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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Demens är en sjukdom som ökar på grund av att människor i världen lever 
längre. Farmakologiska metoders biverkningar hos personer med demens medför att 
vårdpersonal behöver en ny metod för att kunna hantera exempelvis oro och aggressivitet. 
Det kan göra att vårdpersonalen kan hantera svåra omvårdnadssituationer med hjälp av en 
icke farmakologisk metod. Beröring är en rekommenderad icke farmkologisk metod och det 
har under en lång tid varit känt att beröring har en positiv inverkan på människor och används 
mot exempelvis stress. Det finns olika beröringsmetoder som medför ett behag hos personer 
med demens, två av metoderna är massage och taktil massage. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa vårdpersonalens upplevelse av beröring hos personer 
med demens. 
Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Analysen 
utfördes med hjälp av Graneheim och Lundmans tolkning av en innehållsanalys. 
Resultat: Resultatet uppmärksammade positiva upplevelser hos vårdpersonalen, beröring 
visade sig vara ett bra verktyg att använda mot aggressivitet och oro, vilket skapade en 
självständighet i omvårdnadsarbetet. Vårdpersonalen upplevde även att beröring var en 
personcentrerad metod vilket gjorde att vårdpersonalen fick avsätta tid med varje enskild 
individ. Vårdpersonalen upplevde att beröringen var tidskrävande vilket var en negativ aspekt 
metoden.   
Slutsats: Beröring kan vara en användbar icke farmakologisk metod i mötet med personer 
med demens. Vårdpersonalen kan använda beröring för att få en förståelse för personen 
bakom demensen och därmed arbeta personcentrerat i omvårdnaden. Vidare kvalitativ 
forskning krävs för att styrka vårdpersonalens positiva upplevelse av beröring. 
 
Nyckelord: beröring, personer med demens, upplevelse, vårdpersonal 
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Inledning 
Demens är ett växande problem världen över, och det finns frågetecken över hur symtomen 

som demens bidrar till ska hanteras på bästa möjliga sätt utan att involvera läkemedel (Kim & 

Buschmann, 1999). Durgahee och Durgahee (2012) menar att vårdpersonal som arbetar med 

personer med demens är i behov av kunskap om effektiva metoder för att kunna ge en god 

omvårdnad. Socialstyrelsen (2010) beskriver att vårdpersonal som utför omvårdnad hos 

personer med demens kan följa hälso- och sjukvårdens rekommenderade omvårdnadsåtgärder 

för att kunna lindra symtom som uppstår av sjukdomen. En av rekommendationerna är 

beröring som kan ge en stimulering av sinnena, skapa avkoppling och öka livskvaliteten för 

personer med demens (a.a.). Beröring har enligt Routsalo och Isola (1996) under en lång tid 

varit intressant som ett alternativ för kommunikation inom omvårdnaden mellan vårdpersonal 

och vårdtagare. Beröring har beskrivits som en icke farmakologisk metod för att få kontakt 

med personer som är svåra att nå fram till eller upplevs oroliga (a.a.). Det finns kvantitativ 

forskning som beskriver att beröring medför en god effekt hos personer med demens men det 

finns ett behov av ytterligare kvalitativ forskning som berör meningsfulla upplevelser av 

beröring hos vårdpersonal (Hansen, Jorgensen & Ortenblad, 2008). Bristen på kvalitativ 

forskning gör det viktigt att göra en sammanställning kring vårdpersonalens upplevelse av 

beröring hos personer med demens. Studier kring vårdpersonalens upplevelser kan belysa 

begreppet beröring och ge kunskap om vad personalens åtgärder kan betyda för personer med 

demens. Det kan även skapa kunskap om beröringens betydelse i omvårdnaden och om 

metoden är användbar i mötet med personer med demens. 

Bakgrund 

Personer med demens 
Idag blir människor i samhället äldre, det bidrar till risken att insjukna av demens ökar. Det 

finns 35,6 miljoner människor i världen som lever med demens och antalet kommer att 

tredubblats innan år 2050 (WHO, 2012). Moyle et al. (2013) definierar demens som en 

sjukdom som påverkar individers kognitiva funktion och skapar beteendeförändringar. 

Beteendeförändring hos en individ kan medföra att personligheten ändras och de kognitiva 

försämringarna gör den fysiska funktionen svår att kontrollera (a.a.). Beeir, Werner, 
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Davidson och Noy (2002) nämner att en sammanställning utav olika symtom hos en person 

med demens benämns BPSD, behavioral and psychological symtom of dementia, vilket kan 

innebära ett flertal symtom exempelvis aggressivitet, agitation och sömnsvårigheter. Kim och 

Buschmann (1999) beskriver att symtom hos personer med demens påverkar deras 

livskvalitet, vilket skapar svårigheter för vårdpersonalen att hantera och kunna utföra en god 

omvårdnad (a.a.). Icke farmakologiska metoderna krävs även för att skapa en kontakt, finns 

ingen kontakt mellan vårdpersonal och vårdtagare brister även kommunikationen, vilket leder 

till en sämre omvårdnad (Durgahee & Durgahee, 2012). Enligt Kim och Buschmann (1999) 

finns det otillräckligt med kunskap om icke farmakologiska alternativ för vårdpersonal att 

använda sig av i omvårdnaden när svåra situationer uppstår. 

Farmakologiska och icke farmakologiska behandlingsmetoder 
Enligt Turner (2005) behandlas idag många personer med demens utav farmakologiska 

metoder, vilket har visat sig vara ett osäkert alternativ på grund av biverkningarna som 

uppmärksammas hos användarna. Howland (2008) beskriver att det inte finns några 

läkemedel som fungerar fulländat utan medför ofta obehag för vårdtagarna. Antipsykotiska 

läkemedel som används till personer med demens har visat på biverkningar som exempelvis 

tia attacker, motoriska svårigheter och risk för fall. Det innebär att läkemedel för personer 

med demens bör användas omsorgsfullt efter en bedömning av eventuella risker och fördelar 

(a.a.). Detta har gjort att den medicinska användningen har stor anledning att ifrågasättas och 

har skapat ett ökat intresse av forsking inom icke farmakologiska metoder. Flera icke 

farmakologiska metoder rekommenderas inom sjukvården att användas som ett 

huvudalternativ eller komplement till läkemedel, vid symtom hos personer med demens skall 

de metoderna alltid vara ett första val (Turner, 2005). Under flera år har det publicerats ett 

stort antal artiklar som stärkt effekten av icke farmakologiska metoder, fast studierna har inte 

alltid varit tillräckliga för att mäta metodernas effekt (Deudon et al., 2009). Det visar på 

vikten av att utföra ytterligare forskning inom ämnet med anledning att finna evidens för 

utveckling av vårdens icke farmakologiska användning (Turner, 2005). 

Beröring 
Enligt Hansen et al. (2008) är beröring ett av flera alternativ som tillhör de icke 

farmakologiska metoderna i omvårdnaden. Kim och Buschmann (1999) förklarar beröring 

som en icke verbal kommunikation och ett sätt att dela känslor på mellan individer med hjälp 

av att vidröra varandra (a.a.). Betydelsen av beröring för vårdpersonal innebär att skapa en 
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känsla av meningsfullhet och när orden inte räcker till kunna kommunicera med hjälp av 

händerna (Hansen et al., 2008). Johansson Hovstadius, Styvberg och Wendt (2005) beskriver 

att det alltid har funnits en medvetenhet om att beröring är något positivt för oss människor 

men utan forskning har det inte funnits någon evidens. I dagens samhälle finns det bevis för 

att beröring fysiologiskt minskar stress och är gynnsam för läkning, vilket kan göra det till ett 

komplement eller ersättning av läkemedel (a.a.). Hansen et al. (2008) beskriver att vid 

beröring sker en produktion av hormonet oxytocin som har en effekt av att direkt skapa en 

lugnande känsla och parallellt undanröjer negativa besvär. Johansson Hovstadius et al., 

(2005) beskriver att en lugnande känsla hos sjuka individer kan gynna deras förutsättning för 

återhämtning och leda till att vårdpersonal ökar sin användning av beröring inom hälso- och 

sjukvården.  

 

Fenomenet beröring nämner Gleeson och Timmins (2005) som ett bra sätt att kommunicera 

på i omvårdnaden i mötet med individer. I omvårdnaden kan beröring förknippas med det 

sjuksköterskan använder sig av i det dagliga arbetet bestående av hygien, såromläggning och 

vid hjälp med förflyttningar. Det lämnar mindre uppmärkssamhet åt betydelsen av att fysiskt 

vidröra och massera individen i arbetet, vilket leder till att det brister i omvårdnadsforskning 

kring detta ämne (a.a.). Det finns i och med det ett behov av mer kunskap om beröring för att 

kunna ge vårdpersonalen en mening med att tillämpa metoden på vårdtagarna, vilket är en 

nödvändig del av omvårdnaden. En medvetenhet om hur beröringen ska användas i 

omvårdnaden och vid vilka situationer det har stort värde kan göra beröring till en tillämpbar 

metod i vården (Routasalo & Isola, 1996). 

Massage 

Det finns en mängd olika beröringsalternativ som inte visat sig ha någon negativ inverkan 

utan medfört positiva skillnader bestående av att exempelvis skapa en behaglig känsla hos 

personer med demens, en av teknikerna är massage. Moyle, Murfield, O´Dwyer och Van 

Wyk (2012) definierar massage med att vidröra olika kroppsdelar med hjälp av rörelse och 

tryck (a.a.). Massagens effekt har visat sig få individerna att enklare slappna av och därmed 

skapa bättre förutsättningar för sömn. Personer med demens på äldreboende upplever ofta en 

känsla av ensamhet, vilket kan ge oro (Moyle et al., 2013). Fotmassage har kunnat dämpa de 

känslorna och den nära kontakten har visat sig vara av betydelse för tröst. Massagen påverkar 

individers humör positivt och ger en känsla av meningsfullhet när det är svårt att finna andra 

möjligheter till kommunikation (Moyle et al., 2013). Taktil massage är enligt Alexandersson, 
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Dehlen, Johansson, Petersson och Langius (2003) ytterligare ett alternativt sätt till att beröra 

individer med psykiska och fysiska besvär och kan i omvårdnaden användas som ett bra 

komplement till andra behandlingar. Taktil betyder känsla och innebär att massagen 

genomförs med lugn rörelse av huden i cirkel och tvärgående rörelse med ett mål att aldrig 

förlora hudkontakten. En reaktion av det parasympatiska nervsystemet vid massagen gör att 

kroppen går ner i vila då det skapar en lugn effekt på organen (a.a.). 

Vårdpersonalens upplevelse 
Upplevelse definierar Eriksson (1991) med innebörden att de beror på människors 

medvetenhet av sig själv och andra. En upplevelse är endast ens egen, vilket gör det svårt att 

förstå någon annans upplevelse. När upplevelse beskrivs i omvårdnaden innebär det att 

människan kommer i kontakt med sitt innersta väsen, vilket har kunnat ske i mötet med det 

abstrakta eller konkreta. Det är en helande process för människan när de öppnar upp sig 

själva och tillåter sig vara sårbar i mötet med andra, det innebär ett möte i hälsans tecken 

(a.a.). Vårdpersonals upplevelser är i den här studien beskrivna av sjuksköterskor, 

undersköterskor och vårdbiträden. 

 

Vårdpersonalen upplever att det är en utmaning i omvårdnaden att ge personer med demens 

livskvalitet på grund av symtomen. Symtomen skapar svårigheter hos personer med demens i 

deras förmåga att kunna leva ett normalt liv. Vårdpersonal vill begränsa användningen av 

läkemedel med anledning av de negativa effekterna som de skapar, vilket inte bidrar till 

någon förbättring av livskvaliten. Det gör omvårdnaden komplicerad, då symtomen ständigt 

finns där och samtidigt finns det en vilja om att minska läkemedelsanvändningen, vilket har 

skapat en önskan om icke farmakologiska alternativ (Holiday-Welsh, Gessert & Renier, 

2009). Brister på kunskap om icke farmakologiska metoder leder till svårigheter för 

vårdpersonalen att ge personer med demens en god omvårdnad. En kännedom om 

vårdpersonalens upplevelser av beröring som metod kan ge andra vårdgivare en trygghet till 

att använda beröring i omvårdnadsarbetet som en ersättning för läkemedel.  

Teoretisk referensram 
Travelbee (2006) belyser i sin teori att omvårdnad är en mellanmänsklig process som hjälper 

individen att hantera sjukdom och lidande. Det sker med hjälp av sjuksköterskans förmåga att 

kommunicera verbalt och icke-verbalt, med mål om att skapa en relation med den sjuke 

individen. Beröring, musik och bilder tillhör det icke-verbala och är av betydelse för att lära 
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känna individen och tillgodose personens behov. Travelbee belyser kommunikationens 

värdefullhet med att den ger en uppfattning om individen som är gömd bakom begreppet 

patient. Det kan radera fördomen om att alla sjuka liknar varandra och gör det enklare att lära 

känna personen och finna individens behov (a.a.). Socialstyrelsen (2010) menar att hos 

personer med demens som har kommunikationssvårigheter är det särskilt viktigt att se 

individens tillgångar och inte fokusera på sjukdomen för att kunna skapa en relation.  

 

Travelbee (2006) beskriver att omvårdnaden behöver en relation som består av människa till 

människa och inte ses som en sjuksköterska till patient för att kunna ge rätt vårdåtgärder. Det 

innebär att både sjuksköterskan och patienten öppnar upp sig och visa därmed människan 

bakom skalet, vilket gör det möjligt att etablera en relation. Det är i den relationen som 

sjuksköterskan får chansen till att lindra symtom hos människan och hjälpa till med 

vägledning av en meningsfull vardag i sjukdomen. En relation som består av människa till 

människa uppstår inte på egenhand utan det krävs av sjuksköterskan att möta patienten, låta 

personligheterna blir uppenbara samt känna empati och sympati för personen. Olika 

kommunikationsvägar är inga mirakel för att kunna skapa en god relation utan det krävs ett 

engagemang av sjuksköterskan. Det innebär att det finns ett intresse och en medvetenhet om 

varför kommunikationen används, de ska även finnas en motivation till att utföra just en 

specifik metod (a.a.). För att ge icke-verbala metoder ett större värde i omvårdnaden och får 

en förståelse av användningen i en helhetssyn för den enskilde, behövs metoden beröring 

utforskas mer och med hjälp av kvalitativa studier ta reda på upplevelsen kring detta fenomen 

(Gleeson & Timmins, 2005). 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa vårdpersonalens upplevelse av beröring hos personer med 

demens. 

Metod 
Studien valdes att utföras som en litteraturstudie med kvalitativ ansats. En litteraturstudie 

består enligt Olsson och Sörensen (2011) utav resultatet ifrån ett antal vetenskapliga artiklar 

inom det aktuella området. En analys av resultatet ifrån de vetenskapliga artiklarna ska ske 

med likadan metod forskaren använt sig av i artiklarna för att inte mista trovärdigheten. För 
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att få en förståelse av människors upplevelse i olika sammanhang krävs det att tyda helheten 

och inte endast delarna i situationen. Olsson och Sörensen belyser även att en kvalitativ 

metod har ett fokus på det holistiska för att kunna finna människors upplevelser och 

erfarenheter. En kvalitativ metod utgår ifrån ett stort antal frågeställningar på ett mindre antal 

människor för att få en djupare förståelse för en specifik upplevelse. Resultatet kommer att 

uppstå successivt med hjälp av en fördjupning av tankar och idéer, vilket i slutskedet 

tydliggör fenomenet (a.a.). Fenomenet som skall undersökas i denna studie är beröring. 

Datainsamling  
Sökningar av artiklar har utförts i två databaser CINAHL och Medline. De databaserna har 

valts med anledning att de är vetenskapliga databaser som är inriktade på 

omvårdnadstidskrifter, vilket berör området som krävs för att besvara studiens syfte 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Få återfunna kvalitativa artiklar medförde att 

sökningar även utfördes i Acdemic Search Elite och PsycArticles för att finna ytterligare 

studier. Vid sökningarna i CINAHL, Medline, Academics Search Elite och PsycArticles 

användes sökorden: aged, alzheimer, anxiety, anxiety disorder, attitude, BSPD, dementia, 

elderly, experience, experiences, massage, tactile, touch, touching, touch perception, nurs*, 

nurse care facilities, nurses, nurse other, nursing staff, nurse personal och staff nurses 

(Bilaga 1). Sökorden som användes vid datainsamlingen har slagits upp i CINAHL Headings, 

Mesh, Thesaurus och Subjekt Terms, de ord som inte funnits med har använts i fritext 

sökningar. Enligt Willman et al. (2011) är CINAHL Headings och Mesh uppslagsverk till 

databaserna CINAHL och Medline. Orden i uppslagsverken gör att sökningarna grundas på 

korrekta ämnesord och skapar förutsättningar för ett bra sökresultat. Fritext-sökningar 

fokuserar på sökordet och inte ämnet, en kombination av ämnesord och fritext-sökningar är 

att föredra med anledning att metoderna innefattar skilda resultat (a.a.). 

 

Sökorden har kategoriserats ihop med två eller flera ämnesord och sökts tillsammans med 

booleska sökoperatoren OR, för att sammankoppla ämneskategorierna söktes de med 

sökoperatoren AND. Willman et al. (2011) förklarar booleska sökoperatoren OR som 

användning för att finna artiklar som innehåller något av de valda sökorden eller en 

kombination av båda, vilket skapar bredare resultat. AND beskrivs som en sökoperator för att 

sammankoppla olika ämnesord där resultatet innefattar båda sökorden med fokus på ett 

begränsat område (a.a.). Under datainsamlingen har olika exkluderingar utförts på 

databaserna med beaktan till vilka avgränsningar som varit att tillgå. I CINAHL har 
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avgränsningarna english language och peer review markerats, i Medline har endast english 

language inkluderats för att avgränsingen peer review inte förekom. Acdemic Search Elite 

och PsycArticles hade enbart peer review som avgränsning. Olsson och Sörensen (2011) 

förklarar peer review som att den vetenskapliga artikeln är granskad och bedömd av personer 

som är upplysta inom området och ger tillåtelse till att artikeln skall publiceras (a.a.). 

Svårigheten att återfinna vetenskapliga artiklar inom ämnet har gjort att ingen avgränsning 

skett av vilka länder artiklarna framställts i. Åldern på artiklarna har begränsats till att inte 

vara äldre än år 1995 för att grunda studien på förhållandevis ny forskning. En manuell-

sökning i de återfunna artiklarnas referenslistor har utförts för att utöka möjligheten till 

ytterligare artiklar med anledning till att hitta mer forskning inom ämnet. Willman et al. 

(2011) menar att en manuell-sökning är ett bra komplement till datainsamlingen och skapar 

en kunskap om andra forskares källor och deras sammanställningar. 

Urval 
Urvalet av artiklarna berörde kvalitativa studier som belyste vårdpersonalens upplevelser av 

beröring hos personer med demens. Artiklar som utförts med både kvalitativ och kvantitativ 

metod där det kvalitativa resultatet enkelt kunde urskiljas har inkluderats. Artiklar med 

upplevelse av vardaglig beröring, massage och taktil massage inkluderades. Upplevelsen av 

beröring skulle finnas hos sjuksköterskor, undersköterskor eller vårdbiträden, oberoende av 

ålder och yrkeserfarenhet, detta för att de har möjlighet att använda metoderna i mötet med 

personer med demens. Artiklar som berörde både vårdpersonalens och familjens upplevelse 

inkluderades om det var enkelt att särskilja de olika gruppernas upplevelse. Beröringen skulle 

utförts på personer med demens och de skulle vara bosatta på äldreboende eller vara i behov 

av hemtjänst i vardagen. 

Kvalitetsgranskning 
Sökresultatet gav 1696 artiklar, alla titlarna på artiklarna lästes och därefter fick titelns 

relevans till syftet avgöra vilka abstrakt som skulle läsas noggrant. Det resulterade i att 168 

abstrakt lästes och därefter valdes tolv artiklar ut för kvalitetsgranskning. De tolv artiklarna 

som blev kvar kvalitetsbedömdes med hjälp av ett protokoll för studier med kvalitativ metod 

(Bilaga 2). Kvalitetsgranskning innebär enligt Willman et al. (2011) att utgå ifrån ett 

protokoll med frågor som berör viktiga kriterier i en vetenskaplig artikel, artikeln erhålls noll 

poäng om svaret på frågan är okänt eller negativt, positiva svar medför ett poäng. De positiva 

svaren räknades ihop och bildade en procentssats av helheten hos den granskade artikeln 
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(a.a.). Procentsatsen skapade tre olika gradformer grad I 80-90%, grad II 70-79% och grad III 

60-69%, om en artikel bedömdes med grad III eller lägre var den inte relevant för studiens 

resultat (Olsson & Sörensen, 2011). Kvalitetsgranskningen av artiklarna i den här studien 

utfördes gemensamt och det fanns en samsyn i bedömningen som orsakade ett bortfall av sex 

artiklar. De sex artiklar som föll bort svarade inte på syftet eller var inte vetenskapliga. 

Dataanalys 
Artiklarna har analyserats utefter Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av kvalitativ 

innehållsanalys med fokus på ett manifest perspektiv (a.a.). vilket enligt Danielson (2012b) 

innebär en textnära beskrivning av ett material utan tolkning (a.a.). I en innehållsanalys är det 

viktigt att materialet blir läst vid upprepade tillfällen för att få en förståelse för helheten av 

innehållet och med det kunna bryta ned texten till meningsenheter (Graneheim & Lundman, 

2004). I denna studie har artiklarna självständigt lästs igenom för att på egen hand få en 

förståelse av resultatet. Nästa steg har varit att plocka ut meningsenhet med relevans för 

syftet ur artiklarna, vilket även genomfördes självständigt för att inte gå miste om något 

väsentligt material. Meningsenheter innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) att 

plocka ut stycken av texten som på grund av innehållet har en liknande betydelse. 

Meningsenheterna blir sedan kondenserade, vilket betyder att texten bryts ned ytterligare med 

fokus på att endast bevara den centrala betydelsen (a.a.). När meningsenheterna 

sammanställdes i en tabell jämfördes enheterna med varandra och diskuterades igenom vilka 

som verkligen svarade på syftet i studien, de andra uteslöts. Meningsenheterna kondenserades 

gemensamt och översattes till svenska för att få en ömsesidig förståelse för innehållet i 

meningarna. De blev sedan kodade och indelade i underkategorier och kategorier utifrån 

vårdpersonalens olika upplevelser av beröring hos personer med demens. Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver att koda en meningsenhet innebär att förklara den underliggande 

betydelsen i meningen, koderna jämförs i nästa steg utifrån likheter och olikheter med 

andledning att skapa underkategorier och kategorier. Det får inte förekomma att något 

material passar in i flera kategorier eller utelämnas på grund av svårigheterna att finna en 

lämplig kategori (a.a.). 
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Resultat 

 

Beröringen upplevdes värdefullt och uppskattat 
Vårdpersonalen upplevde att de var omedvetna om beröringens goda betydelse som en icke 

farmakologisk metod, innan de fick uppleva metoden i det dagliga omvårdnadsarbetet för 

personer med demens. Det skapade en positiv inställning när vårdpersonalen fick känna en 

tillfredställande känsla vid utövandet av beröring på vårdtagaren och uppleva den goda 

effekten (Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2003). Vårdpersonalen upplevde positiva 

känslor hos vårdtagarna, däremot kunde de inledningsvis ge uttryck för att beröringen var en 

märklig metod, vilket förändrades efter några utföranden (Skovdahl, Sörlie & Kihlgren, 

2007). Vårdtagarna uttryckte tacksamhet över beröringen och de som hade svårt att 

kommunicera uttryckte positiva känslor med hjälp av att tacksamt vidröra vårdpersonalen och 

förflytta sig närmre utövaren (Sansone & Schmitt, 2000; Skovdahl et al., 2007). Det 

medförde att vårdpersonalen upplevde känslor av lugn, avslappning och fridfullhet vid 

användandet av beröring och de tyckte om att bruka metoden i omvårdnaden. Vårdpersonalen 

upplevde att utförandet var värdefullt för båda parter och de kunde tillsammans känna glädje 

vid tidpunkten (Skovdahl et al., 2007). Vårdpersonalen uttryckte tacksamhet över att får 
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tillbringa tid med vårdtagarna och upplevde att det var en tillämpbar metod som gav goda 

resultat (Sansone & Schmitt, 2000; Skovdahl et al., 2007). De ansåg att beröringen var en 

tillämpbar metod för att kunna lindra symtom och minska lidande hos personer med demens, 

vilket gjorde att vårdpersonalen upplevde att beröringen var meningsfull och enkel att utöva 

(Edvardsson et al., 2003; Nicholls, Chang, Johanson & Edenborough, 2013). Vårdpersonalen 

upplevde att de positiva minnena och den goda effekten av metoden medförde att vårdtagarna 

hade en önskan om att få mer beröring. Detta gjorde att vårdpersonalen kände att personerna 

med demens hade accepterat beröring som en del av deras vardag och blivit en rutin i 

omvårdnaden (Kilstoff & Chenoweth, 1998). 

Beröring upplevdes påverka yrkesrollen 
Beröring upplevdes påverka yrkesrollen med anledning att, vårdpersonalen kunde känna 

stolthet och vara nöjda över sitt arbete när de utförde beröring och kunde uppleva de goda 

effekterna hos personer med demens (Edvardsson et al., 2003). Det skapade även en trygghet 

i omvårdnaden när vårdpersonalen visste hur de skulle hantera svåra situationer som kan 

uppstå i arbetet med personer med demens. Vårdpersonalen kände sig självständiga och 

meningsfulla när de på egen hand kunde dämpa aggressivt beteende utan att involvera 

läkemedel (Sansone, Schmitt, 2000; Edvardsson et al., 2003). Omvårdnadsarbetet upplevdes 

enklare när beröringen medförde att personer med demens blev mindre motsträviga vilket 

resulterade i att vårdtagarna samarbetade bättre (Nicholls et al., 2013). Beröringen 

uppfattades som en icke farmakologisk metod i omvårdnaden, vilket vårdpersonalen 

självständigt kunde tillämpa i situationer med orsaken att förbättra tillvaron hos personer med 

demens. De upplevde det som att ha en läkande tillgång inom sig som de kunde använda i 

arbetet (Edvardsson et al., 2003). 

 

Yes…. It means so much because it means that instead of phoning the 

nurse and saying that you need a tablet, I feel that I can really make 

things work better. Without tablets, without involving anybody else. 

(Edvardsson et al., 2003, s. 604). 

 

Vårdpersonalen upplevde att de kände sig starkare, lugnare och mer ödmjuka med hjälp av 

beröring, det resulterade i att personerna i omgivningen på deras arbetsplats påverkades av 

den positiva energin metoden skapade. De upplevde även att den närhet som blev påtaglig vid 

beröringen gav respekt och vårdpersonalen kände sig anförtrodd, när de blivit insläppta på 
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vårdtagarnas liv. Det förändrade vårdpersonalens sätt att se på personer med demens i 

omvårdnaden och därmed personalens yrkesroll (Edvardsson et al., 2003). 

 

Vårdpersonalen upplevde att när de ägnade tid åt beröringen fick de aktivt bortse från de 

dagliga rutinerna i omvårdnadsarbetet och känna att metodens fokus handlade om att få vara 

med vårdtagaren (Edvardsson et al., 2003). Det innebar att varje enskild vårdtagare fick 

kvalitetstid med vårdpersonalen, vilket var en förmån av metoden. (Edvardsson et al., 2003; 

Kilstoff & Chenoweth, 1998). När vårdpersonalen fick möjlighet att spendera tid med 

vårdtagaren och ge fullt fokus på individen upplevdes en känsla av att de befann sig på en 

harmonisk och avlägsen plats. Vårdpersonalen kände vid tillfället att med hjälpa av 

beröringen var de kapabla till att uppmärksamma personen bakom demenssjukdomen 

(Edvardsson et al., 2003). Det visade även att vårdpersonalen fick en tydligare insikt av 

personer med demens olika förmågor och kunde bättre förutse och förstå personernas behov 

och beteende (Kilstoff & Chenoweth, 1998). Samtidigt som beröringen gav tid till varje 

enskild individ skapade det en känsla av att någon är där just för dem (Nicholls et al., 2013) 

men det upplevdes viktigt att vara respektfull vid utförandet för att ingen skulle känna sig 

tvingad (Edvardsson et al., 2003). 

 

However, they perceived the benefits gained from the treatment provided 

the opportunity to spend allocated time with each client, to facilitate a 

better understanding of the needs of individual clients and to focus more 

on observing each client´s moods, behaviors and levels of ability (Kilstoff 

& Chenoweth, 1998, s. 76). 

Begränsningar med beröring 

Vårdpersonalen upplevde beröringen som en uppskattad metod men tidskrävande, vilket 

orsakade att det var besvärligt att finna tillfällen för att utföra beröring på vårdtagarna 

(Kilstoff & Chenoweth, 1998). Samtidigt som det var tidskrävande upplevde personalen att 

vårdtagarna kunde behöva mer utrymme av tid för att få en förståelse av beröringen som en 

metod (Skovdahl et al., 2007). Det fanns även vårdpersonal som kände att metoden endast 

gjorde personer med demens lugnare om tiden var tillräcklig (Kilstoff & Chenoweth, 1998). 

Vårdpersonalen kände svårigheter med att utföra beröring när vårdtagarna hade svårt att 

slappna av och fokusera, tecken på oro och trötthet medförde att de fick avbryta utförandet. 

När beröringen medförde att vårdtagaren somnade under utförandet upplevde vårdpersonalen 
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en svårighet att fortsätta beröra, det kändes märkligt att inte få någon respons tillbaka 

(Skovdahl et al., 2007). Vårdpersonal uttryckte samtidigt att det fanns en meningsfullhet när 

beröringen visades positiv för vårdtagaren (Edvardsson et al., 2003). 

Upplevda förändringar med hjälp av beröring 

Beröring upplevdes förbättra kommunikationen och relationen 

Beröringen upplevdes som en viktigt icke farmakologisk metod för att vårdpersonalen skulle 

kunna kommunicera med personer med demens som var oroliga, vilket upplevdes visa god 

respons hos vårdtagarna (Edvardsson et al., 2003; Rundqvist & Serverinsson, 1999). 

Beröringen upplevdes även förbättra kommunikationen hos personer med demens som hade 

svårt att uttrycka sig (Sansone & Schmitt, 2000) de påpekade betydelsen av att använda sig 

av icke verbala metoder för att kunna få kontakt med vårdtagaren (Rundqvist & Severinsson, 

1999). Vårdpersonalen upplevde att fler konversationer uppstod efter beröring och 

vårdtagarna visade mer glädje och intresse för omgivningen som gav förutsättning för en 

kontakt (Kilstoff & Chenoweth, 1998). Kontakten var en inledning till en relation som 

vårdpersonalen upplevde var meningen med beröring, det gjorde att de kom närmare 

varandra och personalen fick mer kännedom om personen. Vårdpersonalen kände en varmare 

och positivare relation med vårdtagaren och den tillit som beröringen medförde gav ett 

förtroende till de band som fanns de emellan (Edvardsson et al., 2003; Skovdahl et al., 2007). 

Relationen som beröringen skapade förändrade sättet som vårdpersonalen såg på vårdtagaren, 

personalen kunde utesluta sin känsla om att vara anställd, vilket gjorde att de kunde göra sig 

likvärdig i personens position (Edvardsson et al., 2003). 

Beröringen upplevdes lindrande och lugnande 

Vårdpersonal upplevde att beröring var ett förstahandsalternativ i omvårdnaden för personer 

med demens vid smärta, sömnproblem, orolighet och ångest (Edvardsson et al., 2003) vilket 

har visat tecken på att lindra symtomen hos en del vårdtagare (Kilstoff & Chenoweth, 1998). 

Förbättring av välbefinnandet och tecken på att ledsna personer kunde känna tröst efter 

metoden var ytterligare en del av beröringens positiva förändringar hos vårdtagarna. 

Vårdpersonalen kunde tyda känslomässiga förändringar hos vårdtagarna bestående av att de 

ena stunden kunde upplevas fulla med glädje och i nästa uttrycka ledsamhet (Skovdahl et al., 

2007). Vårdtagarna kunde samtidigt uttrycka en belåtenhet över beröringen och upplevas mer 

vakna, det fanns även tydliga förbättringar på personernas funktionella förmågar (Kilstoff & 
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Chenoweth, 1998). Beröringen upplevdes tillämpbar till personer med demens som hade 

dålig aptit, samtidigt som personalen erbjöd mat utförde de mjuk beröring på ryggen, vilket 

gjorde att vårdtagaren började äta (Sansone & Schmitt, 2000). Det kunde även påverka 

aggressiva vårdtagare positivt då det verkade lindra deras ilska och öka deras förmåga att 

kommunicera med omgivningen efter beröringen (Skovdahl et al., 2007). 

 

När beröringen utfördes på vårdtagarna var det viktigt att det förekom på deras villkor, 

vårdpersonalen kunde då tyda en avslappnad känsla hos personerna. Efter att ha blivit berörda 

upplevdes personerna med demens fridfulla och samarbetsvilliga, de kunde ge uttryck i 

känslor av inre lugn och med ett trevligt beteende bemöta personalen (Skovdahl et al., 2007). 

Vid utförande av metoden på armar, ben och rygg kunde det lugna personerna avsevärt och i 

samband med sänggående få vårdtagarna att kunna somna enklare (Sansone & Schmitt, 

2000). Vårdpersonalen upplevde att hos vårdtagare som var rastlösa och aggressiva kunde 

beröring även vara en hjälp för att lindra symtomen och skapa förutsättning för sömn. Det var 

däremot viktigt att utföra beröringen vid tillfällen när vårdtagaren hade varit upprörd, för att 

kunna skapa ett lugn hos personen (Skovdahl et al., 2007). Vårdpersonalens upplevelse av 

beröring som personlig metod för att lugna personer med demens grundade sig i deras tanke 

om att individuella aktiviteter har ett större värde än gruppaktiviteter. Vårdpersonalen 

upplevde att beröringen generellt kunde vara till värde för att lindra symtom och hantera 

personer med demens (Kilstoff & Chenoweth, 1998). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Denna studie utfördes som en litteraturstudie med en kvalitativ ansats, för att beskriva 

upplevelsen av beröring. Axelsson (2012) förklarar att fördelen med en litteraturstudie är att 

få ny vetskap om ett område som kan användas i kommande profession för utveckling av 

arbetet (a.a.). En kvantitativ ansats valdes bort på grund av att det kunde uppstått svårigheter 

att finna en liknande värdeskala av beröringens effekt i de vetenskapliga artiklarna. Det 

menar Willman et al. (2011) är ett krav för att kunna göra en sammanställning av kvantitativ 

forskning (a.a.). Studiens syfte hade däremot ingen koppling till effekten av ett fenomen, utan 

ville belysa vårdpersonalens upplevelse av beröringen i omvårdnadsarbetet. Få återfunna 

kvalitativa studier hade kunnat utgöra en anledning till att utföra en empirisk studie för att 
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utöka materialet. Däremot hade det kunna uppkomma svårigheter med att finna vårdpersonal 

som nyligen utfört beröring hos personer med demens, vilket hade varit nödvändigt för att få 

svar på studiens syfte. Enligt Danielson (2012a) är en empirisk studie tidkrävande för att 

kunna skapa ett resultat som är av betydelse (a.a.). Tidsbegränsningen för studien var 

ytterligare en anledning till att en empirisk studie uteslöts. 

 

Sökningar utfördes inledningsvis i CINAHL och Medline för enligt Willman et al. (2011) är 

det databaser som används för att finna omvårdnadsvetenskapliga artiklar (a.a.). Det uppstod 

svårigheter att hitta artiklar som svarade på syftet och sökresultatet blev begränsat. Henricson 

(2012) beskiver att sökning i flera databaser kan utöka möjligheterna att finna material som 

har fokus på studiens frågeställning och därmed stärka resultatet (a.a.). Det medförde att 

sökningar i Academic Search Elite och PsycARTICLES genomfördes, vilket inte utökade 

antalet artiklar. Behovet av att finna fler artiklar orsakade att en manuell sökning 

genomfördes i artiklars referenslistor, det menar Willman et al. (2011) är ett komplement till 

databaserna och ger hopp om att finna fler artiklar (a.a.). Den manuella sökningen utökade 

resultatet med en artikel. Hansen et al. (2008) påpekar att det råder brist på kvalitativ forsking 

angående upplevelser av beröring (a.a.). Det kan vara en av anledningarna som skapade 

svårigheter att återfinna artiklar med relevans för syftet och det andra kan grunda sig i att en 

stor del av forskingen visade sig vara utförd innan 2000-talet. Artiklar som var äldre än år 

1995 uteslöts för att grunda studiens resultat på förhållandesvis ny forskning, vilket Olsson 

och Sörensen (2011) menar är av värde för studiens trovärdighet (a.a.). Det kan ha medfört att 

artiklar missats och därmed påverkat resultatet, det valdes ändå att utesluta äldre artiklar än år 

1995 för att det ansågs att icke farmakologiska metoder är ett aktuellt ämne i dagens 

sjukvård. 

 

Det användes många olika sökord som kombinerades med de booleska söktermerna AND och 

OR, det utökade sökresultatet. Willman et al. (2011) menar att OR är en term som hjälper till 

i strävan om att bredda sökningarna för att finna fler studier (a.a.). Sökorden elderly och aged 

valdes att kombineras med sökordet dementia med hjälp av termen OR för att vidga resultatet 

eftersom det kunde ge artiklar som innehöll äldre och personer med demens. Det visade sig 

att artiklarna baserades enbart på äldre eller var de utförda på enbart personer med demens. 

Därmed var inte sökkombinationen användbar.  
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Syftet i studien innehöll inledningsvis oro, det uppmärksammades svårighet att begränsa 

studien till enbart upplevelsen av beröring vid oro hos personer med demens. Detta på grund 

av att artiklarna inte endast beskrev oro utan berörde även andra symtom hos personer med 

demens, det hade därmed inte gått att åstadkomma ett resultat. Det medförde att oro 

plockades bort från syftet men sökorden anxiety, anxiety disorder och fear kvarstod med 

anledning att en artikel som hittades svarade på det nya syftet. Under sökningen av artiklar 

gjordes ingen avgränsning beroende på vilket land de kom ifrån, det ansågs att upplevelsen 

av beröring inte påverkas av artikelns ursprung. Om artiklar från specifika länder uteslutits 

hade det minskat materialet i studiens resultat. De artiklar som inkluderats i studien hade 

ursprung från Sverige, Australien och USA. När titlarna i sökresultaten lästes kan relevanta 

artiklar blivit missade med anledning att titlarna inte alltid innehöll nyckelorden för studien. 

Vid misstanke om att artikeln kunde ge svar på studiens syfte lästes abstraktet noggrant för 

att inte gå miste om väsentligt material till ett resultat. Artiklar som innehöll vårdpersonalens 

och familjens upplevelser av beröring och forskning som använt kvalitativ och kvantitativ 

metod, inkluderades. Artiklar som enbart grundats på vårdpersonalens upplevelser och endast 

varit kvalitativa hade kunnat tillföra mer material till resultatet. Samtidigt var inkluderingen 

en bidragande faktor för att utöka antalet artiklar till studiens resultat. 

 

Efter sökningarna var tolv artiklar utvalda för att kvalitetsgranskas. Detta genomfördes med 

hjälp av Willmans et al. (2011) protokoll för kvalitativ metod (a.a.). Protokollet valdes för att 

det ansågs enkelt att förstå och var användbart vid gransking av kvalitativa artiklar, det kan 

ha bidragit till en tillförlitlig bedömning. Granskningen utfördes av båda författarna, vilket 

ansågs relevant för att säkerställa kvalitén på artiklarna. Gemensamma beslut medförde att 

sex artiklar uteslöts från studien. Av de sex artiklarna var det två artiklar som inte beskrev 

upplevelsen av beröring, det gjorde att artiklarna inte kunde användas i resultatet. 

Kvalitetsgranskningen medförde även ett uppmärksammande av att en artikel inte var 

vetenskaplig utan var grundad på en workshop. En artikel handlade om en beröringsmetod 

som innebär att utövaren inte vidrör personen utan enbart håller händerna några centimeter 

från huden. Detta hade ingen koppling till studiens syfte. Två artiklar innefattade endast äldre 

personer och på grund av att studiens syfte berör personer med demens ansågs det svårt att 

inkludera personer som inte tydligt benämns med diagnosen. Enligt Socialstyrelsen (2005) är 

75 procent av personerna på äldreboenden drabbade av kognitiv nedsättning (a.a.). Det 

ansågs ändå inte relevant att inkludera artiklarna med anledning att det inte nämndes något 
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om kognitiv nedsättning i deras urval av deltagare. Detta säkerställde att beröringen utförts på 

personer med demens vilket medförde ett begränsat resultat.  

 

En innehållsanalys genomfördes av de återstående sex artiklarna utifrån Graneheim och 

Lundmans (2004) tolkning av en kvalitativ innehållsanalys. Deras tolkning förklarade tydligt 

stegen hur en innehållsanalys går till och det var den som författarna hade mest kunskap om, 

vilket var grunden till att den valdes. Tidigare kunskap om innehållsanalysen kan ha bidragit 

till att artiklarna analyserades med god tillförlitlighet. Danielson (2012b) menar att valet av 

analysmetod är kopplat till mängden av data, består materialet av intervjuer i en mindre 

utsträckning är det korrekta att använda en kvalitativ innehållsanalys. Det ger en förutsättning 

till att beskriva och tolka texten, beroende på vilket djup av tolkning som eftersträvas (a.a.). I 

föreliggande studie var strävan att göra en manifest analys men det kan ha förekommit inslag 

av ett latent perspektiv. Tolkningar i en analys kan däremot vara nödvändiga, enligt Olsson 

och Sörensen (2011) som menar att en manifest analys innebär svårigheter i att förstå 

helheten i artiklarna och även skapa en förståelse för människors upplevelser (a.a.). Texten 

översattes tillsammans från engelska till svenska med hjälp av ordböcker, översättning mellan 

språk menar Willman et al. (2011) är en risk vid analysering av en text och kan innebära 

feltolkning (a.a.). På grund av att endast sex artiklar fanns till förfogande i analysförförandet 

genomfördes analysen noggrant och systematiskt för att inte mista väsentligt material under 

arbetets gång samt för att undvika tolkning av texten. Varje steg i analysen utfördes med 

kontinuerliga diskussioner vilket bidrog till att gemensamma beslut togs angående innehållet 

av resultatet. Danielson (2012b) beskriver att när innehållsanalysens steg följs noggrant ökar 

sannolikheten för ett trovärdigt resultat. 

Resultatdiskussion 
Resultatet i föreliggande studie visade att vårdpersonalen upplevde självständighet i 

omvårdnadsarbetet när det fanns en metod som kunde användas utan att involvera läkemedel 

hos personer med demens. Det upplevdes vara en tidskrävande metod, samtidigt som det 

skapade en tillfredsställelse hos vårdpersonalen vid upplevelsen av beröringens goda effekt, 

samt hur det bidrog till mer tid med varje vårdtagare. Enskild tid med varje vårdtagare 

medförde förutsättning för en förbättrad relation, vilket kunde ge vårdpersonalen förmågan 

att kunna se personen bakom sjukdomen demens. 

 

Resultatet visade att kommunikationen förbättrades av beröring och det skapade en varm och 
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nära relation mellan vårdpersonalen och vårdtagarna. Beröringen kan enligt Routasola och 

Isola (1996) vara värdefull för att kunna kommunicera med personer som har 

kommunikationssvårigheter. Socialstyrelsen (2010) beskriver att personer med demens ofta 

har svårt att kommunicera, vilket leder till svårigheter för vårdpersonalen i omvårdnaden med 

att skapa en relation med vårdtagaren. Travelbee (2006) framhäver betydelsen av att använda 

icke verbal kommunikation i syfte att försöka knyta band med människor (a.a.). I resultatet 

upplevde vårdpersonalen att beröringen var en effektiv metod för att skapa kontakt och 

utveckla en relation, det gav förmågan att lära känna personen bakom demensen, vilket 

förändrade synen på vårdtagaren och skapade en förståelse för personens situation. När 

vårdpersonalen med hjälp av beröringen kunde se personen bakom sjukdomen kan det 

jämföras med en personcentrerad metod som kan vara användbar i omvårdnaden för personer 

med demens. Travelbee (2006) beskriver att när omvårdnadens fokus inte ligger på att få en 

förståelse för personen bakom sjukdomen så går människans unika värde förlorat. Om ett 

fokus däremot ligger på att se personen kan en mellanmänsklig relation skapas som består av 

människa till människa och inte betrakta varandra som sjuksköterska och patient (a.a.). 

 

Resultatet beskrev att vårdpersonalen upplevde meningsfullhet med beröring när metoden 

gav kvalitetstid med varje vårdtagare. Det bidrog till förmågan att kunna tyda enskilda behov 

och få en förståelse för beteendet hos personer med demens, vilket Travelbee (2006) menar är 

omöjligt om sjuksköterskan inte tar sig tid att lära känna personen bakom sjukdomen. Detta 

styrker Ranheim et al. (2010) och menar att beröringen ökar vårdpersonalens kunskap av att 

se hela människan och det blir därmed enklare att uppmärksamma behov och om personen 

upplever oro eller för att få en uppfattning om kroppstemperaturen (a.a.). Vårdpersonalen 

upplevde enligt resultatet att beröring kunde lindra oro och aggressivitet hos personer med 

demens och i utbyte ge en känsla av lugn, det styrks av Routsalo och Isola (1996) som även 

nämner att vårdpersonalen kände ett lugn av beröringen. Beröring beskrevs som värdefull för 

äldre personer och som en effektiv metod när det används för att göra oroliga individer 

avslappnade (a.a.). vilket stärker resultatet. Vårdpersonalen upplevde därmed beröringen som 

en användbar icke farmakologisk metod i omvårdnaden och även en styrka i arbetet när den 

goda effekten uppenbarade sig. När vårdpersonalen känner styrka i sitt arbete kan det enligt 

Travelbee (2006) jämföras med att sjuksköterskan få sina behov uträttade med hjälp av 

omvårdnaden. Det leder till att sjuksköterskan känner en tillfredsställelse i arbetet som i sin 

tur leder till att människorna i omgivningen får sina behov tillfredsställda (a.a.). 

Resultatet visade att vårdpersonalen upplevde att beröringen medförde en självständighet i 
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omvårdnaden när metoden lindrade symtom hos personer med demens och därmed kunde 

användas i utbyte mot läkemedel. Detta styrks av Ranheim et al. (2010) som beskriver att 

vårdpersonal som använt beröring på äldre personer uppfattade att de på egen hand utan att 

involvera andra faktorer kunde skapa tillfredställelse hos individen, vilket förknippades med 

en tillgång i omvårdnadsarbetet. Moyle et al. (2012) beskriver att vårdpersonalen ofta 

upplevde en känsla av stress i omvårdnaden på grund av svårigheterna att hantera personer 

med demens och läkemedel betraktades inte som en lösning utan viljan var att hitta 

användbara icke farmakologiska metoder som inte påverkade personernas livskvalitet 

negativt (a.a.). Travelbee (2006) menar att sjuksköterskan har förmågan att påverka vilka 

metoder som ska användas i omvårdnaden för att kunna lindra symtom hos patienten. 

Sjuksköterskans kännedom om olika metoder i omvårdnaden kan leda till att varje person får 

en individuell anpassad vård (a.a.). Resultatet visade att vårdpersonal upplevde beröringens 

gynnande effekter hos personer med demens och betraktade det som en icke farmakologisk 

metod. Det medför att vårdpersonalen har möjlighet att påverka omvårdnaden och kan 

därmed välja en icke farmakologisk metod före det farmakologiska, vilket kan skapa 

förutsättning för att sänka läkemedelskonsumtionen. 

 

Det framkom i resultatet att beröringen var användbar men tidskrävande för vårdpersonalen, 

utrymme av tid upplevdes ha betydelse för beröringens positiva inverkan på personer med 

demens. Ranheim et al. (2010) beskriver att om vårdpersonalen inte har tillräckligt med tid 

för beröring minskar fokuseringen på metoden, det medför att tankarna är riktade på andra 

arbetsuppgifter under utförandet. Det påverkar vårdtagaren negativt på grund av att 

beröringens goda inverkan på individen går förlorad. Socialstyrelsen (2010) påpekar att 

personer med demens är i behov av tid för att hantera nya intryck, det innebär att 

vårdpersonal måste stödja individerna på vägen till en förståelse. Travelbee (2006) menar 

även att varje person bör tillåtas vara unik, vilket innebär att tiden kan vara av värde för att 

kunna skapa en mellanmänsklig relation med en patient. Det visade i resultatet att 

vårdpersonalen uppmärksammade efter en tid av beröring hur personerna med demens blev 

samarbetsvilliga och enklare att hantera i omvårdnadsarbetet. Det kan kopplas med att 

metoden är tidskrävande, oberoende av det kan beröring leda till att vårdpersonalen sparar tid 

i omvårdnaden eftersom beröring skapar förutsättning till ett enklare omhändertagande av 

personer med demens. 
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Slutsats 
Resultatet har visat att beröring skapar en närhet och förståelse för personer med demens och 

att metoden är användbar för att lindra symtom. Slutsatsen av resultatet om beröring kan 

därmed betraktas som en icke farmakologisk metod som kan bidra till en sänkning av 

läkemedel och även bidra till att vårdpersonal ger en personcentrad omvårdnad. Vilket är av 

betydelse för personer med demens. Trots att resultatet hade behövt bestå av fler artiklar för 

att öka trovärdigheten på studien, finns möjligheten att beröring kan medföra en enklare 

vardag för några personer med demens, utan att använda farmakologiska metoder. Resultatet 

styrks av artiklar som endast berör äldre, även de visar att beröring är en användbar metod i 

omvårdnaden. Det kan innebära att beröring inte endast är en icke farmakologisk metod till 

personer med demens utan även generellt går att använda till äldre personer. Vidare forskning 

kring ämnet kan beröra ytterligare kvalitativ forskning för att få mer trovärdighet kring hur 

vårdpersonal upplever beröringens goda inverkan. Det kan även finnas ett behov av forskning 

kring hur beröring ska kunna etableras i omvårdnaden, vilket kan leda till att metoden börjar 

användas mer i omvårdnadsarbetet. 
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i 
CINAHL 
 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
nurses OR experience AND 
dementia OR elderly AND 
touch OR tactile OR massage    

34 131004 17 2 

touch OR massage AND 
anxiety AND dementia OR 
elderly  

18 131004 5 0 

massage AND dementia  48 131004 24 1 
fear OR anxiety AND aged 
OR dementia AND touch 
 

7 131004 2 0 

nurse OR staff nurses AND 
touch 
 

203 131004 8 0 

dementia OR aged AND 
nurses OR nurses, Other OR 
nurse personal AND anxiety 
OR anxiety disorder OR fear     

29 131005 1 0 

Touching AND dementia  7 131005 4 1 

Dementia AND agitation 
AND touch 

1 131024 1 0 

Touch AND attitude AND 
dementia  

0 131024 0 0 

Dementia AND tactile touch 
OR touch AND attitude OR 
experience  

0 131024 0 0 

Touch OR tactile touch AND 
attitude OR experience  

130 131024 8 0 

Attitude AND dementia  52 131024 4 0 
Dementia OR elderly AND 
touch OR massage 

119 131024 4 0 

BPSD AND dementia OR 
elderly AND touch OR 
massage  

0 131025 0 0 

BPSD AND touch AND 
dementia  

0 131025 0 0 
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Bilaga 1 Databassökningar 
Sökningar i 
Medline 
 

    

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstakt Antal valda 
artiklar 

nurses OR experience AND 
dementia OR elderly AND 
touch OR tactile OR massage 

36 101005 32 5 

touch OR massage AND 
anxiety AND dementia OR 
elderly  

21 131005 4 1 

nurses OR experience AND 
dementia OR elderly AND 
touch OR tactile OR massage  

36 131024 5 0 

nurs* OR nursing staff AND 
dementia AND touch OR 
touch perception   

45 131024 0 0 

alzheimer AND touch OR 
massage OR tactile   

78 131024 9 0 
 

attitudes OR experience AND 
massage OR tactile OR touch 
AND dementia  

10 131025 2 0 

nursing homes AND attitudes 
AND touch OR massage  

17 131025 6 0 

dementia AND massage  48 131025 10 1 
     
Sökningar i  
Academic Search Elite 
 

    

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

massage AND dementia 27 131104 0 0 
touching AND dementia 12 131104 2 0 
touch OR massage AND 
elderly OR dementia AND 
nurse OR nurs* 

101 131104 6 0 

touch OR massage OR tactile 
AND elderly OR dementia 
OR Alzheimer’s AND 
Attitudes 

16 131104 0 0 

dementia AND Touch 107 131104 0 0 
nursing care facilities OR 
touch OR dementia 

1 131104 0 0 

attitudes OR experiences 
AND nurse OR nurses AND 
tactile OR touch OR massage 
AND dementia OR elderly 
OR aged 

16 131104 2 0 

dementia OR elderly AND 
touch OR massage AND 
anxiety OR BPSD  

21 131104 2 0 
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Bilaga 1 Databassökningar 
Sökningar i  
PsycARTIKLES 
 

    

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

touch AND dementia 2 131105 0 0 
nursing homes AND 
dementia 

20 131105 0 0 

touch AND nursing homes 1 131105 0 0 
attitudes OR experiences 
AND massage OR touch 
AND dementia OR aged 

3 131105 0 0 

tactile OR massage AND 
dementia 

3 131105 0 0 

nurses OR experiences AND 
massage OR touch 

76 131105 2 0 

nurse OR nurses AND 
experiences OR attitudes 
AND dementia OR elderly 
OR aged AND touch OR 
tactile OR massage  

1 131105 0 0 

tactile OR massage OR touch 
AND dementia OR elderly 
OR aged 

17 131105 2 0 

experiences OR attitudes 
AND touch OR tactile OR 
massage 

132 131105 3 0 

dementia OR elderly AND 
touch OR massage AND 
anxiety OR BPSD 

1 131105 0 0 

 
 

    

Manuelsökning  131007 1 1 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
Kvalitetbedömningsmall för studier med kvalitativ ansats från Willman, A., Stoltz, P. & 

Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning & klinisk 

verksamhet. (s.175-176). Lund: Studentlitteratur. 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
Kvalitetbedömningsmall för litteraturstudier med kvalitativ ansats från Willman, A., Stoltz, 
P. & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning & klinisk 
verksamhet. (s.175-176). Lund: Studentlitteratur 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Kilstoff, K. och Chenoweth, L. 
1998/Australien 

New approaches to health 
and well-being for dementia 
day-care clients, family 
carers and day-care staff 

Kvalitativ metod 16 familjemedlemmar  
Sju vårdpersonal 

72%, Medel 

 Rundqvist, E.M. och Severinsson, 
E.I. 
1999/Sverige 

Caring Relationships with 
patients suffering from 
dementia- an interview study 

Kvalitativ metod Sex vårdpersonal 78 %, Medel 

Nicholls, D., Chang, E., Johnson, 
A. och Edenborough 
2013/Australien 
 
 

Touch, The essence of 
caring for people with end-
stage dementia: A mental 
health perspective in 
Namaste care 

Tree- phase mixed 
metod 

Elva familjemedlemmar 
Åtta vårdpersonal 
Tolv sjuksköterskor 

85%, Hög 

Edvardsson, J.D., Sandman, P.O. 
och Rasmussen, B.H.  
2003/Sverige 

Meanings of touch in the 
care of older patients: 
Becoming a valuable person 
and professional 

Kvalitativ metod Tolv Vårdpersonal 100%, Hög 

Sansone, P. och Schmitt, L. 
2000/USA 

Providing tender touch 
massage to elderly nursing 
home residents: A 
demonstration project  

Kvalitativ/kvantitativ 
metod 

117 sjuksköterskor  
14 familjemedlemmar 

71%, Medel 

Skovdahl, K., Sörlie, V. och 
Kihlgren, M.  
2006/Sverige 

Tactile stimulation 
associated with nursing care 
to individuals with dementia 
showing aggressive restless 
tendencies: An intervention 
study in dementia care 

Kvalitativ metod 40 Vårdpersonal 85%, Hög 
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Bilaga 4 Exempel på analys 
Meningsenhet Kondensering/Översättning Kod Underkategori Kategori 

The CNA discovered that if she walked 
beside this resident and massages her 
back as they walked, the resident 
quickly calmed down and become 
peaceful 

Vårdpersonal 
uppmärksammade när de 
masserade ryggen på 
vårdtagaren blev hon lugn 
och fridfull 

Massage av rygg 
medförde lugn och 
fridfullhet 

Beröringen 
upplevdes lindrande 
och lugnande 

 

To get contact with the patient by 
touching was something every 
caregivers had tried and succeeded in 

Vårdpersonal som testat 
beröring för att få kontakt 
med vårdtagare hade lyckats 

Beröring ger 
kontakt med 
vårdtagaren 

Beröringen 
upplevdes förbättra 
kommunikationen 
och relationen 

Upplevda förändringar 
med hjälp av beröring 

The caregivers stated that in general 
they could interact with the residents in 
a more positive way after they started 
tactile stimulation, and they felt they 
had a warmer relationship with them  

Vårdpersonalen upplevde en 
positiv och varmare relation 
med vårdtagarna  

Positiv och 
varmare relation 

Beröringen 
upplevdes förbättra 
kommunikationen 
och relationen 

 

The meaning of experiencing the good 
effect in a patient and experiencing a 
good effect in oneself 

Att känna en god effekt hos 
vårdtagaren medför en god 
effekt hos vårdgivaren  

God effekt hos 
vårdgivare och 
vårdtagare 

 Beröringen upplevdes 
värdefullt och uppskattat 

Seeing patients becoming calm, in less 
pain and distress and with increased 
motor functions is to see well-being in 
them. It increased one´s pride and 
satisfaction with one´s work. 

Att se det goda resultatet av 
välbefinnande medför stolthet 
och tillfredställande i arbetet.   

Goda resultat 
medför stolthet i 
arbetet. 

 Beröringen upplevdes 
påverka yrkesrollen 
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