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Sammanfattning 

Syftet: Syftet med studien var att undersöka vilken betydelse beröring har i vård och omsorg 

av personer med demenssjukdom. Ett annat syfte var att granska kvalitén av urval och bortfall 

i de inkluderade artiklarna. 

Metod: Metoden var en beskrivande litteraturstudie där resultatet baserades på 13 

vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats. Litteratursökning genomfördes i 

databaserna Pubmed, Medline, Cinahl och Psycinfo. 

Huvudresultat: Hos personer med demenssjukdom bidrar fysisk beröring till lugn och ro, 

under och efter behandling somnar många vilket är ett tecken på avslappning och bidrar i sin 

tur till en bättre kvalitet på sömnen i helhet. Fysisk beröring bidrar även till förbättring av 

vardaglig smärta. Hos personer med beteenderelaterade symtom bör fysisk beröring ges 

försiktigt. Under kommunikation och observation och allas individuella behov skall tas vara 

på. En fysisk handling ger välbefinnande i form av bekräftelse och skapar känslor av bland 

annat omtänksamhet och välbehag. Oxytocin som är viktiga kombinationer för välbefinnande 

frigörs av mänsklig beröring. 

Slutsats: Majoriteten av de inkluderade artiklarna baseras på personer med demenssjukdom 

och resultatet påvisar en positiv reaktion av beröring på flera faktorer.  
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Abstract 

Aim: To investigate the role of physical touch in the care of people with dementia. The aim 

was also to examine the quality of the selection method and non-response sample of the 

included articles. 

Method: A descriptive literature study based on 13 scientific articles with qualitative and 

quantitative approach. The literature research was made in the databases PubMed, Medline, 

Cinahl and Psycinfo. 

Main Results: In people with dementia, physical touch contributes to peace and quiet. During 

and after treatment many falls asleep, which is a sign of relaxation and that contributes to a 

better quality of full sleep. Physical contact also contributes to the improvement of everyday 

pain.  

People with behavioral symptoms should be given physical touch gently, during 

communication and observation and everyone's individual needs must be taken care of. A 

physical action gives comfort in the form of confirmation. It creates feelings of thoughtfulness 

and pleasure for example.  

Oxytocin, that is important for the wellbeing, gets released by human touch. 

Conclusion: The majorities of the included articles are based on people with dementia and 

the results appear to show a positive reaction of touch on several factors. 
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1. Introduktion 

Inom äldreomsorgen/demensvården kan situationer uppstå som ibland kan upplevas som 

obehagliga. Som personal är det viktigt att ha förståelse för vad som utlöser till exempel ett 

våldsamt beteende för att sedan kunna undvika att det uppstår (Stiftelsen Silviahemmet 2014). 

Beröring och närkontakt är ett mänskligt behov som kan kopplas till sjuksköterskans fyra 

grundläggande ansvarsområden. Att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa 

samt lindra lidande och de hälsofrämjande möjligheterna uppstår i det vardagliga mötet med 

personerna (Friberg et al. 2009). Tillsammans med samhället ansvarar sjuksköterskan för att 

tillgodose svaga och sjuka befolkningsgruppers hälsa och sociala behov. Även för att utarbeta 

och tillämpa acceptabla riktlinjer inom omvårdnad, ledning, forskning och utbildning. 

Sjuksköterskan ingriper på ett lämpligt sätt för att skydda enskilda individer när dess hälsa är 

hotad (International council of nurses 2005). 

Vid en demenssjukdom försämras minnet, språket och andra förmågor som är kopplade till 

vårt intellekt. Demenssjukdomen påverkar även den drabbade på andra sätt samt personer runt 

i kring dem. Det förekommer en rad andra symtom som är mer eller mindre vanliga under 

hela sjukdomsförloppet, som till exempel agitation (Svenskt Demenscentrum 2009). Enligt en 

studie av Woods och Dimond (2002) visar resultatet att det existerar vårdhem där 75-90% av 

boende med demenssjukdom utvecklar beteendemässiga symtom, så som stress, oro och 

ångest. På grund av försämring av den kognitiva förmågan hos personer med en 

demenssjukdom, blir egenvården lidande (Gleeson & Timmins 2004).  

Terapeutisk beröring som begrepp förknippas med en tro om att livskraft är en grundläggande 

energi, som finns i alla levande varelse och som går att överföra människor emellan (Aveyard 

et al. 2002). Forskning visar brister i användning av beröring i vården av äldre personer 

(Monroe et al. 2013) och sjuksköterskor förknippar oftare beröring som ett rutinarbete i 

omvårdnaden än ett kärleksfullt handlade (Gleeson & Timmins 2004).  

Enligt Kari Martinsens teori ska god omsorg och ett kärleksfullt bemötande aldrig glömmas 

bort, det ska vara en del av bemötandet. Hon anser även att alla människor är beroende av 

varandra, i alla livets skeden. Hennes teori grundar sig på relationer där personen ska 

upprätthålla funktion och samtidigt få en känsla av välbefinnande (Martinsen & Eriksson 

1998, Martinsen 2003).  
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1.1 Demenssjukdom 

Demens i sig är inte en sjukdom, utan ett samlingsnamn för sjukdomar och skador i hjärnan 

där centrala nervsystemet angripits. Demenssjukdom kan skapa minnesstörning, påverka 

tankeförmågan samt ge personlighetsförändringar. Sjukdomen kommer vanligen smygande 

med ett långsamt förlopp och startar ofta med ett depressivt symtom förknippat med 

kraftlöshet och ångest (Kärrman et al. 2008). Även depressioner, vanföreställningar och 

avvikande mottorik kan uppstå. Depression hör vanligast till mild demenssjukdom, 

vanföreställningar till måttlig och avvikande motorik till svår demenssjukdom (Stiftelsen 

Silviahemmet 2014).  Olika demenssjukdomar kan påverka olika delar av hjärnan. Delarna 

som kan bli påverkade är pannloben där koncentration, omdöme, tal och kontroll av 

handlingar sitter. I hjässloben finns orienteringsförmågan, avståndsbedömning, praktisk 

förmåga, skriv och räkneförmågan. Nackloben består av synen och igenkännande. 

Tinningloben inkluderas av minnet, inlärningsförmågan, språk och lukt. Till sist lillhjärnan 

där balans, hållning och kordination finns. Demenssjukdomarna delas in i tre huvudgrupper 

primärdegenerativa, vaskulära och sekundära -sjukdomar. Vid primärdegenerativ sjukdom 

förtvinar hjärnceller i stor omfattning, den kommer ofta smygande och förloppet går inte att 

hejda men symtomen går ofta att lindra. Exempel på denna primärdegenerativa sjukdom är 

Alzheimers och Frontotemporal -demens. Vaskulär sjukdom orsakas av blodproppar som 

stoppar syretillförseln till hjärnan, denna sjukdom kommer ofta plötsligt och märkbart, kan 

vara stabil en period för att sedan försämras igen. Sekundär demenssjukdom orsakas av annan 

sjukdom som till exempel en hjärntumör, alkoholmissbruk eller HIV (Svenskt 

Demenscentrum 2009). 

1.2 Huden 

Är kroppens största organ, även vårt största sinnesorgan som registererar beröring, smärta, 

kyla, tryck och värme. Receptorer i huden registrerar olika stimulering som står i förbindelse 

med nerver som i sin tur leder impulserna vidare till centrala nervsystemet (Edberg & Wijk 

2009). En av hudens viktigaste uppgifter är att skydda inre organ från kyla, värme, smärta, 

infektioner och främmande föremål och fungerar även som ett utsöndringsorgan. Den är ett 

absorptionsorgan som suger upp vad som hamnar på den, till exempel tvål, krämer och oljor. 

Den är den fysiska gränsen för jaget och kan även ge uttryck för vår personlighet. Huden 

reagerar på våra inre tillstånd, när vi är magsjuka eller har hög feber kan detta synas och 

påverka den. Den kan också visa om vi rodnar eller är upphetsade och den kan ge oss lust – 

och behagsupplevelser (Birkestad 1999). Det normala åldrandet av huden startar redan i 30 
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års ålder då elastin som gör huden elastisk, börjar tillbakabildas. Den normala 

genomblödningen minskar med åldern som bidrar med syre och näring till vävnaderna och 

resulterar i att hudcellerna inte får tillräckligt med detta (Jelvéus 2000).  

1.3 Beröring 

Beröring kan beskrivas som hud-mot-hudkontakt och omfattar olika former med olika 

innebörd (Henricson & Billhult 2010). Beröring är när det taktila och beröringssinnet 

aktiveras och huden har direkt kontakt med någon eller något (Ardeby 2003). Kontakt, 

vidrörande, umgänge, sällskap, samband, anknytning och överensstämmelse är ord som 

förknippas med beröring. Orden indikerar att någon form av kommunikation och möte sker 

(Wigforss Percy 2010). Nationalencyklopedin beskriver beröring som en lätt kontakt mellan 

levande varelser eller föremål (Nationalencyklopedin 2014). Nyfödda barn kan överleva utan 

lukt, syn, hörsel och smak men utan beröring så dör de. Beröring har en biologisk grund och 

redan i sjunde veckan reagerar fostret på beröring. Enligt biologin är det den tidigaste 

utvecklade funktionen hos oss. Verbala uttryck relateras ofta till beröring som symbol för att 

ge ord sitt rätta värde. Hur kommunikation via beröring uppfattas beror på syftet med 

beröringen och hur den utförs. Vår inställning till beröring som kommunikation formas av 

sociala och kulturella aspekter samt hur familjen och samhället i övrigt har förhållit sig till 

kroppskontakt (Ardeby 2003). Beröring i föreliggande studie kan innebära taktil massage, 

terapeutisk beröring, massage, hand-massage, fot-massage eller handpåläggning.  

1.4 Oxytocin  

Är ett hormon och en signalsubstans i det centrala nervsystemet som har betydelse för båda 

könen och har effekter vid bland annat närhet och relationer. Höga oxytocin-nivåer skapar 

lugn och ro inom oss samt får oss att må bra/bättre (Uvnäs Moberg 2000, Jesso et al. 2011). 

Vid beröring går impulser via nervbanor upp till en kärna i hypotalamus, paraventrikularis där 

oxytocinet utsöndras. Oxytocin som hormon och transmittorsubstans har en samordnande 

funktion för människan och finns rikligt i hjärnans blod och nervsystem. Några exempel på 

oxytocinets effekter är minskat aggressivt beteende, sänkt blodtryck, ökad minnesfunktion 

och avslappning – ökat välbefinnande (Birkestad 1999).  

1.5 Integritet 

Dess ursprung kommer ifrån latinets ”integer” och betyder hel och ”integritas” som betyder 

helhet (Andersson 1994). Enligt Edberg och Wijk (2009) kan integritet delas in i kroppslig, 

psykisk, personlig och existentiell integritet. Den kroppsliga integriteten är hotad vid sjukdom 
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och trauma medan den psykiska integriteten kan vara försvagad eller helt bruten vid 

psykiatriska sjukdomar, som till exempel vid en demenssjukdom. Personlig integritet kan 

hotas i vårdsituationer som endast är handlings-inriktade, då genom att personens vilja 

försummas eller glöms bort, även rätten att behålla saker för sig själv. Den existentiella 

integriteten kan upplevas hotad vid nonchalans, nedlåtenhet och/eller ointresse (Edberg & 

Wijk 2009).  

 

1.6 Bemötande 

En av de viktigaste faktorerna inom omsorg är att personalen har ett gott bemötande. Det 

spelar ingen roll om fina sjukhem byggs om inte personalen har lärt sig att utveckla relationen 

med de boende. Grunden till ett gott bemötande byggs upp på gemenskap och att personen 

känner sig trygg. Bemötande av våra medmänniskor och framför allt av personer med 

demenssjukdom handlar om att hitta nyckeln till varje individ. Alla är olika individer med 

olika bakgrunder och kulturer vilket gör det viktigt att se till varje enskilds behov (Kärrman et 

al. 2008). 

1.7 Problemformulering 

Demensvård och omsorg är komplext eftersom den sjuke är drabbad av en kronisk sjukdom 

där förmågor succesivt avtar och olika symtom dyker upp (Stiftelsen Silviahemmet 2014).  

Inom omsorg av personer med demenssjukdom finns personalbrist, tidsbrist, stress och brist 

på utbildning (Chang et al. 2009). Följden på detta kan leda till ensamhet och mer 

beteendestörningar så som agitation, vandring, ångest, oro och social utestängning hos dessa 

personer (Qazi et al. 2010). 

Ensamhet gör oss sjuka, oroliga och nedstämda. Sällskap, värme, bekräftelse och 

uppmärksamhet är ett botemedel som sjuksköterskan ansvarar för att det tillämpas. Personer 

med demenssjukdom är en sårbar grupp, det är viktigt att förebygga beteenden som oro och 

ångest som i längden kan bli skadliga (Woods & Dimond 2002). Utifrån detta vill författarna 

till denna litteraturstudie undersöka berörings betydelse av personer med demenssjukdom och 

med det öka kunskap och förståelse hos sjusköterskan.  

 

1.8 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilken betydelse beröring har i vård och 

omsorg av personer med demenssjukdom. Ett annat syfte var att granska kvalitén av urval och 

bortfall hos de inkluderade artiklarna.  
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Vilken betydelse har beröring för personer med demenssjukdom? 

Vilken kvalitet har artiklarna avseende urval och bortfall?  

2. Metod 

2.1 Design 

Denna studie är en beskrivande litteraturstudie där resultatet baseras på vetenskapliga artiklar 

(Forsberg & Wengström 2008). Littearturstudier innebär att sammansfatta samt kritiskt 

granska tidigare dokumenterad kunskap där både kvalitativa och kvantitativa studier kan ingå 

(Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Databaser  

Artiklarna söktes fram via databaserna Pubmed och Medline som är breda databaser som 

innehåller omvårdnadsforskning. Cinahl som behandlar omvårdnad, sjukgymnastik och 

arbetsterapi samt Psycinfo som omfattar psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad 

(Willman et al. 2011). 

2.3 Sökord, urvalskriterier och sökstrategier  

För att hitta sökord på engelska användes Svensk Mesh som är ett hjälpmedel till att hitta 

korrekta ämnesord. Dessa Meshtermer användes i Pubmed och Medline. I Cinahl kallas 

metoden för att hitta korrekta ämnesord Cinahl Heddings (MH) i Psycinfo Thesaureus (DE) 

(Willman et al. 2011). Sökorden var touch, dementia, effects, nursing, therapeutic touch, 

massage, effect och oxytocin.  

Inklusionskriterier för föreliggande studie var artiklar med kvalitativ eller kvantitativ ansats, 

tillgängliga som full text, kostnadsfria och etiskt godkända. Vidare begränsades sökningen 

med att artiklarna skulle vara översatta till svenska, norska eller engelska.  

Exklusionskriterierna var artiklar som författarna efter att ha granskat titel eller abstract inte 

ansågs vara relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Även litteraturstudier 

exkluderades. 

Artiklarna som söktes skulle vara publicerade 2004-2014. En bred sökning gjordes med ett 

ord i taget i databaserna. I vidare sökning tillades andra sökord och den booleska operaton 

AND. Vid rimligt antal titlar lästes samtliga igenom. De titlar som ansågs vara relevanta för 

studien valdes ut för läsning av abstract. Av de abstrakt som ansågs besvara syftet lästes hela 

artikeln igenom av författarna var för sig. Efter detta jämfördes och diskuterades artiklarna 



 

6 
 

mellan författarna om de ansågs vara användbara i studien. En gemensam genomgång gjordes 

av valda artiklar för att säkerställa att det svarade mot studiens syfte och frågeställningar. 146 

artiklar hade titlar av intresse, efter titelgranskning och abstractläsning var 18 av artiklarna 

systematiska litteraturstudier, 14 var dubbletter och 100 besvarade inte syftet. Denna 

sökstrategi resulterade i 13 artiklar varav 11 var kvantitativa och 2 kvalitativa, som 

inkluderades i studien då de svarade på studiens syfte och frågeställningar. Resultatet av 

artikelsökning presenteras i tabell 1 (bilaga 1).      

2.4 Dataanalys 

De 13 inkluderade artiklarna lästes noggrant igenom av båda författarna var för sig där även 

väsentliga delar markerades som sedan diskuterades tillsammans. Vidare bearbetades 

artiklarna gemensamt för att se likheter som sedan sammanställdes i tabell 2 (bilaga 2) med 

syfte och resultatdel. Efter bearbetning av artiklarna utkristalliserades 5 teman -stress, smärta, 

beteenderelaterade symtom, sömn och välbefinnande. Därefter skrevs de ihop under 

resultatdelen som löpande text med underrubriker samt en figur (Forsberg & Wengström 

2008). Metodavsnitt av resultatets inkluderade artiklar samt metodologiska aspekten gällande 

urval och bortfall granskades gemensamt av båda författarna utifrån Forsberg och 

Wengströms (2008) kriterier för urvalsmetod för kvantitativa och kvalitativa artiklar och 

redovisas i tabell 3 (bilaga 3). 

 

2.5 Forskningsetiskt övervägande 

En av de mest grundläggande etiska principer i forskning är att den ska och vill göra gott, som 

innebär en skyldighet för forskare att minimera skador och att maximera förmåner. Forskning 

på människor bör vara avsedd för att skapa fördelar för deltagarna själva eller det vanligaste - 

för andra individer eller samhället som helhet. Dessa principer omfattar all forskning (Polit & 

Beck 2012). Författarna till föreliggande litteraturstudie har objektivt granskat artiklars 

innehåll. Ingen plagiering eller förvrängning av text har skett (Forsberg & Wengström 2008). 

Forskare behöver inte ansöka om tillstånd hos en etisk kommitté gällande en litteraturstudie 

men hänsyn av etiska perspektiv skall alltid finnas i åtanke (Forsman 1997). Likaså gäller i 

föreliggande litteraturstudie, endast artiklar granskade och godkända av en etisk kommitté och 

där etiska överväganden har gjorts ingår i resultatet.  

 

3. Resultat 



 

7 
 

Resultatet utgörs av 13 artiklar som presenteras i löpande text och figur. Avslutningsvis ges 

en sammanfattning av den granskning författarna gjort avseende en metodologisk aspekt, i 

detta arbete utifrån kvalitén på urval och bortfall i de 13 artiklar som inkluderas i resultatet.  

Tabell 3 (bilaga 3) beskriver metodavsnitt av resultatets inkluderade artiklar samt 

metodologiska aspekten gällande urval och bortfall i resultatets inkluderade artiklar. Tabell 2 

(bilaga 2) beskriver inkluderades artiklars syfte och resultat. 

 

Figur 1. Sammanställning av identifierade teman. 

3.1 Berörings betydelse inom vård och omsorg av personer med demenssjukdom gällande: 
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3.1.1 Stress 

Otillräcklig uppmärksamhet är inte bra för någon. I en studie av Nicholls, Chang et al. (2013) 

bidrog fysisk beröring till njutning och gav en känsla av lugn, hos personer med 

demenssjukdom. Enligt Simard och Volicer (2010) var det viktigt att den gavs med 

försiktighet och under kommunikation då personer med demenssjukdom samtidigt hade 

svårare att acceptera och klara av sensorisk stimulering på grund av dämpad kognitiv funktion 

(Suzuki et al. 2010). Enligt en studie av Gregory och Verdouw (2005) sänktes stressnivån hos 

personer med demenssjudkom som fick terapeutisk beröring under 7-12 minuter med 

efterföljande vila 10-20 minuter, detta visade sig genom blodtrycksmätning. Minskning på 

stressnivån sågs även efter taktil massage som utfördes i 20 minuter 30 gånger totalt under sex 

veckor (Suzuki et al. 2010). 

 

3.1.2 Smärta 
 

I en studie av Gregory och Verdouw (2005) ingick personer med demenssjukdom med 

smärtproblematik samt en kontrollgrupp av äldre personer utan demensdiagnos med 

smärtproblematik. Båda grupperna ansåg att deras smärta förändrades till det bättre efter 

terapeutisk beröring. Personalen skattade att upp till 88 % att personerna med demenssjukdom 

hade fysiska förbättringar genom bland annat lägre blodtryck och mindre huvudvärk (Gregory 

& Verdouw 2005). Hos personer med ett agiterande och vandrande beteende som upplevde 

smärta i vardagen, gav beröring frånvaro av smärtan och dessutom gav personerna ett uttryck 

av värme/välbehag. Under denna beröring andades personerna samtidigt djupt och upplevde 

avslappning av kroppen, slutna ögon, lågt huvudläge, avspända axlar och käke (Wang & 

Hermann 2006). 

 

3.1.3 Beteenderelaterade symtom 

Terapeutisk beröring visade sig vara en kliniskt relevant behandling som förhindrade och 

minskade störande beteende så som vandring, rastlöshet, skrik och gråt hos personer med 

demenssjukdom (Gregory & Verdouw 2005). I en studie av Hawranik och Johnston et al. 

(2008) delades personer med Alzheimers sjukdom in i tre olika grupper efter beteende. En 

grupp var fysiskt aggressiva, en annan förvirrade, den sista och tredje gruppen verbalt 

agiterade. Personerna som ingick i studien fick medveten stimuli av händer och hud. Studien 

visade en minskning av ett aggressivt beteende samt minskning av det verbalt-agiterande 

beteendet redan efter fem dagar. Det som förstärkte detta positiva resultat av terapeutisk 



 

9 
 

beröring var att 2 veckor efter slutförda insatser fann man istället en betydande ökning av 

fysiskt aggressiva och förvirrande beteenden.  

Det aggressiva beteendet påverkades till det bättre av hand-massage. Musikterapi i samband 

med hand-massage visade i en studie av Hicks-Moore och Robinson (2008) på ett bättre 

resultat än om handmassagen uteslöts, det aggressiva beteendet minskade. Dock blev effekten 

endast kortvarig. Kontinuerligt utförd musikterapi med hand-massage hade bästa effekt på 

verbalt agiterande personer (Hicks-Moore & Robinson 2008, Belgrave 2009). Handmassage 

tillsammans med aromaterapi visade även det ett bättre resultat än om personerna endast fick 

aromaterapi (Fu et al. 2013). 10 minuters fotmassage per dag under två veckor gav ett gott 

resultat på ett agiterade beteende och av 22 deltagare var det endast 2 stycken som visade 

tecken på ogillande av fotmassagen. Dessutom höll dessa positiva förändringar i sig i en 

tvåveckorsperiod (Moyle et al. 2011). I en studie av Nicholls och Chang et al. (2013) som 

inkluderade personer med demenssjukdom vid tre olika vårdhem visade studien att psykisk 

hälsa förbättrades genom enkel men ändå effektiv beröring. Gav ensidig och ömsesidig 

emotionell tillfredställelse med vårdpersonalen som utförde beröringen.  

I studien av Moyle och Cooke et al. (2013) ingick 2 grupper av personer med 

demenssjukdom, varav 1 grupp fick fotmassage och 1 ingen form av fysisk beröring samt tyst 

närvaro av vårdpersonal på sitt rum. Gruppen som fick fotmassage visade ett tillstånd på 

fokusering och samtidigt avslappning och lugn. Den tysta närvaro gruppen blev mer 

ofokuserade och irriterade (Moyle et al. 2013). 

3.1.4 Sömn 

Terapeutisk beröring hos personer med demenssjukdom med bland annat ett agiterande och 

vandrande beteende visade sig ha en avslappnande effekt och många av deltagarna somnade 

efter sin behandling (Gregory & Verdouw 2005, Wang & Hermann 2006), även kvalitén på 

sömnen förbättrades genom att de sov lugnare om nätterna (Suzuki et al. 2010). Personerna 

som kunde uttrycka sig verbalt uppgav att de kände sig avslappnade efter behandling och 

upplevde sig fått bättre cirkulation i händerna. Det beskrevs vara skönt med varma händer då 

de brukade vakna på nätterna på grund av dålig cirkulation. Personerna sov ända tills 

morgonen tack vare massagen och tog gärna emot insatser samt uttryckte att de hade behov av 

det (Wang & Hermann 2006). Taktil massage som utfördes 30 gånger i 10 till 20 minuter 

under sex veckor påverkade beteendemässiga utfall positivt, så som minskad oro, vandring, 
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hallucinationer och aggressivt beteende som annars i sin tur kunde störa dygnsrytmen och 

med det sömnen (Suzuki et al. 2010). 

3.1.5 Välbefinnande 

Doherty, Wright, Aveyard och Sykes (2006) intervjuade personalens attityder till terapeutisk 

beröring. 4 försöksdeltagare med demenssjukdom ingick i studien och trots få 

försöksdelatagare, var terapeutisk beröring effektiv. Flertalet av personalen (26 av 32), var till 

en början tveksamma över metoden. Personalen som varit tveksamma såg skillnad på 

välmående hos försöksdeltagarna redan efter 3 dagar, de blev då överens om att terapeutisk 

beröring främjade personens välbefinnande. Detta bland annat genom att en av deltagarna 

som annars hade ett störande sömnmönster fick ett bättre sådant genom att personen kände sig 

tryggare. 

I en studie av Nicholls och Chang et al. (2013) gav en fysisk handling en känslomässig 

reaktion vilket främjade hälsa hos personer med demenssjukdom. Sensoriska upplevelser 

visade sig kunna framkalla känslomässiga minnen hos en person med demenssjukdom. Dessa 

personer kanske inte kan hålla i ett nyfött barn eller ta hand om ett husdjur men dockor och 

gosedjur kan framkalla samma känslor, så som moderskap och omtänksamhet.  

Simard och Volicer (2010) hade i sin studie undersökt effekten av programmet Namaste Care 

på personer med demenssjudkom. Namaste care är ett program för personer med 

demenssjukdom som bland annat kan vara till hjälp för att få in beröring i vardagen. Enligt 

programmet skall meningsfulla aktiviter ske vid daglig kontakt, så som handpåläggning. 

Exempel på detta är nagelvård och hårvård. Aktiviter som erbjuds skall ges omtänksamt och 

långsamt samtidigt som kommunikation pågår under hela processen. Studien visade att denna 

meningsfulla aktivitet hade god effekt på livskvalitén hos personer med demenssjukdom 

genom ett förbättrat intresse för sin omgivning och personerna blev mer sociala. Samt 

minskad ångest och mindre agitation.  

I en experimentell studie fick försökspersonerna maskinell beröring och fysisk mänsklig 

beröring. Dessutom visades bilder av sura, ledsna eller glada människor i samband med 

beröringen. Största ökningen av välbefinnande gav den mänskliga beröringen och den 

absoluta största ökningen då en bild av en glad människa samtidigt visades, detta såg man 

genom höjda Oxytocin nivåer (Ellingsen et al. 2014). 
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3.2 Kvalitet av urval och bortfall hos de inkluderade artiklarna 

Den metodologiska aspekten gällande kvalitet på urval och bortfall granskades utifrån 

Forsberg och Wengströms (2008) kriterier för kvantitativa och kvalitativa artiklar av urval. I 

alla de 13 inkluderade artiklar redogjordes för urval, bortfall redogjordes däremot endast i 6 

stycken. I 6 av artiklarna var urvalet ett strategiskt urval, i 6 andra ett randomiserat och i en 

sista artikel var urvalet en så kallad kohort-studie. I alla artiklarna fanns urvalet beskrivet till 

viss del. Se tabell 3 (bilaga 3). 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Fysisk beröring bidrar till en känsla av lugn och ro hos personer med demenssjukdom. Under 

och efter behandling somnar många vilket är ett tecken på avslappning och bidrar i sin tur till 

en bättre kvalitet på sömnen i helhet genom längre sömn nattetid. De med vardaglig smärta 

påpekar förbättring efter fysisk beröring. Hos personer med beteenderelaterade symtom bör 

fysisk beröring ges försiktigt, under kommunikation och observation för var och ens 

individuella behov. En fysisk handling ger välbefinnande i form av bekräftelse och skapar 

känslor av bland annat omtänksamhet och välbehag. Vid mänsklig beröring frigörs hormonet 

oxytocin som är en viktig kombination för välbefinnande. 

 

4.2 Resultatdiskussion 
 

Berörings betydelse inom vård och omsorg av personer med demenssjukdom gällande stress 

visade att fysisk beröring bidrog till njutning och gav en känsla av lugn (Gregory & Verdouw 

2005, Suzuki et al. 2010, Nicholls et al. 2013). Enligt Simard och Volicher (2010) var det 

viktigt att den gavs med försiktighet och under kommunikation.   

I en studie av Nicholls och Chang et al. (2013) fick delatagare massage under 14 dagar i 10 

minuter. Detta gav preliminära bevis på att begränsad kortvarig fotmassage minskade 

agitation och relaterade beteendeproblem hos personer med demenssjukdom samt att dessa 

beteendemässiga förändringar bibehölls. Människor har ett behov av beröring på olika sätt 

under hela livet. Det visar sig att otillräcklig uppmärksamhet ägnas åt detta som bland annat 

skulle kunna bidra till en känsla av lugn hos personer med demenssjukdom. Tidigare 

forskning har visat att 5 ½ minuts beröring är tillräcklig för att lindra ångest och stress hos 

patienter med demenssjukdom (Kim & Buschmann 1999). 
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Beröringens betydelse inom vård och omsorg av personer med demenssjukdom gällande 

smärta visade att personer som till vardags upplevde smärta ansåg att smärtan minskade efter 

terapeutisk beröring och att de kände värme/välbehag (Wang & Hermann 2006, Gregory & 

Verdouw 2005). Även personalen upplevde att patientgruppen hade fysiska förbättringar 

(Gregory & Verdouw 2005). I en studie om personalens upplevelse beskrev de att 

användningen av terapeutisk beröring gjorde att de kände sig värdefulla och professionella. 

En möjlighet att se människan bakom sjukdomen och lindra lidande. De beskrev att relationer 

skapades som var lugna, vänliga och humana (Edvardsson et al. 2003). 

Syftet med Wangs studie (2006) var att bedöma effektiviteten av terapeutisk beröring för att 

sänka agitation. Detta var en pilotstudie och tanken var att bedöma om ytterligare och bättre 

engagerade studier är nödvändiga och där resultatet i efterhand skulle kunna användas till 

hjälp för att förfina ytterligare forskning på samma område. Resultatet visade en mätbar 

skillnad mellan agitationsnivåerna men då studien inte var randomiserad, hade en liten 

urvalsgrupp och ingen kontrollgrupp sänktes validiteten. Gregory och Verdouws (2005) studie 

påvisade samma sak, att mer forskning kring ämnet behövs då det finns en förbättring fysiskt 

och psykiskt men att större undersökningsgrupper specifikt på personer med demenssjudkom 

är nödvändigt för att styrka detta.   

 

Berörings betydelse inom vård och omsorg av personer med demenssjukdom gällande 

beteenderelaterade symtom visade på förändringar i beteendet gällande vandring, rastlöshet, 

skrik och gråt till det bättre (Gregory & Verdouw 2005). Personerna blev mindre aggressiva 

och det verbalt-agiterande beteendet minskade. Forskningen bedrevs vid tre olika vårdhem 

vilket styrkte resultatet men det begränsade urvalet minskade trovärdigheten. De kom fram till 

att framtida forskning bör ha i åtanke att terapeutisk beröring kan vara ett komplement för 

psykofarmaka och andra läkemedel som ofta används på beteendemässiga störningar hos 

personer med demenssjukdom (Hawranik et al. 2008).  

Hand och fot-massage hade god effekt på det aggressiva och verbalt agiterande beteendet 

(Hicks-Moore & Robinson 2008, Belgrave 2009, Moyle et al. 2011). Alla individer reagerar 

olika på stimuli oavsett demenssjukdom eller inte. Musikterapi och musik är något som bidrar 

känslomässigt på många sätt livet igenom. Beröring i samband med musikterapi förstärkte 

upplevelsen hos personer med demenssjukdom visade Belgraves studie (2009). Hawranik och 

I en studie från 2001 som undersökt skillnad på massage, aromaterapi och dem kombinerat 

såg man att tidpunkten för när den gavs hade betydelse (Smallwood et al. 2001) och det anser 

författarna till föreliggande studie låter logiskt, beroende på humör och hur dagens aktiviteter 
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sett ut är man olika mottaglig för en annan människas beröring. Johnstons (2008) studie 

visade att terapeutisk beröring påverkades av många faktorer så som tidpunkten, vem som ger 

den, känner de igen personen sen tidigare, sommarvikarier och semestertider spelar in och hur 

ofta det utövas samt hur de dagliga aktiviteterna sett/ser ut, många och sena besök under 

dagen. 

Hawranik och Johnstons (2008) studie ansåg att forskning på individer med demenssjukdom 

kan vara svårt. Insamling av data kan vara känsligt och etiskt svårt att utfärda samt bedöma 

effekterna av interventionerna kring deras hälsa. Denna studie visade tecken på att terapeutisk 

beröring har god effekt, men att mycket mer forskning behövs inom området. Enligt Kari 

Martinsens teori angående etik så innebär vårdrelationen en makt hos sjuksköterskan och en 

beroendesituation hos patienten. Sjusköterskans känsla för etik och moral är väldigt viktig. 

Alla omvårdnadshandlingar som sjuksköterskan utför ska bidra till patientens ökade 

välbefinnande (Martinsen & Eriksson 1998, Martinsen 2003, Martinsen & Kjerland 2006)  

Berörings betydelse inom vård och omsorg av personer med demenssjukdom gällande sömn 

visade att terapeutisk beröring på personer med bland annat oro, hallucinationer, vandrande 

och aggressiva beteenden hade en avslappnande effekt och majoriteten av deltagarna somnade 

efter sin behandling och under natten sov gott och längre – vilket resulterade i bättre 

sömnkvalitet och dygnsrytm (Gregory & Verdouw 2005, Wang & Hermann 2006, Suzuki et 

al. 2010). I Suzuki och Tatsumi et al. (2010) studie ingick en kontrollgrupp vilket styrkte 

resultatet. Dock rekommenderades en större urvalsgrupp för framtida forskning för att kunna 

generalisera resultatet.  

Beröringens betydelse inom vård och omsorg av personer med demenssjukdom gällande 

välbefinnande visade Doherty, Wright, Aveyard och Sykes (2006) studie, att terapeutisk 

beröring främjade välbefinnandet. Enligt studien hade terapeutisk beröring fördelar för både 

personer med demenssjukdom och personal men att en motsvarande studie med ett större 

antal personer, under en längre tid skulle ge mer specifika och värdefulla bevis. Tidigare 

forskning tar upp det uppenbara behovet av fysisk beröring och att det hos äldre ökar 

välbefinnandet. Det leder till minskat agiterande beteende, är avslappnande samt förmedlar 

vad ord inte kan, underlättar även till anpassning av livets förändringar. Forskaren belyser 

behovet av ökad klinisk användning, utbildning och forskning kring denna typ av omvårdnad 

(Bush 2001).  
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Ardeby (2003) beskriver i sin litteratur beröring som en grundläggande komponent i den 

praktiska omvårdnaden, att det inom vård och omsorg finns en unik möjlighet att arbeta med 

beröring. Händerna är redskapet i kontakten med en annan person och medvetenhet om sin 

egen inställning till hudkontakt är viktig. Känslor av obehag, rädsla och spänning avspeglar 

sig, liksom trygghet, lugn och ro.  

Beröring är en bristvara enligt Svenskt Demenscentrum (2009). Teoretikern Kari Martinsen 

beskriver en människosyn där relationer mellan människor och gemenskapen står i fokus 

(Martinsen & Eriksson 1998). Att vi människor har ett medmänskligt ansvar att ta hand om 

varandra när vi är sjuka och svaga. Den grundläggande attityden hos sjuksköterskan avgör hur 

relationen grundas och hur stor del en person vill dela med sig av sin upplevelse och 

livssituation (Martinsen 2003). Resultatet i föreliggande studie visar att individanpassad 

omsorg är en av de viktigaste komponenterna i mötet med personer med demenssjukdom. 

Kari Marinsen anser att god omsorg och ett kärleksfullt bemötande alltid ska tillämpas och 

vara en del av bemötandet. Hennes teori grundar sig på och relationer där den sjuke ska 

upprätthålla funktion och samtidigt få känsla av välbefinnande (Martinsen & Eriksson 1998, 

Martinsen 2003, Martinsen & Kjerland 2006). I arbetet med denna patientgrupp behövs 

omtanke, empati och ett etiskt tänkande. Ett skonsamt och mjukt sätt att beröra och ta i 

personer är även det en viktig del och att man samtidigt tänker på sitt bemötande både fysiskt 

och verbalt (Stiftelsen Silviahemmet 2014).  

I Moyle och Cookes et al. (2013) studie framkom att fotmassage främjade välbefinnande då 

personerna blev mer fokuserade och samtidigt avslappnade. Men forskarna betonade behovet 

av mer noggrann forskning på specifikt personer med demenssjudkom då det slutgiltiga 

resultatet ändå i det stora hela inte förändrade det agiterande beteendet. 

Namaste careprogrammet som en av studierna undersökte anser att meningsfulla aktiviter med 

till exempel handpåläggning ska vara en del av vardagen där varje aktivitet som erbjuds ges 

omtänksamt och långsamt samtidigt som kommunikation pågår under hela processen. Studien 

visade också att denna meningsfulla aktivitet gav god effekt på välbefinnandet (Simard & 

Volicer 2010). Beröring i samband med musikterapi förstärkte även upplevelsen av musiken 

men forskarna efterfrågar mer forskning och påpekar att alla individer reagerar olika på 

stimuli oavsett om man har en demenssjukdom eller inte (Belgrave 2009). Enligt forskning 

kan beröring användas som komplement under bland annat musikterapi och aromaterapi 

förstärker själva upplevesen (Norman 2003). Forskarna anser att fler undersökningar bör 
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göras där man beaktar hur och när aromaterapin i samband med massagen ges samt 

individuella önskemål hos mottagarna (Fu et al. 2013). 

Vid beröring utsöndras hormonet oxytocin som ökar socialt intresse, förbättrar förståelsen för 

andras känslor, som är viktiga komponenter för välbefinnandet. I en experimentell studie såg 

man att fysisk mänsklig beröring jämfört med maskinell fysisk beröring visade på den största 

ökningen av välbefinnande (Ellingsen et al. 2014). Resultatet styrkte positiva effekter av 

mänsklig beröring och att det sociala beteendet har ett samband med emotionella 

sammanhang. Det beskrivs i introduktionen att höga oxytocin-nivåer skapar lugn och ro inom 

oss samt får oss att må bra/bättre (Uvnäs Moberg 2000, Jesso et al. 2011).  

    

Angående kvalitet av urval och bortfall hos de inkluderade artiklarna så tolkade författarna 

till denna litteraturstudie att resultatets använda artiklar har ett positivt resultat trots få 

deltagare i samtliga artiklar. Mer forskning efterfrågas på personer med demenssjukdom. En 

anledning till få studier kan vara svårigheterna till att forska på personer med kognitiv 

nedsättning, som till exempel, afasi (problem med att kunna uttrycka sig och förstå talat 

språk), apraxi (oförmåga att utföra tidigare praktiska göromål som till exempel cykling eller 

klä på sig) och agnosi (nedsatt förmåga att tolka sinnesintryck) (Svenskt Demenscentrum 

2009). En studie från 2001 undersökte berörings verkan på beteende, humör och kognition 

hos personer med demenssjukdom. Resultatet visade att personerna blev mer sociala, 

relaterade bättre till andra, gjorde mer på eget initiativ, var mindre uttråkade/inaktiva samt 

mer glada, aktiva och alerta (Baker et al. 2001).  Jämfört med föreliggande studies artiklar i 

resultatdelen har Bakers (2001) en mångfald av urvalsgrupp, mångfald är en viktig 

komponent för överförbarhet (Forsberg & Wengström 2008). I resultatets 13 artiklar 

redogjordes för urval, bortfall redogjordes däremot endast i 6 stycken. För att kunna 

generalisera resultatet är forskaren beroende av dels en bra procedur för urval av deltagare 

men även att bortfallet blir så litet som möjligt. 6 av resultatets artiklar hade ett randomiserat 

urval vilket enligt Forsberg och Wengström (2008) anses vara en styrka eftersom 

tillförlitligheten i dem ökar då undersökningen ger en god intern validitet på grund av dess 

slumpmässiga urval och kontrollgrupper. Ett randomiserat urval ger även goda förutsättningar 

för att kunna generalisera till en större population. 1 studie var en ko-hort studie som innebar 

att en viss befolkningsgrupp strategiskt valts ut och sedan jämförts mot en kontrollgrupp 

(motsatsen). 6 av resultatets artiklar har ett strategiskt urval vilket betyder att en viss 

målgrupp specifikt valts utifrån studien syfte som sedan slumpmässigt kan välja ut personer 
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för deltagande (Birkestad 1999, Forsberg & Wengström 2008). Gällande ingående artiklars 

kvalitet av urval och bortfall, ansåg författarna att den var av god kvalitet för rätt ändamål. 

Brister avseende antalet deltagare som var få i majoriteten av studierna samt att bortfallen inte 

framgick i dem alla. 

4.3 Metoddiskussion 

En litteraturstudie innebär en sammanställning av aktuell forskning beskrivet inom ett visst 

område (Polit & Beck 2012). Anledningen till att författarna valt att göra en litteraturstudie 

var att tiden som stod till förfogande kändes begränsad samt att ämnet kändes intressant och 

vad tidigare forskning resulterat i. Syftet med en litteraturstudie var att göra en 

sammanställning av forskning inom ett område och utifrån det ge en uppfattning av det 

nuvarande kunskapsläget, där av valdes en beskrivande litteraturstudie. 

 

Databaserna som valdes ut för lämpliga sökningar var PubMed, Medline, Cinahl och Psyhinfo 

som författarna anser ge möjlighet till brett resultat av relevanta studier. Sökorden valdes 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Ord utifrån frågeställningen/ar är ett vanligt sätt att 

välja olika söksbegrepp på (Forsberg & Wengström 2008). Sökorden och kombinationerna 

gav tillräckligt med relevanta artiklar. Endast artikeln skriver av Ellingsen och Wessberg et al. 

(2014) handlade inte om personer med demenssjudkom men den valde författarna ändå att 

inkludera då den handlade om beröring på människor.  

 

Den booleska sökoperaton AND användes som kombination med sökord för att avgränsa 

sökningar. Enligt Forsberg och Wengström (2008) ger detta ett smalare resultat, författarna 

till föreliggande studie ansåg att det var en styrka då resultatet och artikelsökningen blev mer 

preciserad till studiens syfte.    

Författarna till denna litteraturstudie valde att begränsa urvalet till artiklar som publicerats 

mellan år 2004-2014 eftersom resultatet ska kunna baseras på aktuell forskning (Polit & Beck 

2012). Denna begränsning ledde till ett mindre antal studier samt att äldre artiklar som skulle 

kunnat vara relevanta då författarna till föreliggande studie tycks se en brist på forskning i 

ämnet. Med hänsyn till att författarna inte har engelska som modersmål kunde artiklar skrivna 

på engelska bli svåröversatta vilket kunde leda till feltolkningar men detta hade författarna i 

åtanke.  

De titlar som ansågs vara relevanta för studien valdes ut för läsning av abstract. Efter detta 

jämfördes och diskuterades artiklarna mellan författarna. För att säkerställa att artiklarna 
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svarade mot studiens syfte och frågeställningar lästes hela artikeln igenom ett flertal gånger 

var för sig vilket anses vara en styrka då noggrannheten bidrar till mindre risk för 

feltolkningar och ger en bredare syn på innehållet enligt Polit och Beck (2012).  

 

Författarna valde att använda sig av 11 kvantitativa artiklar och 2 kvalitativa artiklar. Enligt 

Forsberg och Wengström (2008) är skillnaden mellan kvantitativ forskning och kvalitativ 

forskning att den kvantitativa baseras på forskarens teorier om vilket resultat som kommer 

uppnås, detta via till exempel experiment eller observationer. De strävar också efter att 

klassificera, se samband, förutsäga och förklara. Den kvalitativa forskningen sker på en 

mindre grupp personer och syftar till att ge målande berättelser, bättre förståelse för individen 

och dennes upplevelser. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att det kan vara en svaghet att ha endast 2 

kvalitativa artiklar. Förklaringen kan vara att det är svårt att få fram en person med 

demenssjukdoms upplevelser genom till exempel intervjuer, då den kognitiva funktionen är 

nedsatt. Detta förklarar möjligtvis varför de flesta studier de funnit varit av kvantitativ ansats. 

Svagheterna i de 11 ingående kvantitativa artiklarna kan vara att de baseras på andras 

observationer och intryck.   

 

I resultatdelen har det använts artiklar där Moyle och O'Dwyer samarbetat i två av dem men 

med flera olika författare. Moyle har även deltagit i en tredje artikel, detta kan ses som en 

svaghet då en persons värderingar kan vinklas och avspeglas i resultat. Dock bör inte detta 

vara något problem då de har samarbetat med olika författare i sina studier vilket leder till 

olika vinkling/ar av resultatet. Alla artiklar som använts i resultatet hade etisk godkännande 

vilket är en stryka (Forsberg & Wengström 2008). 

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning 

Sjuksköterskan kommer, oavsett arbetsplats, att möta personer med demenssjukdom deras 

anhöriga och övrig vårdpersonal som vårdar personer med demenssjukdom.  Kunskapen om 

vilken betydelse fysisk beröring har för personer med demenssjukdom och vilka metoder som 

är lämpliga är viktig för all vårdpersonal för att kunna ge bästa möjliga omsorg. Om 

beröringen används på icke medvetet sätt kan metoden istället kränka, väcka oro, ångest och 

smärta hos den sjuke. Därför är det av största vikt att vårdpersonalen har goda kunskaper om 

både metoden och hur den tillämpas på bästa sätt. Då evidensbaserad omvårdnadskunskap 

åligger alla sjuksköterskor är de skyldiga att tillgodose att det ges för att främja god hälsa.  
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För att kunna tillämpa evidensbaserad vård behövs mer forskning kring beröringens betydelse 

i vård och omsorg av personer med demenssjukdom. 

 

4.5 Slutsats 

Författarna anser efter genomförande av denna litteraturstudie att ytterligare forskning krävs 

för att få starkare belägg för användandet av fysisk beröring inom omvårdnad och omsorg av 

personer med demenssjukdom. Majoriteten av de inkluderade artiklarna baseras på personer 

med demenssjukdom som visar en positiv reaktion efter beröring på stress, smärta, 

beteenderelaterade symtom, sömn och välbefinnande. 
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Bilaga 1: Tabell 1. Utfall av databassökning  

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal Valda 

14-01-23 Pubmed Touch (MeSH) Review, abstract available, full text 

available, age 65+ 

30  

 Pubmed Touch (MeSH)  AND dementia 

(MeSH) 

Review, abstract available, full text 

available, age 65+ 

10 0  

 Pubmed Touch (MeSH) AND dementia 

(MeSH) AND effects 

Review, abstract available, full text 

available, age 65+ 

1 0  

14-01-23 Cinahl Touch (MH) Linked full text, abstract available, 

peer review 

1107  

 Cinahl Touch (MH) AND dementia 

(MH) 

Linked full text, abstract available, 

peer review 

23 2 

 Cinahl Touch (MH) AND dementia 

(MH) AND effects 

Linked full text, abstract available, 

peer review 

3 0  

14-01-23 Medline Touch (MeSH) Linked full text 8424  

 Medline Touch (MeSH)  AND dementia 

(MeSH) 

Linked full text 52  

 Medline Touch (MeSH)  AND dementia 

(MeSH) AND effects 

Linked full text 8 2 

  



 

 
 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal Valda 

14-01-23 Pubmed Nursing (MeSH) AND therapeutic 

touch (MeSH) 

Review, abstract available, full text 

available, age 65+ 

2 0  

 Pubmed Nursing  (MeSH) AND 

therapeutic touch (MeSH) AND 

dementia (MeSH) 

Review, abstract available, full text 

available, age 65+ 

2 0  

14-01-23 Cinahl Nursing (MH) AND therapeutic 

touch (MH) 

Linked full text, abstract available, 

peer review 

59  

 Cinahl Nursing (MH)  AND therapeutic 

touch (MH) AND dementia (MH) 

Linked full text, abstract available, 

peer review 

4 0 

14-01-24 Medline Nursing (MeSH) AND therapeutic 

touch (MeSH) 

Linked full text 111  

14-01-24 Medline Nursing (MeSH) AND therapeutic 

touch (MeSH) AND dementia 

(MeSH) 

Linked full text 6 2  

14-01-24 Cinahl Massage (MH) Linked full text, abstract available, 

peer review 

947  

 Cinahl Massage(MH)  AND dementia 

(MH) 

Linked full text, abstract available, 

peer review 

10 1  

14-01-24 Medline Massage (MeSH) Linked full text 2726  

 Medline Massage (MeSH)  AND dementia 

(MeSH) 

Linked full text 34  



 

 
 

 
Datum Databas Sökord Begränsningar Antal Valda 

 Medline Massage (MeSH)  AND dementia 

(MeSH) AND effect 

Linked full text 15 3 

14-01-24 Cinahl Oxytocin AND touch (MH) Linked full text, abstract available, 

peer review 

5 0  

14-01-24 Medline Oxytocin AND touch (MeSH) Linked full text 32  

 Medline Oxytocin AND touch (MeSH) 

AND dementia (MeSH)  

Linked full text 35 1  

14-01-31 PsycINFO Dementia (Thesaureus) AND 

massage  (Thesaureus) 

Full text, peer review 12 1  

14-02-03 PsycINFO Touch (DE) AND dementia (DE) 

AND effects 

Full text, peer review 10 1 

Summa:     13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Bilaga 2: Tabell 2. Inkluderade artiklars syfte och resultat 

 

Författare och årtal Syfte Huvudresultat 

Doherty, Wright, Aveyard & 

Sykes. (2006) 

Att undersöka personalens attityder till 

terapeutiskt beröring och undersöka 

effektivitet av terapeutisk beröring som en 

terapeutisk upplevelse för personer med 

demenssjukdom 

Personalen var överens om att terapeutisk beröring främjade 

patientens välbefinnande. Det fanns även starka bevis för att 

terapeutisk beröring hade potentiellt enorma fördelar 

för personal som arbetade inom området demenssjukdom 

Ellingsen, Wessberg, 

Chelnokova, Olausson, Laeng & 

Leknes. (2014) 

Att undersöka hur oxytocin och mild 

mänsklig beröring påverkar sociala intryck 

Mänsklig beröring i kombination med att se ett glatt ansikte 

gav större positiv effekt än om man såg ett argt ansikte, 

pupillerna blev betydligt större (dvs. visar på lycka) om ett 

glatt ansikte visades i kombination med mänsklig beröring. 

Maskinell beröring gav mindre effekt än mänsklig beröring  

Gregory & Verdouw. (2005) Att undersöka effektiviteten av terapeutisk 

beröring i vårdyrket, genom att gå igenom 

tidigare forskning samt göra en explorativ 

studie av specifika terapeutiska 

beröringsstrategier inom vård och omsorg 

Resultaten överensstämde med tidigare studier som visade att 

terapeutisk beröring lindrade stress och ångest inom 

äldrevården, och 

ökade längden och kvaliteten på deras sömn. Resultaten 

stöttade även framväxande forskning som att terapeutisk 

beröring är kliniskt relevant ingripande och förhindrar och 

minskar störande beteenden hos personer med Alzheimers 

sjukdom 

  



 

 
 

Författare och årtal Syfte Huvudresultat 

Hawranik, Johnston & Deatrich. 

(2008) 

Att jämföra effektiviteten av terapeutisk, 

simulerad terapeutisk beröring, 

och vanlig omsorg på störande beteenden hos 

personer med Alzheimers sjukdom 

Samtliga tre provgrupper uppvisade en minskning av samtliga 

tre typer av beteenden redan efter 5 dagar med inslag av 

terapeutisk beröring 

Hicks-Moore & Robinson. 

(2008) 

Att undersöka effektiviteten av favoritmusik i 

samband med handmassage 

för att reducera agiterade beteenden hos 

personer med demens 

 

Handmassage och favoritmusik verkar båda vara effektiva 

insatser för att minska agitation 

hos personer med demenssjukdom. Fysiskt icke-aggressiva 

beteenden och 

verbalt agiterade beteenden reducerades signifikant efter 

exponering för handmassage, favoritmusik och kombination 

av dessa 

Moyle, Cooke, Beattie, Shum, 

O'Dwyer & Barrett. (2013) 

Att jämföra effekten vid fotmassage eller tyst 

närvaro och jämför dessa för att se hur 

agitation och humör påverkar personer med 

demenssjukdom 

Det visade sig en ökning av 

agitation i både grupperna. En större ökning i den tysta 

närvaro 

gruppen än i fot massage -gruppen. Det som kan ha påverkats 

är val av tidpunkt för ingripandena (känslig stund på dagen). 

Uppmärksamheten minskade mer på fot-massagen vilket är 

positivt då det indikerar på avslappning. De påstår att mer 

forskning behövs 

  



 

 
 

Författare och årtal Syfte Huvudresultat 

Nicholls, Chang, Johnson & 

Edenborough. (2013) 

Att förbättra palliativ vård till 

personer med avancerad demenssjukdom 

samt öka kunskapen och kompetensen hos 

vårdpersonal även förbättra 

kommunikationen 

mellan den sjuke, familj och vårdpersonal 

 

Beröring för personer i 

slutstadiet av demenssjukdom är viktigt 

Simard & Volicer. (2010) Syftet är att undersöka om Namaste care 

programmet är till nytta för individer 

med avancerad demenssjukdom (eller andra 

personer med omfattaande diagnoser) 

Resultaten av denna studie indikerade att 

”Namaste Care Programmet” är till nytta för individer 

med avancerad demenssjukdom, och kan även omfatta andra 

individer. Fördelarna var förbättrat intresse 

av miljön, blev mer sociala, hade minskade tecken på delirium 

och minskat behov av ångestdämpande 

läkemedel. Man fann även at t Namaste care kan minska 

agitation hos mildare demensdiagnoser 

Wang & Hermann.  (2006) Att undersöka effekterna av terapeutisk 

beröring vid agitation hos personer med 

demenssjukdom  

Resultaten var av stor betydelse och visade att det fanns en 

mätbar skillnad mellan agitationsnivåerna av patienter som 

fick terapeutisk beröring jämfört med dem som inte fick det. 

Mer forskning behövs för at stärka detta 

  



 

 
 

Författare och årtal Syfte Huvudresultat 

Suzuki, Tatsumi, Otsuka, 

Kikuchi, Mizuta, Makino, 

Kimoto, Fujiwara, Abe, 

Nakagomi, Hayashi, Saruhara. 

(2010) 

Att utvärdera effekterna av en 6 -veckors 

taktil massage på förändringar i fysisk, 

mental, beteendemässiga  

symtom hos personer med demenssjukdom 

Taktil massage minskar beteendemässiga symtom hos 

personer med 

demenssjukdom, som då kan vara en metod för icke-verbal 

kommunikation och kan användas för att återställa en känsla 

av ”mänsklighet” 

hos dessa personer och för att förbättra 

kvaliteten i demensvården som helhet 

 

Belgrave. (2009) Att utvärdera effekten av musikterapi i 

samband med fysisk beröring eller 

instrumentell beröring 

Resultaten ger stöd för 

vikten av att använda aktiva och multisensoriska 

interventioner 

när man arbetar med personer som är i slutskedet av en 

demenssjukdom. Genom att 

utnyttja beröring, sång och instrumentell beröring 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3: Tabell 3. Metodavsnitt av resultatets inkluderade artiklar samt metodologiska aspekten gällande urval och bortfall i resultatets 

inkluderade artiklar 

  

Författare och 

årtal 

Titel Design Unders. 

grupp 

Data-

insamling 

Dataanalys Urval Urvalsmetod – deltagare och bortfall 

Doherty, 

Wright, 

Aveyard & 

Sykes. (2006) 

Therapeutic touch 

and dementia 

care: an ongoing 

journey 

Beskrivande Vård-personal Semi-

strukturerade 

intervjuer, 

bandinspelning 

Innehålls 

analys med 

teman 

Ändamålsenligt 

urval 

(strategiskt 

urval) 

Det ändamålsenliga urvalet bestod av 4 

kvinnor med demenssjukdom. 40 

personer från personalen tillfrågades att 

utvärdera terapeutisk beröring före och 

efter. 32 svarade på 

enkäterna/intervjuerna, 8 bortfall 

Ellingsen, 

Wessberg, 

Chelnokova, 

Olausson, 

Laeng & 

Leknes. (2014) 

In touch with your 

emotions: 

oxytocin and 

touch change 

social impressions 

while others' 

facial expressions 

can alter touch 

 

Experimentell 39 deltagare 

varav 20 

kvinnor 

Observationer ANOVA, 

SPSS, 

Greenhouse - 

Geisser 

algoritm, 

FDR 

Obundet 

slumpmässigt 

urval 

(randomiserat) 

Obundet slumpmässigt urval bestod av 

40 friska frivilliga personer. 39 

inkluderade deltagare och 1 bortfall 

Gregory & 

Verdouw. 

(2005) 

Therapeutic 

touch: its 

application for 

residents in aged 

care 

Experimentell 121 deltagare, 

grupperat 

efter  

fysiologiska 

tillstånd och 

tillstånd som 

påverkar 

beteendet 

Före och efter- 

rapportering 

och 

bedömningar/o

bservationer av 

vårdpersonal  

Framkommer 

ej 

Strategiskt 

urval 

Deltagare valdes ut som passade till 

studiens syfte och frågeställningar. 121 

deltagare varav 24 hade en 

demenssjukdom. Inget bortfall nämns 



 

 
 

  

Författare och 

årtal 

Titel Design Unders. grupp Data-insamling Dataanalys Urval Urvalsmetod – deltagare och 

bortfall 

Hawranik, 

Johnston & 

Deatrich. 

(2008) 

Therapeutic touch 

and agitation in 

individuals with 

Alzheimer's 

disease 

Experimentell 51 fast boende, 

varav en grupp inte 

är i behov av hjälp, 

en annan med 

särskilda behov, på 

ett långsiktig 

vårdboende 

Tre jämförelse-

grupper och 

observationer 

CMAI, 

Cronbachs 

alpha,  

MMSE, 

Greenhouse 

- Geiser 

epsilon 

Randomiserat 

urval 

Randomiserat urval innebar ett 

slumpmässigt urval på ett 

demensboende. 60 deltagare med 

ett bortfall på 9 stycken 

 

Hicks-Moore & 

Robinson. 

(2008) 

Favorite music 

and hand 

massage: two 

interventions to 

decrease agitation 

in residents with 

dementia 

Experimentell 41 invånare med 

mild till måttligt 

svår demens på ett 

vårdhem. 

Behandlingsgrupp 

och en icke 

behandlingsgrupp 

Observationer CMAI, 

MMSE, 

ICC, 

ANOVA, 

Greenhouse 

- Geiser 

epsilon 

Randomiiserat 

bekvämlighets 

urval 

Randominiserat bekvämlighets 

urval innebar ett val av specifikt 

boende där sedan deltagarna 

slumpmässigt valdes ut - 41 

boende med demenssjukdom från 

tre olika vårdenheter. Inget 

bortfall nämns 

Moyle, Cooke, 

Beattie, Shum, 

O'Dwyer & 

Barrett. (2013)  

Foot massage 

versus quiet 

presence on 

agitation and 

mood in people 

with dementia: A 

randomised 

controlled trial 

Cross- over 53 långvårds 

boende i åldrarna 

74 till 103 år 

Observationer 

avassistenter, 

familjer och 

sjukvårdspersonal 

CMAI, Oers, 

MMSE, 

ANOVA 

Randomiserat  

urval 

Randominiserat urval innebar ett 

slumpmässigt urval från fem olika 

vårdenheter, 60 deltagare varav 

det i slutändan blev 5 bortfall 



 

 
 

  

Författare och 

årtal 

Titel Design Unders. grupp Data-insamling Dataanalys Urval Urvalsmetod – deltagare och 

bortfall 

Moyle, 

Johnston & 

O'Dwyer. 

(2011) 

Exploring the 

effect of foot 

massage on 

agitated behaviors 

in older people 

with dementia: a 

pilot study 

Experimentell 22 långvårds- 

boende 

Observationer CMAI-SF, 

RMBPC, 

ANOVA,  

Strategiskt 

urval 

Det strategiska urvalet innebar att ett 

ändamålsenligt val av 33 personer 

med demenssjukdom rekryterades, ett 

bortfall på 11 personer 

Nicholls, 

Chang, Johnson 

& 

Edenborough. 

(2013) 

Touch, the 

essence of caring 

for people with 

end-stage 

dementia: a 

mental health 

perspective in 

Namaste Care 

Beskrivande Sju fokus 

grupper 

bestående av 31 

deltagare, 

vårdpersonal 

och 

familjemedlem

mar 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

QSR NVivo 

9.2, teman  

Kohort-studie Kohort-studie innebar att 

fokusgrupper valdes ut, sju grupper 

med sammanlagt 31 deltagare som 

bestod av vårdpersonal och 

familjemedlemmar. Inget bortfall 

nämns 

Simard & 

Volicer. (2010)  

Effects of 

Namaste Care on 

residents who do 

not benefit from 

usual activities 

Experimentell 86 personer på 

sex olika 

seniorboende 

inskrivna på det 

s k ”Namaste 

Care 

programmet” 

med 

demenssjukdom 

Observationer SPSS, MDS, Strategiskt 

urval 

Strategiskt urval innebar 86 personer 

med Alzheimers sjukdom eller annan 

demenssjukdom på ett särskilt boende 

valdes. Inget bortfall nämns 



 

 
 

  

Författare och 

årtal 

Titel Design Unders. grupp Data-insamling Dataanalys Urval Urvalsmetod – deltagare och 

bortfall 

Wang & 

Hermann.  

(2006)  

Pilot study to test 

the effectiveness 

of Healing Touch 

on agitation in 

people with 

dementia 

Kvasi-

experimentell 

14 boende män med 

diagnosen demens 

Observationer CMAI Strategiskt 

urval 

Ett icke slumpmässigt urval 

gjordes, de ville undersöka 

och valde ut personer med 

demenssjukdom och ett 

agiterande beteende. Inget 

bortfall nämns 

Fu, Moyle, 

Cooke. (2013) 

A randomised 

controlled trial of 

the use of 

aromatherapy and 

hand massage to 

reduce disruptive 

behaviour in 

people with 

dementia 

 

Experimentell 67 personer med 

diagnosen demens 

från långtidsvården 

med en bakgrund av 

störande beteende 

Observationer 

och 2 

jämförelsegrupp

er 

CMAI, 

MMSE, 

SPSS, 

Kruskal - 

Wallis H -

test, SRI 

Randomiserat 

urval   

Randomiserat urval innebar 67 

personer med diagnosen 

demenssjukdom slumpmässigt 

valdes ut, inget bortfall nämns 

Suzuki, 

Tatsumi, 

Otsuka, 

Kikuchi, 

Mizuta, 

Makino, 

Kimoto, 

Fujiwara, Abe, 

Nakagomi, 

Hayashi, 

Saruhara. 

(2010) 

 

Physical and 

psychological 

effects of 6-week 

tactile massage on 

elderly patients 

with severe 

dementia 

Experimentell 40 äldre patienter 

som fått diagnosen 

demens varav 20 av 

dem hörde till 

kontrollgruppen 

2 

jämförelsegrupp

er, 9 sessioner 

över en period 

på 9 dagar. 

Tester till följd 

av observationer 

MMSE, 

GBS, 

BEHAVE – 

AD, CGA, 

SPSS 

Randomiserat 

urval 

Randomiserat urval innebar 40 

slumpmässigt valda personer 

med diagnosen 

demenssjukdom på en särskild 

demensavdelning. Totalt 12 

bortfall  



 

 
 

 

Förklararing av förkortningar av mätmetoder 

  
ICC = Intra Class Correlations koefficient 

SPSS = Statistical Package for the Social Sciences  

DCM = Dementia Care Mapping 

PRS = Positive Response Schedule 

FDR = False discovery rate 

ANOVA = Analysis of variance 

CMAI = Cohen Mansfield Agitation Inventory 

CMAI-SF = Den korta formen av Cohen Mansfield Agitation Inventory 

MMSE = Mini Mental State Examination 

QSR (NVivo 9.2) = Qualitative research software 

NPI = Neuropsychiaric inventory 

BEHAVE – AD = Alzheimers Disease Rating Scale 

Oers = Observed Emotion Rating Scale 

RMBPC = Revised Memory and Behavior Problems Checklist 

SRI = Stochastic regression imputation 

MDS = Minimum Data Set 

Kruskal - Wallis H –test = The nonparametric equivalent of ANOVA 

GBS = Gottfries - Brane - Steen –scale 

CGA = Glycoprotein hormones 

BSOS = Behavior State Observation Sheet

Författare och 

årtal 

Titel Design Unders. grupp Data-insamling Dataanalys Urval Urvalsmetod – 

deltagare och bortfall 

Belgrave. 

(2009) 

 

The effect of 

expressive and 

instrumental 

touch on the 

behavior states of 

older adults with 

late-stage 

dementia of the 

Alzheimer's type 

and on music 

therapist's 

perceived rapport 

Experimentell 9 personer med 

Alzhemiers 

3 sessioner. 

Videoinspelning samt 

observationer  

BSOS, 

ANOVA 

Strategiskt 

urval 

9 personer med 

Alzheimers valdes 

särskilt ut. Inget 

bortfall nämns 



 

 
 

 


