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Sammanfattning  
 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva olika former av beröring samt dess effekt 

för personer med sjukdomen demens. Sökningarna har gjorts i databaserna Pubmed, 

Cinahl och sökmotorn ELIN@du.se med sökorden: massage, dementia, nursing, home, 

touch, older, patients, therapeutic touch, care och therapy. Artiklarna var utförda mellan 

år 2000 till 2009 och var kvalitativa och kvantitativa och utgjorde urvalet. För att värdera 

de utvalda artiklarna användes granskningsmallar. Resultat visade att beröring gav positiva 

effekter på stress och agiterat beteende såsom skrikbeteende och fysiskt upprört beteende. 

Beröringen bidrog till att patienterna slappnade av fick lättare att somna. Beröringen 

minskade oro, depression och nedstämdhet och bidrog till en högre grad av välmående. 

Beröringen gav däremot ingen effekt på fysiskt aggressivt beteende. Användning av 

beröring förstärkte relationen mellan vårdare och patient. Beröringen ska ges med full 

uppmärksamhet till patienten. Patienten ska kunna avbryta beröringen om den upplevs 

som obehaglig. Slutsatsen som uppsatsförfattarna drog var att beröring gav positiva 

effekter, oberoende var på kroppen beröringen gavs samt vilken sorts beröring som gavs. 

Beröringen ska även ske tillsammans med en god kommunikation med den dementa 

personen för att uppnå bäst resultat.  

 

Nyckelord: Användning, Beröring, Demens, Effekter och Omvårdnad 

Keywords: Dementia, Effects, Nursing, Touch and Usage 
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Introduktion 
 
Beröring 
 
Att bli berörd är något som har en stor betydelse för människan (Jahren Kristoffersen, 2006). 

Känseln är något av det första som utvecklas i fosterstadiet och även troligtvis det sista som 

lämnar kroppen innan döden (Almberg, 2003). Beröring ett centralt begrepp inom vården och 

vid omvårdnaden av människor (Jahren Kristoffersen, 2006). Att beröra en annan människa är 

en känslig konst, vilket personen som berör måste vara medveten om. Det är viktigt att få 

någon form av samtycke från patienten innan beröringsbehandlingen påbörjas för att 

behandlingen ska få en god effekt (Coppa, 2008). Beröring har inte bara en ren praktisk effekt 

så att vi känner beröring, kyla, smärta eller värme. Beröring ger en känsla av lugn och 

avslappning. En person med demenssjukdom behöver beröring mer än andra personer 

(Almberg, 2003). Huden är kroppens största organ och i huden finns miljontals 

känselreceptorer. Det är via dessa receptorer som känseln kan skickas till hjärnan för att sedan 

komma till medvetandet (Almberg, 2003).  

Fysiologi vid beröring 
Det centrala nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen (Almberg, 2003). Från 

ryggmärgen löper nerver ut i hela kroppen och det är med hjälp av dessa nerver som vi får 

känselintryck i form av till exempel beröring, värme, kyla eller smärta. Nervsystemet är 

uppdelat i olika delar. Den delen av nervsystemet som styr automatiska funktioner i kroppen 

som till exempel funktionen av våra inre organ, kallas för det autonoma nervsystemet. Detta 

autonoma nervsystem har i sin tur två delar; det sympatiska som aktiveras vid stress och det 

parasympatiska nervsystemet (aa). Det parasympatiska systemet aktiveras vid lugn och vila. 

Hjärtfrekvensen sjunker, blodtrycket sjunker, andningen blir lugnare och har en avslappnande 

effekt på kroppen. Det är det parasympatiska nervsystemet som aktiveras vid beröring. Vid 

beröring aktiveras ett område i hjärnan som heter Hypothalamus. Detta område har en direkt 

kopplig till hud och slemhinnor som bland annat producerar och frisätter olika hormoner. Ett 

av dessa hormoner heter oxytocin. Oxytocinet kallas även för ”lugn-och-ro-hormonet”. När 

detta hormon frisätts aktiveras det autonoma nervsystemet och ger en känsla av lugn och 

avslappning (aa).  
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Skillnaden mellan demens och det normala åldrandet 
Demens är ett samlingsnamn för ett antal hjärnsjukdomar som antingen kan vara kroniska 

eller progressiva (Lindskog, 2004). Gemensamt för alla former är att de ger psykiska och 

sociala handikapp i olika svårighetsgrader. Dessa handikapp föregås av en patologisk 

förändring i hjärnan som påverkar de intellektuella funktionerna där försämring av minnet, 

emotionella störningar samt personlighetsförändringar är de främsta symtomen (Larsson & 

Rundgren, 2003). Demens är alltså en sjukdom som inte ska blandas ihop med det vanliga 

biologiska åldrandet som i sig kan medföra en viss minnesförsämring (Dehlin, 2004). Det 

normala biologiska åldrandet medför fysiska förändringar i hjärnan som gör att förmågan att 

till exempel lösa problem kan försämras. Däremot förändras inte den friska äldres 

personlighet som innefattar upplevelse av glädje, sorg eller förmåga att hantera stress (aa). 

Äldre personer kan dock uppvisa olika symtom som kan påminna om demens. Ofta beror 

dessa symtom på biverkningar av läkemedel (Statens beredning och utvärdering [SBU] 2008). 

Det finns för närvarande cirka 140 000 personer i Sverige med någon form av diagnostiserad 

demens. Den största riskfaktorn att drabbas av en demenssjukdom är stigande ålder (aa). 

 
De olika demensformerna och dess symtombilder  
Beroende på vilken typ av demenssjukdom som en person blir drabbad av så ser också 

symtombilderna olika ut. Det som är gemensamt är att symtomen gradvis förvärras 

(Koopmans, van der Molen, Raats & Ettema, 2009). Demenssjukdomar kan delas in i tre olika 

huvudgrupper; Primärdegenerativa, Vaskulära och Sekundära demenssjukdomar. Sjukdomen 

innebär vid alla demensformer att det kontinuerligt pågår en process som försämrar hjärnans 

funktioner (Almberg, 2003). Vid samtliga demensformer finns några allmänna symtombilder 

såsom att de kognitiva funktionerna försämras, beteendestörningar, psykiska symtom och 

funktionell försämring inträder. Försämringar i de kognitiva funktionerna karakteriseras av 

minnesförsämring, försämring i orientering av tid, rum och person, försämring i att tänka 

abstrakt och logiskt samt försämring i att tala. Vissa personer med demens kan drabbas av 

störd varseblivning, tankeinnehåll, stämningsläge och förändrat beteende och även 

hallucinationer, vanföreställningar, aktivitetsstörningar, aggressivitet och störningar i 

dygnsrytmen (Almberg, 2003). En deskriptiv studie som involverade 40 patienter med 

demens visade att 34 patienter hade hallucinationer, 26 patienter hade aktivitetsstörningar och 

30 patienter hade aggressiva symtom (Shaji, Bose & Kuriakose, 2009). Den funktionella 

försämringen visar sig i form av svårigheter att klara dagliga sysslor såsom att sköta sin 

hygien samt på- och avklädning (Almberg, 2003). Agitation är ett fysiskt, psykiskt och/eller 
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emotionellt symtom som innefattar häftig oro, rastlösa rörelser och upprört beteende 

(Lindskog, 2004). Vanliga symtom hos de drabbade är apati, aggressivitet, skrik, spottning 

och tjyvnyp. Vid en undersökning visade det sig att 64 % av 216 patienter uppvisade apati 

under slutet av sjukdomsförloppet (Koopmans et al., 2009) 

 

Demenssjukdomen drabbar även de närstående till patienterna mycket hårt och den sociala 

relationen kan bli drabbad (Koopmans et al., 2009; Beck-Friis & Strang, 1999). Demens 

brukar i dagens samhälle kallas för en ”anhörigsjukdom”. Detta beror på att sjukdomen inte 

bara tillhör den sjuke, utan också hela den sjukes familj och närstående.  Den sjuke kan bli 

helt personlighetsförändrad; en snäll man kan plötsligt bli aggressiv, en fin dam kan plötsligt 

uttala vulgära kommentarer. Ju mer sjukdomen utvecklas och fler symtom framträder desto 

svårare blir sjukdomen att hantera både för patient och närstående. Ibland kanske inte 

patienten själv förstår eller märker av sina symtom eller sitt beteende. Detta kan naturligtvis 

vara förödande för familj och närstående. Därför är det viktigt att de personer som vårdar den 

demenssjuke har en god kommunikation med både patient och närstående för att en god 

omvårdnad ska kunna ges. Vården som ges ska syfta till att lindra symtomen eftersom inget 

bot finns för sjukdomen (Beck-Friis & Strang, 1999).  

 

De största sjukdomarna i gruppen primärdegenerativa demenssjukdomar är Alzheimers 

sjukdom, Picks sjukdom samt Frontallobsdemens (Larsson & Rundgren 2003). Av de 140 000 

demenssjuka i Sverige har två tredjedelar diagnosen Alzheimers sjukdom. I arvsanlaget hos 

vissa människor finns det en speciell gen som kan öka risken att drabbas. Kvinnor över 85 år 

utvecklar Alzheimers sjukdom i större utsträckning än män (SBU, 2008). Symtomen vid 

Alzheimers sjukdom är helt beroende av den drabbades ålder samt sjukdomens utbredning i 

hjärnan.  Till att börja med märks en viss minnesförsämring. Den drabbade kan tappa ord, 

glömma bort var saker finns, få svårigheter att orientera sig och glömma namn. Det första 

sjukdomsstadiet kan många gånger misstas för en depression, då patienten kan uppvisa 

håglöshet, brist på initiativ och spontanitet samt trötthet. Med tiden blir symtomen fler och 

personen får svårigheter med sammanhållning i tal och minne. Personen kan få svårt att känna 

igen personer, lukter, platser samt kan helt eller delvis mista förmågan att utföra dagliga saker 

som till exempel personlig hygien. Senare i sjukdomsförloppet får personen svårigheter inom 

de fysiska och motoriska områdena. Personen kan bli både urin- och faecesinkontinent och 

grundläggande reflexer som sug- och gripreflexer involveras i beteendet hon den sjuke. 

Humöret kan svänga snabbt från glädje och skratt till ilska och gråt (Larsson & Rundgren, 
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2003). Förändringar i beteendet kan leda till rädsla och ångest vilket kan visa sig i att den 

demenssjuke använder strategier för att på alla möjliga sätt dölja sjukdomsförloppet. Personen 

visar små eller inga reaktioner på stimuli och förlorar så småningom förmågan att gå, stå och 

sitta. Slutligen förlorar den sjuke sin förmåga att le (aa). En annan primärdegenerativ 

demenssjukdom är frontallobsdemens, en demensform som i många fall utvecklas före 65 års 

ålder. Denna sjukdom orsakas av en mutation i en gen. Symtombilden liknar Alzheimers 

sjukdom (SBU, 2008). Vaskulär demens utgör 10 % av demensformerna (SBU, 2008) och 

beror på skador i hjärnans blodkärl, vilket medför störningar i hjärnans blod- och 

syretillförsel. Dessa skador kan uppstå till följd av olika sjukdomar och trauman då blodkärl 

kan brista (Larsson & Rundgren, 2003). Det speciella med denna form av demens är att 

sjukdomen i regel har en akut och snabb utveckling. Några riskfaktorer för att drabbas av 

vaskulär demens är hyperlipidemi, hypertoni (Chertkow, 2008) samt hjärtsvikt, stroke, 

rökning och diabetes (Larsson & Rundgren, 2003). Tidiga symtom är neurologiska symtom 

som bortfall, förlamningar i en kroppshalva och afasi medans personlighetsförändringar 

uppträder under senare delen av sjukdomen. Depressioner, hallucinationer och psykotiska 

symtom är vanligt. Hjärnskador som har orsakats av andra sjukdomar kan ge sekundära 

demensformer. Ett exempel är hög alkoholkonsumtion gör så att hjärnan åldras i förtid. Detta 

kan leda till skador i hjärnan med demenssymtom som följd. Demens kan också vara sekundär 

som följd till Parkinsons sjukdom och AIDS (Larsson & Rundgren, 2003). 

 
Demens och läkemedelsanvändning 
Läkemedelsanvändningen hos alla personer över 80 år är i genomsnitt idag 5.8 läkemedel 

(Socialstyrelsen, 2009). Detta medför både goda effekter men också negativa effekter. Fler 

sjukdomar kan behandlas med medicinering men medicineringen medför ofta mer eller 

mindre allvarliga biverkningar. Äldre personer är också mer känsliga för 

läkemedelsbiverkningar. Lugnande medicinering kan medföra biverkningar som förvirring 

och öka risken för fall (Socialstyrelsen, 2009). Personer med demens har en ännu större risk 

än andra patienter att drabbas av läkemedelsbiverkningar vilka ofta påverkar de motoriska 

funktionerna och kognitiva funktionerna eftersom de ofta behandlas med psykofarmaka 

(SBU, 2008). 

 
Specifik omvårdnad vid demens 
Beroende på den sjukes symtom ställs det olika krav på personen som vårdar patienten (SBU, 

2008). Med tanke på att demens är en sjukdom som inte är botbar så måste omvårdnaden ske 
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symtomatiskt. För att omvårdnaden ska kunna leda till välbefinnande hos patienten krävs en 

god kontakt mellan vårdare och patient (aa). För att kunna skapa en god kommunikation krävs 

det att vårdaren är kunnig inom demensområdet för att kunna möta patienten på samma nivå 

som patienten befinner sig. Genom att möta den demenssjuke personen på detta sätt så 

bekräftas den andra personen. När vårdaren inte kan nå den sjuke med ord så måste vårdaren 

känna av den sjukes känslomässiga tillstånd och skapa en kommunikation genom 

ögonkontakt, kroppsspråk och rörelser. Att det finns en vårdare med dessa egenskaper som 

den sjuke kan vända sig till inger för den sjuke en känsla av lugn, trygghet och stöd (Eide & 

Eide, 2006). Gruppen med personer med demens ökar och den evidensbaserade kunskapen 

om omvårdnad av dementa behöver utvecklas och förbättras för att en så god och säker vård 

som möjligt skall kunna ges (Chertkow, 2008; Koopmans, et al., 2009).  

 
Problemformulering 
Sjukdomen demens för med sig många olika symtom som drabbar både den sjuke och dennes 

närstående (Almberg, 2003; Koopmans et al., 2009; Beck-Friis & Strang, 1999).  

Läkemedelsförbrukningen ökar bland våra äldre i Sverige och många läkemedel medför 

biverkningar som kan leda till förvirring och olyckor (Socialstyrelsen, 2009). 

Uppsatsförfattarna har av egna erfarenheter uppmärksammat hur vikten av beröring förbises i 

vården med dementa. Uppsatsförfattarna tycker därför att det är viktigt att undersöka och 

belysa vilka effekter olika former av beröring har på personer med demens. Författarna vill 

också belysa vad vårdare kan göra för att lindra symtom på ett sätt som inte medför de 

biverkningar som läkemedel kan ge. Författarna vill också belysa vilken inverkan olika 

beröringsformer har för patientens välmående. 

 
Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa effekterna av beröring på personer med sjukdomen 

demens samt att beskriva hur man använder olika former av beröring på personer med 

demens. 

 
Frågeställningar 
Vilka effekter har beröring på personer med demens? 

Hur kan beröring användas på personer med demens? 

 
 



 
 

6 
 

Definitioner 

Beröring har i denna litteraturstudie använts som ett sammanfattande begrepp för: Therapeutic 

touch, healing touch, tactile stimulation, taktil massage, massage, beröring, reflexology, hand 

massage och aromatherapy.   

 
Metod 
 
Design 
Denna studie genomfördes som en litteraturstudie (Polit & Beck, 2004).  

 
Urval av litteratur 
Artiklar har sökts i databaserna Pubmed och Cinahl samt med sökmotorn ELIN@du.se. 

Artiklarna söktes med hjälp av för syftet relevanta sökord, i olika kombinationer. Sökorden 

som författarna använde sig av i sökningarna var: massage, dementia, nursing, home, touch, 

older, patients, therapeutic touch, care och therapy. Sökorden bröts till en början ut från 

syftet och frågeställningarna. Allteftersom artiklar hittades bröts nya sökord fram ur studierna.  

Samtliga sökord är presenterade ovan. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara var 

skrivna på engelska. Studier som var utförda mellan år 2000 till 2009 valdes ut. De utvalda 

studierna var både kvalitativa och kvantitativa. Studierna skulle vara gjorda på både kvinnor 

och män med demens och/eller innehålla en utvärdering av effekter av beröring. Studier som 

exkluderades var studier som publicerat tidigare än 2000. Även litteraturstudier exkluderades 

(Forsberg & Wengström, 2008). 

Tabell 1 visar gjorda sökningar som lett till läsning av abstract samt urval av artiklar.  

 

Tabell 1. Urvalsprocess för artiklar via databaser 
Databas Sökord Antal 

träffar 
Antal  
lästa abstract 
n=76 

Uttagna 
 Artiklar 
n=15 

Elin@du.se Massage AND 

Dementia 

 

12 

 

4 

 

2 

 Massage AND  

Nursing  AND  

Home 

 

309 

16 

 

0 

4 

 

0 

2 

 Touch 21 835 0 0 

 Touch AND     
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Dementia 48 12 6 

 Touch AND  

Older AND  

Patients 

 

 

44 

 

 

4 

 

 

0 

 Therapeutic Touch 211 0 0 

 Therapeutic Touch 

AND Dementia 

 

4 

 

4 

 

0 

 Therapeutic Touch 

AND Care 

 

51 

 

4 

 

1 

 Nursing 231 208 0 0 

 Nursing  

AND Dementia  

AND Therapy  

AND Care 

 

 

 

74 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Pubmed Therapeutic Touch 520 0 0 

 Therapeutic Touch 

AND Dementia 

 

13 

 

13 

 

1 

 Dementia 108 927 0 0 

 Dementia  

AND  Touch 

 

157 

 

12 

 

0 

 Dementia  

AND Nursing 

AND Touch 

 

 

50 

 

 

11 

 

 

0 

Cinahl with Full 

Text 

Dementia 3623 0 0 

 Dementia  

AND Nursing 

 

1148 

 

0 

 

0 

 Dementia  

AND Nursing 

AND Touch 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

1 

 
Värdering av litteratur 
För att värdera de utvalda artiklarna användes granskningsmallar för kvalitativa och 

kvantitativa studier. Dessa granskningsmallar var modifierade enligt Willman, Stoltz, och 

Bahtsevan (2006) samt Forsberg och Wengström (2008). Den kvalitativa granskningsmallen 

(Bilaga 1) innefattade 25 frågor med ja- eller nejsvar och den kvantitativa (Bilaga 2) 

innefattade 29 ja- och nejsvar. Beroende på hur många ja- respektive nejsvar som 

granskningen gav fick artiklarna olika poängsättning. Poängen räknades sedan om till procent, 
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där 0-59% gav låg poäng, 60-79% gav medel och 80-100 gav hög poäng (Willman & Stoltz, 

2006).  

 

Tabell 2. Kvalitétsnivå på artiklar efter granskning 

Nivå Kvantitativ ansats Kvalitativ ansats 

Hög 1 3 

Medel 8 3 

Låg 0 0 

 

Tillvägagångssätt 
Författarna till denna uppsats skrev på en författardeklaration vilken bekräftade att båda 

författarna utförde förberedelser, utformning samt skrivning av uppsatsen. Författarna 

arbetade efter ett utarbetat schema tillsammans där arbetet blev jämnt fördelat. Författarna 

sökte artiklar tillsammans där läsning av abstract och uttag av artiklar har skedde i samfund 

med varandra. Efter detta lästes hela artikeln igenom och en granskning gjordes för att 

bestämma om artikeln skulle ingå i studien eller inte. Slutligen inkluderades 15 artiklar till 

resultatdelen. Artiklarna har sökts under perioden september – oktober 2009 (Forsberg & 

Wengström, 2008).  

 
Forskningsetiska överväganden 
Författarna till uppsatsen har varit objektiva till resultatet och har inte på något sätt förvrängt 

resultatet till fördel för författarnas egna åsikter. Författarna har inte heller på något sätt 

plagierat andra studier. Författarna strävade efter att samtliga artiklar som låg till grund för 

resultatet skulle vara etiskt godkända samt att studierna inte var till skada för studiedeltagarna 

(Forsberg & Wengström, 2008). 

 
Resultat 
Artiklar som ligger till grund för resultatet i denna litteraturstudie presenteras i en översiktlig 

tabell samt i löpande text som innefattar artiklarnas syfte och resultat. 

 
Tabell 3. Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultat (n=15) 
Författare Land 

År 
Titel Design 

Metod 
Deltagare Kvalitet 

Poäng 
Doherty D 2004  

Storbritanni

Therapeutic Touch 

and dementia care: 

Kvalitativ 

Intervjuer och 

Patienter (=4) 

 

92 % 

Hög 
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en a tentative journey frågeformulär 

Edvardsson JD 

Sandman P 

Rasmussen BH 

2002 

Sverige 

Meanings of 

giving touch in the 

care of older 

patients: becoming 

a valuable person 

and professional 

Kvalitativ 

Intervju 

Personal (n=12) 68 % 

Medel 

 

Gregory S 

Verdouw J 

2005 

Australien 

Therapeutic 

Touch: It´s 

application for 

residents in aged 

care 

Kvalitativ 

Observation 

samt 

patientens 

åsikter 

Patienter (n=121) 68 % 

Medel 

Hawranik P 

Johnston P 

Deatrich J 

2008  

USA 

Therapeutic Touch 

and agitation in 

individuals with 

Alzheimers 

disease 

Kvalitativ 

Skala för att 

mäta agitation 

Patienter (n= 51) 80 % 

Hög 

Hicks Moore SL 

Robinson BA 

2009  

Canada 

 

Favourite music 

and hand massage: 

two interventions 

to decrease 

agitation in 

residents with 

dementia 

Kvantitativ 

Observation 

och skala som 

mätte 

agitation 

Patienter (n=41) 78 % 

Medel 

Hodgson N-A 

Andersen S 

2008 

USA 

The clinical 

efficacy of 

reflexology in 

nursing home 

residents with 

dementia 

Kvantitativ 

Mätning av 

kortisol i saliv 

samt skalor 

för kognitiva, 

psykiska och 

fysiska 

funktioner 

Patienter (n=21) 75 % 

Medel 

Holiday Welsh 

DM 

Gessert CE 

Reiner CM 

2009 

USA 

Massage in the 

management of 

agitation in 

nursing home 

residents with 

cognitive 

impairment 

Kvantitativ 

Skalor som 

matte 

agitation 

Patienter (=52) 78 % 

Medel 

Joy Bowles E 

Cheras P 

2005  

Australien 

A syrvey of 

aromatherapy 

Kvantitativ 

Frågeformulär 

Patienter (n=1767) 78 % 

Medel 
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Stevens J 

Myers S 

practicies in aged 

care facilities in 

northern NSW, 

Australia 

 

Joy Bowles E 

Griffiths M 

Brownrigg A 

Croot K 

 

2002 

Australien 

Effects of essential 

oils and touch on 

resistance to 

nursing care 

procedures and 

other 

dementiarelated 

behaviors in a 

residantal care 

facility 

Kvantitativ  

Skalor som 

mätte demens-

relaterade 

beteenden 

Patienter (n=36) 75 % 

Medel 

Kolcaba K 

Schirm V 

Steiner R 

2006 

USA 

Effects of hand 

massage on 

comfort of nursing 

home residents 

Kvantitativ 

Skalor som 

mätte nivå av 

bekvämlighet 

och 

tillfredsställel

se samt 

patientens 

åsikter 

Patienter (n=60) 75 % 

Medel 

Sansone P 

Schmitt L 

2000 

USA 

Providing tender 

touch massage to 

elderly nursing 

home residents: a 

demonstration 

project 

Kvalitativ 

Skalor som 

mätte 

agitation och 

oro samt 

intervju 

Patienter (n=59) 

 

68 % 

Medel 

 

Skovdahl K 

Sörlie V 

Kihlgren M 

2006 

Sverige 

 

Tactile stimulation 

associated with 

nursing care to 

individuals with 

dementia showing 

aggressive or 

restless 

tendencies: an 

intervention study 

in dementia care 

Kvalitativ 

Observation 

samt 

patientens 

åsikter 

Patienter (=5) 84 % 

Hög 

Van Weert JCM 

Van Dulmen AM 

2005 

Neder-

Effects of 

Snoezelen, 

Kvantitativ 

Intervjuer och 

Patienter (n=20) 

 

69 % 

Medel 
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Spreeuwenberg 

PMM 

Ribbe MW 

Bensing JM 

länderna integrated in 24h 

dementia care on 

nurse-patients 

communication 

during morning 

care 

video-

inspelningar 

Wang KL 

Hermann C 

2006 

USA 

Pilot study to test 

the effectiveness 

of healing touch 

on agitation in 

people with 

dementia 

Kvantitativ 

Observation 

samt 

patientens 

åsikter 

Patienter (n=14) 72 % 

Medel 

Woods D-L 

Dimond M 

2002 

USA 

The effect of 

therapeutic touch 

on agitated 

behavior and 

cortisol on persons 

with Alzheimers 

disease. 

Kvantitativ 

Mätning av 

kortisol i saliv 

samt  

agitationsnivå 

med skala 

Patienter (n=10) 93 % 

Hög 

 
Effekter av beröring på personer med demens 
 

Stressnivå 

En studie som undersökte patienter med demens hade som syfte att testa effekt av beröring på 

stresshormoner i saliv. Effekten av en beröringsform undersöktes genom mätningar av 

stresshormon i saliv samt mätning med en skala som beskrev kognitiva, psykiska och fysiska 

funktioner. Resultatet visade minskning av stresshormon i saliv och en liten minskning av 

nedstämdhet. Stresshormonnivån i saliven sjönk avsevärt under beröring och efterföljdes av 

en kraftig sänkning fyra veckorna efter behandling (Hodgson & Andersen, 2008). Ett annat 

resultat framkom i en studie med liknande syfte där förutom stresshormon i saliv och urin 

även agiterat beteende mättes med en speciell skala. Resultatet visade inga effekter på 

stresshormon. Det fanns inte heller några effekter på beteende som innefattande 

bankande/trummande, rymningsbenägenhet samt problem vid omvårdnadssituationer. 

Beröringen hade dock effekt på verbalt agiterat beteende (Woods & Dimond, 2002).  
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Agitationsnivå 

En studie hade som syfte att undersöka effektiviteten av beröring på äldre personer med ett 

brett spektra av behavioristiska och psykologiska hälsotillstånd. Omvårdnadspersonal 

utbildades och fick sedan själva utföra beröringen och dokumentera patientens tillstånd 

genom observation och en interaktion med patienten där patienten fick uttrycka sina åsikter 

om beröringen. Resultatet visade att 88 % av personerna med demens som fick beröring 

upplevde psykisk förbättring. Personalen noterade att 92 % av personerna med demens visade 

förbättrade beteendemässiga resultat i form av minskat verbalt agiterat beteende, minskad 

rastlöshet samt minskad oro. Beröringen hjälpte patienterna att somna. Resultatet visade även 

att personalen upplevde att denna form av beröring var en enkel effektiv strategi eftersom det 

enda som behövs är en vårdares händer (Gregory & Verdouw, 2005). En annan studie hade 

syftet att utvärdera effektiviteten av beröring för att sänka nivån av agitation hos personer 

med demenssjukdom. Vårdpersonal fick utvärdera patienternas agitationssymtom och 

patienterna fick ge egna kommentarer till beröringen. Resultatet visade att patienter gillade 

beröringen, upplevde välbehag, kände sig avslappnade och ville ha mer beröring. Den som 

utförde beröringen noterade att patienterna under behandlingen andades djupt, hade en 

avslappnad kropp, slutna ögon, huvudet sjönk och att axlarna slappnade av. Patienten blev 

också mindre nervösa och slutligen somnade ofta patienten (Wang & Hermann, 2006). 

Liknande syfte hade Hawranik et al., (2008) som undersökte effekter av beröring på olika 

agiterade beteenden hos personer med Alzheimers sjukdom. En skala som mäter olika 

agiterade beteenden fylldes i av personal. Patienterna delades in i tre olika grupper där två 

grupper fick olika typer av beröring och en kontrollgrupp som inte fick beröring. Resultatet 

visade ingen skillnad mellan grupperna vad det gällde aggressivt beteende. Resultatet visade 

att fysisk aggressivitet uppkom när patienten kände sig hotad till exempel vid intrång av 

personlig integritet som kan inträffa vid bad eller personlig hygien. Det är vid sådana tillfällen 

inte passande att påbörja beröringsbehandling (aa) 

 

En studie med tre behandlingsgrupper med demenssjuka personer hade som syfte att testa 

effektivitet av favoritmusik och beröring på händerna för att reducera agiterat beteende.  

Patienterna fick antingen beröring på händerna, lyssna till favoritmusik eller båda 

tillsammans. Symtomen mättes av forskarassistenten med hjälp av en observationsskala som 

mätte agiterade beteenden. Resultatet visade att interventionen där de demenssjuka personerna 

fick lyssna på favoritmusik, få beröring på händerna eller en kombination av båda inte gav 

någon signifikant skillnad på fysiskt aggressiva beteenden. Däremot hade behandlingarna en 
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positiv effekt på verbalt agiterat beteende över tid. (Hicks-Moore & Robinson, 2009). 

Sansone & Schmitt, (2000) studie syftade till att undersöka effekterna av beröring på personer 

med demens. Personal utbildades i beröring och fick fylla i skala för att bedöma oro och 

agitation. Även närståendes kommentarer uppmärksammades. Resultatet visade att personalen 

upplevde att patienternas oro, depression och insomningsproblem minskade och att matlusten 

och verbalt kommunikativa förmågan ökade. Personalen upplevde även att de funnit ett sätt 

att genom beröring stoppa aggressivt beteende hos en av patienterna En dotter upplevde att 

modern blev varm och kärleksfull efter beröring. En make beskrev att fruns symtom var 

honom betungande men efter beröring blev hon lugn och kunde sitta stilla (aa).  

Kommunikation 

En studie undersökte effekten av beröring samtidigt med andra sensoriska stimuli såsom 

ögonkontakt och leende under omvårdnadssituationer för att kartlägga/förändra 

kommunikativa förmågan hos den dementa patienten. Personal utbildades inom området där 

de skulle öka sin förmåga att bli medveten om patientens fysiska, sociala och emotionella 

behov. Utbildningen gick ut på att förstå vikten av att det innan beröring ska finnas en bra 

konversation mellan patient och vårdare på ett sätt som patienten förstår. Denna utbildning 

användes sedan i det vardagliga omvårdnadsarbetet. Videoinspelningar gjordes under 

omvårdnadssituationerna och personal intervjuades. Resultatet visade att beröringen hade en 

betydande effekt då personalen använde beröring tillsammans med ögonkontakt och log mot 

patienten under omvårdnadsarbetet. När det gäller verbal kommunikation visade det sig att 

mer affektiv kommunikation, social konversation, medgörelse och förståelse ökade. 

Uppvisande av ogillande från den demenssjuke minskade. Patienterna log mer och gav mer 

ögonkontakt med personal. Patienterna tog mer autonoma initiativ och negativ 

kommunikation samt verbal ilska minskade (Van Weert et al., 2005). 

 

Användning av olika beröringsformer på personer med demens 
 
Relation mellan vårdare och patient 
En studie hade som syfte att undersöka effekter av beröring i demensvård. Personalens 

upplevelser av beröring på patienterna undersöktes genom intervjuer och frågeformulär. 

Resultatet visade att 26 av 32 personer i personalen upplevde att patienterna fick ett 

välbefinnande av beröringen och personalen upplevde att relationen till patienten förstärktes 

genom beröringen (Doherty, 2004). En studie av Joy Bowles et al., (2005) syftade till att 

beskriva och identifiera effekten av aromaterapi samt utförandet av aromaterapi på 
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demenssjuka personer. Vårdare använde beröring på patienten för att applicera aromaoljan. 

Resultatet visade att personalen upplevde att beröringen utvecklade band mellan patient och 

vårdare där dessa två blev jämlika och beröringen blev en sak som patient-vårdare hade 

gemensamt. Från att ha vart en patient med demens så upplevde personalen att patienten blev 

en person (aa). Syftet med en studie av Skovdahl et al., (2007) var att beskriva personalens 

erfarenheter av att ge beröring till personer med demens samt hur beröringen bidrog till 

förändringar hos patienten. Vissa behandlingar avbröts då patienten var alltför orolig eller 

aggressiv för att ta emot beröringen. I början av beröringen uppvisade patienterna 

misstänksamhet och men blev allt eftersom beröringen pågick blev patienterna avslappnade 

och nästa alla patienter somnade under beröringen. Resultatet visade att personalen upplevde 

att interaktionen med patienten förbättrades under beröringen och de fick en varmare relation 

till varandra. Patienterna uttryckte att beröringen var harmonisk, skön och underbar. 

Beröringen minskade också aggressivitet samt uppfattade personalen att patienter pratade mer 

och blev gladare (aa). 

  

En studie som gjordes av Joy Bowles et al., (2002) syftade till att undersöka effekterna av 

essentiella oljor och beröring på demenssjuka patienters motstånd till omvårdnad och andra 

demensrelaterade beteenden. Vårdpersonal utförde beröring på demenssjuka personer och fick 

poängsätta patienternas beteenden i en skala. Resultatet visade inga signifikanta skillnader i 

beteenden beroende på om olja användes tillsammans med beröringen eller inte. 

Vårdpersonalen upplevde att patienterna blev mer alerta och fick förbättrade kognitiva 

funktioner av beröringen. Uppfattningen var också att patienternas demensrelaterade beteende 

blev mindre samt att deras motstånd till omvårdnad minskade. Personalen upplevde att det 

skapades en relation mellan vårdare och patient (aa).  

 

Edvarsson et al., (2002) studie hade som syfte att belysa betydelsen av att ge beröring inom 

omvårdnaden till äldre patienter. Omvårdnadspersonal intervjuades om upplevelser av att ge 

beröring. Samtlig personal hade utbildning i att ge beröring och använde beröring i daglig 

omvårdnad. Resultatet visar att personalen upplevde att patienter blev välmående, det vill 

säga att patienterna blev lugna, fick ökade motoriska funktioner, mindre stress och beröringen 

upplevdes minska patienternas lidande. Personalen upplevde även att de knöt band till 

patienten, en relation skapades och att patienten blev en person och inte bara en demenssjuk 

människa. Personalen avslutade genast beröringen om patienten visade tecken på obehag och 

tvingade sig inte på patienten. Viktigt ansågs också val av plats för beröringen, det vill säga 



 
 

15 
 

på en plats som är tyst och avskiljd. När beröring utfördes gavs all uppmärksamhet ges till 

patienten (aa).  

 

Studien av Kolcaba et al., (2006) hade som syfte att testa effektiviteten av beröring på 

händerna samt mäta tillfredsställelse och/eller bekvämlighet av denna beröring. Resultatet 

visade att beröring på händerna var en beröringsmetod som personal tyckte var lätt att lära sig 

och är enkel att utföra och personalen upplevde att handberöring hade effekt på patienternas 

bekvämlighetsnivå. Då det gällde tillfredsställelse fanns en förbättring över tid men bevisen 

för detta var svaga (aa). Forskarna Holliday Welsh et al., (2009) gjorde en studie som syfte att 

undersöka effekten av beröring med avsikten att kunna behärska agitation hos äldre personer 

med kognitivt nedsatta funktioner. Agiterat beteende mättes av vårdpersonal med hjälp av en 

för studien framtagen skala. Resultatet visade att verbalt agiterat beteende, fysiskt agiterat, 

vandringsbeteende, vårdvägran och fysisk agitation minskade. Personal uppfattade att 

beröring var lätt att lära sig, det var små risker att skada patienten och behandling fanns alltid 

tillgänglig. Beröringen skulle utföras på en plats som var tyst och avskild för bästa resultat. 

Patienten måste få en chans att kunna säga ifrån sig behandlingen. Beröringen är inte riktat till 

djupliggande muskler, utan ska genomföras som en lätt beröring och skapa en relation genom 

ickeverbal kommunikation (aa).  

 

Diskussion 
 
Sammanfattning av huvudresultat 
Beröring har visat sig vara användbart på personer med demens. Det har visat sig att beröring 

ger positiva effekter på stress och stresshormoner (Edvardsson et al., 2002; Hodgson & 

Andersen, 2008) samt på agiterat beteende såsom skrikbeteende och fysiskt upprört beteende 

(Van Weert et al., 2005; Holliday Welsh et al., 2009; Gregory & Verdouw, 2005; Hicks-

Moore & Robinson, 2008; Woods & Dimond, 2002; Sansone & Schmitt, 2000). Patienterna 

blev avslappnade och beröringen hjälpte patienterna att somna (Skovdahl et al., 2007; 

Gregory & Verdouw, 2005; Wang & Hermann, 2006; Sansone & Schmitt, 2000). Beröringen 

visade sig också minska oro, depression och nedstämdhet hos de demenssjuka (Gregory & 

Verdouw, 2005; Wang & Hermann, 2006; Sansone & Schmitt, 2000; Hodgson & Andersen, 

2008) och ledde till att patienterna blev mer välmående (Skovdahl et al., 2007; Edvardsson et 

al., 2002, Doherty, 2004). Beröringen gav däremot ingen effekt på fysiskt aggressivt beteende 

(Hicks-Moore & Robinson, 2008; Hawranik et al., 2008).  
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Det har visat sig att beröring förstärkte relationen mellan vårdare och patient och en mer 

medmänsklig relation skapades (Skovdahl et al., 2007; Holliday Welsh et al., 2009; 

Edvardsson et al., 2002; Joy Bowles et al., 2005; Joy Bowles et al., 2002; Doherty, 2004). 

Beröringen ska ges med full uppmärksamhet till patienten och ske på en plats som är tyst och 

avskild (Holliday Welsh et al., 2009; Wang & Hermann, 2006; Edvardsson et al., 2002; Van 

Weert et al., 2005) och patienten ska ha en möjlighet att kunna avbryta beröringen om den 

upplevs som obehaglig (Holliday Welsh et al., 2009; Edvardsson et al., 2002). Personal 

upplevde att beröring var lätt att lära sig och ansågs vara lätt att använda (Holliday Welsh et 

al., 2009; Gregory & Verdouw, 2005; Kolcaba et al., 2006). 

 
Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa effekter av beröring på personer med demens 

samt användning av beröringen. Wang och Hermann (2006) studie visade att beröring gav 

patienterna avslappning och hjälpte patienterna att somna. Enligt Almberg (2003) ger 

beröring en känsla av lugn och avkoppling. Det också visat sig att beröringen hade positiv 

effekt på olika agiterade beteenden såsom rastlöshet, oro och verbal agitation (Gregory & 

Verdouw, 2005; Wang & Hermann, 2006; Sansone & Schmitt, 2000; Hodgson & Andersen, 

2008; Van Weert et al., 2005; Holliday Welsh et al., 2009; Hicks-Moore & Robinson, 2008; 

Woods & Dimond, 2002). Det har i visat sig att stress minskar av beröring (Hodgson & 

Andersen, 2008; Woods & Dimond, 2002). Beröringen gav dock ingen effekt på fysiskt 

aggressivt beteende (Hicks-Moore & Robinson, 2008; Hawranik et al., 2008). Forskare 

framhåller att det inte är något tillfälle att påbörja beröringen när patienten uppvisar 

aggressivitet. Beröringen är till för att förebygga detta beteende och inte bota det när det 

pågår. Aggressiva beteenden uppkommer när patienten upplever hot mot den personliga 

integriteten till exempel vid bad eller personlig hygien (Hawranik et al., 2008).  

Uppsatsförfattarna ser betydelsen av att beröringen ska utföras för att förbygga aggressivitet 

och att det är viktigt att vara uppmärksam på den dementes känslor och uttryck. Detta stöds av 

studien gjord av Van Weert et al., (2005) som menar att vårdaren ska vara medveten om 

patientens fysiska, psykiska och emotionella behov samt att full uppmärksamhet ska ges till 

patienten. Denna studie visar även vikten av att ha ögonkontakt med den demenssjuka 

patienten och att läsa av kroppsspråk (aa). Detta kopplar uppsatsförfattarna tillbaka till vad 

Eide & Eide (2006) sade om att ha en kommunikation med den demente genom ögonkontakt, 

kroppsspråk och rörelser. Coppa (2008) lyfte fram vikten av att få en kommunikation och ett 

samtycke från patienten innan beröringen påbörjas för att en god effekt ska kunna uppnås. 
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Detta har även visat sig i studier av Joy Bowles (2002) och Holliday Welsh (2009) där 

resultatet visar att patienten måste kunna säga ifrån sig beröring och vårdaren ska inte tvinga 

sig på patienten med beröring. Två studier poängterade att närvaro och uppmärksamhet av 

vårdaren gav patienten trygghet och genom detta kunde effekterna av beröringen förbättras 

(Wang & Hermann, 2006; Kolcaba et al., 2006). Eide & Eide (2006) menade att den 

demenssjuke personen får en känsla av lugn, trygghet och stöd genom närvaro av en 

kompetent vårdare. Med bakgrund av detta har uppsatsförfattarna fått kunskaper om att 

kommunikationen som i beröringen blir mycket intim och samtidigt syftar till samhörighet 

mellan vårdare och patient är en viktig del att ta hänsyn till innan beröringen påbörjas. Enligt 

studien av Skovdahl et al., (2007) kan det finnas en risk med beröring, att den används enbart 

som en teknik. Forskarna menar att beröringen ska vara en naturlig del av den vardagliga 

omvårdnaden (aa). Uppsatsförfattarna ser en vinst i att lyfta fram beröring som en naturlig del 

i omvårdnaden av personer med demens och att det är viktigt att lyfta fram beröringens 

positiva effekter. Enligt Almberg (2003) beror detta på att en demenssjuk person kan ha 

många olika symtom och behöver mänsklig beröring mer än andra (aa).  

 

Flera studier visade att relationen mellan vårdare och patient förstärktes av beröringen och 

relationen blev mer mellanmänsklig. (Skovdahl et al., 2007; Welsh et al., 2009; Edvardsson et 

al., 2002; Joy Bowles et al., 2005; Joy Bowles et al., 2002; Doherty, 2004). Vårdpersonalen i 

en studie upplevde att beröring var lätt att lära sig. Beröringen upplevdes också vara lätt att 

använda eftersom det enda som behövdes var en vårdares händer. (Gregory & Verdouw, 

2005). Ett bifynd i föreliggande litteraturstudie som inte uppsatsförfattarna hade som syfte att 

undersöka hittades i studien av Kolcaba et al., (2006) där det visade sig att forskarna ansåg att 

beröring är en behandlingsform som är billig att använda. Beck-Friis & Strang (1999) beskrev 

de närståendes situation i den dementa personens liv. Det kan vara betungande för den 

närstående när den dementes sjukdom avanceras (aa). En studie visade att närstående till de 

dementa personerna upplevde att beröringen minskade demensrelaterade symtom (Sansone & 

Schmitt, 2000). Enligt studien av Kolcaba et al., (2006) kan beröring även utföras av 

närstående. Uppsatsförfattarna anser att sjuksköterskan kan uppmuntra närstående till den 

demenssjuke personen att använda beröring.  

 

Ett annat bifynd som uppsatsförfattarna fann i flera studier visade att beröring resulterade i 

minskad användning av läkemedel hos de dementa patienterna. Personalen kunde använda 

beröring istället för att ringa till sjuksköterskan och be om tabletter (Holliday Welsh et al., 
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2009; Sansone & Schmitt, 2000; Joy Bowles et al., 2005; och Edvardsson et al., 2002). 

Socialstyrelsen (2009) beskriver användningen av lugnande läkemedel hos äldre. Dessa 

läkemedel kan enligt Socialstyrelsen (2009) öka risken för fall och förvirring. 

Uppsatsförfattarna vill belysa att risken för läkemedelsbiverkningar kan reduceras på ett 

enkelt och kostnadseffektivt sätt genom beröring.  

 

Slutsatsen som uppsatsförfattarna kom fram till i denna litteraturstudie var att beröring gav 

positiva effekter, oberoende på var på kroppen beröringen gavs samt vilken sorts beröring 

som gavs. Det uppsatsförfattarna ansåg som viktigast var att beröringen ska ske tillsammans 

med en god kommunikation med den dementa personen för att uppnå bäst resultat.  

 

Metoddiskussion 

Denna studie genomfördes som en litteraturstudie. Stor möda har lagts på att söka artiklar 

med hög relevans för att få ett resultat som vårdpersonal kan använda i arbetet med dementa 

patienter. Nya sökord har brutits fram allteftersom artiklar hittats. Samtliga sökord har 

presenterats. Detta har resulterat i att ett brett spektra av beröringsformer har inkluderats och 

författarna anser att detta stärker studiens validitet. Uppsatsförfattarnas mål var att välja 

artiklar mellan åren 2004-2009. Allteftersom sökningarna gjordes upptäckte författarna att 

utbudet av så nya artiklar var begränsat och valde därför fyra artiklar som var publicerade 

mellan åren 2000-2004. Dessa valdes eftersom att resultaten ansågs vara relevanta för 

litteraturstudien. Författarna bestämde att artiklarna skulle innehålla både någon form av 

beröring samt demens. De två artiklar som inte innehöll personer med demens hade istället 

inkluderat äldre personer, äldre personer med kognitiva försämringar eller äldre personer med 

agiterat beteende samt en beskrivning av utförande och utvärdering av beröring. De äldre som 

studerats i dessa studier har beskrivits som att ha haft snarlika beteenden som finns hos 

demenssjuka patienter. Författarna anser inte att detta kan ha påverkat resultatet negativt 

eftersom detta endast berör två artiklar där innehållet innefattade värdefull kunskap för 

litteraturstudiens resultat. De utvalda artiklarna var alla på engelska vilket är ett språk som 

författarna behärskar. Ingen av artiklarna hade låg kvalitet vilket författarna anser bidra till ett 

starkt resultat. Eftersom dementa personer kan ha svårt att uttrycka sig har uppsatsförfattarna 

valt att särskilt noggrant belysa vem som utvärderat resultaten i de valda studierna.  
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Projektets kliniska betydelse 
Denna litteraturstudie lyfter fram viktiga omvårdnadsåtgärder som kan utföras av 

vårdpersonal. Beröring tillsammans med kommunikation är viktiga aspekter i omvårdnaden 

av personer med demens. Detta är viktigt för att lindra patientens lidande och underlätta de 

närståendes svåra situation. Föreliggande litteraturstudie har gett värdefull kunskap som kan 

användas av vårdpersonal om hur viktigt det är att se den dementa personen ifrån ett 

helhetsperspektiv och vara uppmärksam på den dementes känslor. Uppsatsförfattarna vill 

belysa enkelheten i att utföra beröring på personer med demens för att vårdpersonal ska kunna 

använda detta i omvårdnadsarbetet. 

 
Förslag till vidare forskning 

Uppsatsförfattarna anser att studier behöver genomföras som undersöker effekterna av 

beröring i det vardagliga arbetet med personer som drabbats av demens. Författarna anser 

också att beröringens effekt i olika stadier av sjukdomen bör utforskar mer. Fler studier 

behövs som på något sätt fångar patienternas egna upplevelser och åsikter om beröringen.  

Uppsatsförfattarna anser att kvalitativa studier kan fånga dessa åsikter och upplevelser på ett 

bra sätt genom intervjuer och dokumentering. Uppsatsförfattarna föreslår att studier också kan 

vara kvantitativa där en kontrollgrupp jämförs med interventionsgrupp för att hitta viktiga 

skillnader mellan grupperna samt hitta värdefulla fynd. Det vore intressant att mer ingående 

utvärdera vilken beröring som upplevs ge god effekt.  
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Bilaga 1 
GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING  
 
Kvalitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng:  25 
Erhållen poäng: ?? 
Kvalitet:  låg medel hög 
 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006)  och 
Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 
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Bilaga 2 
GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING  
 
Kvantitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
Maxpoäng:  29 
Erhållen poäng: ?? 
Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006) och 
Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 
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