer fridfull under och efter stimuleringen. Ökat välbefinnande kunde även 

ses i situationer där taktil stimulering gavs till deltagare som kände sig ledsna 

och grät och där beröringen kunde fungera som en tröst (Skovdahl et al., 2007). 

Ett annat sätt att iaktta ett ökat välbefinnande beskrevs i en studie där en person 

som tidigare upplevts mycket aggressiv av familj och vårdpersonal, efter 

massage och beröring visade kärlek och ömhet till personen som hade berört 

henne (Nicholls et al., 2013).  

 

Att känna tillfredsställelse var ett annat resultat som framkom. Efter en stunds 

massage fick vårdgivaren ett leende och kvinnan hon masserat tog hennes hand 

och höll den mot sitt hjärta (Nicholls et al., 2013).  En deltagare uttryckte att 

han uppskattade den taktila stimuleringen genom att skrika av glädje när han 

erbjöds taktil stimulering. Efter fyra veckors intervention visste han vad det 

innebar och lade sig ned i sängen och blundade omgående.  Ofta somnade han 

under stimuleringen (Skovdahl et al., 2007). 

 

Trygghet var en känsla som kunde tydas hos deltagarna i studien av Nicholls et 

al. (2013).  Efter en tids intervention kunde en av deltagarna räcka fram sina 

händer mot vårdgivaren och med ett välkomnande leende visa att hon ville ha 

kontakt. Hon bjöd in vårdgivaren till kontakt genom att ta på dennes ansikte, 

händer och kropp.  

 

Att bli bekräftad och bli sedd genom beröring hade även förmågan att kunna 

öppna upp andra känslor hos deltagarna än välbefinnande och lugn. Personal 

beskrev hur en deltagare efter några veckor med taktil stimulering kunde bli 

mer känslosam, bli ledsen och gråta vid tillfällen under interventionen 

(Skovdahl et al., 2007). En liknande situation beskrevs i studien av Nicholls et 

al. (2013) där ett beröringstillfälle hade effekten att öppna upp en helt annan 

känsla hos personen än personalen förväntade sig. Efter beröring och kontakt 

visade sig känslor av ömhet och kärlek istället för ilska och oro. Att bli 

bekräftad som person och känna sig sedd verkade då öppna upp dörrar för att 

våga visa mer av sin person. Även känslor av förvirring och misstänksamhet 

dök upp i Skovdahl et al. (2007) studie när den taktila stimuleringen skulle ges: 

”The first time Erik received tactile stimulation he communicated that he found 

it strange and could not fully understand why the caregiver was touching him” 

(s.167). Enligt vårdpersonalen var det ett resultat av att deltagaren ibland hade 

haft svårt att förstå syftet med interventionen eller inte kunnat ta till sig 

informationen om vad som skulle ske. Det skedde speciellt de första gångerna 

interventionen genomfördes. I vissa fall behövdes den taktila stimuleringen ges 

vid fler tillfällen innan deltagaren kunde slappna av och uppskatta beröringen. 

 

Fysisk påverkan 

Beröring kunde påverka sömnen på ett positivt sätt. Deltagarna i en studie blev 

lugnare och upplevdes mer avslappnade både under och efter att den taktila 

stimuleringen. Nästan alla deltagare i studien kände sig så avslappnade att de 

somnade under sessionen och kunde sova upp till 150 minuter efter det att 

taktil stimulans gavs. För en deltagare kunde den taktila stimulansen vara så 

avslappnande att hon somnade trots att hon hade varit mer verbalt orolig vid 

start än hon brukade vara. För en annan var stimulansen tillräckligt 
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avslappnande för att deltagaren skulle somna trots aggressivitet och rastlöshet 

(Skovdahl et al., 2007). 

 

Hjärtfrekvens och blodtryck mättes före och efter interventionen med beröring 

i en studie som eventuell stressindikator. Resultatet blev att det inte var någon 

signifikant skillnad i grupperna utan båda grupperna fick ett sänkt blodtryck 

och hjärtfrekvens. Slutsatsen blev då att beröring inte hade någon effekt på 

blodtryck och hjärtfrekvens (Moyle et al., 2014). I en annan studie mättes 

eventuell stressnivå med hjälp av proteinet CgA som togs via salivprov före 

och efter beröringsinterventionen. Efter interventionen fanns en signifikant 

sänkning av proteinet hos alla deltagarna i interventionsgruppen i förhållande 

till kontrollgruppen (Suzuki et al., 2010).  

 

En annan fysisk reaktion som kunde ses av beröring var ökad och förbättrad 

cirkulation. En deltagare sa att fötterna kändes mer levande efter taktil 

stimulering. De blev varmare och rörligheten förbättrades. Även personal 

uppfattade den ökade rörligheten hos personen (Skovdahl et al., 2007).  

 

Påverkan på kommunikation 

Flera i vårdpersonalen beskriver att de upplevde en ”closer closeness” till 

deltagarna under den taktila stimulansen. Efter beröringen kändes det som att 

relationen de emellan hade blivit varmare och närmare. En närmare relation 

ledde även till att kontakten blev bättre och att det var lättare att lära känna 

deltagaren på ett sätt som inte var möjligt innan. Beröringen och den delade 

upplevelsen gjorde att känslan av gemenskap förstärktes (Skovdahl et al., 

2007). Personal i en studie berättade om ett speciellt tillfälle där en person som 

tidigare varit aggressiv istället efter massage och orden ”I love you” (Nicholls 

et al., s. 575), tar tag i personalens hand och håller den mot sitt hjärta. 

Beröringen och orden väckte starka emotionella känslor hos båda och 

personalen upplevde att det stärkte relationen. De kände att de kunde interagera 

bättre när de fick ett positivt gensvar och att personens gest hade varit ett sätt 

att kommunicera utan ord (Nicholls et al., 2013). 

 

Beröring som omvårdnadsåtgärd har visat sig ha verkan på fysisk aggressivitet 

såsom sparkar, slag, bitande, puttande, kastande hos personer med 

demenssjukdom i flera av studierna. I Fu, Moyle och Cooke (2013) studie där 

aromaterapi och handmassage som omvårdnadsåtgärd studerades kunde de 

efter sex veckors intervention se en minskning av aggressiva beteenden med 

hjälp av mätinstrumentet Cohen-Mansfield Agitation Inventory-Short Form 

(CMAI-SF). Dock minskade det i både interventions- och kontrollgrupp. I 

studien av Hicks-Moore och Robinson (2008)  gjordes tre interventioner. Den 

ena var interventionen handmassage, den andra var att lyssna på sin 

favoritmusik och den tredje var att få handmassage samtidigt som de fick 

lyssna på sin favoritmusik. Resultatet visade att när deltagarna endast fick 

handmassage minskade aggressiviteten före och efter intervention. Dock har 

studien slagit ihop alla tre interventioner och resultatet blev då att aggressivitet 

inte minskat signifikant över tid. Däremot fanns det en minskning jämfört med 

kontrollgruppen. En tydlig skillnad fanns i resultatet i Suzuki et al. (2010) 

studie. Där hade personer med demens fått taktil massage under sex veckor och 

aggressiviteten var det som hade minskat mest. Minskad aggressivitet visade 
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sig även i Nicholls et al. (2013) där en deltagare som i vanliga fall var mycket 

aggressiv gentemot vårdpersonalen och familjemedlemmar inte alls uppträdde 

aggressivt efter att ha fått massage. Efter massagen var det möjligt att vara nära 

personen utan att nyp, sparkar eller slag förekom. Istället visade personen 

kärlek och omtanke gentemot den person som hade utfört massagen. 

Personalen i studien av Skovdahl et al. (2007) upplevde att för en av deltagarna 

hade beröring störst effekt om han hade varit upprörd eller ilsken. Vid de 

tillfällena hade stimuleringen haft störst verkan och då lugnat personen. En 

annan deltagare upplevdes mindre aggressiv under tiden den taktila 

stimuleringen utfördes.   

 

Det fanns en signifikant minskning av den verbala oron över tid. Här 

definierades verbal oro som klagan, upprepningar, skrik, negativitet och önskan 

om uppmärksamhet. För icke-aggressiva beteenden fanns en signifikant effekt 

över tid som visade att efter intervention minskade beteendet snabbt och höll 

sig sedan stabilt. Hit räknades planlöst vandrade, rastlöshet, motorisk oro och 

orienteringssvårigheter. Resultatet var att handmassage visade en sänkning av 

både aggression, fysisk icke-aggression och verbal oro (Hicks-Moore & 

Robinson, 2008). I studien av Fu et al. (2013) kunde en minskning av verbal 

oro och icke-aggressiva beteenden ses, dock fanns minskningen även i 

kontrollgruppen och kan inte härledas till just interventionen handmassage. I 

studien av Skovdahl et al. (2007) upplevdes deltagarna som mindre oroliga av 

personalen, att de kunde prata mer med deltagarna och att de fick en öppnare 

dialog. Den icke-verbala kommunikationen ökade.  En av deltagarna som i 

början av studien var orolig blev betydligt lugnare efter ett par veckor. Dels 

berodde det på att hon behövde tid på att förstå vad som skulle hända men när 

hon väl visste det var den taktila stimuleringen till stor hjälp. Även vid de 

tillfällen hon var arg eller upprörd kunde den taktila stimuleringen hjälpa henne 

att slappna av. 

 

Beröring påverkade även relationen till personalen och kunde förbättra 

samarbetet. Vårdpersonal berättar hur en session med massage hade gett en 

ökad kontakt och en djupare relation till deltagaren. Den fysiska kontakten 

hade sen påverkan på samarbetet och personalen rapporterade att efter 

interventionen kunde även vardagliga göromål så som tvättning, påklädning 

och ombyten kännas enklare (Nicholls et al., 2013). Ett liknande resultat kom 

fram i studien av Skovdahl et al. (2007). Där uppgav personalen att det blev 

lättare att interagera med personerna med demenssjukdom. Efter att 

interventionen med taktil stimulering startade blev samarbetet mer präglat av 

positivitet och de fick en bättre relation.  

 

Resultatsammanfattning 
När beröring användes som en omvårdnadsåtgärd visade det sig kunna påverka 

personen med demenssjukdom på flera plan. Den emotionella påverkan som 

kunde ses var att personen fick ett ökat välbefinnande och upplevde en större 

trygghet. Beröringen gjorde även att de visade att de blev bekräftade och kände 

sig sedda. Beröringen kunde ibland öppna upp andra känslor som sorg men 

kunde då fungera som tröst. När personen hade svårt att förstå informationen 

och syftet med interventionen kunde beröringen även leda till känslor av 

misstänksamhet och förvirring. Beröring påverkade fysiskt genom att öka lugn 
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och ge avslappning så att personen kunde vila eller somna. Stimuleringen 

ökade även cirkulationen och gav en bättre rörlighet. Viss påverkan på stress 

förekom också. Störst påverkan hade beröring på kommunikationen, 

framförallt den ickeverbala som kunde visa sig som beteendestörningar. 

Aggressivitet, verbal oro och icke-aggressiva beteenden som vandrande och 

plockande minskade. Personalen rapporterade att beröringstillfällena ledde till 

att relationen de emellan blev varmare och närmare, att de fick en ökad 

kontakt, bättre interaktion och samarbete med personen med demens. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet i arbetet formades efter tankar på om något så lättillgängligt som 

beröring kunde vara en naturlig del i omvårdnaden av äldre med 

demenssjukdom. Författarna tror att det idag ligger ett stort fokus på teknik och 

effektivitet i vården och människan kanske inte alltid syns. 

 

Designen som valdes var en beskrivande litteraturstudie där vetenskapliga 

artiklar söktes fram genom systematiska sökningar i valda databaser. 

Databaserna valdes efter ämnet omvårdnad och blev Cinahl och Medline. 

Dessutom användes databasen AMED, en databas där artiklar med alternativa 

metoder finns (Karlsson, 2012). Sökorden valdes utifrån syftet. Redan under 

arbetet med projektplanen inför uppsatsen visade det sig att en sökning på 

endast de meningsbärande orden i syftet inte gav tillräckligt resultat och därför 

lades synonymer till i sökningen. Sökorden och synonymerna översattes sedan 

för att sen bli ämnesord i respektive databas. Eventuellt kan något synonymt 

ord ha missats och därför inte ingått i sökningen men författarna anser ändå att 

allt material bör ha kommit fram av alla de orden som användes vid sökningen. 

I sökningen har ämnesordet ”Quality of Life” använts trots att det inte ingår i 

syftet. I det ursprungliga syftet fanns välbefinnande med som en del och 

översattes till ämnesordet ”Quality of Life”. Författarna valde att omformulera 

syftet och ta bort ordet välbefinnande för att vara mer objektiva i sökningen 

och inte föregå resultatet. När syftet omformulerades under arbetets gång 

skulle ämnesordet ”Quality of Life” tagits bort. Då det var sökningarna på 

gruppen Beröring och gruppen Demens som resulterade i artikelresultatet och 

utfallet på antal artiklar inte påverkades av sökordet ”Quality of Life” valde 

författarna att ändå redovisa den sökningen som gjordes och som ligger till 

grund för de valda artiklarna som finns med i studien. Databasen PsycINFO 

lades till sökningen för att eventuellt få fram ytterligare artiklar. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013) är det en databas som täcker psykologisk 

forskning inom medicin och omvårdnad och då kunde tillföra fler relevanta 

artiklar. Där framkom endast artiklar som redan sökts fram i de andra 

databaserna. Alternativt skulle författarna kunnat lägga till databasen SveMed+ 

men då den endast täcker Nordisk forskning valdes den bort.  

Det valda ämnet visade sig vara relativt smalt eftersom författarna haft 

svårigheter att få fram relevanta studier. Studier som gjorts om beröring 

handlade ofta om undersökningar på andra grupper än äldre med 

demenssjukdom och syftet har ofta varit att smärtlindra. Mycket forskning 

inom ämnet gjordes före år 2004. Författarna valde tidsbegränsningen 

”Published date 2004-2014” med syftet att sammanställa aktuell forskning. Det 
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med anledningen att forskningsmetoder utvecklas och en sökning med 

tidsbegränsning möjliggjorde att de artiklar som sökningen resulterade i 

eventuellt var gjorda med förbättrade metoder anpassade för denna komplexa 

grupp. Om författarna hade ändrat tidsintervall kunde materialet till resultatet 

blivit större. Ett större material hade även kunnat påverka studiens resultat. 

Efter studiens genomförande insåg författarna att tidsbegränsningen var en av 

svagheterna i sökningen. Inför framtida forskning anser författarna att 

sökningen bör göras med ett större tidsintervall för att kunna jämföra 

forskningsmetoder och kvalitet.  

 

Inklusionskriterier var artiklar som tog upp beröring på personer med 

demenssjukdom som befinner sig inom vården. Flera artiklar sorterades bort 

för att de handlade om en annan form av beröring än den författarna var ute 

efter.  Att beröra någon med hjälp av tanke eller energifält svarade inte på 

syftet. Även artiklar som riktade sig till andra grupper än personer med 

demenssjukdom exkluderades. Studier fanns där populationen var äldre men 

utan demenssjukdom, cancersjuka och palliativa. De exkluderades eftersom 

författarna var intresserade av beröring hos äldre med demenssjukdom. En 

artikel som framkom och som först gick vidare i urvalet handlande om 

populationen personer med kognitiv svikt. Författarna valde att inte ta med den 

för att personerna i studien inte hade en fastställd demensdiagnos utan riktade 

in sig på personer med kognitiv svikt överlag. Eftersom det önskades ett större 

material gjordes en manuell sökning på de redan valda artiklarnas 

huvudförfattare och medförfattare för att se om andra relevanta studier gjorts. 

En del träffar framkom men då studierna var äldre än tio år exkluderades de.  

Nästa steg var att granska referenslistor i de valda artiklarna för att se om det 

kunde ge något mer. Även den sökningen resulterade i äldre studier. Det tredje 

steget blev då en granskning av andra litteraturstudiers referenser. Där 

framkom endast artiklar som inte svarade på syftet eller hade fel målgrupp. En 

frisökning gjordes också i databasen AMED där sökordet ”Alzheimers disease” 

lades till den befintliga sökningen. Det resulterade i en artikel som inte 

inkluderades i studien eftersom även den var publicerad innan 2004. Då den 

manuella sökningen inte gav fler artiklar samt för att utesluta att relevanta 

artiklar fallit bort under de tidiga urvalen valde författarna att gå igenom den 

ursprungliga sökningen en gång till. Titlar och abstracts lästes återigen enskilt 

av författarna för att sedan diskuteras om de gick vidare i urvalen. Samma 

resultat framkom även under den andra granskningen och författarna anser att 

de troligen funnit de relevanta artiklar som publicerats och att de har tagits med 

i studien. 

 

Artiklarna kvalitetsgranskades efter mallar i Forsberg och Wengström (2013) 

samt från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2013). När 

författarna kvalitetsgranskat de valda artiklarna resulterade det i varierad 

kvalitet. I den här studien har alla artiklar tagits med som svarat på syftet. Det 

är en svaghet i studien att inte alla inkluderade artiklar är av hög kvalitet. Hade 

utfallet blivit annorlunda och författarna hade fått ett större material att arbeta 

med från början hade artiklar med lägre kvalitet valts bort.  

 

Analysen genomfördes med inspiration av metoden innehållsanalys beskriven i 

både Danielsson (2012) och i Forsberg och Wengström (2013). Artiklarnas 
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resultatdelar lästes i sin helhet av båda författarna upprepade gånger. Därefter 

markerades resultat av författarna oberoende av varandra som sedan jämfördes. 

Resultat som svarade på syftet och som båda författarna var överens om 

sammanställdes. Genom att inte dela upp arbetet utan att analysera och 

bearbeta samma material och sedan jämföra det med varandra minskades 

risken för att resultaten blivit feltolkade (Henricson, 2012). Flera områden gick 

in i varandra men författarna försökte bearbeta resultaten även om de inte alltid 

var tydliga. Det går inte att utesluta att författarna kan ha tolkat resultat fel, 

särskilt i de kvalitativa texterna där tolkning är enda sättet att sammanställa ett 

resultat.  

 

Artiklarna i litteraturstudien är till majoritet kvantitativa men även kvalitativa 

studier ingår. De kvalitativa studiernas resultat baseras på både deltagarnas 

känslor och uttryck men resultat hämtas även från personalens iakttagelser. 

Orsaken kan dels vara svårigheter att få korrekta uppgifter från deltagarna men 

också en hel del etiska aspekter. En styrka med kvalitativ metod är att det blir 

mycket information som kan stärka trovärdigheten på studien. Allt kan ju inte 

redovisas med mått eller siffror. Känslor och upplevelser kan vara relevant och 

viktig information.  

 

Uppsatsens styrka ligger i den grundliga och systematiska sökningen. Med 

många sökord i flera olika kombinationer, en omfattande manuell sökning i 

tillägg till frisökning anser författarna att de gjort vad de kunnat för att finna 

relevant material. Genom att ha ett tydligt syfte som utgångspunkt har inga 

artiklar inkluderats som befinner sig i periferin utan alla artiklar som använts i 

studien har tagit upp fysisk beröring på målgruppen personer med fastställd 

demens. Inga studier som frångått detta har tagits med. Det anser författarna 

vara en styrka i studien.  

 

Författarna anser att det kan vara en svaghet i studien att sökningen resulterade 

i så få artiklar att alla relevanta artiklar inkluderades trots varierad kvalitet. Att 

genomföra studier med gruppen personer med demenssjukdom innebär etiska 

problemställningar men också svårigheter att få fram deltagarnas känslor och 

åsikter. Det är en komplex grupp och studier måste genomföras med ett gott 

syfte och respekt för individens integritet. Att vara gammal och oförmögen att 

klara sig på egen hand ställer stora krav på forskarnas objektivitet och med 

vilka verktyg de väljer att utvärdera effekterna av en intervention. De 

aspekterna anser författarna ligga till grund för att forskning inte utförs i så stor 

utsträckning i demensgruppen. I de studier där resultatet inte visade en 

signifikant skillnad på beröring som omvårdnadsåtgärd anser författarna att det 

är viktigt att ha i åtanke den möjliga påverkan som sker hos varje enskild 

individ. Allt kan inte mätas eller redovisas och här är ett objektivt positivt 

resultat från en individ ett gott resultat. Det är den personcentrerade vården 

som ska vara i fokus, vem och vad som är viktigt för personen framför oss. Då 

materialet var litet hade författarna inte möjlighet att välja artiklar efter 

fördelning på män och kvinnor eller i vilka länder som studien utförts i. Det 

resulterade i att fem av sex artiklar hade övergripande kvinnor som deltagare 

och endast en studie hade motsatsen. I studierna har de som utfört beröringen 

till största del varit kvinnor och resultaten speglar då situationer där en kvinna 

berör en annan kvinna. Resultaten hade eventuellt kunnat vara annorlunda om 



 

15 
 

beröringen utfördes av en man på en kvinna men även av en man på en annan 

man. Artiklarna som inkluderades i studien är gjorda i Japan, Australien, 

Kanada och Sverige. Det anser författarna vara en bra fördelning för att kunna 

ge en bättre internationell bild än om alla var från samma kontinent. I vissa 

studier förekom även större bortfall och bortfall som var tveksamt redovisat. 

Flera av studierna hade inga flödesscheman över bortfallen utan redovisade 

endast delar av bortfallet i text.  Att dra slutsatser hur bortfallet påverkat 

resultatet blir då en svårighet och författarna fick tolka resultaten med 

försiktighet (Billhult & Gunnarsson, 2012). 

 

Resultatdiskussion  

Idag är det många äldre som lever med en demenssjukdom. En av de viktigaste 

delarna i en god vård är ett nära och gott samarbete mellan personen med 

demens, de närstående och sjukvårdspersonal. En grundlig yrkeskunskap kan 

hjälpa till att skapa copingupplevelser för dessa människor men också stödja 

och uppmuntra för att främja hälsan och välbefinnandet (Drivdal Berentsen, 

2010).  

Resultatet visar att beröring påverkar personen emotionellt på flera plan. Ett 

ökat välbefinnande och en ökad känsla av trygghet var känslor som visade sig 

efter beröringen. Att metodiskt och med stor lyhördhet använda sig av en 

stunds massage visade sig i de flesta fall vara en effektiv omvårdnadsåtgärd för 

att öka välbefinnandet och få personen att känna sig sedd och bekräftad. 1992 

trädde Ädelreformen i kraft, Ädel-50. Ett projekt för att öka kvaliteten inom 

demensvård var att införa taktil massage och i samband med det 

sammanställdes rapporten ”Taktil massage” (Socialstyrelsen, 1997). Resultatet 

i rapporten visade samma resultat som i denna studie, att taktil massage ökade 

livskvaliteten och förbättrade välbefinnandet hos personer med demens. 

Beröring är ett av de grundläggande behoven och mänsklig kontakt 

underskattas eller glöms ofta bort (Ardeby, 2005). När beröring kan påverka en 

persons välbefinnande och ge trygghet är det viktigt att det lyfts fram inom 

vården. Att bli sedd som människa var det som upplevdes som viktigast för 

många visade en utvärdering från Vidarkliniken (Carlson & Falkenberg, 2007). 

I en studie av Skovdahl et al. (2003) visade resultaten att frustration minskade 

när personen kände sig uppskattad och respekterad. Bli sedd och känna sig 

bekräftad är viktiga delar i den personcentrerade omvårdnaden och bör alltid 

eftersträvas anser författarna.  

När personerna hade svårt att förstå interventionen kunde de reagera med 

känslor som misstänksamhet och förvirring och det krävdes att interventionen 

utfördes vid fler tillfällen innan de slappnade av. Beröring kunde även göra 

personerna mer känslosamma, vilket kunde visa sig som gråt. Drivdal 

Berentsen (2010) skriver att vid nedsatt förmåga att kommunicera kan 

stimulans leda till att andra känslouttryck tar vid. Det resultatet var inget 

författarna hade väntat sig men för tankarna åt att beröring även kan påverka på 

ett djupare plan. Därför bör vårdpersonal som utför beröring ha det i åtanke och 

vara lyhörd inför personen för att behålla integriteten. I alla relationer och i 

möten mellan människor finns makt involverat, särskilt i 

omvårdnadssituationer. Speciellt vid demenssjukdom kan det finnas risk för 

missuppfattningar och feltolkningar vilket kan uppfattas som maktmissbruk. 

Hur en situation uppfattas kan härledas till både till personens 
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uppfattningsförmåga men också till vad som finns personens bagage (Lindahl, 

Skyman & Fryklund, 2009). 

Beröring kunde även påverka personen fysiskt på flera sätt. Beröringen gjorde 

att personerna upplevdes lugnare av personalen. Det stöds av Gånemo och 

Lindholm (2009) som skriver att det länge varit känt att beröring har en positiv 

verkan på människor. I en studie av Morhenn, Beavin och Zak (2012) visar det 

att beröring och massage ökar mängden av hormonet Oxytocin som ofta 

benämns som ”lugn-och-ro-hormonet”. Vidare skriver Gånemo och Lindholm 

(2009) att vuxna som får taktil stimulering sover bättre, något som även 

visades i resultatet där flera av deltagarna kunde somna under 

beröringstillfällena. Den avslappnande effekten var så stark att vissa kunde 

somna trots att de hade varit väldigt oroliga innan sessionen och att de sedan 

kunde ta en lång vila efteråt. Avslappning och vila är viktigt för att kunna 

återhämta sig, komma i balans och minska oro. Sömnbrist kan minska 

livskvaliteten och förvärra sjukdomstillståndet. Det kan även öka risken för 

depression, ångest och humörsvängningar som ilska, nedstämdhet och irritation 

som är vanliga symtom vid demens. Att genom beröring kunna ge personen 

möjlighet till en stunds vila och avslappning är ett sätt att arbeta 

personcentrerat och hälsofrämjande (Asp & Ekstedt, 2009). 

Även cirkulation och rörlighet upplevdes förbättrad efter att personerna fått 

taktil massage. Det resultatet var förväntat av författarna då lätt massage och 

taktil stimulering har använts länge för att främja en god blodcirkulation (Björo 

& Torvik, 2008). Då rörelseförmågan ofta är påverkad hos äldre (Laegdheim 

Helbostad, 2008) är det viktigt att använda sig av omvårdnadsåtgärder som kan 

främja rörligheten, något som beröring har visat sig kunna göra. När resultatet 

ökad cirkulation beskrevs av deltagare kunde de uttrycka att benen kändes 

varmare och mer levande trots förlamningar. Socialstyrelsens rapport ”Taktil 

massage” (Socialstyrelsen, 1997) tar upp att beröring ökar personens 

kroppskänsla. Känslan av att känna var kroppen tar vid och var den slutar är 

betydelsefullt för personer som har en förlamning eller har nedsatt funktion i 

vissa kroppsdelar. 

 

Resultatet visar att beröring inte hade effekten att sänka hjärtfrekvens och 

blodtryck eftersom det skedde en minskning även i kontrollgruppen. Detta 

anser författarna kunna härledas till en eventuell placebo-effekt, att stress 

minskades enbart av närvaron av en annan person. När minskning av stress 

istället mättes med hjälp av proteinet CgA som stressparameter visade 

resultatet att stressen hade minskat efter beröring. Om beröring kan minska 

stress hos personer med demens är alltså tvetydigt. Ett ökat blodtryck eller en 

höjd hjärtfrekvens kan vara ett mått på att kroppen upplever stress (Sand, 

Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007).  

Kommunikationen upplevdes bättre mellan personen med demenssjukdom och 

personal efter interventionen beröring. Det ledde i sin tur till en ökad förståelse 

och känsla av gemenskap. Både personal och närstående berättade om känslan 

av att nå fram till personen med demenssjukdom som en viktig faktor som 

upplevdes positiv. Även interaktionen förbättrades vilket hjälpte till att stärka 

både deltagarna och personalen. Det ickeverbala språket kunde lättare uppfattas 

av personalen vilket ledde till att samspelet blev bättre. Rapporten ”Taktil 
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massage” (Socialstyrelsen, 1997) styrker det då resultatet i den var att beröring 

gjorde att samarbetet förbättrades och personalen lättare kunde förstå den icke-

verbala kommunikationen. Även i studien av Sansone och Schmitt (2000) 

beskriver 71 % av personalen att beröring ökade deras förmåga att 

kommunicera med vårdtagarna. Enligt Drivdal Berentsen (2010) kan problem 

att kommunicera vara något som upplevs svårt i omvårdnaden. Vid demens 

förekommer ofta ett förminskat ordförråd och det kan vara en utmaning för de 

som utför omvårdnaden. Det blir desto viktigare att personalen kan tyda det 

personerna förmedlar och uppmärksammar det som uttrycks på annat sätt än 

med ord.  

I resultatet visades att beröring minskade beteendestörningar som aggression, 

agitation och verbal oro, både omfång och i några fall även över tid. Hos en del 

försvann de helt. Sansone och Schmitt (2000) studie visade att beröring 

minskade oro och ångest. Liknande resultat framkom även i studien av 

Holliday-Welsh et al. (2009) där massage gav minskad fysisk oro som 

vandring och minskad verbal oro. Att det var just den verbala oron som 

minskade mest av beteendestörningarna anser därför inte författarna vara 

förvånande. Beteendestörningar som aggression, agitation och verbal oro kan 

vara ett sätt att försöka kommunicera i brist på ord. Orsakerna kan vara många 

men frustration och brist på bekräftelse är ofta bakomliggande faktorer 

(Edberg, 2009). Att aggression inte minskade lika mycket anser författarna 

kunna bero på just andra orsaker såsom störningar i miljön eller smärta. De 

faktorerna bör också tas hänsyn till och en medicinsk värdering kan utesluta att 

det ligger medicinska problem bakom.  

Kostnaderna för demenssjukdom uppgick 2006 till cirka 40 miljarder för det 

svenska samhället. En hög siffra som förväntas öka med den kommande 

ökningen av äldre. Behovet av att hitta behandlings- och omvårdnadsmetoder 

som är kostnadseffektiva är stort (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2007). Vid demens finns bland annat en ökad risk för fall på grund av 

den oro som kan yttra sig i planlöst vandrande. Personer med demens står ofta 

på flera läkemedel som i sin tur ytterligare ökar risken för fall. Ett fall kan ge 

stora skador, från sårskador och blåmärken till skallskador och frakturer. Ofta 

leder det till ett försämrat tillstånd hos den drabbade under lång tid. En 

höftfraktur kostar runt en kvarts miljon kronor första året efter frakturen 

(Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2009). Att utföra en datormografi 

kostar 1750 kronor. Dessa siffror innebär att ett fall kan leda till stora kostnader 

för samhället och inte bara ett lidande för den drabbade (SBU, 2007). Att hitta 

omvårdnadsåtgärder som skulle kunna minska fall och som samtidigt är 

kostnadseffektiva är därför viktigt anser författarna. Holliday-Welsh et al. 

(2009) skriver att beröring av den form som tas upp i arbetet är lätt att lära sig, 

har få kontraindikationer, är lättillgängligt och kan införas som 

omvårdnadsåtgärd till låga kostnader.  Beröring har i studien visat sig minska 

beteendestörningar som oro och öka personens välbefinnande. Det har även 

gjort att personerna fått möjlighet att vila under dagen. Minskad oro och bättre 

sömn är faktorer som kan minska risken för fall och de fallskador som följer. 

Varje fall som förhindras sparar inte bara personen lidande utan även samhället 

en stor kostnad.  
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Kliniska implikationer 

Omvårdnad kräver aktuell forskning för att vidareutvecklas. För att hitta nya 

evidensbaserade omvårdnadsåtgärder krävs det hela tiden nya studier och ett 

ständigt förbättringsarbete. Tidigare studier har visat att beröring har positiv 

påverkan på personer med demenssjukdom. Trots litet material och att ämnet 

verkar vara eftersatt idag tyder även studiens resultat på liknande. När taktil 

stimulering ges med respekt och omtanke kan det vara ett sätt att få personen 

att uppleva ett ökat välbefinnande, känna sig sedd och accepterad. Beröring har 

även visat sig kunna öka möjligheten till kommunikation och minska 

beteendestörningar. Författarna anser att studiens resultat kan väcka frågan om 

beröring kan vara den del som ibland saknas i personcentrerad omvårdnad hos 

personer med demens. De goda resultaten som framkom av beröring som 

omvårdnadsåtgärd anser författarna vara användbara i den kliniska 

verksamheten. För sjuksköterskor kan det vara användbart i kontakten med 

dessa personer och vid utbildning av annan vårdpersonal som ofta är den som 

utför den dagliga omvårdnaden. Vidare forskning bör göras för att beröring 

som omvårdnadsåtgärd ska ha evidens men redan nu bör alternativa åtgärder 

prövas för att öka livskvaliteten och välbefinnandet inom demensvården.  

 

Slutsats 

Beröring påverkade personen emotionellt genom att ge ett ökat välbefinnande, 

en möjlighet att känna sig sedd och bli bekräftad. Beröring kunde även ge en 

fysisk påverkan som en förbättrad cirkulation och rörlighet men också tid och 

möjlighet för vila och avslappning. Beröring var även ett sätt att kommunicera 

och skapa närmare relationer med personerna i omgivningen. Samarbetet blev 

bättre och interaktionen ökade. Att använda sig av beröring som 

omvårdnadsåtgärd kan vara ett sätt att arbeta personcentrerat men bör 

genomföras med lyhördhet.  
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Sökmatris 1 (3)        BILAGA 1 

Databas 

CINAHL 

 Sökord och booleska operatorer Begränsningar Resultat Urval 1 

Titlar 

Urval 2 

Abstract 

Urval3 

Helhet 

2014-08-26 S1 MH Touch OR MH Therapeutic touch  3946    

2014-08-26 S2 MH Massage  9110    

2014-08-26 S3 MH Nursing care  16161    

2014-08-26 S4 MH Patient care  15158    

2014-08-26 S5 MH Caring  5757    

2014-08-26 S6 MH Dementia+  43674    

2014-08-26 S7 MH Cognition disorders  17881    

2014-08-26 S8 MH Alzheimer’s disease  19944    

2014-08-26 S9 MH Physiological Well-Being OR MH 

Well-Being (Iowa NOC) 

 9159    

2014-08-26 S10 MH Quality of Life OR MH Quality of 

Life (Iowa NOC) 

 57849    

2014-08-26 S11 S1 OR S2  12689    

2014-08-26 S12 S3 OR S4 OR S5  36390    

 2014-08-26 S13 S6 OR S7 OR S8  57493    

2014-08-26 S14 S9 OR S10  65714    

2014-08-26 S15 S11 AND S12 AND S13 AND S14  0    

2014-08-26 S16 S11 AND S13 AND S14  5    

2014-08-26 S17 S11 AND S13  182    

2014-08-26 S18 S11 AND S13 “Peer reviewed” ”English language” 

”Date 2004-01-01-2014-12-31” 

88 55 10 6 

 

 



 

 
 

Sökmatris 2 (3)        BILAGA 1 

Databas 

Medline 

 Sökord och booleska 

operatorer 

Begränsningar Resultat Urval 1 

Titlar 

Urval 2 

Abstract 

Urval 3 

Helhet 

2014-08-28 S1 MH Touch OR MH 

Therapeutic touch 

 13518    

2014-08-28 

 

S2 MH Massage  4706    

2014-08-28 

 

S3 MH Nursing care  26704    

2014-08-28 

 

S4 MH Patient care  7159    

2014-08- 28 

 

S5 MH Dementia+  117520    

2014-08-28 

 

S6 MH Cognition disorders  49299    

2014-08-28 

 

S7 MH Alzheimer disease  65977    

2014-08-28 

 

S8 MH Quality of Life  117201    

2014-08-28 

 

S9 S1 OR S2  18037    

2014-08-28 

 

S10 S3 OR S4  33799    

2014-08-28 

 

S11 S5 OR S6 OR S7  156556    

2014-08-28 S12 S8 AND S9 AND 10 AND 

S11 

 0    

2014-08-28 

 

S13 S8 AND S9 AND S11  9    

2014-08-28 

 

S14 S9 AND S11  156    

2014-08-28 

 

S15 S9 AND S11 “English language” “Date 2004-01-01 – 2014-12-31” 69 22 9 (7) 3 (3) 

# Siffran inom parantes anger artiklar som redan hittats I tidigare sökning och ska dras bort från siffran före parentesen. 

 

 

 



 

 
 

Sökmatris 3 (3)        BILAGA 1 

Databas 

AMED 

 Sökord och booleska 

operatorer 

Begränsningar Resultat Urval 1 

Titlar 

Urval 2 

Abstract 

Urval 3 

Helhet 

2014-08-28 

 

S1 DE touch  316    

2014-08-28 

 

S2 DE massage  1700    

2014-08-28 

 

S3 DE nursing care  2520    

2014-08-28 

 

S4 DE patient care  1157    

2014-08-28 

 

S5 DE DEMENTIA  1346    

2014-08-28 

 

S6 DE cognition disorders  1682    

2014-08-28 S7 DE QUALITY OF LIFE  5811    

2014-08-28 S8 S1 OR S2  1976    

2014-08-28 S9 S3 OR S4  3655    

2014-08-28 S10 S5 OR S6  2942    

2014-08-28 S11 S7 AND S8 AND S9 AND 

S10 

 0    

2014-08-28 S12 S7 AND S8 AND S10  0    

2014-08-28 S13 S8 AND S10  11    

2014-08-28 S14 S8 AND S10 “Date 2004-01-01 – 2010-12-31” 5 3 1(1) 0 

# Siffran inom parantes anger artiklar som redan hittats I tidigare sökning och ska dras bort från siffran före parentesen. 

 

 

 



 

 
 

Artikelmatris 1 (6)        BILAGA 2  

 
Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land. 

Syfte Metod och evt design Värdering Resultat 

Fu, C-Y., Moyle, 

W. & Cooke, M. 

(2013). A 

randomized 

controlled trial of 

the use of 

aromatherapy and 

hand massage to 

reduce disruptive 

behavior in people 

with dementia. 

BMC 

Complementary & 

Alternative 

Medicine, 13, 165. 

doi:10.1186/1472-

6882-13-165   

 

AUSTRALIEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka 

effekten av 

aromaterapi med 

eller utan 

handmassage på 

personer med 

demens som har 

störande beteende 

och bor på 

vårdboende/långv

ård. 

 

Metod evt design: RCT-studie. 

Inklusionskriterier: Över 60 år. Bott på vårdboendet under de sista tre 

månaderna för att undvika övergångsproblem. 24 poäng eller lägre på 

MMSE skalan och symtom på Alzheimers disease enl. DSM-IV-TR. Visat 

agitation eller aggressivitet under 14 dagar de senaste tre månaderna. Visat 

fysiskt och/eller medicinskt motstånd någon gång. Ingen känd allergi mot 

lavendelolja. Inga hudåkommor som kan påverka handmassagen. 

Exklusionskriterier: Känd diagnos schizofreni eller utvecklingsstörning 

samt de som förväntas flytta inom tre månader. 

Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval.  

Urval evt bortfall: Av 67 deltaganden blev det ett internt bortfall på sex 

personer. Bortfallet redovisas i flödesschema. En deltagare dog under 

studien och fem drog sig ur. Deras resultat är inte analyserat. Bortfallet 

skedde i alla tre grupper varav tre i kombinationsgruppen, en i 

aromaterapigruppen och två i kontrollgruppen. 

Population: Boende på tre långvårdsboenden. 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 61 efter redovisat bortfall varav 25 män 

och 36 kvinnor. Ålder 61-93 år, medelålder 84 år.  

Datainsamlingsmetod, evt instrument: Randomisering skedde till de tre 

grupperna. 19 deltagare var i kombinationsgruppen som fick handmassage 

och aromaterapi, 22 var i gruppen som fick endast aromaterapi och 20 kom 

i kontrollgruppen. Fysiologiska mätinstrument som användes var MMSE, 

CMAI-SF. MMSE mäter demensgrad (mild-svår demens) och CMAI 

mäter aggressions/icke aggression och agitationsbeteenden. MMSE-poäng 

mättes innan studien startade och efter 6-veckors intervention. CMAI 

mättes vid 5 tillfällen under studien. Första mättillfället gjordes en månad 

innan interventionen startade. Sedan gjordes mätningar i slutet på 2:a 

veckan, i slutet av 4:e veckan, efter sista interventionen samt 6 veckor efter 

avslutad intervention. 

Analysmetod: Statistisk analys 

Styrkor: RCT-studie.   

Tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier. 

Tydligt syfte. 

Randomisering till 

interventionsgrupp och 

kontrollgrupp av 

utomstående person.  

Blinding av personal 

som utförde 

mätningarna efter 

interventionerna.  

Poweranalys gjord och 

uppnådd. Lite bortfall 

som finns redovisat i 

flödesschema.  

Mätinstrumenten 

MMSE och CMAI har 

hög reliabilitet och 

validitet.  

Svagheter: Ingen 

bortfallsanalys.  

Bekvämlighetsurval. 

Slutliga gruppen var 

övervägande kvinnor.  

 

Inga signifikanta 

skillnader mellan 

interventions- och 

kontrollgrupp. Alla tre 

grupper visar en 

minskning av 

aggression och 

agitation.  

 

 

 

 



 

 
 

Artikelmatris 2 (6)       BILAGA 2 

 
Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land.  

Syfte Metod och evt design Värdering Resultat 

Hicks-Moore, SL. 

& Robinson, BA. 

(2008). Favorite 

music and 

handmassage: Two 

interventions to 

decrease agitation 

in residents with 

dementia. 

Dementia, 7(1), 96-

108. doi: 

10.1177/147130120

7085369 

 

KANADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersöka 

effektiviteten av 

favoritmusik och 

handmassage för 

att minska 

orosbeteenden på 

personer med 

måttlig demens på 

vårdboende. 

Metod och design: RCT-studie. 

Inklusionskriterier: Primär demensdiagnos, kunna höra, ha 

känsel i händerna, uppvisat agitation/oro tidigare.  

Exklusionskriterier: Ej angivet. 

Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval.  

Urval och evt bortfall: 56 deltagare med internt bortfall på 

15 personer där nio föll bort för att de inte visade någon 

agitation, tre dog under studiens gång och tre flyttade innan 

studien avslutats. Deras resultat är ej analyserat. 

Population: Boende på tre specialistvårdsavdelningar på tre 

vårdboenden. 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 56 deltagare blev 41 efter 

bortfall. Av de 41 deltagarna var 32 kvinnor och nio män. 

67-92 år, medelålder 84.5. Hade bott ungefär 18 månader på 

vårdavdelningen. Alla deltagare hade måttlig till svår 

demens med en medelpoäng på 23 i MMSE-skalan.  

Datainsamlingsmetod, evt instrument: Randomisering till 

tre interventioner (n=32) (handmassage, favoritmusik, 

handmassage och favoritmusik) och en kontrollgrupp (n=9). 

Alla deltagarna blev randomiserade till en intervention vid 

varje tillfälle. Det fysiologiska mätinstrumentet CMAI som 

mäter agitation användes. En forskningsassistent gjorde en 

mätning tio minuter innan intervention, efter tio minuter 

samt en timme efter varje intervention. Samma assistent 

gjorde sedan interventionen som bestod av att få lyssna på 

sin favoritmusik, få handmassage eller få båda under 10 min. 

Kontrollgruppen fick sin vanliga vård.    

Analysmetod: Statistisk analys 

Styrkor: RCT-studie. 

Tydliga 

inklusionskriterier. 

Tydligt syfte. 

Mätinstrumentet CMAI 

har hög reliabilitet och 

validitet. Randomisering 

till interventionsgrupp 

och kontrollgrupp. 

Bortfallet är redovisat i 

text.  

Svagheter: 

Bekvämlighetsurval då 

boendena/avdelningarna 

valdes ut på förhand. 

Bortfallsschema och 

bortfallsanalys saknas.  

Power-analys har ej 

gjorts. 

Exklusionskriterier ej 

angivet. 

Slutliga gruppen var 

övervägande kvinnor. 

Hur randomisering till 

grupper skett står inte 

med och inte heller hur 

många deltagare det var i 

varje interventionsgrupp.  

 

Det var ingen signifikant skillnad 

på aggressionspoäng över tid eller 

mellan interventionstyperna. 

Ingen signifikant skillnad mellan 

behandling och tid. Alltså sänktes 

inte fysisk aggression signifikant 

av musik, handmassage eller de 

tillsammans.  

Däremot var det en signifikant 

minskning av verbal oro över tid. 

Det skiljer inte mellan 

interventionstyperna utan alla tre 

hade den effekten.  

För icke-aggressiva beteenden 

(vandring, upprepade frågor, tjat) 

var det en signifikant effekt över 

tid men inte mellan 

interventionstyperna. Oro och 

vandring minskade snabbt direkt 

efter behandlingen.  

 

Resultatet blev att handmassage, 

musik eller en kombination ledde 

till att agitationen (verbal oro och 

icke-aggressiva beteenden) 

minskade.  
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land. 

Syfte Metod och evt design Värdering  Resultat 

Moyle, W., Cooke, ML., 

Beattie, E., Shum, DHK., 

O’Dwyer, ST., Barrett, S. 

& Sung, B. (2014). Foot 

Massage and Physiological 

Stress in People with 

Dementia: A randomized 

controlled trial. The 

Journal of Alternative and 

Complementary Medicine, 

20(4), 305-311. 

doi:10.1089/acm.2013.0177 

 

AUSTRALIEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämföra effekten 

av fotmassage med 

en kontrollaktivitet 

(tyst närvaro) på 

fysiska 

stressreaktioner 

(BT, HF) hos 

personer med 

medel till svår 

demens inom 

långvård. 

Metod och design: RCT-studie. 

Inklusionskriterier: Över 65 år. Permanent boende på 

vårdboende sedan två månader tillbaka. Demensdiagnos eller 

uppfyllda kriterier för trolig demens/Alzheimers. MMSE 

mindre än 18. Pittsburg Agitation Scale (PAS) poäng över tre 

varje dag under en veckas tid. Inga medicinska 

kontraindikationer. Deltagaren ska ha två fötter. 

Exklusionskriterier: Ej angivet 

Urvalsförfarande: Klusterurval.  

Urval evt bortfall: 72 deltagare i studien, internt bortfall på 

17 deltagare (fyra mötte ej inklusionskriterierna, nio ville inte 

delta, tre dog, en var på sjukhus). Under studien dog 

ytterligare två deltagare, en i interventionsgruppen och en i 

kontrollgruppen. 

Population: Boende på fem långvårdsboenden 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 53 personer deltog varav 

18 män och 35 kvinnor. Ålder mellan 74-103 år medelålder 

86.5.  

Datainsamlingsmetod, evt instrument: Randomisering 

skedde till interventionsgrupp (n=25) och kontrollgrupp 

(n=28). Systoliskt, diastoliskt blodtryck och hjärtfrekvens 

mättes med det fysiologiska mätinstrumentet Digital Wrist 

Blood Pressure Monitor (model #6045) innan och efter 

intervention fotmassage eller tyst närvaro. 

Forskningsassistenter utförde interventionerna och 

mätningarna. 

Interventionsgruppen fick tio minuters fotmassage måndag-

fredag i tre veckor. 

Kontrollgruppen endast tyst närvaro.  

Analysmetod: Statistisk analys.   

Styrkor: RCT-studie. 

Tydliga inklusionskriterier. 

Tydligt syfte. Poweranalys 

gjord och uppnådd till 88 

%. Intention-to-treat 

princip tillämpat.  

Mätinstrumentet har hög 

reliabilitet, validitet samt 

sensitivitet och specificitet. 

Utförlig analys- och 

resultatdel. Randomisering 

till interventionsgrupp och 

kontrollgrupp med hjälp av 

dataprogram. Bortfall 

redovisat med 

bortfallsschema.  

Svaghet: 

Exklusionskriterier ej 

angivet. Stort bortfall (26 

%). 

Bortfallsschemat ger 

tveksam bild över när 

bortfallen skedde jämfört 

med texten.  

Deltagarna var 

övervägande kvinnor. 

Interventionsgruppen 

som fick fotmassage 

fick mer minskning i 

hjärtfrekvens än 

kontrollgruppen men 

det var ingen 

signifikant skillnad 

mellan grupperna. 

Båda grupperna 

minskade systoliskt 

blodtryck och 

diastoliskt blodtryck 

men 

medelminskningen var 

större i 

interventionsgruppen. 

Dock ingen signifikant 

skillnad. Däremot var 

det en signifikant 

skillnad över tid vad 

gäller blodtryck i båda 

grupperna.  
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land. 

Syfte Metod och evt design Värdering Resultat 

Nicholls, D., Chang, E., 

Johnson, A. & 

Edenborough, M. (2013). 

Touch, the essence of 

caring for people with end-

stage dementia: A mental 

health perspective in 

Namaste Care. Aging & 

Mental Health, 17(5), 571-

578. 

Doi:10.1080/13607863.20

12.751581 

 

AUSTRALIEN 

 

Förbättra palliativ 

vård till personer med 

avancerad demens. 

Öka kunskapen och 

färdigheter för 

vårdpersonal. 

Förbättra 

kommunikationen 

mellan boende, deras 

familjer och 

vårdpersonalen.  

Metod och design: Kvalitativ studie med 

explorativ design.  

Inklusionskriterier: Ej angivet men deltagarna var 

familjemedlemmar/annan ansvarig och 

vårdpersonal bestående av sjuksköterskor och 

undersköterskor till personer med demensdiagnos 

på vårdboende. 

Exklusionskriterier: Ej angivet 

Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval 

Urval och evt bortfall: Inga bortfall rapporterade 

Population: Personal och familjemedlemmar till 

boenden på tre vårdboenden. 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 7 fokusgrupper 

med sammanlagt 31 deltagare. 11 deltagare var 

familjemedlemmar/ansvariga varav 2 män och 9 

kvinnor. 20 deltagare var vårdpersonal, alla var 

kvinnor.   

Datainsamlingsmetod, evt intrument: 
Fokusgrupper med semistrukturerat innehåll. 

Diskussionerna spelades in digitalt och 

transkriberades sedan ordagrant. 

Analysmetod: Innehållsanalys.  

 

Styrkor: Citat som stärker 

resultatet. Kvalitativa 

studier kan inte 

generaliseras men 

resultaten är övergripande 

och kan eventuellt 

överföras till andra 

personer med demens. 

Relevant design. 

Datainsamling och analys 

tydligt beskriven. 

Svagheter: Urval ej tydligt 

beskrivet. Deltagarna var 

övervägande kvinnor. 

Hur fokusgrupperna 

fördelades finns inte 

beskrivet, resultatet kan 

påverkas av 

gruppdynamiken.  

Medbedömare ej 

rapporterad.  

Svag metodbeskrivning. 

 

Beröringen främjar den 

sensoriska medvetenheten även 

hos svårt demenssjuka. 

Resultatet visar att även lätt 

vardaglig beröring är viktig och 

även hos de personerna som har 

tappat den verbala 

kommunikationen påverkas 

positivt. Beröring hade lett till 

att vårdgivare hade upplevt att 

dem fick en bättre kontakt med 

personen och att deras icke-

verbala kommunikation ökade, 

det ledde till en djupare 

förståelse även utan ord dem 

emellan.   
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Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land. 

Syfte Metod evt design Värdering Resultat 

Skovdahl, K., Sörlie, V. 

& Kihlgren, M. (2007). 

Tactile stimulation 

associated with nursing 

care to individuals with 

dementia showing 

aggressive or restless 

tendencies: an 

intervention study in 

dementia care. 

International Journal 

of Older People 

Nursing, 2(3), 162-170. 

Hämtad från databasen 

CINAHL with Full 

Text. 

 

SVERIGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att utifrån 

dokumentation 

beskriva både 

vårdgivares 

upplevelser av att 

ge taktil stimulering 

till 5 personer med 

medel-svår demens 

och som visar 

aggressivitet eller 

rastlösa tendenser, 

och förändringar 

som syntes på dem. 

Metod evt design: Kvalitativ studie 

med deskriptiv design, 

semistrukturerade intervjuer. 

Inklusionskriterier: Ej angivet men 

deltagarna bodde alla på 

demensavdelning och hade BPSD-

symtom.  

Exklusionskriterier: Ej angivet 

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval.  

Population: Ett boende med fyra 

avdelningar 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 

Studien görs på 20 deltagare. 

Slumpmässig sammanställning av fem 

resultat redovisas.  

Fem deltagare varav en kvinna och 

fyra män. Ålder 73-93 år. Känd 

demensdiagnos och BPSD-symtom. 

Datainsamlingsmetod, evt 

instrument: Intervjuer med 

semistrukturerade frågeformulär som 

fylldes i av vårdgivare efter varje 

intervention. Interventionen var att 

helst varje dag men minst en gång i 

veckan ge deltagarna taktil stimulering 

20-60 minuter under 28 veckor.  

Analysmetod: Innehållsanalys 

Styrkor: Tydligt syfte. Relevant 

design. Lämplig population. 

Intervention tydligt beskriven. 

Systematisk datainsamling och 

analys tydligt beskriven. 

Kvalitativa studier kan inte 

generaliseras men dessa resultat 

är övergripande och kan 

eventuellt överföras till andra 

personer med demens.  

Svagheter: Urvalet är inte tydligt 

beskrivet, inklusions- och 

exklusionskriterier ej angivet. 

Ingen medbedömare finns 

angiven, trovärdighet kan då 

ifrågasättas.  

Deltagare övervägande män.  

Vårdgivare upplevde att interaktionen 

ökade under sessionerna, det kändes som 

att de fick en varmare relation till 

vårdtagarna och en ”nära närhet” under 

sessionen. De kände sig även avslappnade 

under sessionerna.  

 

Vårdtagare hade en positiv inställning till 

stimuleringen, kände sig avslappnade och 

uppskattade beröringen.  

Nästan alla somnade under behandlingen 

och kunde sedan sova en längre tid efteråt. 

Andra upplevde glädje och välbefinnande. 

De blev mer kontaktsökande, pratsamma 

och lättare att interagera med då det ökade 

den icke-verbala kommunikationen. 

Lugnare efter oro och minskad 

aggressivitet.  

En patient med delvis förlamade fötter 

upplevde att behandlingen gjorde fötterna 

varmare och mer levande samt ökade 

rörligheten.   

 

Vid svårighet att förstå syftet med 

interventionen kunde det ibland uppstå 

misstänksamhet. Interventionen kunde 

även upplevas som störande om deltagaren 

var omotiverad.  

Det öppnade även upp andra känslor som 

ledsamhet och ökade gråten men då kunde 

beröringen i vissa fall också trösta. 
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Att klargöra 

effekterna av 6-

veckors taktil 

massage på 

förändringar i 

fysisk och 

mental funktion, 

symtom på 

beteendemässig

a och psykiska 

symtom på 

demens hos 

äldre patienter 

med demens.  

 

Metod och evt design: CCT-studie/kontrollerad klinisk 

design. 

Inklusionskriterier: Ej angivet men deltagarna är äldre, 

har diagnosen demens samt inlagda på en 

demensavdelning på sjukhuset. 

Exklusionskriterier: Ej angivet 

Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval.  

Urval evt bortfall: 40 deltagare minskade till 14 med ett 

internt bortfall på 26 deltagare. Det stora antalet berodde 

på att om en deltagare avbröt studien i 

interventionsgruppen så togs motsvarande deltagare bort i 

kontrollgruppen. Bortfallen berodde på att deltagare bytt 

sjukhus, blev utskriven, fått sämre hälsa eller annan 

anledning. Resultaten hos bortfallen är ej analyserat.  

Population: Patienter inlagda på demensavdelning på ett 

sjukhus. 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 40 deltagare blev efter 

bortfall 14 deltagare varav fyra män och tio kvinnor. 

Medelålder i interventionsgrupp var 88.71 och i 

kontrollgruppen 88.  

Datainsamlingsmetod, evt instrument: De fysiologiska 

mätinstrumenten MMSE, The Gottfries-Brane-Steen Scale 

(GBS), Behavior Pathology in Alzheimers Disease Rating 

Scale (BEHAVE-AD) och Salivary CgA mättes innan och 

efter interventionen taktil massage alternativt ingen 

intervention. Interventionsgruppen fick taktil stimulering 

under minst 30 minuter vid fem tillfällen i veckan under 

sex veckor.  En arbetsterapeut utförde mätningarna före 

och efter interventionen. Kontrollgruppen endast den 

vanliga omvårdnaden. 

Analysmetod: Statistisk analys.   

Styrkor: Mätinstrumenten 

MMSE och GBS har hög 

reliabilitet och validitet. En 

utbildad arbetsterapeut 

utförde MMSE-skattningen. 

Bortfall redovisat i text. 

Matchning av grupperna har 

gjorts. 

Svagheter: CCT-studie har 

lägre kvalitet än RCT-studie. 

Ingen poweranalys. 

Inklusions- och 

exklusionskriterier ej 

angivet. Urval svagt 

beskrivet. Stort bortfall, 

inget bortfallsschema.   

Deltagarna var övervägande 

kvinnor. 

Tveksamt resultat vad gäller 

mätningen av CgA för att 

det endast gjordes på sex 

deltagare (fyra i 

interventionsgrupp och två i 

kontrollgrupp). 

 

Ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna vad gäller 

MMSE-poäng eller GBS-

poäng. Däremot visar 

resultatet att 

interventionsgruppens 

deltagare hade en 

signifikant sänkning i 

aggressivitet efter 

interventionen, en sänkning 

som inte fanns i 

kontrollgruppen.  

 

Vad gäller CgA-

mätningarna visades en 

signifikant minskning av 

proteinet för alla deltagare i 

interventionsgruppen efter 

de sex veckorna. I 

kontrollgruppen hade 

däremot proteinet ökat en 

aning. 

 

 


