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Abstract 

 
In the care of a patient suffering from dementia problems may arise such as agitation, 
disillusion, anxiety, depression, problems with communication and loss of memory. These 
problems are most commonly treated with antipsychotics and/or benzodiazepines which have 
many side effects. The aim of this study was to explore how music can be used in caring to 
facilitate the patient’s daily life. The method used was a literature review of 15 articles. 
The analysed articles showed that patients with dementia in most cases became calmer and 
more able to communicate and cooperate. They also showed signs of increased wellbeing. For 
example patients who had not been talking tried to do so and the memory improved during 
music sessions. The conclusion is that music is worth trying as a tool to manage the problems 
that may occur in the daily nursing activities in dementia care. 
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Inledning 
 

Vid omvårdnaden av personer med demens kan olika problem uppstå till följd av sjukdomen. 

Agitation, aggressiva inslag, samarbetsovilja och kommunikationssvårigheter är vanliga 

reaktioner som sjuksköterskan kan möta hos patienten. Dessa problem behandlas idag 

vanligen med läkemedel såsom antipsykotika, antidepressiva och bensodiazepiner.  

Sjuksköterskan bör vara medveten om de omvårdnadsåtgärder som finns för att bemöta de 

problem som kan uppstå vid demenssjukdom. Kan musik i olika former användas som 

omvårdnadsåtgärd kan detta vara förenat med ett ökat välbefinnande för den demente 

patienten. 
 

Det är dans på en vårdavdelning där mycket gravt demenshandikappade personer vårdas. En 

kvinna med finsk bakgrund sitter vid ett bord, håller sin rullator hårt intill sig och verkar inte 

vara speciellt engagerad i dansen även om hon vanligtvis sjunger mycket. Orkestern börjar 

spela en eldig tango. Damen höjer blicken som om hon sökte någon, samtidigt som hon reser 

sig halvt upp och trampar takten med foten. En av vårdarna, en man från Argentina, 

uppmärksammar hennes förändrade attityd, springer fram till henne och bjuder upp henne 

med oerhörd artighet. Damen skjuter rullatorn från sig och stiger upp med stora svepande 

gester. De dansar en eldig tango med perfekta, vackra, långa steg, kastar huvudena bakåt och 

för sig med mycket dramatiska rörelser. När dansen var slut återgick damen till sin plats och 

tittade förstrött och utan något större intresse på när de andra dansade foxtrot (Basun et al,  

1999, s 208). 

 

Bakgrund 

 
Demens 

Statistiska data visar att allt fler människor blir allt äldre. Medellivslängden i Sverige idag är 

bland kvinnor 81 år och bland män 76 år (SCB, 2003). Med stigande ålder ökar risken för 

utvecklandet av demenssjukdomar. År 2000 fanns det cirka 131 600 personer med någon 

form av demenssjukdom i Sverige och antalet beräknas öka till c:a 200 000 till år 2010 

(Götell, Brown & Ekman, 2003, s. 8) . 

 

Skoog och Olafsdottir (2001) beskriver demens som ett syndrom som kan orsakas av ett 70-

tal olika sjukdomar. Av dessa är en del helt eller delvis behandlingsbara. De vanligaste 

demenssjukdomarna är Alzheimers sjukdom, som beror på plackinlagring i hjärnan, och 

vaskulär demens som orsakas av kärlproblematik. Enligt kriterierna i Diagnostic and 
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statistical manual of mental disorders, 4th revision (DSM-IV) visar sig demens som en 

nedsättning av flera kognitiva funktioner (Herlofsson & Landqvist, 1998). Dessa i sin tur 

visar sig såsom amnesi, som grundkriterium, dvs minnesstörning samt bristande förmåga att 

lära in något nytt.  Till detta kommer, för att diagnosen demens ska kunna ställas, en av de 

följande fyra symtom: afasi (språkstörning), apraxi (oförmåga att utföra ändamålsenliga 

rörelser trots normal rörlighet), agnosi (oförmåga att känna igen föremål trots intakt sensorisk 

funktion) eller störningar av exekutiva funktioner (exempelvis att kunna planera, organisera, 

rangordna, tänka abstrakt och dylikt)(Herlofson & Landqvist, 1998). International Statistical 

Classification of Diseases and related health problems, 10th revision (ICD-10) lägger även till 

en nedsättning av emotionell kontroll, motivation och förändring av socialt beteende, vilket 

ger minst ett av följande symtom: emotionell labilitet, irritabilitet, apati, förråat socialt 

beteende. De påvisade symtomen ska ha funnits i minst sex månader (Socialstyrelsen, 1997).  

 

Sjukdomen framskrider i tre faser: tidig fas, mellanfas och sen fas. Den tidiga fasen 

kännetecknas av minnesstörningar med ångest och depressioner. Funktionellt sett kan 

patienten klara sin vardag utan hjälpinsatser. Under mellanfasen blir patienten alltmer 

beroende av stödåtgärder. Det är i den här fasen ”de fyra a:na” (amnesi, det vill säga 

minnesförlust, afasi, apraxi och agnosi) ger sig tillkänna. Patienten börjar i denna fas bli 

beroende av hjälpinsatser för att klara sitt dagliga liv. I den sena fasen befinner sig patienten i 

allmänhet på institution. Hjälpbehovet är då stort och patienten är funktionellt helt beroende 

av hjälp för att klara de dagliga aktiviteterna (Basun et al, 1999). 
 

Läkemedelsbehandling vid demens 

I dagsläget finns ingen botande behandling för de flesta typer av demenssjukdom. Det bedrivs 

dock kontinuerlig forskning inom detta område (Marcusson, 2000). Patienter med Alzheimers 

sjukdom kan behandlas med så kallade bromsmediciner. Läkemedelsbehandlingen har ingen 

botande effekt, men fördröjer sjukdomens framåtskridande. Detta innebär att de intellektuella 

symtomen påverkas så att patienten kan klara sig i hemmet en längre tid och det dröjer längre 

tid innan patienten behöver flytta till en vårdinstitution (Skoog & Olafsdottir, 2001). 

 

Ragneskog (2001) refererar i sin introduktion till Karlsson och beskriver farmakologisk 

behandling av agitation vid demens. De läkemedel som ofta används är olika typer av 

antipsykotiska samt antidepressiva läkemedel liksom bensodiazepiner. I Condren & Cooneys 

artikel (2001) beskrivs att neuroleptika i dessa sammanhang visat sig ha relativt låg effekt på 

agitation och att bensodiazepiner visade sig ha ännu lägre effekt. I artikeln sammanställs 
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resultat från andra studier, som visar att mindre än 20%  av patienterna blev hjälpta av 

neuroleptika.  

 

Antipsykotiska läkemedel kan ge många biverkningar såsom parkinsonism, dyskinesier, 

slöhet och toxicitet enligt Sky & Grossberg (Ragneskog, 2001). Ragneskog (2001) refererar 

också till Teri et al som dessutom hävdar att neuroleptika kan orsaka förvirring och öka risken 

för fall med relaterade skador hos äldre personer. 
 

Omvårdnadsproblem vid demens 

Patienter med demens upplever allteftersom sjukdomen framskrider svårigheter på många 

områden, exempelvis att sköta sin personliga vård och att äta. Detta kan visa sig genom att 

patienten har problem att välja lämpliga kläder efter årstid och väder, att avgöra när han eller 

hon behöver byta kläder eller sköta sin hygien, att ta mat ur kylen och äta eller att avgöra om 

han eller hon nyss ätit eller inte. Senare under sjukdomsförloppet blir själva 

handlingsmomenten svåra att utföra. Patienten upplever svårigheter att kunna utföra 

handlingar i rätt ordning och på rätt sätt. Underkläder kan till exempel kläs på utanpå byxorna 

eller tröjan på underkroppen (Basun et al, 1999). 

 

Den störda minnesfunktionen kan leda till att patienten till exempel inte minns att föräldrar 

eller andra närstående gått bort, utan vill hem till mamma eller till ett ”hem” som i realiteten 

kanske inte existerar. Dessa störningar kan även leda till att patienten inte känner igen sina 

närstående eller sin omgivning (Basun et al, 1999). En dement patient kan, utöver de 

ovanstående problemen, uppvisa olika beteenden som kan vara svåra att hantera i samband 

med omvårdnadsarbetet. Det uppstår exempelvis irritabilitet, rastlöshet med planlöst 

vandrande och plockande, fysiskt eller verbalt aggressivt beteende, ständigt ropande eller 

vägran att samarbeta i omvårdnadssituationer (Teri, Logsdon & Schindler, 1999). Även 

psykotiska symtom såsom vanföreställningar och hallucinationer kan förekomma (Condren & 

Cooney, 2001). Verbalt aggressivt beteende kan exempelvis vara skrik och rop, ovårdat språk 

och muntliga protester medan fysiskt aggressivt beteende innebär olika typer av fysiska 

tillgrepp såsom slag, sparkar, nypningar, bett och dylikt (Clark, Lipe & Bilbrey, 1998). Dessa 

beteenden sammanfattar litteraturen i begreppet agitation  (Vink, 2000; Condren & Cooney, 

2001; Teri et al, 1999). De kommunikativa förmågorna avtar gradvis hos den demente 

patienten. De problem som kan uppstå i omvårdnaden har sin grund i detta. Agitation, oro och 

andra för personalen svårhanterliga beteenden, kan enligt Götell (2003) ses som en form av 

kommunikation. Så kallade störande beteenden eller agitation kan ses som ett sätt att 
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kommunicera då inget annat sätt är möjligt för den sjuke. Exempelvis uppstår ofta 

aggressivitet i situationer då den personliga integriteten kränks, som vid hjälp med hygien. 

Det aggressiva beteendet är då ett sätt att protestera och uttrycka sin frustration, då personen 

inte har förmåga att verbalt tala om hur han/hon känner det i den aktuella situationen (Götell, 

2003). Beteendet kan även vara ett sätt att meddela omgivningen om fysisk sjukdom eller 

skada. Personer med demens kan ha svårt att beskriva fysiska symtom och då kan agitation 

vara ett sätt att visa att något inte är som det ska (Teri et al, 1999). 
 

Omvårdnadsbehandling vid demens 

Omvårdnad innebär att tillgodose de fysiska, psykiska och sociala behov som människan har 

SOSFS, 2000:5). Det kan innebära hjälp med att äta, dricka, hjälp med att sköta sin personliga 

hygien, klä sig och förflytta sig. Även insatser för att ge patienten trygghet och säkerhet och 

insatser för att bryta isolering är en del av omvårdnaden (SOSFS, 2000:5). Syftet med 

omvårdnaden är att stärka, återställa och/eller bevara individens hälsa, förebygga sjukdom och 

ohälsa, allt utifrån patientens individuella möjligheter och behov (SOSFS, 1993:17). Att 

minska lidande samt ge möjligheter till en värdig död är också ett viktigt syfte med 

omvårdnaden.  

 

Hälsa är ett relativt begrepp. Hälsa innebär inte enbart, och behöver inte betyda, frånvaro av 

sjukdom (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 1996). En individ som är förlamad från midjan och 

nedåt och är rullstolsburen, kan trots sitt handikapp uppleva att han/hon har hälsa. En fysiskt 

frisk individ kan uppleva att han/hon har ohälsa på grund av ensamhet (Kristoffersen, 1998) 

 

I förekommande omvårdnadssituationer utför patienten det han själv klarar av och 

sjuksköterskan ersätter de resursbrister som finns hos patienten men bidrar också till att stärka 

och utveckla dennes egna resurser på ett sätt som leder till ett bibehållande av självständighet 

(Kristoffersen, 1998). 

 

Det är patienten som person som är utgångspunkten för vårdandet (Sarvimäki & Stenbock-

Hult, 1996). En människa är mer än den synliga kroppen. En människa är en del i ett större 

sammanhang, socialt, kulturellt, andligt, fysiskt och intellektuellt och ohälsa kan uppstå på 

något eller flera av dessa plan. I en omvårdnadssituation är det inte den eventuella sjukdomen 

eller funktionsstörningen som vårdas utan hela individen. Enligt det holistiska synsätt som 

omvårdnad grundar sig på beskriver Sarvimäki & Stenbock-Hult (1996) att omvårdnad kan 

ges på många olika plan. Som exempel kan vissa behov tillgodoses genom att tillrättalägga 
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individens närmiljö, hjälpa individen förstå en känslomässig reaktion eller upprätthålla 

normal kroppstemperatur.  

 

En viktig del i omvårdnaden är att skapa en god omvårdnadsmiljö för patienten. En god 

omvårdnadsmiljö präglas av trygghet och trivsel och är hälsobefrämjande. (Sarvimäki & 

Stenbock-Hult, 1996). Andra betydelsefulla faktorer är relationer till medpatienter/ 

medmänniskor och möjligheter till såväl samvaro som samliv. Vid längre vårdtider 

tillkommer också förhållandet till vårdpersonalen. Faktorer i patientens yttre miljö liksom 

byte av vårdare, främmande omgivning eller över- eller understimulering kan utlösa agitation 

hos patienten. Det enklaste sättet att förebygga agitation då miljöfaktorer är orsaken är att 

göra smärre ändringar i patientens närmiljö (Teri et al, 1999). 

 

Redan antikens filosofer ansåg att musiken hade funktioner att fylla hos människor med 

ohälsa (Wikström, 1997). Aristoteles ansåg att sång och musik verkade renande. Platon ansåg 

att musikutövning är ett mäktigare medel än något annat, då den påverkar själen mer direkt 

och avgörande än någon annan konstart. Både Platon och Aristoteles delade uppfattningen om 

att musiken hade en lindrande effekt i sorgearbetet. Pythagoras rekommenderade människor 

att sjunga och spela varje dag då detta kunde lösa oro och ilska (Wikström, 1997). I gamla 

testamentet lindras kung Sauls depression av Davids spel på harpa (Bibel 2000). Enligt 

Wikström (1997) har alla samhällen såväl i historisk tid som i nutid använt sig av någon form 

av musik för att fylla olika syften. Musikens syfte var ofta att försätta människor i olika 

känslotillstånd. 

 

Florence Nightingale (1992) såg miljön som en viktig faktor i omvårdnaden. Hon betonade 

särskilt att man med små medel kan förändra miljön så att den påverkar hälsa, tillfrisknande 

och välbefinnande på ett positivt sätt. Hon talade mycket om vikten av att iordningställa en 

god yttre miljö för patienten, för att denne skulle återfå och bevara hälsa. Nightingale 

engagerade sig även i musikens betydelse för patientens tillfrisknande. Hon menade att musik 

har förmågan att avleda vår uppmärksamhet från mindre trevliga tankar och känslor, även om 

hon menade att denna effekt endast varar så länge man lyssnar på musikstycket. Hon ansåg att 

musik och sång verkar stimulerande och rogivande för sinnet. På grund av denna övertygelse 

införde hon bland annat sång och musik på ett flertal sjukhus i London. 
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Musik har alltså förknippats med läkande krafter sedan antiken. Under tidens gång har dessa 

funktioner förändrats, liksom uppfattningarna om hur musiken inverkar på människan.  

 

Problemområde 
 
Informella berättelser från bland annat vårdare vid demensboenden, och även egna 

erfarenheter av omvårdnad av dementa patienter tyder på att användande av musik har haft en 

positiv påverkan hos vissa personer med demens. Studier i ämnet har inletts under det senaste 

decenniet för att undersöka om musik generellt kan ha en positiv inverkan på svårhanterliga 

beteendesymtom hos personer med demens.  

 

Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur musik kan användas i omvårdnadsarbetet för att 

underlätta den demente patientens dagliga liv. 
 

Metod och urval 
 

Metoden som valts är litteraturstudie. Med litteraturstudie menas att identifiera, sortera och 

granska aktuell forskning inom ett område. Information söks kring ett specifikt ämne som 

valts att studera. Detta utgör sedan underlaget för en skriven sammanfattning av vad som 

forskats fram inom ämnet i fråga (Polit & Hungler, 1999). Vid litteraturstudier utgör 

litteraturen informationskälla på samma sätt som respondenten utgör informationskällan vid 

en intervju. I diskussionen relateras resultatdelen till bakgrundslitteraturen och diskuteras 

utifrån syfte och eventuella frågeställningar (Olsson & Sörensen, 2001).  

 

Litteratur söktes på högskolebiblioteket i Högskolan Trollhättan/Uddevalla. Sökningarna 

gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och Academic Search Elite med sökorden: music, 

dementia, nursing och music therapy. Artiklar söktes på svenska, engelska, tyska, norska och 

danska språket. Datasamlingen redovisas enligt tabell 1:    
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Tabell 1: Använda sökord, databaser och resultat av sökningen. 
Sökord \ databaser Academic Search 

Elite 

Pubmed Cinahl 

Dementia 3 768 67 715 8 039 

Nursing 56 010 346 843 265 741 

Music 179 153 7 231 2 415 

Music therapy 238 1 157 873 

Dementia and Nursing 594 4 764 4 150 

Dementia and Music 29 146 234 

Dementia and Music therapy 9 71 113 

Nursing and Music 105 448 1 133 

Nursing and Music therapy 35 248 484 

Dementia and Nursing + Music 10 47 179 

 

Inklusionskriterierna var artiklar vars titel eller abstract berörde musik och patienter inom 

demensvård och som var skrivna mellan 1993-2003. 16 artiklar valdes varav en inte kunde 

erhållas. De återstående 15 artiklarna granskades utifrån syftet. Av dessa exkluderades fyra 

artiklar på grund av att de var litteraturstudier samt hade syfte och resultatframställningar som 

var för otydliga och opreciserade. En litteraturstudie ingår av Ochsner Ridder (2002) då den 

ansågs tillföra mycket fakta till definitionen av de olika musikformerna. 

Även osystematiska manuella sökningar har genomförts, vilka gav fyra artiklar. Även dessa 

har granskats utifrån ovanstående kriterier. Sammanfattningsvis har 15 artiklar granskats inför 

resultatdelen. De artiklar som valdes ut att användas till studien presenteras nedan i tabell 2. 

 

Tabell 2: Artikelpresentation. 
Författare /år Artikel Metod Syfte  

 

Brotons & Koger 

(2000) 

 

The impact of music therapy on 

language functioning in dementia. 

 

Exerimentell 

26 patienter. 

 

Ta reda på om musikterapi påverkar 

språkförmågan hos dementa personer. 

 

Brown, Götell & 

Ekman (2001) 

 

”Music-therapeutic caregiving”: the 

necessity of active music-making in 

clinical care. 

 

Fenomenologisk- 

hermeneutisk studie 

1 patient. 

 

Beskriva MTC (music-therapeutic 

caregiving) och vilken inverkan det har på en 

dement patient i en omvårdnadssituation. 

 

Clair (1998) 

 

The effect of singing on alert 

responses in persons with late stage  

dementia. 

 

Experimentell. 

26 patienter. 

 

Ta reda på hur patienter i slutstadiet av 

demens reagerar på sång i jämförelse med  

läsning av nyheter. 

 

Clark, Lipe &  

Bilbrey (1998) 

 

Use of music to decrease aggressive 

behaviors in people with dementia. 

 

Exerimentell. 

18 patienter. 

 

Undersöka hur bakgrundsmusik påverkar  

agitation hos personer med demens i en 

bad/duschsituation. 
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Gerdner & Swanson 

(1993) 

 

Effects of individualized music on 

confused and agitated elderly 

patients. 

 

Experimentell 

5 patienter. 

 

Ta reda på vad musik har för inverkan på 

agiterade patienter med demens. 

 

Götell, Brown &  

Ekman (2000) 

 

Caregiver-assisted music events in 

psychogeriatric care. 

 

Etnografisk studie 

48 patienter. 

 

Belysa hur musikstunder inom 

demensvården, då vårdarna är med, påverkar 

patienten. 

 

Götell, Brown & 

Ekman (2002) 

 

Caregiver singing and Background  

music in dementia care. 

 

Experimentell 

9 patienter. 

 

Belysa hur vårdpersonalen kan använda sig 

av musik i 

omvårdnadssituationer. 

 

Kydd (2001) 

 

Using music therapy to help a client 

with Alzheimer’s disease adapt to 

long-term care. 

 

Etnografisk studie. 

1 patient. 

 

Illustrera hur musikterapi kan användas för 

att hjälpa en individ med demens att vänja 

sig vid att leva i ett särskilt boende för 

personer med demens. 

 

Norberg, Melin & 

Asplund (2003) 

 

Reactions to music, touch and object 

presentation in the final stage of 

dementia. 

 

Experimentell 

2 patienter. 

 

Jämföra patienternas reaktioner på tre olika 

typer av stimuli: musik, beröring och 

presentation av olika object. 

 

Ochsner Ridder 

(2002) 

 

Musik & Demens 

 

Avhandling. 

Litteraturstudie. 

 

Sammanställning av olika former av 

musikterapi, dess strukturering, 

karakteristika och möjligheter. 

 

Palo-Bengtsson &  

Ekman (2002) 

 

Emotional responses to social  

dancing and walks in persons with 

dementia. 

 

Fenomenologisk  

studie. 6 patienter. 

 

Ta reda på hur personer med demens  

reagerar känslomässigt på sällskapsdans och 

promenader. 

 

Ragneskog, Bråne, 

Karlsson & 

Kihlgren (1996) 

 

Influence of dinner music  

on food intake and symptoms 

common in dementia. 

 

Experimentell 

20 patienter. 

 

Ta reda på om bakgrundsmusik vid måltid 

påverkar födointaget och vanliga symtom vid 

demens. 

 

Ragneskog, 

Kihlgren, Karlsson 

& Norberg  (1996) 

 

Dinner music for demented patients. 

 

Experimentell 

5 patienter. 

 

Ta reda på om och hur bakgrundsmusik vid 

måltid påverkar fem utvalda personer med 

demens. 

 

Ragneskog, 

Asplund, Kihlgren 

& Norberg (2001) 

 

Individualized music played for 

agitated patients with dementia 

 

Experimentell 

4 patienter. 

 

Ta reda på om lyssning på individuellt 

anpassad musik påverkar agitation och 

känslomässiga reaktioner hos personer med 

demens. 

 

Remington (2002) 

 

Calming  music and hand massage 

for agitated elderly 

 

Experimentell. 

68 patienter, i grupper 

om ca 17. 

 

Undersöka om stimuli såsom hand massage 

och avslappnande musik påverkar agitation 

hos personer med demens. 
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Artiklarna delades upp mellan uppsatsförfattarna för att underlätta läsning och granskning av 

dessa. Artiklarna som lästs sammanfattades sedan muntligt. Granskningen av artiklarna 

gjordes med en utgångspunkt i syftet för uppsatsen. Fokus lades på artiklarnas resultatdel där 

konkreta tecken söktes på musikens betydelse i patientens dagliga liv och för de problem som 

kan uppstå. Därefter granskades den metod med vilken studien genomförts. Under 

litteraturgranskningen urskildes olika kategorier av artiklarna. Artikelförfattarna hade använt 

sig av olika musikformer som utgångspunkt för att utforska området. Dessa musikformer har 

använts som kategorier i denna uppsats resultatdel. Dessa kategorier har också Ochsner 

Ridder (2003) beskrivit på ett utförligt sätt. 
 

Resultat 

 
Syftet med denna studie var att beskriva hur musik kan användas i omvårdnadsarbetet för att 

underlätta den demente patientens dagliga liv. Vi har valt att presentera resultatet i rubriker, 

som representerar de olika musikformerna/kategorierna som använts i de artiklar vi har 

granskat. Varje musikform beskrivs och definieras under respektive rubrik. 
 

Bakgrundsmusik 

Med bakgrundsmusik menas i denna uppsats musik inspelad på kassett, cd eller dylikt som 

spelas i bakgrunden medan någon annan aktivitet pågår. Bakgrundsmusik kan främja 

sambandstänkande hos en dement person (Ochsner Ridder, 2002). Som exempel på detta kan 

nämnas företeelser som att duka ett bord, grytor som doftar, fat som ställs på bordet, klirrande 

bestick, det vill säga intryck som påverkar olika sinnen hos patienten, ger tillsammans eller 

var för sig ett intryck av att det närmar sig matdags. Den demensdrabbade har på grund av sin 

sjukdom svårt att koppla samman intryck för att få en sammanhängande bild av vad som är på 

gång. Därför kan bakgrundsmusiken bidra till att främja minne, hågkomst och 

sambandstänkande (Ochsner Ridder, 2002). 

 

Sambandstänkande bekräftades i Götell, Brown & Ekmans studie (2002) där författarna 

studerade nio patienter vid de dagliga omvårdnadsaktiviteterna på morgonen. Patienterna 

videofilmades var för sig i tre sessioner: en kontrollsession utan musik, en session med 

individuellt utvald bakgrundsmusik och en session då vårdaren sjöng en för patienten välkänd 

sång. När bakgrundsmusik spelades, ökade patienternas förmåga att utföra adekvata 

handlingar utan större instruktioner från vårdarens sida. En patient som vanligtvis hade stora 
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problem att förstå hur han skulle hantera rakapparat och after shave, kunde då musik spelades, 

raka sig och applicera after shave på ett korrekt sätt. Vårdaren talade om för patienten att han 

skulle raka sig och applicera after shave, men behövde inte visa hur uppgifterna skulle 

genomföras. Studien visade också att kommunikationen mellan vårdare och patient kunde 

förbättras då bakgrundsmusik används. En patient som vanligtvis var tyst och inte svarade på 

tilltal, kommenterade sin frisyr, då vårdaren kammade henne, dessutom gjorde patienten 

andra adekvata uttalanden. Då musik spelades uppstod tecken på tvåvägskommunikation, 

medan vårdaren i kontrollsessionen inte fick någon kommunikativ respons. 

 

Även Clark et al (1998) lät försökspersonerna lyssna på musik i omvårdnadssituationer. 

Musiken som spelades var inspelningar som valts ut enligt vad patienten tidigare tyckt om för 

musik. I studien deltog 18 patienter som observerades vid bad/hygiensituationer. Samtliga 

patienter led av agitation med aggressivt beteende. Det visade sig att färre aggressiva 

beteenden observerades då deltagarna fick lyssna på musik. Såväl verbalt som fysiskt 

aggressiva beteenden minskade då musik spelades. Däremot påverkades inte patienternas 

tendens till vägran att samarbeta med vårdaren i den aktuella omvårdnadssituationen. De 

fysiska uttrycken för detta ökade istället något. 

 

I en annan studie (Remington, 2002) ingick 68 patienter som till och från led av agitation. 

Patienterna delades i fyra grupper om 17 personer i varje. En grupp fick lyssna på musik, den 

andra fick handmassage, den tredje fick både handmassage och lyssna på musik medan fjärde 

fungerade som kontrollgrupp. Alla grupperna spelades in med videokamera under 10 minuter 

vardera. Grupperna turades om så att alla patienter deltog i alla tidigare nämnda aktiviteter. 

Patienter som fick lyssna på musik blev lugnare och musikens lugnande inverkan på 

patienterna kvarblev upp till en timme efter avslutad session. Fysiskt aggressiva beteenden 

hos patienten påverkades inte i någon större utsträckning, men däremot minskade verbalt 

aggressiva beteenden.  

 

Ragneskog, Bråne, Karlsson & Kihlgren (1996 a) studerade huruvida musiken hade inverkan 

på födointaget. Tjugo patienter ingick i studien, då bakgrundsmusik i olika genrer spelades 

under måltiden. De flesta patienter som ingick i studien uppvisade något/några av följande 

symtom: grav förvirring, irritabilitet, ångest, oro, nedstämdhet och rastlöshet. Fem 

videoinspelningar gjordes, varav den första gav information om hur patienterna normalt 

fungerade i måltidssituationen. Vid inspelning i period två, tre och fyra spelades 
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bakgrundsmusik på kassett. Musiken valdes utifrån tre kategorier: lugnande musik (mjuk, 

avslappnande, romantisk musik, ofta spelad på stränginstrument utan snabba 

tempoändringar), musik från 1920- och 1930-talet (svensk populärmusik), samt popmusik 

(svensk pop och rock från 1980-talet). Det framkom att irritabilitet, ångest och nedstämdhet 

minskade under de perioder då musik spelades jämfört med kontrollperioderna, framförallt då 

lugnande musik spelades. Patienternas födointag minskade då musik från 1920- och 1930-

talet spelades. Känslomässig avtrubbning blev mindre framträdande då lugnande musik och 

musik från 1920- och 1930-talet spelades. Patienterna blev serverade större portioner och åt 

också mer då musik spelades jämfört med kontrollperioderna. 

 

I en liknande studie (Ragneskog, Kihlgren, Karlsson & Norberg, 1996 b) undersöktes hur 

musik påverkade patientens beteende i måltidssituationer. I denna studie deltog fem patienter. 

Samma metod och samma tre kategorier av musik som i föregående studie användes. 

Resultatet visade att patienterna satt kvar längre vid bordet, framför allt då lugnande musik 

spelades. Generellt ökade tiden som patienterna satt vid bordet med 22 % när musik spelades 

jämfört med kontrollperioden. Vissa av patienterna åt själva i större utsträckning då musik 

spelades, men antalet matade patienter ökade då lugnande musik spelades. Detta var ett 

resultat av att patienterna satt stilla utan att röra maten, sköt tallriken från sig eller petade i 

maten utan att äta den.   

 

Vårdarsång/musikterapeutisk vård 

I en studie gjord av Brown, Götell & Ekman (2001) används begreppet musikterapeutisk 

vård, som definieras av samma författare. Musikterapeutisk vård förkortas MTC (Music-

Therapeutic Caregiving). Begreppet innebär att vårdpersonalen sjunger för patienten i 

omvårdnadssituationen (Brown et al, 2001). Vårdpersonalen sjunger melodier som antas vara 

välkända för patienten. Det finns inga krav på den demente att han/hon skall sjunga med, men 

positiv feedback ges till patienten om det skulle inträffa. Målet för MTC är compliance, 

lyhördhet, förbättrat sinnestillstånd, minskad agitation, ökad ADL-funktion och ökat 

välbefinnande. Compliance innebär förmågan att samarbeta och följa ordinationer. Alla kan 

sjunga och sången kan vara en av få vägar till kommunikation med en demensdrabbad person. 

Inga förkunskaper eller särskilda förutsättningar krävs av vårdpersonalen utan de uppmanas 

att sjunga på det sätt som faller dem naturligt (Ochsner Ridder, 2002). 
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Clair (1996) undersökte hur patienter med långt framskriden demens svarade på sång, tystnad 

och läsning av artiklar ur dagstidningar. I studien deltog 26 patienter. Forskaren sjöng sånger 

som antogs vara välbekanta för patienterna, därefter lästes nyhetsartiklar vilket följdes av två 

minuters tystnad. Forskaren observerade huvud- och ögonrörelser samt ansiktsuttryck, arm- 

och benrörelser och verbal respons hos patienterna. Det framkom att flest reaktioner 

uppträdde då sångerna sjöngs, jämfört med tystnad och nyhetsläsning. Författaren har dock 

inte preciserat vilken typ av reaktioner som uppträtt. 

 

I den tidigare nämnda studien av Götell et al (2001) då patienter videofilmades vid 

omvårdnadsarbetet på morgonen, ingick förutom bakgrundsmusik även en session då 

vårdaren sjöng välkända sånger för patienten. De flesta sångerna som sjöngs handlade om för 

patienten välkända situationer och platser.  I studien medförde det att patienterna, förutom att 

till viss del sjunga med i texten kunde börja tala om innehållet i texten och föra ett adekvat 

samtal. Detta gällde även patienter som vanligtvis aldrig talade. Den tidigare nämnda 

patienten som under kontrollsessionen inte talade men som då bakgrundsmusik spelades 

började kommunicera med vårdaren, gjorde så i högre grad då vårdaren sjöng, jämfört med 

när bakgrundsmusik spelades. Då sången handlade om en vardaglig hushållssyssla, kunde 

patienten relatera till detta. Hon började även utföra den aktuella uppgiften på eget initiativ. 

Flera deltagare i studien började utföra de uppgifter som hörde till omvårdnadssituationen, på 

ett korrekt sätt utan uppmaningar eller tillrättavisningar från vårdaren.  

 

Allsång 

Allsång kan ha många olika namn såsom allsång, kör, sångstund, sångsamling etc. Det 

gemensamma är att en grupp människor samlas kring sång. Denna form av samvaro är inte 

förpliktigande och ställer inte krav på prestation från deltagaren. Allsång är ett sätt att skapa 

samvaro, gemenskap och närvaro. Det stimulerar minnet och kognitiva förmågor eftersom 

repetition är ett nyckelord då man använder allsången som instrument i omvårdnaden. Det är 

heller inte ett krav att man måste sjunga. Några kanske lyssnar, andra nynnar, andra sjunger 

och ytterligare några sitter och stampar takten (Ochsner Ridder, 2002). 

 

I en studie gjord av Götell et al (2000) observerades 48 patienter vid en demensavdelning, 

som vid studietillfället haft regelbundna musikstunder sedan åtta år. Vid musikstunderna 

ingick allsång, instrumentspelande och ibland även dans. Observationerna gjordes både före, 

under och efter musikstunderna. Patienter som deltagit i musikstunderna vid tidigare tillfällen 



 

 - 13 -

mindes detta då de på nytt hörde musiken och visade även tecken på tillfredsställelse och 

ökad självkänsla då de insåg att de kunde komma ihåg tidigare upplevelser. De välkända 

sångerna som sjöngs ökade det aktiva deltagandet från patienternas sida. En stor del av 

musikstunderna upptogs av samtal patienterna emellan, då de upptäckt minnen som varit 

kopplade till musiken. Exempelvis talade en man om att de sjungit en viss melodi i skolan. 

Patienter som innan musikstunden varit nedstämda och visat tecken på förvirring ändrade 

ansiktsuttryck och uttryckte glädje. Den lättsamma sinnesstämning som patienterna erfor 

kvarblev hos de flesta även efter musikstunden och konversationen fortsatte en stund efteråt. 

De patienter som inte deltog i dessa konversationer kontaktades av forskarna 15 minuter efter 

samlingen. Det framkom då att dessa patienter en stund efter samlingen hade glömt bort att 

musikstunden ägt rum eller hade lagt sig att vila. Vid intervjuer av personalen framkom dock 

att även dessa patienter var lugnare och mer lätthanterliga än innan. Vid de musikstunder då 

även vårdarna deltog, upplevde dessa en större känsla av gemenskap och samhörighet med 

patienterna. 

 

Kydd (2001) följde en dement man då han flyttade från sitt hem till en vårdinrättning för 

personer med demens. Denne man var i samband med detta deprimerad, tillbakadragen och 

den allmänna uppfattningen om honom var att han hade ett vresigt sätt. Hans familj kom inte 

på besök särskilt ofta. Kydd observerade att allsång och individuell musikterapi hjälpte 

patienten ur depressionen samt underlättade skapandet av social kontakt med övriga boende 

på vårdinrättningen. Han blev också mer öppen och initiativrik. Patientens förändrade 

beteende ledde till ett ändrat bemötande från vårdpersonalens sida samt till fler besök från 

familjen. 

 

I en studie av Brotons & Koger (2000) studerades musikens inverkan på språkliga funktioner 

hos patienter med demens. 20 personer deltog i musikterapi i tre månader innan en 

utvärdering ägde rum. Den språkliga förmågan undersöktes före och i slutet av 

försöksperioden. Musikterapin utfördes i grupper om 2-4 deltagare, två gånger i veckan i 20-

30 minuter och i totalt 8 sessioner. Det visade sig att musiken påverkade språkförmågan på ett 

positivt sätt, både till språkligt innehåll och flöde.  

 

Dans/rörelse till musik 

Ochsner Ridder (2002, s 25) definierar dans med hjälp av ett citat från Friis (1987): ”Att ta 

varandra i handen och röra sig – stående, sittande eller gående – till musikens rytm, upplevs 
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som dans, oavsett hur enkla stegen eller rörelserna är.” (fritt översatt) Ochsner Ridder hävdar 

att dansmusik uppmanar till aktivt deltagande och rörelse som i sin tur stimulerar fysiskt och 

psykiskt välbefinnande. Författaren nämner också att man med mjuka cirkelrörelser till lugn 

musik kan lösa spänningar i muskler och främjar djupa andetag vilket verkar 

stressreducerande och spänningslösande. Detta innebär att även de som är sängbundna med 

hjälp av vårdare kan få del av dansens fördelar, genom att vårdaren hjälper patienten att utföra 

cirkulära rörelser med armar och ben. 

 

Palo-Bengtsson & Ekman (2002) observerade sex patienter för att ta reda på hur dessa 

reagerade känslomässigt på sällskapsdans respektive promenader. Resultatet visade att då 

patienterna dansade verkade de glömma sin bristande fysiska förmåga. De uttryckte glädje 

genom att skratta och le, och uppvisade en ökad förmåga att kommunicera med andra 

patienter. Den omgivande musikens stimulans var den viktigaste faktorn för att skapa en 

positiv atmosfär vid danstillställningarna. Patienterna svarade automatiskt och omedelbart på 

dansmusiken och rytmen som den framkallade. Detta visade sig genom att de patienter som 

satt i sina stolar gungade och stampade med fötterna. Några patienter svarade också genom att 

sjunga texten, nynna melodin eller applådera. Danstillställningarna främjade en god kontakt 

både patienter emellan och mellan patient och vårdare, och glättiga konversationer uppstod. 

Även i Götells et al studie (2000) framkom att sällskapsdans främjade goda relationer och 

ökade patienternas förmåga till social kontakt. Patienterna fick sjunga sånger och göra rörelser 

till musik. Förutom sång förekom även dans då patienter och vårdare dansade tillsammans. 

Dessa sessioner var präglade av skratt och leenden. Patienterna pratade och skojade med 

varandra. Den ökade förmågan till sociala interaktioner kvarblev även efteråt, då patienterna 

fortsatte att föra samtal med varandra. På grund av förlust av vissa kognitiva funktioner, till 

följd av demenssjukdomen, och nedsatt hörsel uppstod dock ofta problem att kommunicera på 

ett väl fungerande sätt.  

 

Instrumentspelande 

Instrumentspelande har beskrivits av Ochsner Ridder (2002) och detta kan innebära allt från 

att självständigt spela melodier på ett instrument till att spela på enkla rytminstrument till 

välkänd musik, spelad ”live” eller från en inspelning. Som i de flesta andra kategorier 

anpassas aktiviteten efter patientens förmåga. De instrument som erbjuds är lättillgängliga och 

lätthanterliga med ett klart ljud som till exempel triangel, tamburin, gurka eller trumma. Det 
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är viktigt att ledaren för en sådan aktivitet inte ställer krav på att patienterna ska spela eller att 

det ska låta på ett speciellt sätt (Ochsner Ridder, 2002). 

 

Aktivt spelande av instrument har studerats i liten utsträckning, men i de studier som gjorts, 

har spelandet av instrument haft en positiv inverkan på den demensdrabbade. I Götells et al 

studie (2000) visade det sig att sång i kombination med spelande av instrument främjade 

glädjeyttringar såsom varma leenden även hos vanligtvis nedstämda individer. Detta bekräftas 

av Kydd (2001) som fann hos den patient hon observerade att instrumentspelande hjälpte 

honom komma ur sin depression. Han hade tidigare i livet spelat banjo vid 

squaredanstillfällen, och fick nu möjligheten att spela på sitt eget instrument under 

terapisessionerna. Detta verkade även minnesfrämjande, då han kunde hantera sitt instrument 

och spela melodier från sin ungdom vilka han inte spelat på mycket länge.  

 

Musiklyssnande 

I vissa situationer kan demensdrabbade bli ”överstimulerade” på grund av att antalet stimuli 

från omgivningen blir för många för den demente att bearbeta. Musik kan då verka som en 

stödbuffert och reducera antalet stimuli. Musiklyssning är en aktivitet där välkänd musik 

spelas för en enskild person i syfte att dämpa oro eller stimulera kognitiva funktioner. 

Musiken kan också förmedla en stämning eller känsla, till exempel trygghet, glädje, sorg. Här 

är det extra viktigt att ta hänsyn till patientens personliga tycke och smak, genom samarbete 

med patient, vårdare och anhöriga. Det som för en patient verkar lugnande, kan för en annan 

verka åt rakt motsatt håll (Ochsner Ridder, 2002). 

 

Ragneskog, Asplund, Kihlgren & Norberg (2001) lät fyra patienter lyssna på musik som valts 

ut enligt vad patienterna tidigare i livet tyckt om att lyssna på. Alla fyra patienterna led av 

någon grad av agitation. Patienterna videofilmades under den tid på dagen då de enligt 

vårdarna brukade uppvisa mest agitation. Först gjordes en kontrollinspelning utan musik, och 

därefter en inspelning då varje patient fick lyssna på en modern version av klassisk musik 

med havsbrus. Avslutningsvis gjordes två inspelningar då varje patient fick lyssna på två olika 

sorters individuellt utvald musik. Resultatet visade att en patient lugnades vid musiklyssning 

medan en annan blev lugnad enbart av en viss typ av musik. De övriga två däremot upplevdes 

inte få någon eller endast liten lindring av sin agitation. 
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I en annan studie gjord av Norberg, Melin & Asplund (2003) studerades två patienter i 

slutfasen av sin demens då de fick lyssna på individuellt utvald musik. Den första patienten, 

som inte talat under det senaste året, visade tecken på att kunna kommunicera och gjorde ett 

adekvat uttalande. Hon lyfte också sitt huvud från kudden vid ett flertal tillfällen, vilket 

vanligtvis inte inträffade. Patient nummer två, som vanligtvis pratade mycket och samt för 

personalen obegripligt för sig själv, blev synbart lugnare och mer kontaktbar i slutet av 

studien. Gerdner & Swanson (1993) gjorde en liknande studie då fem patienter som led av 

agitation  fick lyssna på musik i en halvtimme  varje eftermiddag. Varje patient fick lyssna på 

musik som valts ut enligt deras tidigare musiksmak, vilken identifierats genom enkäter som 

fyllts i av patienternas anhöriga. Resultatet visade att agitationen dämpades hos samtliga 

patienter. Det visade det sig även att då musiken sattes på, ökade agitationen initialt, för att 

sedan minska. Författarna har dock inte beskrivit på vilket sätt det visade sig att agitationen 

dämpades. 

 

Sammanfattningsvis framkom i studierna att under samtliga musikformer hade musiken, hos 

de flesta, en lugnande inverkan på oro och agitation och innebar en minskning nedstämdhet 

och depression. Språkligt sett hade musiken en främjande inverkan då de kommunikativa 

förmågorna förbättrades. Även en förbättring av minnesförmågan samt förmågan att utföra 

adekvata handlingar noterades. Vad gäller måltiden sågs en ökning av födointaget. I ett flertal 

studier observerades en minskning av agitation hos patienterna, dock kunde motsatsen påvisas 

i två studier.                    

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 

I våra litteratursökningar har enbart framkommit artiklar av författare från Sverige, Finland, 

Storbritannien och USA. Dessa var skrivna på engelska eller finska och flertalet var från 

USA. Vi hade hoppats kunnat hitta fler europeiska studier gjorda inom detta område. Ett 

intressant faktum vad gäller litteratursökningen, är att det finns mycket mer att hämta, men 

som vi beslutade att inte beställa inom tidsramen för denna uppsats. Genom ostrukturerade 

manuella sökningar kunde vi hitta studier som inte kommit fram via sökningar i databaserna. 

Det var främst artiklar från USA som hittats på detta sätt. Först då vi redan hittat en av 

artiklarna och sökte på den direkt, gick den att hitta genom sökningar via databaser. Detta 
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trots att samma sökord angavs i artikeln som i våra tidigare sökningar. Det fanns många 

studier gjorda inom detta område, men överraskande många var rena litteraturstudier. 

 

De flesta studier är gjorda av musikterapeuter och någon enstaka av sjuksköterskor. Vi skulle 

ha velat se fler studier gjorda av sjuksköterskor. Vi tror att detta skulle ha gjort det lättare att 

studera detta ämne ur ett sjuksköterskeperspektiv. Vi anser dock att de artiklar som är skrivna 

av musikterapeuter och som använts här har ett omvårdnadsperspektiv. Ochsner Ridder 

(2002) har i ett avsnitt i sin avhandling kommit fram till att endast en artikelförfattare som 

hon granskat har fått ett negativt resultat då musikterapi använts, de övriga som gjort studier 

inom den genren har fått ett positivt utfall. Det intressanta i denna slutsats är att den studie 

som fått ett negativt utfall är gjord av en musikterapeut, de övriga studierna är gjorda av  

legitimerade sjuksköterskor. Om detta beror på att en sjuksköterska har mer kunskap och 

insikt i sjukdomen eller om det beror på något annat är en fråga som lämnas öppen att vidare 

utforska. 

 

Resultatdiskussion 

Vi har reagerat på bristen av precision hos en del av artikelförfattarna. Gerdner & Swanson 

(1993) har inte beskrivit vilka tecken de tolkat som avtagande agitation hos 

försökspersonerna. I Clair (1996) framkommer att flest reaktioner uppvisas under 

sångsessionerna men det beskrivs inte vilka reaktioner som förekommit. Detta medför att då 

resultatet sammanställts i denna uppsats är det i dessa fall artikelförfattarens tolkning av 

resultatet som redovisats.  

 

I samtliga studier, utom Ragneskog et al (2001), har det tydligt framkommit ett positivt 

resultat vad gäller musikens inverkan på födointag, agitation, kommunikationsproblem, minne 

och samarbetsförmåga. Detta oavsett vilken form av musik som använts. Ragneskogs et al 

(2001) icke positiva resultat, som visar sig genom att ingen eller endast liten inverkan kan ses, 

kan bero på fel typ av musik. Ochsner Ridder (2002) påpekar att den musik som verkar 

lugnande på en patient kan få rakt motsatt effekt hos en annan.  

 

Vi ser vissa problem med tillämpningen av individuellt anpassad musik, som författarna 

använt. Grundtanken är bra, men det kan finnas en risk att den musik som används spelas för 

ofta, så att den effekt som eftersträvas kanske uteblir eller till och med förvärras. En persons 

musiksmak skiftar med tiden, och bara för att patienten vid något tillfälle kan ha föredragit en 
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melodi, vill han eller hon kanske inte nödvändigtvis höra den varje dag. Dessa skiftningar bör 

dokumenteras. Vi anser att vid tillfället för patientens inskrivning och ankomstsamtal skall 

frågan om musiksmak tas upp med patient och anhöriga. Detta bör man som sjuksköterska 

dokumentera som vilken annan omvårdnadshandling som helst, då den kan ha inverkan på de 

omvårdnadsproblem som kan uppstå. Man bör dock sträva efter att få en så bred beskrivning 

av musiksmaken som möjligt för att ge utrymme för variation. Även Ochsner Ridder (2002) 

funderar i dessa banor.  

 

Då en viss melodi spelas vid vissa tillfällen för att främja sambandstänkande är det dock inte 

variation som bör eftersträvas, utan just att det är samma melodi. Vissa musikstycken är starkt 

knutna till vissa minnen, till exempel melodier som spelats vid bröllop, begravningar, resor 

och så vidare. Detta tror vi kan användas i många situationer i patientens dagliga omvårdnad. 

Varför inte spela en melodi i samband med morgonarbetet, en annan melodi i 

måltidssammanhang, en tredje vid dusch eller bad och så vidare? Detta kan så småningom 

främja den demente patientens minne och främja ett sambandstänkande hos honom/henne, 

vilket också påpekas av Ochsner Ridder (2002). 

 

I Clairs (1996) studie ges de olika sessionerna i pass om två minuter. Vi frågar oss om denna 

tid kanske är för kort för att tydligt kunna avgöra skillnader mellan de olika aktivitetsformerna 

(vårdarsång, läsning av tidning och tystnad). Ett vanligt problem hos en person med demens 

är att många aktiviteter går långsammare. Det tar längre tid till exempel att klä sig, på grund 

av att de kognitiva förmågorna avtar. Att saker tar längre tid gäller även andra områden. 

Gerdners och Swansons (1993) studie visar tydligt att det aktuella problemet, i det här fallet 

agitationen, kan öka för att sedan avta och då är det viktigt att låta passen vara tillräckligt 

långa för att ge ett rättvisande resultat. 

 

Nightingale (1992) hävdade att effekten av musiken enbart varade så länge patienten lyssnade 

på den, men både Götell et al (2000) och Remington (2002) visar att musikens verkan 

kvarstår även efter sessionens slut. I Remingtons (2002) studie kvarstod effekten upp till en 

timma efteråt. Det skall påpekas att observationerna bara pågick i en timma efter avslutad 

session. Därför är det svårt att avgöra huruvida musikens verkan kan vara ännu längre. 

 

Då musiken har visat sig vara verksam på många områden, kan vi egentligen inte se något 

tillfälle då den inte är värd att prövas. Kan stress, agitation och nedstämdhet minskas, för att i 
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stället främja sambandstänkande, minne, samarbetsvilja och förmåga att kommunicera kan 

sjuksköterskan ta sig förbi många problem som kan uppstå i den dagliga omvårdnaden samt 

göra patienten delaktig i omvårdnaden. Detta bör sjuksköterskan, som spindeln i nätet och 

primärt ansvarig för omvårdnaden, vara medveten om (SOSFS, 1993:17). Det är här som 

sjuksköterskans handledande, samordnande och pedagogiska funktion måste utnyttjas för att 

överföra kunskapen till övrig personal på ett sådant sätt att musiken kan bli ett vedertaget sätt 

att lindra de problem som uppstår hos den demente patienten till följd av sjukdomen och 

därmed öka välbefinnandet. I SOSFS 1993:17 betonas sjuksköterskans skyldighet att hålla sig 

à jour med ny forskning och utvecklingen inom det område hon är verksam.  

 

Av vårt resultat har vi dragit slutsatsen att musiken kan påverka de problem som kan uppstå i 

den demente patientens dagliga liv. Vi tror att om musiken kunde användas mer inom 

demensvården idag så kunde man kanske minska läkemedelsanvändningen. De läkemedel 

som används för att påverka exempelvis agitation har en dämpande och sederande effekt som 

kan upplevas negativt av patienten som då inte blir delaktig i omvårdnaden. Vårdpersonalens 

skyldigheter att tillvarata patientens egna resurser och göra honom/henne delaktig i 

omvårdnaden betonas i SOSFS 1993:17. Att inte få känna sig delaktig och inte få möjlighet 

att utveckla egna resurser får en negativ inverkan på patientens dagliga liv och välbefinnande. 

Även en kostnadsaspekt är värd att ta i beaktande. År 2000 bedömdes kostnaderna för 

läkemedel till demenssjuka vara cirka 400-500 miljoner kronor varav 180 miljoner utgjorde 

kostnader för bromsmediciner (Läkemedelsverket, 2002). Detta innebär att 220-230 miljoner 

kronor lades, under år 2000, på andra läkemedel. Däribland psykofarmaka och 

benzodiazepiner, som enligt Condren & Cooney (2001) har liten eller ingen egentlig effekt 

hos den demenssjuke! 

 

För att kunna använda musiken i omvårdnaden krävs dock ingen stor ekonomisk satsning. På 

de flesta demensavdelningar och gruppboenden finns redan musikanläggningar som kan 

användas vid till exempel måltidssituationer. Vid morgonarbetet kan vårdaren sjunga själv, 

om inte vårdtagaren själv har en mindre bandspelare. Detta kan vara ett enkelt och 

kostnadsbesparande sätt att lindra oro hos patienten och även irritation och frustration hos 

både vårdare och patient. 

 

Vi hoppas att musiken kommer att användas mer inom demensvården i framtiden, men för att 

detta skall bli möjligt måste kunskapen om musikens inverkan inom omvårdnadsområdet bli 
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känt och vedertaget. Vi efterfrågar mer omfattande empiriska studier utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv, för att få ett hållbart och jämförbart resultat som tål att kritiskt 

granskas. Vi skulle också vilja se att en studie blir gjord i syfte att ta reda på i hur stor 

utsträckning musik används i svensk demensvård idag och vilken kunskap personalen har om 

forskningsresultaten inom detta område. 
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