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Sammanfattning  

Syftet med denna litteraturstudie var att studera effekten av musik och dans som en 

komplementär omvårdnadsåtgärd för patienter med demens. I denna litteraturstudie så ligger 

14 artiklar till grund för resultatet. Artiklarna är publicerade mellan 1998 – 2009. De 

vetenskapliga artiklarna söktes i olika databaser med begränsning till svensk och 

engelskspråkig text. Artiklarna skulle vara tillgängliga i gratis fulltext. Resultatet av denna 

systematiska litteraturstudie visade att musik och dans hade en positiv påverkan på dementa 

patienters livskvalité. Studierna visade att musik är en säker och effektiv metod för att minska 

agitation, ångest, depression och konfusion hos patienter med demens. Resultatet av denna 

systematiska litteraturstudie visade att dans hade en positiv inverkan på patienternas 

koncentrationsförmåga. 

Danstillställningarna medförde att patienterna blev mer intresserade av sin omgivning och 

detta stimulerade till att knyta nya sociala kontakter med andra personer. Dansen skapade en 

ömsesidig kommunikation. Dans hade en positiv inverkan på dementa patienters livskvalité. 

Uppsatsförfattarnas slutsats är att musik och dans är en bra komplementär omvårdnadsåtgärd 

som sjuksköterskan kan använda i den dagliga omvårdnaden av dementa patienter. 

Nyckelord: komplementär omvårdnadsåtgärd, dans, demens, musik, välbefinnande  

Keywords:  complementary nursing interventions, dance, dementia, music, wellbeing. 
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Introduktion 

Demens 

 Demens är ett latinskt ord som betyder utan själ (1).  Hög ålder är den starkaste riskfaktorn 

för att drabbas av en demenssjukdom. Enligt ICD 10 definieras sjukdomen enligt följande: 

” Demenssjukdom är en hjärnsjukdom av vanligtvis kronisk eller fortskridande art. De högra 

kortikala funktionerna, inkluderande minne, tänkande, orientering, förståelse, räkneförmåga, 

inlärningsförmåga, språk och omdöme är störda. Medvetandet är inte grumlat (2 s. 369).  

Försämringen av kognitiva funktioner åtföljs ofta av och föregås ibland av försämring av 

känslomässig kontroll, socialt beteende eller motivation För diagnos skall symtomen ha 

funnits under åtminstone 6 månader.”(2 s.369). ICD 10 är WHO:s klassifikation på 

psykiatriska sjukdomstillstånd (3). Det finns tre stora huvudgrupper av demenssjukdomar. 

Primärdegenerativa, vaskulära och sekundära demenssjukdomar. Till de primär degenerativa 

demenssjukdomarna hör Alzheimers sjukdom, frontallobs demens och Huntingstons sjukdom. 

Bland de vaskulära demenssjukdomarna är MID (Multi Infarkt Demens) den vanligaste. 

Vaskulära demenssjukdomar orsakas av kärlskador i hjärnan som hjärninfarkter eller 

blödningar. Sekundära demenssjukdomar orsakas av indirekta hjärnskador till följd av 

somatisk sjukdom orsakade av till exempel etylskador eller brist på B-12 vitamin (1). 

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen. Sjukdomen drabbar hela hjärnan och orsaken 

är okänd, troligtvis har genetiska faktorer en viss betydelse för att utveckla sjukdomen. Det 

vanligaste symtomet på tidig demens är försämrat korttidsminne även den verbala 

kommunikationen försämras och det är svårt att finna rätt ord. Den demensdrabbade patienten 

upprepar samma fråga flera gånger och glömmer bort svaret, uppvisar även svårigheter att 

finna saker i rummet. Den demensdrabbade använder sig av omskrivningar som till exempel 

halsbandet blir ”den där saken runt halsen” Det märks en påverkan på de dagliga aktiviteterna 

som till exempel att sköta hushållet och förmågan att köra bil. I ett tidigt skede så upptäcker 

omgivningen personlighetsförändringar och beteendestörningar, den yrkesmässiga och sociala 

rollen fungerar inte längre. Under en period av fem till tio år ses en försämring som innebär 

att den drabbade är helt beroende av omgivningens hjälp och stöd. Immobilitet och 

nutritionssvårigheter karakteriserar ofta den sena fasen av demenssjukdomen. Diagnosen 

ställs med hjälp av anamnes från den demensdrabbade och anhöriga. Det görs en enkel 

utredning för att utesluta andra sjukdomstillstånd som kan förväxlas med demens. En 

röntgenundersökning av hjärnan genomförs alltid (2) .  
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En tidig demensdiagnos är viktig för att kunna ge optimal behandling och god omvårdnad.  

Under senare år så har speciella vårdformer som demensboenden utvecklats och 

omvårdnadskunnandet har ökat avsevärt (2). 

 

Prevalens  

Förekomsten av demenssjukdom brukar anges till 5 % hos alla människor över 65 år. Vid 80 

års ålder stiger det till 10 – 15 %, vid åldrarna 90-95 år har prevalensen ökat till 40 – 50 % . 

Kvinnor och män drabbas i lika stor utsträckning av demens.  Demenssjukdom är troligen den 

viktigaste orsaken till behov av särskilt boende hos äldre människor. Andelen människor med 

demenssjukdom på särskilda boenden uppgår till 60 – 80 % (2). 

 

Omvårdnad vid demens 

Bemötande 

Ett gott bemötande är nyckeln för att kunna skapa en kontakt med patienten (2). God 

omvårdnad baseras på en vårdrelation som bygger respekt och förståelse mellan patient och 

sjuksköterskan. Sjuksköterskan måste alltid utgå från patientens behov och för att kunna 

identifiera behoven, behöver sjuksköterskan känna till patientens livshistoria till exempel 

familje- och uppväxtförhållanden, arbetsliv och intressen (4). Minnen kan väckas hos den 

demenssjuke, genom att sjuksköterskan samtalar med patienten kring händelser i patientens 

tidigare liv. Detta kan stärka den demenssjukes identitet och självkänsla (5). En studie gjord 

av Egan (2007) visar betydelsen av att sjuksköterskan känner till patientens livshistoria, detta 

kan leda till att sjuksköterskan kan få en ökad förståelse och empati för den demenssjukes 

beteende (6).   

Beteende symtom hos dementa 

 Uppfattningen hos vårdpersonalen är att fysisk aggressivitet som slag och knuffar hos den 

demenssjuke är svår att hantera. Genom att vårdpersonalen lär sig att känna igen patientens 

kroppsspråk och tonläge kan detta avstyras innan beteendet blir aggressivt (4). 

Orsaken till ett aggressivt beteende bottnar ofta i att den demenssjuke känner sig rädd eller 

kränkt. Även brist på en meningsfull aktivitet och känslan av ensamhet kan leda till oro och 

ångest (4). Dessa problem kan undvikas genom att vårdpersonalen närmar sig den 

demenssjuke med ett lugnt bemötande (5). Ett aggressivt beteende hos den demenssjuke kan 

minskas genom att sjuksköterskan känner till både negativa och positiva händelser ur den 

demensdrabbades liv (6).  
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Det blir då lättare för sjuksköterskan att tolka och förstå den demenssjukes beteende (6). Hos 

dementa patienter finns symtom på ångest, oro, rädsla och depression. Detta kan leda till att 

patienten drar sig undan från omgivningen (2).  

 

Vårdmiljö  

Den fysiska närmiljön är av stor betydelse för den demenssjuke. Viktiga aspekter att ta 

hänsyn till är bland annat rummets utformning, färgsättning, placering av belysning och 

fönster (5) .  

Det skall vara möjligt att följa årstidernas växling utanför fönstret, detta hjälper patienten att 

orientera sig till tid och rum. Vid ett boende för demenssjuka så är det också betydelsefullt att 

skapa en miljö för social samvaro. Miljön kan utformas i form av ett café som kan bestå av 

några stolar och ett bord där det möjligt att dricka kaffe tillsammans (7). 

Även en dansbana som är utsmyckad med lyktor kan skapas av en öppen golvyta, detta kan 

påminna patienten om ungdomens dansbana. Genom att anpassa vardagsmiljön till 

lättillgängliga stimuleringsmöjligheter kan detta bli en naturlig del i omvårdnaden(7). 

 Det är även viktigt att skapa en miljö som stimulerar sinnena till ro och vila. Ett alternativ 

kan vara att skapa en innemiljö med ett litet vattenfall och en hammock, där patienten kan 

sitta och gunga och samtidigt lyssna på musik eller till vattenfallets porlande. Detta upplevs 

ofta som rogivande. Vårdpersonalen har en nyckelroll i att planera miljön så att den inbjuder 

till spontana aktiviteter (5).  

 

Musik  

Människan har sedan urminnes tider använt musik och dans som befriande och läkande 

krafter. Kroppen har en förmåga att lagra känslor och kroppsminnen. I alla tider har 

människor i alla kulturer låtit sig ryckas med av musiken och dansat sig fri från onda andar 

(8). 

I många kulturer är musik och medicin starkt sammanlänkade. Exempel på detta är magiska 

berättelser om hur musikens kraft kunde fördriva onda krafter. Under antiken ansågs musik ha 

en harmoniserande inverkan på kropp och själ. Människorna under antiken trodde att sjukdom 

uppstod som en obalans mellan de olika kroppsvätskorna och att musiken kunde bidra till att 

återupprätta balansen. Under sextonhundratalet finns riklig dokumentation av hur musik 

kunde användas tillsammans med medicin och terapi (9). 
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 Musik definieras som: ” Konstnärlig ordnad mängd av toner av olika höjd och klang ordnad 

efter rytmiska, harmoniska och melodiska lagar (10 s.412). Ordet musik har sitt ursprung i det 

grekiska ordet mousike som betyder ”musernas konst” (11).  

Florence Nightingale skriver i sin bok om musikens betydelse i vården. Till exempel ansågs 

stränginstrument och människors sång ha en generell positiv effekt på patientens 

välbefinnande (12).  

Musikens beståndsdelar är melodi, rytm, harmoni, tonhöjd och klangfärg. Melodin och 

rytmen skapar minnen och påverkar koncentrationsförmågan. Melodin i dur eller moll 

stimulerar och framkallar känslor. Genom sinnena tar människan emot musiken, sinnena 

omfattar den auditiva perceptionen, hörseln; som tar in toner, rytmer och klanger. Den 

visuella perceptionen, synen; människan vill gärna se personen som spelar. Den taktila 

perceptionen; känseln det vill säga vibrationer och ljud som känns i kroppen. Den kinestetiska 

perceptionen; muskelminnet som innebär att händer och fötter som rör sig i takt med musiken. 

Den kognitiva funktionen ger associationer om tidigare händelser. För att förstå och tolka 

musik behöver inte medvetandet vara starkt hos personen. Det är en intuitiv känsla som är 

omöjlig att formulera i ord . Inom sjuksköterskeyrket har musiken haft en självklar plats. 

Tidigt under 1900 – talet hade norska sjuksköterskestudenter musikundervisning på schemat. 

Under 2000 – talet finns inte musiken användningsområden skildrade i kurslitteraturen för 

sjuksköterskestudenter. Intresset för att använda musik i olika former har minskat (13).  

Francis och Biley har studerat ett flertal tidigare studier gjorda inom olika 

omvårdnadsområden. Bland annat hur musik kan minska ångest och främja avslappning på 

hjärtpatienter och kvinnor som genomgår kejsarsnitt (14).  

 

Musikterapi 

Musikterapi är en behandlingsmetod där musik används i olika former och utövas av en 

musikterapeut (8). Musikterapeuten har till uppgift att skapa kontakt och kommunikation med 

patienten . Musikterapeuten använder systematisk och medvetet musikens olika beståndsdelar 

som melodi, tonhöjd, rytm, harmoni, klangfärg och dynamik. Musiken är det arbetsredskap 

som används för att lyfta fram resurserna som finns inom patienten. Målet med musikterapi är 

att ge själen stimulans (13). Musikterapi har bland annat använts i omvårdnaden av psykiskt 

sjuka människor. I studien fick psykiskt sjuka patienter fritt skapa musik, samt ha en 

strukturerad form av musikterapi där de enbart lyssnade på musik. Under tiden studien pågick 

ökades patienternas motivation och förmågan att uttrycka känslor förbättrades (15).  
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Dans 

 Ordet dans betyder spänning och härstammar från grekiskans Tan (8). Dans definieras som 

rörelser till rytm och musik (16).  

Dans är en estetisk uttrycksform där kroppsrörelser är bundna till rytm och som i allmänhet 

genomförs till musik. Redan under naturfolkens tid ansågs dansen ha en positiv inverkan på 

människan. Genom dansen kunde sjukdom botas, även framkalla regn, bemästra högre makter 

och göra krigarna osårbara. I dansen blev människan en del av övernaturliga krafter (8). 

 Dansen var även ett gemensamt uttryck för glädje eller rädsla. Dansen betraktas som en av de 

äldsta formerna av kommunikation, och är den enda estetiska uttrycksformen som engagerar 

hela kroppen. I dansen bildar kropp och själ en oskiljbar helhet och genom dansens rörelse 

uppstår en känsla av makt och styrka. Dansa är något som alla människor kan göra. Dansens 

rörelseform är lätt att anpassa till alla människor och ger ökad rörlighet oavsett 

rörelsekapacitet och ålder (8). 

 

Problemformulering 

Musik och dans är områden som borde få ett större utrymme i vårdarbetet. Uppsatsförfattarna 

har genom klinisk erfarenhet sett hur musik och dans har en positiv inverkan på dementa 

patienters psykiska välmående. Uppsatsförfattarna har sett att patienterna uttrycker sin glädje 

genom glada miner och skratt. Därför vill uppsatsförfattarna undersöka om sjuksköterskan 

kan använda musik och dans som komplementära omvårdnadsåtgärder i den dagliga 

omvårdnaden av dementa patienter. Denna studie behövs för att lyfta fram musikens och 

dansens betydelse. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om musik och dans kan vara en komplementär 

omvårdnadsåtgärd vid omvårdnaden av patienter med demens. 

 

Frågeställning 

Vilken påverkan har musik som komplementär omvårdnadsåtgärd vid omvårdnaden av 

patienter med demens?  

Vilken påverkan har dans som komplementär omvårdnadsåtgärd vid omvårdnaden av 

patienter med demens?  
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Centrala begrepp 

Musik: Musik avses i denna systematiska litteraturstudie som livemusik, inspelad musik, 

bakgrundsmusik och sång.  Musiken används i form av musikterapi.   

 Vårdpersonal: Den omvårdnadspersonal som finns runt omkring den dementa patienten det 

vill säga sjuksköterskor och undersköterskor.   

 

 

Metod 

Design 

Studien har genomförts som en systematisk litteraturstudie (17).  

 

Urval av litteratur 

Sökningar har gjorts i databaserna, CINAHL, PubMed och ELIN. Sökorden som användes 

var music, dementia, social dancing, nursing, alzheimer, musictherapy. I varje sökning ingick 

music eller social dancing med övriga sökord. Det totala antalet träffar var 227 stycken, och 

samtliga titlar lästes av båda uppsatsförfattarna. Detta redovisas i tabell 1. Efter detta så 

valdes 48 abstract ut och av dessa 48 abstract ansågs 24 artiklar vara relevanta och lästes i 

fulltext av uppsatsförfattarna . Efter denna granskning föll fyra artklar bort på grund av att 

artiklarna inte motsvarade studiens syfte och frågeställningar. 20 artiklar gick vidare för 

granskning enligt granskningsmallar. Efter denna granskning så föll ytterligare sex artiklar 

bort, orsaken till detta var för låg poäng enligt granskningsmallarna. Se bilaga 1 och 2. Till 

grund för resultatdelen ligger 14 artiklar, dessa redovisas i tabell 2. Inklusionskriterierna var 

demenssjuka personer över 65 år, boende på ett demensboende, både manliga och kvinnliga 

deltagare inkluderades. Artiklarna begränsades till publiceringsåren 1997- 2009 och skulle 

vara skrivna på engelska eller svenska. Endast artiklar med kostnadsfri disposition 

inkluderades i denna systematiska litteraturstudie, både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

har inkluderas i studien. 

 

Tabell 1 Resultat av artikelsökning 

Sökord Sökmotor Träffar Antal lästa titlar Antal lästa abstrakt Antal använda i 

resultatet 

music AND  

dementia  

Elin 91 91 25 9 

music AND 

dementia  AND 

social dancing 

 

Elin 0 0 0 0 
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Sökord Sökmotor Träffar Antal lästa titlar Antal lästa abstrakt Antal använda i 

resultatet 

dancing AND 

dementia 

Elin 10 10 3 2 

dementia AND 

nursing AND 

social dancing 

PubMed 3 3 1 1 

alzheimer AND 

music 

Elin 58 58 2 1 

dementia AND 

music AND 

social dancing 

Cinahl 64 64 14 1 

dementia AND 

musictherapy 

Cinahl 1 1 1 0 

 

Värdering av litteratur 

Granskningsmallar har använts för att avgöra studiernas kvalitet. Granskningsmallarna var 

olika utformade beroende på om det var en kvalitativ eller kvantitativ studie som skulle 

granskas. Utfallet för kvantitativa studier bestämdes till 80 % eller 23 - 29 poäng för hög 

kvalitet. 60 % eller 22 - 15  poäng för medel kvalitet. Under 59 % eller poäng under 14 ansågs 

ha låg kvalitet. Utfallet för kvalitativa studier bestämdes till 80 % eller 25-20 poäng för hög 

kvalitet, - 60 % eller 19-15 poäng för medel kvalitet. 59 % eller poäng 14 och under ansågs ha 

låg kvalitet. Artiklarna poängsattes efter utfallet av granskningen. Mallarna är modifierade 

versioner av Willman,A. Stoltz, B. & Bathsevani, C 2006 (18) och Forsberg, C. & 

Wengström Y. 2008 (17).  Se bilaga 1 och 2. Frågorna innefattade bland annat studiens syfte, 

design, metod, datainsamling, analys, hur resultatet analyserats, studiens validitet, etiskt 

godkännande och studiens kliniska värde. Granskningsmallarna hade svarsalternativ ja eller 

nej.   

 

Tillvägagångssätt 

Alla artiklar lästes flera gånger av båda uppsatsförfattarna för att garantera förståelsen och 

minska risken för feltolkningar och missuppfattningar från uppsatsförfattarnas sida. Relevant 

data markerades med överstryckningspenna. Uppsatsförfattarna analyserade sedan data utifrån 

frågeställningarna.  

 

Forskningsetiska aspekter 

Uppsatsförfattarna har strävat efter att ha ett objektivt synsätt till vald litteratur och dess 

innehåll. Resultatet redovisas sanningsenligt.  
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Resultat 

De valda artiklarna presenteras i tabell 2. Artiklarna handlade om dansen och musikens 

betydelse för omvårdnaden av dementa människor. 

 

Tabell 2. Sammanställning av artiklar (n=14) som ligger till grund för resultatet. 

Nr Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Kvalitets- 

grad 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holmes C. 

Knights A. 

Dean, C. 

Hodkinson, S. 

Hopkins, V. 

2006 

England. 

Keep music 

live: music and 

the alleviation 

of apathy in 

dementia 

subjects 

Att undersöka om 

music som spelas 

live eller 

förinspelad kan 

vara effektiv I 

behandlingen av 

apati hos 

människor med 

måttlig till svår 

demens. 

Kvantitativ. N = 32 27 p  

Hög 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sherratt, K. 

Thornton, A. 

Hatton, C 

2004 

England 

Emotional and 

behavioural 

responses to 

music in people 

with dementia: 

an 

observational 

study 

Att undersöka av 

inflytande av 

social interaktion 

av att lyssna på 

musik. 

Kvantitativ. N=24  

 

24 p 

Hög. 

 

 

 

 

 

21. Sandee L, 

Hicks-Moore, 

S.L. 

Robinson. 

B.A. 

2008 

Kanada 

Favorite music 

and hand 

massage: Two 

interventions to 

decrease 

agitation in 

residents with 

dementia 

Att undersöka 

effekten av att 

favorit musiken 

och handmassage 

kan  reducera ett 

aggressivt 

beteende. 

Kvantitativ. N=41 

 

 

26 p 

Hög. 

22. Van der Geer 

E.R. Vink 

A.C Schols 

J.M.G.A. 

Slaets J.P.J 

2008 

Tyskland 

Music in the 

nursing home: 

hitting the right 

note! The 

provision of 

music to 

dementia 

patients with 

verbal and 

vocal agitation 

in Dutch 

nursing homes. 

Att undersöka 

vilken slags 

musik som 

används vid 

Tyska 

demensboenden, 

för patienter med 

aggressiva 

beteenden. 

Kvantitativ. N=51 

 

 

23p 

Hög 

23. Sixsmith A. 

Gibson G 

2007 

Storbritannien 

Music and the 

wellbeing of 

people with 

dementia 

Att undersöka 

betydelsen av 

musik i 

vardagslivet för 

personer med 

demens. 

Kvalitativ.  N=26 21 p 

Hög 
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Nr Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Kvalitets- 

grad 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangeskog H. 

Asplund K. 

Kihlgren M. 

Norberg. A. 

2001 

Sverige 

Individualized 

music played 

for agitated 

patients with 

dementia: 

Analsysis of 

video – 

recorded 

sessions. 

Att undersöka om 

individuellt 

anpassad musik 

reducerar ett 

aggressivt 

beteende och 

leder till 

känslomässiga 

reaktioner hos 

personer med 

grav demens. 

Kvalitativ. N=4  24 p 

 Hög 

25. Beger G. 

Bernhardt T, 

Schramn U, 

Muller R, 

Landsidel – 

Anders S, 

Peters J, 

Kratzsch T, 

Frolich L. 

2004 

Tyskland 

No effects of a 

combination of 

caregivers 

support group 

and memory 

traning/music 

therapy in 

dementia 

patients from a 

memory clinic 

population. 

Att undersöka om 

musikterapi hade 

någon effekt på 

patienter med 

demens.  

Kvantitativ.  N = 36 24 p 

 Hög 

26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svansdottir, 

H.B. Snaedal, 

J. 

2006 

Island 

Music therapy 

in moderate and 

severe 

dementia of 

Alzheimer´s 

type: a case-

control study 

Att undersöka om 

musik terapi är en 

potential icke 

farmakologisk 

behandling för 

beteende och 

psykiska symtom 

på Alzheimer´s 

sjukdom. 

Kvantitativ.   N =38  22 p 

Medel. 

27. Kydd, P. 

2001 

Kanada 

Using music 

therapy to help 

a client with 

Alzheimer’s 

disease adapt to 

long – term 

care. 

Att undersöka hur 

musik terapi kan 

användas för att 

hjälpa äldre att 

lättare att anpassa 

sig att bo på ett 

äldreboende. 

Kvalitativ.  N= 1 17 p 

Medel 

28. Götell E, 

Brown , 

Ekman S-L. 

2009 

Sverige 

The influence 

of caregiver 

singinging and 

background 

music on 

vocally 

expressed 

emotions and 

moos in 

dementia care; 

A qualitative 

analysis. 

Var att belysa 

verbal 

känslouttryck och 

sinnesstämningar 

I 

kommunikationen 

mellan 

vårdpersonal och 

patienter med svår 

demens I 

samband med 

morgonhygienen. 

Kvalitativ.  N = 14 24 p 

 Hög 

29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sung H-c. 

Chang S-m. 

Lee W-l. Lee 

M-s 2006 

Taiwan 

The effects of 

group music 

with movement 

intervention on 

agitated 

behaviours of 

institutionalized 

elders with 

dementia i 

Taiwan 

Att utvärdera 

effekten av grupp 

musik med 

rörelser hos 

dementa med 

aggressivt 

beteende I 

Taiwan. 

Kvanitativ.  

 

N=36 27 p 

Hög 
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Nr Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Kvalitets- 

grad 

30. Palo – 

Bengtsson 

L,Winblad 

B,Ekman S-L 

1998 

Sverige 

Social dancing 

a way to 

support 

intellectual, 

emotional and 

motor functions 

in persons with 

dementia. 

Var att finna hur 

personer med 

demens fungerade 

i dansen.  

Kvallitativ N = 10 23 p 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 

 

Palo – 

Bengtsson L. 

Ekman S –L 

2000 

Sverige 

 

Dance events as 

a caregiver 

intervention for 

persons with 

dementia 

 

Att belysa 

fenomenet dans 

som en 

omvårdnadsåtgärd 

för personer med 

demens på 

boenden. 

 

Kvalitativ.  

 

N= 7  

 

22 p 

 Hög 

32. Palo – 

Bengtsson L. 

Ekman S-L. 

2002 

Sverige 

Emotional 

response to 

social dancing 

and walks in 

persons with 

dementia. 

Att undersöka 

responsen av dans 

och promenader 

ur ett 

patientperspektiv. 

Kvalitativ.  N= 6 22 p  

Hög 

 

 

Musikens inverkan på omvårdnaden av patienter med demens 

Livemusik 

I en engelsk studie undersökte forskarna effekten av livemusik på dementa patienter med 

apati. Livemusik är där musiker spelar levande musik. Patienterna rekryterades från olika 

boende i södra England, 32 stycken med en medelålder på 84.9 år uppfyllde studiens 

inklusionskriterier. Musikterapin bestod av tre olika interventioner. Interventionerna bestod 

av 30 minuters tystnad, därefter spelades inspelad bakgrundmusik i 30 minuter och sedan 

lyssnade deltagarna på livemusik i 30 minuter. Livemusiken utfördes av en samling musiker. 

Musiken var anpassad till patienternas åldersgrupp och musiken spelades i slumpmässig 

ordning. Resultatet visade att patienter med svår demens uppvisade ett betydande positivt 

engagemang till livemusik. Livemusik hade en direkt positiv engagerande effekt på apati hos 

patienterna med demens. Engagemanget till inspelad musik visade sig inte vara lika 

utmärkande (19).  

 I en studie gjord av Sheratt et al (20) var syftet att undersöka vilken effekt musik hade på 

välbefinnandet hos patienter med demens. Det totala antalet deltagare var 24 stycken i åldern 

53 – 89 år.  Interventionen bestod av att deltagarna fick ta del av inspelad musik och 

livemusik (20).  

Ett frågeformulär användes där deltagarna tillfrågades om vilka musikformer och vilka artister 

patienterna föredrog. Om deltagaren inte själva hade förmågan att svara på frågeformuläret, så 

hjälpte en anhörig eller vårdpersonal till med detta (20).   
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Om inget av dessa alternativ var möjliga valde författarna ut musik som var anpassad till 

patienternas ålder. Därefter utfördes interventionerna och deltagarna observerades under tiden 

interventionerna pågick. Resultatet visade att livemusik var effektivt och ökade graden av 

engagemang och välbefinnande hos patienterna med demens. Både inspelad musik och 

livemusik visade sig vara effektivt att minska tristessen i det dagliga livet. Det fanns ingen 

betydande skillnad mellan livemusik eller inspelad musik som berörde de utmanade 

beteenden som patienterna uppvisade som till exempel tala för sig själv och vandra oavbrutet. 

Artikelförfattarna anser att livemusik visade möjligheten till social interaktion och deltagande 

i icke verbal kommunikation (20). 

 

Individuell anpassad musik 

Sandee et al (21)  undersökte effekten av favoritmusik och handmassage för att minska 

agiterat beteende hos patienter med demens.  Antalet deltagare som fullföljde studien var 

41stycken och deltagarna blev slumpmässigt indelade i interventionsgrupp eller en 

kontrollgrupp. Kontrollgruppen fick sedvanlig omvårdnad (21). 

 Artikelförfattarna arbetade utifrån tre interventioner, den första interventionen var att 

använda sig av favoritmusik. Den andra interventionen bestod av att enbart använda 

handmassage som behandling för att minska ett agiterat beteende . Den tredje interventionen 

var att använda både favoritmusik och handmassage som behandling för att minska ett 

agiterat beteende. Varje deltagare blev observerade i tio minuter före och efter interventionen 

och sedan en timme efter interventionen. Varje intervention varade i tio minuter och effekten 

kvarstod en timme efter interventionen. Det fanns ingen signifikant skillnad i aggressivt 

beteende mellan de tre olika interventionerna men resultatet visade att individuell 

favoritmusik var en effektiv omvårdnadsåtgärd för att direkt minska agitation hos patienter 

med demens. Resultatet visar att favoritmusik minskade det verbala aggressiva beteendet hos 

patienterna (21). 

I Tyskland genomfördes en kvantitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Syftet var att 

undersöka hur musik användes vid demensboenden och effekten på patienter med aggressiva 

beteenden. 20 stycken demensboende blev slumpmässigt utvalda för att delta i studien och av 

de 51 deltagarna som deltog i studien var medelåldern 84.5 år. Deltagarna skulle ha haft ett 

uttalat verbalt agiterat beteende under minst tre månader. 38 stycken av 51 deltagarna 

uppskattade att lyssna på musik. 24 stycken av 41 deltagarna hade haft en musikalisk 

bakgrund, och en del av deltagarna hade spelat något instrument eller sjungit i kör (22).  
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Interventionerna bestod av att patienterna erbjöds musik vid de gemensamma måltiderna och 

vid enskilda omvårdnadshandlingar.  I de flesta fallen erbjöds musik i samband med 

måltiderna.  Effekten av musiken var inte lika märkbar när den spelades under de 

gemensamma aktiviteterna. Detta kunde bero på att ljudnivån blev för hög och intrycken för 

många. Det var även svårt att anpassa musiken så att den uppskattades av samtliga patienter. 

Däremot när musiken var anpassad till den enskilde patienten vid omvårdnadshandlingar som 

skedde på morgonen och kvällen så hade det en positiv effekt. Resultatet visade att när musik 

erbjöds till den enskilde patienten anpassat efter dennes önskemål, så ledde detta till en 

positiv effekt på patientens verbala och agiterade beteende (22).  

I en kvalitativ studie gjord av Sixsmith et al. var syftet att undersöka musikens betydelse för 

patienter med demens . 26 patienter med demens och deras vårdpersonal deltog i studien . 

Patienternas ålder var mellan 62-96 år. Artikelförfattarna intervjuade patienter med demens 

för att undersöka fördelar med att delta i musikrelaterade aktiviteter. Närvaron av 

vårdpersonalen gjorde det lättare att genomföra intervjuerna. Var det inte möjligt att intervjua 

patienterna så observerade vårdpersonalen patienten istället. Datainsamlingen skedde genom 

djupintervjuer med öppna och slutna frågor. Intervjuerna var löst strukturerade och 

intervjuerna varade i 15 till 90 minuter (23).  

Resultatet i studien visade att musik hade en positiv inverkan på välbefinnandet på deltagarna. 

Genom att vara delaktig i musikrelaterade aktiviteter kunde patienterna uttrycka sin glädje 

både emotionellt och fysiskt. När musik diskuterades i intervjuerna så skrattade och log 

patienterna och en del började sjunga. Många patienter uppgav att lyssna på lugn musik, 

gjorde att de kände sig harmoniska och mindre agiterade. Artister och sångtitlar kanske var 

bortglömda men texterna var mer ihågkomna och många personer var kapabla att sjunga 

sångerna. Musik spelades som bakgrundsmusik vid måltiderna och detta ledde till en 

minskning av agitation och främjade en social interaktion mellan patienterna vid 

gruppboendet. Att få höra ett välkänt stycke musik väckte minnen från personens förflutna 

och främjade en meningsfull konversation till andra personer (23). 

I en kvalitativ observationsstudie gjord i Sverige med syftet att undersöka om individuellt 

anpassad musik reducerade ett aggressivt beteende och väckte känslomässiga reaktioner hos 

patienter med grav demens. I studien deltog 4 stycken patienter i åldern mellan 77 - 84 år 

(24).  

Interventionen bestod av att individuell favoritmusik spelades enskilt för varje deltagare. 

Resultatet visar att individualiserad musik hade en inverkan på två av patienterna med en 

uppenbar effekt på deras skrik beteende (24). 
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 Medan hos de två övriga patienterna syntes ingen uppenbar effekt på beteendet.  Detta kunde 

bero på att patienterna inte var tillräckligt uppmärksamma eller blev distraherade. 

Artikelförfattarna anser att individuell musik kan vara ett sätt att minska ett agiterat beteende 

hos patienter som lider av medel eller svår demens. Om patienten får individuell anpassad 

musik, så har musiken en lugnande effekt på ett agiterat beteende. Musik kan därför vara ett 

komplement i omvårdanden av dementa personer (24). 

Musikterapi 

En kvantitativ studie gjord av Berger et al (25) med avsikt att undersöka om musikterapi hade 

någon effekt på den kognitiva förmågan hos patienter med demens. I studien deltog 36 

dementa patienter och deras anhöriga. Alla patienter var registrerade vid the Memory Clinic 

of the Department of Psychiatry, University of Frankfurt am Main, Tyskland . 

Interventionerna riktades både mot patienterna och deras anhöriga. 18 stycken dementa 

patienter och anhörigvårdare deltog i interventionsgruppen. Kontrollgruppen bestod av 18 

stycken patienter och anhörigvårdare som följdes upp via kliniken. Patienterna i 

kontrollgruppen besökte regelbundet kliniken för minnesträning utan musikintervention.  

Efter 24 månader var det sex stycken kvar i interventionsgruppen och nio stycken i 

kontrollgruppen. Interventionerna ägde rum en gång i veckan under en timmes tid och leddes 

av två psykologer och en musikterapeut. Baserat på varje individs förmåga att delta i 

musikterapin där deltagarna sjöng välbekanta sånger samt utförde rörelser till musik. 

Anhörigvårdarna undervisades i stresshantering och utväxlade erfarenheter av att vara 

anhörigvårdare. Resultatet visade att det inte fanns någon betydande skillnad mellan 

interventions och kontrollgruppen, varken efter 6, 12 eller 24 månader efter interventionen.  

(25).  

I en kvantitativ fallstudie gjord av Svansdottir et al (26) med syftet att undersöka om 

musikterapi var en potential icke farmakologisk behandling för symtom på Alzheimer´s 

sjukdom. I studien deltog 38 stycken patienter i åldern 71-87 år och interventionsgruppen 

bestod av 20 stycken och kontrollgruppen av 18 deltagare. Interventionsgruppen hade 18 

träffar som varade i 30 minuter, tre gånger i veckan under sex veckors tid och träffarna leddes 

av en musikterapeut. Interventionsgruppen delades in i mindre grupper bestående av tre eller 

fyra deltagare vid varje intervention. Varje intervention bestod av musikterapi där alla 

patienter deltog efter sin egen förmåga (26).  

Vid musikterapin användes igenkännande musik och varje sång sjöngs två gånger och en del 

patienter ville röra sig till musiken. De patienter som inte sjöng satt och lyssnade istället och 

mellan sångerna pratade patienterna med varandra eller med musikterapeuten (26). 
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Kontrollgruppen hade ingen förändring i omvårdnaden. Studiens resultat visade en signifikant 

minskning av aktivitetsstörningar i musikterapigruppen under en sex veckors period. 

Interventionsgruppen visade även en signifikant reducering av agitation och ångest. Fyra 

veckor efter att interventionen avslutats hade huvuddelen av effekten försvunnit. Författarna 

till artikeln anser att musikterapi är en säker och effektiv metod för behandling av agitation 

och ångest av måttlig och svår form av Alzheimer´s sjukdom (26).  

 I en studie gjord av Kydd (27) var syftet att undersöka hur musikterapi kunde användas för 

att hjälpa patienter att lättare att anpassa sig att bo på ett äldreboende. Studien var kvalitativ 

och hade en deltagare. Före musikterapibehandlingen var patienten deprimerad och ville inte 

prata eller umgås med de andra patienterna på boendet. Patienten fick individualiserad 

musikterapi som innebar att patientens favoritmusik spelades . Musikterapin genomfördes en 

gång i veckan och pågick i 30 minuter under ledning av en musikterapeut. Resultatet av 

interventionen baserades på observationer och samtal med vårdpersonalen. Vårdpersonalen 

noterade att patienten uppvisade en mer positiv inställning sedan patienten började med 

musikterapin (27). Patienten blev mer medveten om personerna i sin omgivning och 

uppvisade mindre förvirringssymtom och var inte längre lika deprimerad som tidigare. 

Patienten började prata och söka ögonkontakt och riktade uppmärksamhet mot personer som 

pratade i omgivningen. Patienten började även spela banjo för de övriga deltagarna i 

musikterapigruppen och började ge förslag på sånger som patienten spelat en gång i tiden. 

Studien visade att denna patient med Alzheimer´s sjukdom blev hjälpt av musikterapi. 

Patientens livskvalité höjdes och relationen till omgivningen förbättrades. Kydd anser att 

musik kan höja livskvalitén och ge en mening i demenspatienters dagliga liv. Behovet av 

läkemedel kan därför kanske minskas och därmed motverka oönskade biverkningar. Kydds 

uppfattning är att musikterapi bör vara en rättighet och inte ett privilegium för personer med 

demens. Vidare anser Kydd att musikterapi hade en positiv effekt på ångest, depression och 

förvirring hos patienter med Alzheimers sjukdom (27). 

I en kvalitativ studie gjord i Sverige (28) med syftet att belysa verbala känslouttryck och 

sinnestämningar i kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter med svår demens i 

samband med morgonhygienen. Interventionen varade i två timmar och videofilmades och 

bestod av musik som spelades i bakgrunden på morgonen när omvårdnadshandlingarna 

utfördes (28). 

 Samtliga nio stycken deltagare i studien var svenskspråkiga i åldern 80 – 90 år och hade bott 

på boendet mellan nio månader till fem år. Resultatet visade att när vårdpersonalen sjöng för 

patienterna bidrog detta till en ömsesidig kommunikation (28).  
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Musikens inverkan ledde till att patienterna inte visade några aggressioner mot 

vårdpersonalen. Både vårdpersonal och patienter pratade med ett mer lugnare och mjukare 

röstläge. Kommunikationen förbättrades och patienterna ville konversera vid morgontoaletten 

och många av patienterna sjöng sånger medan vårdpersonalen nynnade melodin. Detta 

skapade en känsla av livslust och en minskning av aggressivitet hos patienterna. 

Artikelförfattaren belyser att bakgrundsmusik och sång bidrog till en känsla av tillgivenhet 

och intimitet. Genom att vårdpersonalen sjöng och använde sig av bakgrundsmusik, var detta 

en hjälp för vårdpersonalen att förbättra patientens möjlighet att uttrycka positiva känslor och 

sinnestämningar (28).  

Syftet med en randomiserad kvantitativ kontroll studie i Taiwan var att utvärdera effekten av 

gruppmusik med rörelser hos dementa med aggressivt beteende (29). Deltagarna blev 

slumpmässigt utvalda till interventionsgruppen eller kontrollgruppen. Det var 18 stycken 

deltagare i interventionsgruppen och 18 stycken i kontrollgruppen. Medelåldern var 77,6 år. 

Kontrollgruppen erhöll sedvanlig omvårdnad. Interventionen bestod av gruppmusik med 

rörelse som pågick i fyra veckor, under 30 minuter, två gånger i veckan. Interventionen 

bestod av att använda musik som var bekant för deltagarna. Musiken innehöll måttlig rytm 

och tempot var anpassad så att deltagarna kunde röra sina kroppar. Interventionen leddes av 

två omvårdnadsforskare och två forskningsassistenter som var utbildade i musikterapi. 

Resultatet uppvisade att äldre patienter med demens som erhöll fyra veckors gruppmusik med 

rörelse, hade en signifikant minskning av ett agiterat beteende jämfört med de patienter som 

inte erhöll interventionen (29). 

 

Dansens inverkan på omvårdnaden av patienter med demens  

En studie gjord av Paulo – Bengtsson et al. där syftet var att undersöka hur patienter med 

demens fungerade i dansens sociala samspel (30). Sex patienter med demens deltog i studien 

och medelåldern var 85 år. Alla deltagarna bedömdes med hjälp av Gottfries, Bråne – Steen 

skalan (GBS), skalan visar graden av demens. Interventionen var att använda dansen som en 

omvårdnadsåtgärd och varade i 45 minuter. Musiken spelades av ett lokalt dansband med en 

repertoar av vals, foxtrot och tango samt svensk dansbandsmusik. Deltagarna hade även 

möjlighet att önska sin favoritmusik. Dans hade arrangerats på demensboendet en gång i 

månaden under tio år och sågs som ett naturligt inslag i de dagliga aktiviteterna. Både 

patienter och vårdpersonal var delaktiga i dansen (30).  
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Resultatet i studien visade att patienterna uppvisade en god fysisk förmåga och rörde sig 

smidigt i dansen. När patienterna hörde toner från dansmusiken rörde sig deras kroppar till 

rytmen av musiken. Patienternas orienteringsförmåga fungerade väl i relation med deras 

kapacitet att röra sig i danslokalen. Patienterna fungerade bra i dansen och kunde återvända 

till platsen där de satt innan de började dansa. Det var naturligt för de manliga deltagarna att 

eskortera sin kvinnliga danspartner tillbaka till sittplatsen. Patienterna visade förmågan att 

minnas gamla sociala mönster och även gamla sånger och melodier i dansen (30).  

Patienternas koncentrationsförmåga förbättrades under dansen och de verkade vara 

uppmärksamma när någon bjöd upp dem till dans och dansade efter bästa förmåga. En del av 

patienterna försökte att skapa kontakt med sin danspartner. Patienterna kunde ändra rytm och 

tempo i samband med dansen. Alla patienter hade en förmåga att visa känslor som glädje och 

tillfredsställelse i dansen. Patienterna visade vänlighet genom att ge sin vårdpersonal en kram. 

De kunde även visa negativa känslor och en kvinna visade negativa känslor när danspartnern 

lämnade kvinnan på dansgolvet. Patienterna visade glädje under dansen och en patient 

visslade och sjöng hela tiden. En del patienter satt vid sidan av dansgolvet på grund av fysisk 

svaghet eller att de inte blev uppbjudna till dans. Patienterna var motiverade att lyssna och 

titta på dansbandet som spelade bekant dansmusik. Studiens resultat visade att patienter med 

demens behåller förmågor som var framstående vid dans. Det var tydligt att social dans var 

stödjande och gav mening till både patienter och deras vårdgivare. Social dans visade sig vara 

en omvårdnadsåtgärd som stödjer patienters positiva känslor, kommunikation och beteende 

(30).  

En kvalitativ studie med fenomenologisk ansats gjordes på ett demensboende i Stockholm 

(31). Syftet var att belysa dans som en omvårdnadsåtgärd för patienter på demensboenden. 

Sju stycken av de anställda på demensboendet hade genom ostrukturerade intervjuer fått 

uttrycka sin uppfattning om hur dansen påverkar de demenssjuka. Data samlades in genom 

ostrukturerade intervjuer med vårdpersonalen. I samband med intervjuerna så tittade 

vårdpersonalen på film från danserna på demensboendet. Interventionen som gjordes var att 

det en gång i månaden arrangerades dans, där anhöriga till de boende bjöds in för att delta i 

dansen. Antalet deltagare i denna tillställning varierade från 20 – 70 stycken. Två olika former 

av arrangemang anordnades. Ett där deltagarna kunde röra sig fritt i danslokalen. Även ett där 

lokalen förvandlades till ett danscafé, där deltagarna satt kring ett bord och drack kaffe och 

lyssnade till musiken samtidigt som det fanns möjlighet att dansa. Resultatet i studien visade 

att vårdpersonalen uppfattade att patienterna upplevde ett emotionellt välbefinnande i form av 

glädje och lycka (31).  
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Vårdpersonalen observerade att många av patienterna hade en hög funktionsnivå när de 

dansade och visade inga fysiska svårigheter. Alla patienter tyckte inte om att dansa eller 

kunde inte dansa på grund av fysisk svaghet. Men patienterna deltog i alla fall genom att 

lyssna på musiken och titta på dansparen på dansgolvet. Artikelförfattarna menar att syftet 

med dans tillställningarna inkluderade mer än enbart dans. Meningen med 

danstillställningarna var en omvårdnadsintervention som inte enbart var inriktad på dansen 

utan även på den sociala samvaron dansen är uttryck för (31). 

Ytterligare en kvalitativ fenomenologisk studie gjord av Palo – Bengtsson och Ekman med 

syftet att undersöka responsen av dans och promenader ur ett patientperspektiv. Deltagarna 

valdes ut till studien efter diskussion med ansvarig sjuksköterska. Sex stycken patienter blev 

utvalda att delta i studien och genomsnittåldern var 85 år. Deltagarna värderades med hjälp av 

Gottfries – Bråne, Steen skala (GBS) innan de inkluderades i studien. Data samlades in med 

hjälp av videoinspelning. Samtliga deltagare erhöll bägge interventionerna. Danstillfällena 

varade i 45 minuter och promenaderna varade mellan 20-45 minuter. Resultatet visade en 

ökad emotionell reaktion och respons till den engagerade kroppen. Under dansen tycktes 

deltagarna glömma bort sina psykiska och fysiska begränsningar. Detta var inte lika självklart 

vid de organiserade promenaderna. Att kunna genomföra promenaderna var beroende på om 

personen var rullstolsburen eller inte. Danstillställningarna medförde att patienterna blev mer 

intresserade av sin omgivning och detta stimulerade till att knyta nya sociala kontakter med 

andra personer. Dansen skapade en ömsesidig kommunikation och musiken bidrog även att 

skapa en positiv atmosfär i miljön. Patienterna med demens gav en direkt respons på 

dansmusiken. En del deltagare hummade melodin, sjöng med i sångerna eller applåderade. De 

deltagare som var rullstolsburna stampade takten med fötterna. Artikelförfattarna anser att 

dansen kan stödja den emotionella, intellektuella och motoriska funktionen hos människor 

med demens (32). 

 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Denna systematiska litteraturstudies syfte var att undersöka om musik och dans kunde vara 

komplementära omvårdnadsåtgärder för demenspatienter. Frågeställningarna bestod av, 

vilken påverkan har musik och dans som komplementär omvårdnadsåtgärd för patienter med 

demens.  Resultatet visade att i 10 av de 14 studier som inkluderats hade musik en positiv 

inverkan på dementa patienters livskvalité (21, 23 – 29).  
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Livemusik hade en direkt positiv effekt på apati hos patienter med demens. Även ett ökat 

välbefinnande sågs hos dessa patienter (19,20). Individuellt anpassad favoritmusik var ett 

effektivt sätt att minska agitation hos patienter med demens. Effekten uppnåddes direkt. Den 

individuellt anpassade musiken främjade social interaktion mellan patienter och vårdpersonal 

(21, 23, 26 – 29).  

Studierna visade att musikterapi var en säker och effektiv metod för att minska agitation, 

ångest, depression och konfusion hos personer med demens (26,27,29,). En studie uppvisade 

ingen effekt mellan interventionsgruppen som erhöll musikterapi och kontrollgruppen som 

fick sedvanlig omvårdnad (26).  Genom att vårdpersonal sjöng och använde sig av 

bakgrundsmusik bidrog detta till bättre kommunikation mellan vårdpersonal och patienter. 

Välbefinnandet ökade och det agiterade beteendet minskade (22,23,28 ). I denna systematiska 

litteraturstudie visade tre studier att dans hade en positiv påverkan på dementa patienters 

livskvalité. Patienterna visade förmågan att minnas gamla sociala mönster och även gamla 

sånger och melodier i dansen. Även patienternas koncentrationsförmåga förbättrades under 

dansen och de verkade vara uppmärksamma när någon bjöd upp dem till dans och dansade 

efter bästa förmåga. Patienterna upplevde ett emotionellt välbefinnande i form av glädje och 

lycka.  Danstillställningarna medförde att patienterna blev mer intresserade av sin omgivning 

och detta stimulerade till att knyta nya sociala kontakter med andra personer. Dansen skapade 

en ömsesidig kommunikation och musiken bidrog även till att skapa en positiv atmosfär i 

miljön (30,31,32). Patienterna med demens gav en direkt respons på dansmusiken och visade 

inga fysiska svårigheter under dansen. Alla patienter uppskattade inte att dansa eller att de 

inte kunde dansa på grund av fysisk svaghet. Men patienterna deltog i alla fall genom att 

lyssna på musiken och titta på dansparen på dansgolvet (30 – 32). 

 

Resultatdiskussion 

Uppsatsförfattarna anser att resultatet av denna litteraturstudie påvisar att komplementära 

omvårdnadsåtgärder som musik och dans hade en positiv inverkan på patientens 

välbefinnande och agiterat beteende (21, 23-32).  Patienter och vårdpersonal utvecklade en 

bättre kommunikation och en djupare vårdrelation. Detta ledde till att patienterna fick en 

bättre självkänsla. Vårdpersonalen upplevde att patienterna visade ett större intresse för 

omgivningen än tidigare (21,23-32).  
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Musik 

Patienter som lider av svår demens med apati uppvisade en direkt positiv effekt på livemusik 

(19).  

Live musik hade en direkt signifikant effekt på patienternas välbefinnande och engagemang. 

Musikstunderna öppnar upp möjligheter till social interaktion och ett deltagande av icke 

verbal kommunikation (20). Uppsatsförfattarna har genom egen klinisk erfarenhet sett detta 

utspelas. Genom livemusiken så kan människan ta in musiken genom flera sinnen, synen, 

hörsel och eventuellt känseln. Har patienterna någon gång i sitt tidigare liv själv spelat ett 

instrument eller sjungit så förstärks intrycken genom att minnen vaknar till liv igen. Genom 

att en fysisk person spelar och sjunger så avspeglas musiken i kroppsspråket och 

ansiktsuttryck (3,4,15). En studie visade att patienter som lyssnar på favoritmusik, uppvisar en 

signifikant reducering av verbalt agiterat beteende. Effekten av att ha lyssnat på musik 

kvarstod i en timme (21). Ytterligare en studie påvisar att när musik var anpassad till 

patientens önskemål, så hade musiken en positiv effekt på patientens verbala agiterade 

beteende, jämfört med när bakgrundsmusik spelades under gemensamma aktiviteter för 

patienterna. Detta berodde på att det var svårt att anpassa musiken till samtliga patienter (22). 

Uppsatsförfattarna anser att komplementära omvårdnadsåtgärder har en god effekt på 

dementa patienter välbefinnande och engagemang (22).  

Uppsatsförfattarna anser att sjuksköterskan kan i sin yrkesutövning använda detta i den 

dagliga omvårdnaden av dementa patienter. Om sjuksköterskan har en positiv inställning till 

dessa komplementära omvårdnadsåtgärder, så kan en god vårdrelation skapas med patienten. 

Dessa komplementära omvårdnadsåtgärder kan integreras med den dagliga omvårdnaden. 

Under tiden morgontoaletten äger rum kan patientens favoritmusik spelas i bakgrunden. Detta 

kan vara en bra start på dagen för patienten. En positiv start genererar i att hela dagen kan 

vara lugn och utan stressinslag för patienten Med dessa komplementära omvårdnadsåtgärder 

kan även farmakologiska åtgärder reduceras på grund av att komplementära 

omvårdnadsåtgärder har en positiv effekt på patientens välbefinnande. Genom att de 

farmakologiska åtgärderna reduceras så minskar även läkemedelsbiverkningarna (27). 

Uppsatsförfattarna instämmer i detta därför att under detta arbete så har flera studier påvisat 

musikens positiva effekt, på människors välbefinnande och psykiska tillstånd (20, 21,22, 

26,27). Uppsatsförfattarna tolkar detta som att individualiserad musik skulle kunna vara ett 

bra hjälpmedel för att bryta social isolering. Det är viktigt att sjuksköterskan får kännedom 

om patienternas livshistoria till exempel om patienten har varit intresserad av musik eller 

spelat något instrument (27).  
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Detta kan resultera i att positiva minnen väcks hos den demensdrabbade patienten och att en 

socialt tillbakadragen patient öppnar upp sinnena. Emotionella känslor hos patienten blir 

lättare att tolka och förstå när sjuksköterskan har kunskap om patientens livshistoria. Finns 

dessutom en musikalisk bakgrund hos patienten så kan musiken vara ett bra hjälpmedel att nå 

patienten och skapa en god vårdrelation (27).  

Musikterapi har visat sig vara en effektiv metod att mildra agitation och ångest (26,27,29)  

En grupp av patienter med Alzheimer´s sjukdom, fick under sex veckors tid musikterapi.  

Patienterna uppvisade en signifikant reducering av agitation och ångest. Effekten av detta 

varade i fyra veckor (24). En annan studie visar att musikterapi hade en positiv inverkan på 

ångest, depression och förvirring hos en Alzheimer´s patient. Innan musikterapin var 

patienten deprimerad, isolerad och ville inte ha någon kontakt med de andra patienterna på 

demensboendet. Patienten fick individualiserad musikterapi och dennes favoritmusik spelades 

(27). Kydds uppfattning är att musikterapi bör vara en rättighet och inte ett privilegium. 

Uppsatsförfattarna instämmer i artikelförfattarens resonemang att musikterapi har visat sig 

vara en effektiv omvårdnadsåtgärd med lång effekt som är helt utan biverkningar för 

patienten. Patienter som är deprimerade kan vara hjälpta av musiken. Uppsatsförfattarna anser 

att sjuksköterskan i sin yrkesutövning kan ta hjälp av en musikterapeut för att få råd och tips 

hur musik kan användas i den dagliga omvårdnaden av patienter med demens (27). 

 Ytterligare en studie visade att gruppmusik med rörelser hade en signifikant reducering av 

agiterat beteende hos interventionsgruppen, jämfört med kontrollgruppen. Musiken som 

användes vid interventionen var välbekant för deltagarna (29). Uppsatsförfattarna belyser 

vikten av att det är viktigt att välbekant musik används och att personer med demens får 

möjligheten att röra sig till musik. Rörelse till musik kan vara ett bra sätt att fysiskt få 

använda sin kropp och bli naturligt trött i armar och ben. Detta leder till en avslappnad och 

lugnande effekt på patienterna (29).  En studie om musikterapi och minnesträning för dementa 

patienter, visar att ingen signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och konrollgruppen. 

Musikterapin hade inslag av sång och rörelser till musik. Minnesträningen syftade till att 

utföra övningar gällande koncentration, perception och minnesövningar. Författarna till 

artikeln menar att interventionsgruppen hade för många deltagare (n=18) och borde ha delats 

in i mindre grupper (25). Uppsatsförfattarna anser att om deltagarna hade haft individuell 

musik och minnesträning borde resultatet blivit ett mer effektivt sätt att förse patienter med 

demens och vårdgivare med stöd under lång tid. Uppsatsförfattarnas uppfattning är att ingen 

signifikant skillnad kunde påvisas på grund av att kontrollgruppen hade regelbunden kontakt 

med minneskliniken. Kontaken bestod av minnesträning utan musikterapi (25). 
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Uppsatsförfattarna delar uppfattningen med Berger et al. att musikterapi och minnesträning 

bör bedrivas i mindre grupper för att uppnå en god effekt av musik och minnesträning. För 

stora interventionsgrupper ledde till att det blev för många intryck att hantera för dementa 

patienter, som har en begränsad förmåga att bearbeta kognitiva intryck. Detta ledde till 

minskad koncentration avseende musikterapi och minnesträning (25).  

Flera olika omvårdnadsforskare har undersökt musikens inverkan på ett agiterat beteende och 

resultaten visade bland annat att när vårdpersonalen sjöng för de dementa patienterna, bidrog 

detta till en ömsesidig kommunikation mellan vårdpersonal och patienter. Både vårdpersonal 

och patienter pratade med ett mer lugnare och mjukare röstläge. Bakgrundsmusik användes på 

morgonen när omvårdnadshandlingar utfördes och musikens inverkan gjorde att patienterna 

inte uppvisade några tecken på aggression mot vårdpersonalen (24,28).  

Resultatet av studien visade att patienternas välbefinnande ökade. Att delta i musikrelaterade 

aktiviteter ger dementa patienter en möjlighet att uttrycka sin glädje emotionellt och fysiskt. 

Under intervjuer så uppgav patienter och anhöriga att musiken gjorde patienterna lugnare och 

mer harmoniska (23). Uppsatsförfattarna anser att bakgrundsmusik är positivt för patienter 

och vårdpersonal. Ett sätt att anpassa musiken kan vara att genom att känna till patienternas 

livshistoria och finna gemensamma intressen eller musiksmak för att på så sätt anpassa 

musiken till patienterna (12, 23). 

 Att lyssna till musik väcker känslor som kan förenas med tidigare positiva upplevelser av den 

välbekanta musik som spelas. Uppsatsförfattarnas åsikt är att bakgrundsmusik kan minska 

stressen hos vårdpersonalen och detta leder till att patienterna får ett lugnare bemötande. En 

radio som spelas i bakgrunden kan vara välbekant för patienten, från sitt tidigare liv. Till 

exempel att lyssna på nyheterna och musik under frukosten eller morgontoaletten (5, 23).     

 

Dansens inverkan på omvårdnaden av demens 

 Dansen betydelse i omvårdnaden av dementa patienter har undersökts av 

omvårdnadsforskare (30-32). Resultaten visar att dans hos dementa patienter hade en positiv 

effekt på kroppsuppfattningen och känslolivet. Dans har visat sig vara en bra 

omvårdnadsåtgärd som stödjer patienternas positiva känslor, kommunikation och beteende. 

Dans hade även en positiv påverkan på koncentrationsförmågan hos de dementa patienterna. 

Under dansen tycktes deltagarna glömma bort sina fysiska och psykiska begränsningar. Det 

sociala samspelet ökade mellan patienterna på ett naturligt sätt genom dansen (30-32). 
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 Dansen bidrog till att patienterna uppvisade förmågan att minnas gamla sociala mönster, som 

hör dansen till. Till exempel förmågan att bjuda upp korrekt och eskortera sin danspartner 

tillbaka från dansgolvet. Gamla sånger och melodier hjälpte till att väcka dessa minnen till liv 

(30-32). 

 Meningen med danstillställningen var en omvårdnadsintervention som inte enbart var 

inriktad på dansen utan även på det sociala samspelet (30-32). Uppsatsförfattarna anser att 

dansen är en bra omvårdnadsintervention. Speciellt då anhöriga bjuds in för att delta i 

danstillställningar. Två människor som har spenderat ett långt liv tillsammans men har 

tvingats skiljas åt på grund av demenssjukdom är en stor sorg för båda. Genom dansen så kan 

de för en stund glömma bort verkligheten. Dansen blir ett sätt att fysiskt och emotionellt 

förenas med sin partner. Dansen väcker gamla minnen till liv och för en stund så är paret på 

samma nivå. För den partner som inte är drabbad av demens så blir detta en stund av 

igenkännande som det var innan sjukdomen bröt ut och förändrade livet för de båda 

livskamraterna. Dansen minskar den psykiska påfrestningen hos den anhörige för en stund. 

Ett ökat välbefinnande för både patient och anhörig (8,13,30–32).  

Uppsatsförfattarna anser att dans är lätt att integrera i den dagliga omvårdnaden av dementa 

personer och dess anhöriga. Med enkla medel så kan vårdpersonalen förvandla matsalen till 

en danslokal där patienter och anhöriga får mötas en stund. För att detta skall lyckas så är 

vårdgivarnas inställning viktig för utfallet av omvårdnadsåtgärden. Alla patienter och 

anhöriga vill kanske inte dansa till en början utan är nöjda med att sitta ner tillsammans och 

lyssna på musiken och se på när de andra paren dansar (8, 13, 30-32).  

 

Metoddiskussion 

I denna systematiska litteraturstudie har 20 artiklar poängsatts utifrån granskningsmallarna för 

kvalitetsbedömning (17, 18). Av de 20 stycken granskade artiklarna så är sex stycken gjorda i 

Sverige och övriga 14 artiklarna är gjorda i Europa och övriga världen. För att tillhandahålla 

aktuell forskning inom det aktuella området, har artiklar äldre än 10 år exkluderats. Dock har 

en artikel från 1997 inkluderats på grund av att två andra artiklar var en vidareutveckling av 

denna artikel (30-32). Enbart artiklar skrivna på engelska har inkluderats därför att detta språk 

behärskas tillräckligt väl för att minimera risken för feltolkningar. Artiklarna har noggrant 

granskats och översatts av båda uppsatsförfattarna. Detta för att undvika felaktiga tolkningar 

och missuppfattningar. Granskningen av artiklarna har tagit mycket tid i anspråk (17,18). 

 Som en hjälp i granskningsarbetet har granskningsmallar (17,18) använts. Se bilaga I och II.  
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Uppsatsförfattarna belyser vikten av att granskningsmallarna för de kvalitativa och 

kvantitativa artiklarna kan tolkas på olika sätt av. Uppsatsförfattarna har var för sig granskat 

artiklarna och enligt granskningsmallarna bedömt dess kvalité. Tillsammans har 

uppsatsförfattarna diskuterat varje artikels poäng. För att sedan enas om en gemensam poäng 

för varje artikel, detta för att minska risken för feltolkningar. Den här systematiska 

litteraturstudien uppvisar ett antal svagheter. Vid databassökningarna fick uppsatsförfattarna 

ett antal träffar på artiklar som inte var gratis i fulltext. Hade dessa artiklar inkluderats, kunde 

möjligen litteraturstudiens resultat ha blivit påverkat av detta. 

I en studie gjord av Kydd (27) deltog endast en patient. Efter att uppsatsförfattarna granskade 

studien enligt granskningsmallen (18) för kvalitativa studier. Studien bedömdes ha 

medelkvalité och inkluderades i denna systematiska litteraturstudie. Studien uppvisade 

svagheter så som att endast en deltagare inkluderades i studien. Detta kan påverka 

litteraturstudiens trovärdighet och uppsatsförfattarnas mening är att det slutgiltiga resultatet av 

denna systematiska litteratur studie inte påverkats av detta. Resultatet av den inkluderade 

studien (27) uppvisar liknade resultat som övriga artiklar som är inkluderade i denna 

systematiska litteraturstudie. 

 Ytterligare en studie som uppvisar svagheter är Bergers (25) studie gjord på en minnesklinik 

i Tyskland. Studiens syfte var att undersöka om musikterapi och minnesträning har någon 

effekt på patienter med demens. Resultatet visar ingen skillnad mellan interventionsgruppen 

och kontrollgruppen. Interventionsgruppen deltog i musikterapi. Svagheten med denna studie 

är att kontrollgruppen fick minnesträning dock utan musikinslag på minneskliniken. Detta kan 

vara anledningen till att resultaten inte skiljer sig så mycket åt. En annan anledning till att 

resultaten är likvärdiga för interventions och kontrollgruppen kan bero på att musikterapi skall 

utföras med mindre grupper och mer individanpassat eller att i denna studie så hade inte 

musikterapin någon effekt på interventionsgruppen. Hade kontrollgruppen inte haft någon 

form av minnesträning så hade kanske utfallet av studien blivit ett annat. Artikelförfattarna 

anser att fler studier behövs göras angående musik och minnesträning samt att ytterligare 

studier som studerar konrollgruppens interventioner i detalj. Uppsatsförfattarna instämmer 

med artikelförfattarnas uppfattning att fler studier angående minnesträning med musikinslag, 

är nödvändiga för att bibehålla patienternas kognitiva förmåga så länge sjukdomsgraden 

tillåter detta. Både interventionsgruppen och kontrollgruppen fick interventioner, men 

interventionerna var utformade på olika sätt (25).  
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Uppsatsförfattarna anser att detta avvikande resultat var intressant att lyfta fram i denna 

systematiska litteraturstudies resultat, trots att det motsäger övriga artiklar som är inkluderade 

i denna systematiska litteraturstudie (25) .  

Under arbetets gång så har titel, syfte och frågeställningar ändrats ett flertal gånger. 

Uppsatsförfattarna anser att syftet och frågeställningarna är besvarade.  

 

Projektets kliniska betydelse 

Denna systematiska litteraturstudie påvisade att musik och dans hade en positiv inverkan på 

välbefinnandet hos personer med demens. Musik och dans har inga biverkningar och kan 

därför vara ett bra komplement till den övriga medicinska omvårdnaden av personer med 

demens. Uppsatsförfattarna anser att sjuksköterskeyrket kräver mångsidiga kunskaper. Att 

arbeta med människor som har drabbats av en demenssjukdom kräver stora kunskaper 

angående omvårdnaden . Sjuksköterskan kan i den dagliga omvårdnaden av dementa patienter 

använda musik som ett arbetsredskap för att skapa en god kommunikation med patienten. 

Musik och dans är ett sätt att skapa gemenskap för patienter, anhöriga och vårdpersonal. Ett 

agiterat beteende som finns hos en del patienter med demens, kan minskas med hjälp av 

musik och dans. Om motivation finns hos sjuksköterskan så kan dessa komplementära 

omvårdnadsåtgärder med enkla resurser integreras i omvårdnaden av patienter med demens.   

Genom handledningstillfällen av en musikterapeut så kan sjuksköterskan integrera musik och 

dans i den dagliga omvårdnaden av dementa patienter. Musikterapeuten kan fungera som en 

inspiratör för sjuksköterskan, och vara till hjälp i utformningen av hur musik och 

danstillfällen kan arrangeras.  

 

Förslag till vidare forskning   

Uppsatsförfattarna anser att musik och dans är ett område inom omvårdnadsforskningen som 

bör utforskas ytterligare. Både kvalitativ och kvantitativ forskning bör bedrivas för att stärka 

musik och dans som komplementära omvårdnadsåtgärder, detta ökar musiken och dansens 

evidens. Framtida studier behöver utföras på en större population och över längre tid för att 

musik och dans skall stärkas som en komplementär omvårdnadsåtgärd för dementa patienter. 

Kvalitativ forskning bör göras för att undersöka hur sjuksköterskan i den dagliga 

omvårdnaden kan integrera musik och dans på ett naturligt sätt . Uppsatsförfattarna anser 

även att vidare forskning bör bedrivas angående musik kan ha någon betydelse för dementa 

personers sömnmönster. 
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Slutsats 

Uppsatsförfattarnas slutsats är att musik och dans är en bra komplementär omvårdnadsåtgärd 

som sjuksköterskan kan använda sig av i den dagliga omvårdnaden av dementa patienter. 

Denna systematiska litteraturstudie visade att musik och dans är en säker och effektiv metod 

för att minska agitation, ångest och depression hos patienter med demens. Musik och dans 

hade en positiv inverkan på dementa patienters livskvalitet.   
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Bilagor 

GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING Bilaga 1 

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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GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING Bilaga 2 

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 beskriven?   

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) 

 

 


