
Abstrakt: 
Att drabbas av demens är idag den vanligaste sjukdomen bland äldre och innebär 
en fortskridande och permanent nedbrytning av hjärnans funktioner. Demens är en 
sjukdom som innefattar många kognitiva brister där minnesnedsättning är den 
allra vanligaste. En konsekvens av demens är även att det påverkar personens 
förmåga till kommunikation vilket gör det extra viktigt att som sjuksköterska 
anpassa sig till individens nivå. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa 
kommunikationsmöjligheter vid omvårdnaden av personer med demens. I studien 
ingick tolv artiklar och den metod som användes var systematisk litteraturstudie. 
Resultatet presenterades utifrån två huvudkategorier; stöd och samspel samt fyra 
underkategorier; stimulering genom terapi, sjuksköterskans stöd, att finna balans 
och mötas på lika villkor. I studien låg fokus på att hitta strategier för att skapa en 
bra kommunikation. Flera olika strategier för kommunikation togs upp och 
resultatet visar på många bra lösningar samt en vilja att utvecklas hos 
vårdpersonalen.  
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Bakgrund 

Demens innebär en permanent och fortskridande nedbrytning av hjärnans 

funktioner på grund av att en skada eller sjukdom drabbat hjärnan. Demens är den 

vanligaste sjukdomen bland äldre och är en av samhällets största medicinska och 

sociala utmaningar. När sjukdomen utvecklas kommer den drabbade att vara i 

stort behov av tillsyn och hjälp (Almberg & Jansson, 2003, s. 14-19). Den 

vanligaste formen av demens är Alzheimers sjukdom men andra vanliga typer av 

demens kan till exempel vara vaskulär demens, Lewykropp demens eller 

frontallobs demens. Andra vanliga orsaker till demens kan vara Parkinsons 

sjukdom eller lång tids användning av alkohol. Prevalensen av demens ökar var 

femte år från 1 % vid 60-års ålder till över 40 % risk vid 85-års ålder (Wang & 

Herman, 2006).  

 

Demens är en sjukdom som innefattar många kognitiva brister. Minnesnedsättning 

är den allra vanligaste men någon eller flera av följande tillstånd brukar även 

finnas med i sjukdomsbilden; afasi (svårigheter att förstå vad andra säger samt 

förmågan att själv göra sig förstådd), agnosi (oförmåga att känna igen bilder och 

föremål), apraxi (bristande förmåga att utföra tidigare praktiska handlingar, trots 

bibehållen muskelkraft) eller störd handlingskraftighet. Dessa brister inverkar 

negativt på våra sociala funktioner men även på vår arbetsförmåga (Wang & 

Herman, 2006). Demens kan även ge emotionella störningar och 

personlighetsförändringar och är en sjukdom som gradvis ökar och ger svåra 

psykiska och sociala handikapp för personen, innan den leder till en för tidig död 

(Larsson & Rundgren, 2003, s. 263). Att drabbas av en demenssjukdom är en stor 

förändring i livet och innebär inte bara intellektuella förluster utan även 

känslomässiga och viljemässiga förluster. Trots att det finns många olika 

demenssjukdomar så finns utmärkande och gemensamma symptom vid de olika 

sjukdomarna. Till dessa symtom brukar försämring av de kognitiva funktionerna, 

beteendestörningar och psykiska symtom samt funktionell försämring räknas. De 

kognitiva förändringarna kan innebära minnesnedsättning, svårt att hitta orden, 

försämring av det logiska tänkandet och försämring av orientering i tid, rum och 

person. Beteendestörningar och psykiska symptom vid demenssjukdomar, BPSD, 

uppträder hos ca 70-80 % av personer med demens och innefattar 
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vanföreställningar, hallucinationer, aktivitetsstörningar, aggressivitet och 

störningar av dygnsrytmen. Detta påverkar hela livssituationen för personen med 

demens och innebär en mycket försämrad livskvalité. Funktionell försämring 

innebär svårigheter i ADL-funktionerna, till exempel vid av- och påklädning eller 

svårigheter att sköta den personliga hygienen (Almberg & Jansson, 2003, s. 28-

30). 

 

En konsekvens av demens är att det påverkar personens förmåga att kommunicera 

med andra i det dagliga livet. En vanlig bild är att personer med demens är passiva 

och helt eller delvis isolerade i sin egen värld. Vad det här innebär är väl känt för 

den berörda personen och för hans/hennes familj. Detta är även en väl debatterad 

fråga när det gäller omvårdnaden av en person med demens. Man bör inte enbart 

fundera över hur en person med demens kommunicerar verbalt med andra utan 

även se till denna persons förmåga till kommunikation över huvudtaget (Nyström 

& Lauritzen, 2005). Redan innan vi lärt oss det verbala språket kunde vi förstå 

och tolka kroppsspråket, vi förstod ett leende, en rynkad panna eller vad en häftig 

kroppsrörelse betydde. Med tiden har vi mer och mer börjat använda oss av det 

verbala språket, men fortfarande betyder kroppsspråket mycket och kan hjälpa oss 

i att tyda människor. Man brukar säga att kroppens gester och mimik står för 75 % 

av budskapet i en kommunikation. Eftersom att en person med demenssjukdom 

har begränsningar i sin förmåga att kunna kommunicera verbalt är det viktigt att 

vi kommunicerar utifrån den sjukes förutsättningar. Personer med demens tolkar 

de ord som sägs med hjälp av tonfallet och kroppsspråket som används. Är man 

medveten om vilket kroppsspråk man sänder ut kan detta användas för att skapa 

trygghet och förtroende hos patienten. För att nå fram med sitt budskap används 

både orden, blicken och gesten. Inom vården är kroppskontakt en viktig del, men 

även något man bör se upp med. Alla människor har ett revir, både ett synligt och 

ett osynligt. Med ett synligt revir menar man till exempel ens rum eller huset man 

bor i. Ett osynligt revir är ”rummet runtomkring oss”, där är gränserna inte lika 

tydliga och vi får vara mycket mer försiktig för att inte överskrida denna gräns. 

Allas gränser är olika och vi måste ha i åtanke att inte alla uppskattar att ha någon 

främmande så nära inpå. Detta är speciellt viktigt i vården av personer med 

demenssjukdom då man måste vara extra uppmärksam på signalerna som 

patienten sänder ut. Eftersom en person med demens också har ett försämrat 
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närminne kan det vara svårt för dem att känna igen vårdaren som då blir helt 

främmande för dem. Är man medveten om detta blir det naturligt att man söker 

ögonkontakt, sträcker fram sin hand och genom både ord och kroppskontakt får 

tillåtelse att komma patienten nära (Almberg & Jansson, 2003, s. 72-82). 

 

Dorothea Orems menar i sin omvårdnadsteori att människor i grunden har 

förmågan att utföra handlingar för att kunna ta tillvara på eller främja sitt eget liv, 

välbefinnande och sin hälsa och därigenom kunna förebygga sjukdom. Ibland är 

dock kraven på egenvård högre än individens förmåga att utföra dem. Det blir då 

omvårdnadens ansvar att försöka kompensera denna brist så att patienten, så långt 

det är möjligt, kan återvinna sin egenvårdskapacitet. Hon menar att målet för 

omvårdnaden är att patienten själv skall kunna utföra handlingar som tillgodoser 

egenvårdsbehov och ger hälsa samt välbefinnande. I vissa situationer kan 

omvårdnaden bestå i att stabilisera patientens tillstånd och lindra lidande 

(Kirkevold, 2000, s. 158-159). Patient empowerment innebär att patienten är 

jämbördig i mötet med vårdaren. Den process som leder till patientens 

empowerment ska ske i ett samspel av givande och tagande mellan parterna. 

Resultatet blir då att patienten känner en förmåga, kraft, befogenhet och känsla att 

så långt det är möjligt själv delta i och kunna förändra sin egen vård (Klang-

Söderqvist, 2008, s. 91). Empowerment är inte bara en process för att kunna 

hjälpa patienterna att utveckla sin autonomitet för att fatta beslut, utan är även en 

process för att förändra hur kulturen och organisationen runt omvårdnaden ser ut 

idag (Martin & Younger, 2000).  

 

De kognitiva nedsättningarna hos en person med demens gör det viktigt för 

sjuksköterskan att anpassa sig till deras förmåga att kommunicera. Individer med 

demens kan fortfarande sprida meningsfull kommunikation som kan tolkas av 

andra. Vårdare bör därför fokusera på att tolka och förstå både verbal och icke 

verbal kommunikation eftersom att effektiv kommunikation är en av de viktigaste 

delarna för att få en bra livskvalité (Woert, Dulmen, Spreeuwenberg, Ribbe & 

Bensing, 2005).  
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Syfte: 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa kommunikationsmöjligheter vid 

omvårdanden av personer med demens. 

 

Metod: 

För att uppnå syftet har en systematisk litteraturstudie genomförts.  

En litteratursökning har genomförts där artiklar inom problemområdet kritiskt 

granskats och sedan sammanställts (jfr. Forsberg & Wengström, 2008, s. 34).  

Polit & Beck (2008, s. 136-137) beskriver att en litteraturstudie är en 

sammanställning av vetenskapen inom ett visst problemområde.  

 

Litteratursökning 

Litteratursökningarna utfördes i PubMed och CINAHL. Samtliga sökord är 

MeSH-termer och innefattar; dementia, communication, communication 

disorders, non-verbal communication, strategies, nursing care, nurse-patient 

relations, music therapy, dance therapy, lucidity, animals och therapeutic touch. 

Dessa sökord kombinerades ihop, se tabell 1. Flera av artiklarna hittades i båda 

databaserna. Ytterligare en artikel hittades via manuell sökning. 

 

Tabell 1. Sökning i databaser, sökkombinationer, antal träffar, samt antal utvalda 

artiklar.  

24/1-2009 

Sökord PubMed CINAHL 
Dementia 104050 14123 

Communication 364844 40368 

Communication-disorders 54199 3547 

Nursing care 444083 127401 

Nurse-patient relations 27407 15242 

Non-verbal Communication 876 310 

Strategies 191868 43639 

Lucidity 59 14 
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Music therapy 2735 1768 

Dance therapy 361 207 

Therapeutic touch 1408 1156 

Animals 4359032 18423 

Dementia AND Communication 
disorders AND nurse-patient 
relations 

24 
*8 
**1  

13 
*4 

Dementia AND nursing care AND 
non-verbal communication 

9 
*4 
**2 

2 
*2  

Dementia AND communication 
AND lucidity 

4 
*4 

2 
*2 
**1 

Dementia AND communication 
AND strategies 

144 
*10 
**4 

61 
*4 

Dementia AND communication 
AND dance therapy 

4 
*4 
**1 

3 
*0 

Dementia AND Communication 
AND Music Therapy 

19 
*10 
**3 

12 
*2 

Dementia AND Communication 
AND Animals 

200 
*0 
 

3 
*2 
**1 

Dementia AND nursing care AND 
therapeutic touch 

13 
*6 
**2 

9 
*4 

** = Utvalda artiklar från sökkombinationen. 
*= Antal lästa abstrakt från sökkombinationen. 
 

Inklusions och exklusionskriterier 

Studien bygger på artiklar som på ett relevant sätt kunde besvara syftet. 

Inklusionskriterier för denna studie var vetenskapliga artiklar publicerade från 

1999 och framåt som handlade om kommunikation med personer med demens. 

Exklutionskriterier för studien var artiklar som inte stämde överens med syftet 

eller som vände sig till personer utan demensdiagnos. Pilotstudier, reviewartiklar 

eller studier som bedöms vara av låg vetenskaplig kvalité exkluderas också. 
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Klassificering och värdering av studier       

Klassificering av studierna har genomförts enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15-16) 

och delas in i följande grupper: 

 

• Randomiserad kontrollerad studie (C) det vill säga en prospektiv studie där 

man gjort en slumpvis fördelning av patienter till en kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. 

 

• Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämförelse 

mellan en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper men 

utan slumpmässig fördelning. 

 

• Retrospektiv studie (R). I dessa studier analyseras ett historiskt 

material, med hjälp av exempelvis journalhandlingar. 

 

Den kvalitativa forskningsmetoden har enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 16) en lång 

tradition inom omvårdnadsforskningen. Därför granskades även studier med 

kvalitativ metod. 

• Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, som 

insamlats genom intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att 

fördjupa förståelsen för studerade fenomen, till exempel personens upplevelser 

och erfarenheter. 

Förutom klassificeringen så bedömdes och värderades de granskade artiklarna 

utifrån en tregradig skala: Hög vetenskaplig kvalitet (I), medel (II) eller låg 

vetenskaplig kvalitet (III). 

 

Tabell 2a. Kriterier för att bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med 

kvantitativ metod, enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48) 

 I=Hög II=Medel III=Låg 

C Prospektiv randomiserad studie. 
Större väl planerad och 
genomförd multicenterstudie med 
adekvat beskrivning av protokoll, 
material och metoder inkl. 
behandlingsteknik. Antalet 
patienter tillräckligt stort för att 

             
 
 

- 

Randomiserad studie med 
för få patienter, och/eller 
för många delstudier, 
statistisk styrka. 
Bristfälligt antal vilket 
ger otillräckligpatienter, 
otillräckligt beskrivet 
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besvara frågeställningen. eller stort bortfall. 

P Prospektiv studie utan 
randomisering. Väldefinierad 
frågeställning,  
tillräckligt antal patienter, 
adekvata statistiska metoder. 

 

 

            - 

 Litet antal patienter, 
brister i genomförande, 
tveksamma statistiska 
metoder. 
 

 

R Retrospektiv studie. Stort 
konsekutivt 
patientmaterial väl beskrivet och 
analyserat med adekvata 
statistiska 
metoder (t ex multivariantanalys, 
fall–kontrollmetodik 
etc.). Lång uppföljningstid. 

 

 

 

            - 

Begränsat patientmaterial 
otillräckligt beskrivet, 
alltför kort upp följning 
eller inadekvata 
statistiska metoder. 

 

Tabell 2b Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ 

metod, enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48). 

 I=Hög II=Medel III=Låg 
K Studie med kvalitativ metod. 

Väldefinierad frågeställning, 
relevant urval samt väl 
beskriven undersökningsgrupp 
och kontext. Metod och analys 
väl beskriven och genomförd, 
resultatet är logiskt och 
begripligt, god 
kommunicerbarhet. 

 
 
 
 
             - 

Dåligt/vagt 
formulerad 
frågeställning 
undersökningsgrupp 
för liten/otillräckligt 
beskriven. 
metod/analys ej 
tillräckligt beskriven 
eller bristfällig 
resultat redovisning. 

 
 
Bearbetning 

Bearbetningen skedde i tre faser efter egen omarbetning men med inspiration av 

SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15-16). 

 

Fas 1 

Efter bestämda sökord som utgick från MeSH-termer söktes artiklar i databaserna 

PubMed och CINAHL. En första bedömning utfördes genom att titlar lästes 

igenom för att välja ut de artiklar som verkade intressanta. Vidare har 66 abstrakt 

lästs och granskats mer ingående. Vissa artiklar har då exkluderades då de inte 

stämde in på syftet. 15 artiklar gick vidare till ytterligare granskning. 
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Fas 2 

Dessa vetenskapliga artiklar granskades genom att de lästes igenom. Inklusions 

och exklusionskriterierna var vägledande för vilka artiklar som behölls till den 

slutliga fasen. Dessa artiklar klassificeras enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15-16) 

och granskades i en granskningsmall (se bilaga 1). De artiklar som bedömdes vara 

intressanta för fortsatt granskning sparades. Vikt lades vid vilken typ av studie det 

var samt resultatet. För att hitta mer material har det även i denna fas gjorts en 

manuell sökning i mittuniversitetets bibliotekskatalog som resulterade i en 

avhandling av Ulla Granheim där en av de upptagna artiklarna verkade intressant. 

Denna artikel hittades i PubMed och ytterligare en artikel som stämde överens 

med syftet kunde inkluderas i litteraturstudien.   

 

Fas 3 

Fortsatt granskning av artiklarna genomfördes där den vetenskapliga kvalitén på 

de 16 artiklarna värderades enligt tabell 2a och 2b för att göra 

kvalitetsbedömningen. Bedömningen av den vetenskapliga kvalitén 

dokumenterades i en granskningstabell (Bilaga 2) för att få en mer överskådlig 

struktur över studierna. Slutligen inkluderades 12 artiklar. Vetenskapliga artiklar 

med låg kvalitet eller artiklar som ej uppfyllde syftet exkluderades. Fyra artiklar 

bedömdes vara av låg kvalitet och uteslöts därför på grund av svagheter i metoden 

(se bilaga 3). Resultatet sammanställdes och presenteras i löpande text och i 

tabell. 

 

Analys  

Polit & Beck (2008 s. 136-137) menar att artiklarna man funnit skall granskas 

genom analysarbete som involverar att finna teman, eller mönster för studien. Det 

är viktigt att organisera materialet logisk för att göra en bra förberedelse inför 

resultatet. Forsberg & Wengström (2008, s. 150) anser att en innehållsanalys gör 

man för att kunna beskriva och kvantifiera specifika fenomen och för att man på 

ett systematiskt sätt skall kunna analysera data. Innehållsanalys är ett sätt att 

klassificeras data på ett systematiskt och stegvist sätt för att lättare kunna 

identifiera mönster och teman. 
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För att få en djupare förståelse för artiklarna lästes de igenom flera gånger och 

granskades. Därefter utfördes en struktur av en innehållsanalys där resultatet 

sorterades efter framträdande begrepp och strukturerades för att bilda kategorier 

och underkategorier. 

 

Etiskt övervägande  

Denna studie är en litteraturstudie och ingen kontakt har tagits med involverade 

personer i artiklarna. Ingen ansökan hos etiska nämnden har därför gjorts före 

sammanställandet av detta material. Alla inkluderade artiklar i litteraturstudien har 

ett etiskt resonemang eller har blivit godkända av en etisk kommitté. 

Enligt Sykpleiernes samarbeid i norden (1995, s. 28) så är de etiska riktlinjer som 

finns för omvårdnadsarbetet detsamma som de riktlinjer som finns för 

forskningen. De beskriver vidare att forskning på personer med demens endast 

skall genomföras när forskningsfrågan ej kan besvaras på annat sätt.  

 

Resultat 

Under slutliga granskningen inkluderades tolv artiklar som ingår i resultatet. Av 

dessa bedömdes en artikel vara av kvantitativ metod, tio av kvalitativ metod och 

en av både kvalitativ och kvantitativ metod. Sex av artiklarna härstammade från 

Sverige, två från England, en från Norge, en från Kanada, en från Nederländerna 

och en från USA. 

Genom noggrann studering av artiklarna utifrån syftet framkom två 

huvudkategorier och fyra underkategorier som gemensamt undersöker strategier 

för möjligheter till kommunikation hos personer med demens. Huvudkategorierna 

var stöd och samspel och underkategorierna var stimulering genom terapi, 

sjuksköterskans stöd, att finna balans och mötas på lika villkor. 

 

Stöd 

Under denna huvudkategori ingår åtta artiklar som med hjälp av 

underkategorierna stimulering genom terapi och sjuksköterskans stöd beskriver 

hur dessa stöd kan fungera som en strategi för ökad kommunikation.  
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Stimulering genom terapi 

I en kvalitativ studie av Ragneskog, Asplund, Kihlgren & Norberg (2001) som 

bedömdes vara av hög (I) vetenskaplig kvalitet var syftet att se om 

individanpassad musik kan ha reducerad effekt på agitation samt om det kan leda 

till känslomässiga reaktioner hos personer med svår demens. Fyra personer med 

demens ingick i studien som gick ut på att spela musik för deltagarna. Detta 

filmades för vidare analys. Studien visade att musiken påverkade alla patienterna 

men de som var mest påverkade av sin demens reagerade minst till musiken. En 

patient som ofta brukade skrika och slå med knytnävarna i bordet verkade lyssna 

till musiken. Han sjöng med i låtarna och hans plockiga beteende verkade 

upphöra. Effekten på hans agitation var dock marginell. Under 

videoinspelningarna uppmärksammades att två av patienterna blev lugna när 

musiken spelades och att dessa patienter blev upprörda när musiken slutade 

spelas.  

 

I en kvalitativ interventionsstudie av Götell, Brown & Ekman (2002) som 

bedömdes vara av hög (I) vetenskaplig kvalitet undersöktes effekten av musik hos 

personer med demens. Man använde sig både av musik som spelades i 

bakgrunden samt att vårdarna sjöng (ibland sjöng även patienterna med). Studien 

utfördes under morgonomvårdnaden av nio patienter med demensdiagnos och 

spelades in på video för vidare analys. Fokus under analysen låg då på den verbala 

kommunikationen mellan patient och vårdare. Studien visade att bakgrundsmusik 

och att sjunga var användbara strategier i omvårdnaden av personer med demens. 

Musiken gjorde att patienterna behövde mindre instruktioner och tillrättavisningar 

vilket ledde till att morgonomvårdnaden kunde utföras bättre. En patient som 

vanligtvis var tyst började prata mer vid närvaron av musik, patienten ökade även 

sin medvetenhet om sig själv genom att känna igen spegelbilden samt genom att 

uttrycka vad hon tyckte om sin spegelbild. 

 

Pulsford, Rushforth & Connor (2000) har i en kvalitativ studie som bedömdes 

vara av medel (II) vetenskaplig kvalitet analyserat gensvaret av Woodlands terapi 

(WT), en sensomotorisk och lekbaserade terapi, hos 5 personer med demens. 

Målet med terapin var att uppmuntra samspelet mellan personer med demens. 

Fem sessioner filmades och skrevs sedan ned för att kunna göra en deskriptiv och 
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tolkande analys. Studien visade att patienterna ökade sin rörelseförmåga under en 

gruppövning med ballonger (deltagarna slog ballongerna mellan varandra). 

Studien visade vidare att deltagarna hade lättare att jämföra två objekt när de fick 

hålla dessa i händerna.  

 

Nyström & Lauritzen (2005) har i en kvalitativ studie som bedömdes vara av 

medel (II) vetenskaplig kvalitet genom dansterapisessioner utforskat hur äldre 

personer med demens använder verbal och icke verbal kommunikation. 

Danssessionerna utfördes en gång i veckan under tio veckor och hade sju 

deltagare. Studien visade att språkdialogen utvecklades under dansterapin, språket 

stärktes genom andra uttryck. Alla deltagarna försökte använda ord i samspelet 

med varandra, men när ord saknades användes istället kroppsliga uttryck. En 

deltagare beskrev hur ung han kände sig i sitt hjärta trots sin fysiska ålder, hans 

kroppsrörelser förstärkte vad han sa och hjälpte till där orden fattades. Musiken 

och sångerna verkade även stimulera de medverkandes minnen och deltagarna 

verkade vara mer närvarande i samspelet genom detta uttryckssätt. 

 

Lepp, Ringsberg, Holm & Sellersjö (2003) har i en kvalitativ studie som 

bedömdes vara av medel (II) vetenskaplig kvalitet undersökt hur ett 

dramaprogram upplevdes av tolv personer med demens och deras sju vårdare. 

Dramaprogrammet varade en timme i veckan i två månader och vårdpersonalen 

som deltagit medverkade sedan i fokusgrupper för intervju kring upplevelserna. 

Studien visade att en gruppsamhörighet utvecklades som involverade både glädje 

och sorg. Patienterna sökte sakta kontakt med varandra och började sedan 

kommunicera spontant under dramaprogrammet. De verkade också känna igen 

dramaledaren, vilket förvånade vårdarna. Vårdarna berättade även att patienterna 

visade mer intresse för deras omgivning samt sökte mer kontakt med andra än de 

tidigare gjort. Medverkandet i dramaprogrammet och samspelet som detta förde 

med sig ledde till ökad kommunikation och väckte patienternas minne till liv. 

 

Sjuksköterskans stöd 

I en kvalitativ studie av Normann, Norberg & Asplund (2002) som bedömdes vara 

av hög (I) vetenskaplig kvalitet var syftet att beskriva det karaktäristiska i en 

konversation med en person med demens vid episoder av klarhet jämfört med 
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episoder av oklarhet. Studien utfördes genom fem olika konversationstillfällen 

med en patient som diagnostiserats med Alzheimers sjukdom. Konversationerna 

var ostrukturerade och inget var planerat i förväg. Resultatet visade att en 

stödjande attityd i konversationer med personen med demens främjade episoder 

av klarhet. En stödjande attityd innebär att man undviker att ställa krav på 

patienten, att bekräfta patienten som en viktig, unik och värdefull individ samt att 

man bildar gemenskap. När fokus ändras och läggs på patientens känslor kommer 

patienten till ett stadie av klarhet och är öppen för diskussion. Exakt varför detta 

händer kan man inte tydligt avgöra av resultatet men det kan bero på att 

intervjuaren inte lägger tyngden på felaktig attityd utan vikten läggs vid patientens 

känslor och försök att förstå och att detta stimulerar patientens minne och förmåga 

till konversation.  

 

I en studie skriven av Perry, Galloway, Bottorff & Nixon (2005), som bedömdes 

vara av hög (I) vetenskaplig kvalitet var syftet att beskriva 

kommunikationsstrategierna som används av vårdpersonal för att hjälpa personer 

med demens samt att se hur effektiva dessa strategier var för att stödja deltagarna i 

sociala konversationer. Åtta personer med demens träffades tillsammans med två 

ledare i en grupp, en gång i veckan i tio veckor. Avsikten var att ge deltagarna 

möjlighet att kommunicera med gruppmedlemmarna och ledarna med ämnen som 

var av social natur och inte omvårdnadsinriktade. Studien visade att personer med 

demens var kapabla att interagera i en konversation och sjuksköterskan kan i 

dessa situationer fungera som ett bra stöd. Studien visade vidare att en bred 

användning av konversationsstrategier är att föredra framför ett begränsat antal. 

Strategier som användes var bland annat att ge en direktion i taget. Detta visade 

sig vara en bra strategi att använda vid hjälp med att tvätta sig, klä sig, under 

måltider eller under aktiviteter där patienterna kunde dra nytta av att vara i fokus. 

Studien visade även att MMT-poäng (Mini Mental Test) inte innebär en korrekt 

bild av patienternas kommunikationsmöjligheter och inte bör användas som guide 

för att närma sig omvårdnadsaktiviteter som involverar kommunikation. 

 

I en kvantitativ studie av Woert, van Dulmen, Spreeuwenberg, Ribbe & Bensing 

(2005) som bedömdes vara av hög (I) vetenskaplig kvalitet var syftet att 

undersöka i vilken utsträckning som vårdpersonal lyckas förändra sin nuvarande 
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kommunikationsstrategi och istället anpassa sig till en kommunikationsmetod 

baserad på snoezelenmetoden. Studien utfördes på sex vårdhem där 

vårdpersonalen fått utbildning i ”snoezelen för vårdare”. En experimentgrupp och 

en kontrollgrupp fanns på varje vårdhem och experimentgruppen använde sig av 

snoezelenmetoden medans kontrollgruppen fortsatte med den vanliga 

omvårdnaden. Snoezelen är en multisensorisk stimulering och anses vara en 

passande metod för att kommunicera med personer med demens eftersom att det 

inte kräver intellektuella förmågor. Snoezelenvården är ett patient-oriterande 

tillvägagångssätt som kombinerar en rad olika stimuli såsom syn, hörsel, känsel, 

smak och lukt. Målet är att skapa kontakt och strävar mot en behaglig känsel 

upplevelse, skräddarsydd för behoven hos en person med demens. Studien visade 

att användandet av snoezelen under morgonomvårdnaden ledde till längre 

morgonrutiner med mer icke verbala beteenden såsom leenden, ögonkontakt och 

beröring. Gruppen som använt sig av snoezelenmetoden visade även mer positiv 

påverkan på kommunikationen särskilt på den sociala konversationen, 

överenskommelsen och förståelsen. Negativ kommunikation som starkt ogillande 

och ilska minskade. 

 

En tidigare nämnd studie av Pulsford, Rushforth & Connor (2000) visade att 

grundprincipen för att uppnå en meningsfull kommunikation med personer med 

demens var att använda sig av ett personcentrerat närmande. Att som vårdpersonal 

vara duktig verbalt, till exempel genom att beskriva runt ord och att reflektera 

gjorde att man behöll konversationen inom patientens egen referensram. Fler sätt 

för att uppnå en bra kommunikation med personer med demens var att använda 

aktiviteter, erfarenheter och kommunikationsstrategier som även var effektiva på 

små barn.  

    

Samspel  

I denna huvudkategori ingår fyra artiklar som med hjälp av underkategorierna  Att 

finna balans och mötas på lika villkor beskriver hur samspelet mellan patient och 

vårdare har en betydande roll för att uppnå god kommunikation.  
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Att finna balans 

Hansebo & Kihlgren (2002) har genom en kvalitativ interventionsstudie undersökt 

vårdares samspel under omvårdnaden av patienter som diagnostiserats med 

demens. Studien bedömdes vara av hög (I) vetenskaplig kvalitet och gick ut på att 

observera morgonomvårdnaden och genom transkriberade videoinspelningar 

analysera detta. Interventionen bestod i att med hjälp av ett standardiserat 

bedömningsinstrument övervaka utförandet av omvårdnaden. Studien visade att 

vårdare använde sig av olika metoder och hade olika skicklighet i att hantera 

patienterna. När det var svårt att förstå eller tolka patienternas erfarenheter och 

beteende för att tillfredställa deras behov och önskemål upplevdes det av vårdaren 

som att de måste balansera på en tunn lina för att kunna balansera mellan krav på 

patienten och att ta hänsyn till deras förmåga att utföra uppgiften. Att kunna  

balansera involverade kunskaper i att uppnå ömsesidig gemenskap och stärktes 

genom samspel där vårdaren var medveten om sina egna och patienternas 

erfarenheter samt humör för dagen. Vårdare kommunicerade även genom att 

balansera mellan att utföra uppgiften samt att etablera och upprätthålla en bra 

relation till patienten. Efter interventionen karaktäriserades 

omvårdnadssituationerna av mer humanitet och tålamod. Vårdarna 

uppmärksammade patienternas försök att relatera till och att ha en närvarande 

plats i den här världen.  

 

Graneheim, Isaksson, Persson & Jansson (2005) har genom en kvalitativ studie 

som bedömdes vara av hög (I) vetenskaplig kvalitet studerat meningen med 

samspel med människor som lider av demens och svår beteende problematik. 

Studien utfördes genom intervjuer med sex vårdare angående en patient. Studiens 

resultat delades in i teman och subteman som alla belyste balansen mellan olika 

motsägelser som vårdarna upplevde i omvårdnadsarbetet. Resultatet visade på att 

vårdarna upplevde omvårdanden av personen med demens som en balans mellan 

olika dilemman. Detta innebar till exempel att handskas med etiska dilemman, att 

göra gott för patienten eller att göra gott för övriga patienter på avdelningen. 

Vårdare upplevde att de inte lyckades hantera svåra situationer utan att hålla 

tillbaka patienten med beteendestörning för att kunna skydda resten av 

avdelningen, men upplevde då att de kränkte friheten för denne patient. Vårdare 

berättade även att de upplevde ett behov av att balansera mellan att mötas i ”min 



                                                                                                                                 15 

värld” eller i ”hans/hennes värld”. Att mötas i hans/hennes värld innebar att 

vården var fokuserad på individen. Vårdarna beskrev vidare att de upplevde det 

svårt att vara centrerad i nuet och samtidigt ligga ett steg före, för att förhindra 

oväntade incidenter. Att vara centrerad i ögonblicket innebar att man såg varje 

person och händelse som unik, även om proceduren var densamma varje dag. 

Vårdarna upplevde även att de växlade mellan att känna sig förtvivlade över att 

vara otillräckliga och att känna glädje över att känna att de räcker till i stunden. 

 

Mötas på lika villkor 

I en både kvalitativ och kvantitativ studie av Martin & Younger (2000), som 

bedömts vara av medel (II) vetenskaplig kvalitet, har ett observationsredskap 

använts för att belysa behovet av förändring i vården till en mer individanpassad 

omvårdnad. Observationerna utgick ifrån Dementia Care Mapping (DMC), ett 

verktyg för att ge en klar bild av aktiviteten/icke aktiviteten man uppmärksammat 

och baserades på observationer från sju individer med demens. Den kvalitativa 

aspekten innebär sedan att analysera det som observerades under DCM samt göra 

ett återbesök sex månader efter observationsverktyget först introducerats. 

Resultatet visade att personer med demens ofta ses som ”objekt” och att det läggs 

mer fokus på att få uppgiften avklarad än att ta hänsyn till individen. Användandet 

av detta observationsverktyg med efterföljande återkoppling kan ha 

uppmärksammat ett behov av förändring mot en mer individfokuserad vård. 

Under andra periodens observationer kunde man se att patienterna var mycket mer 

involverade i beslutsfattandet, de erbjöds att välja mat vid lunch samt utöva 

aktiviteter som de ville. Dessa små steg mot autonomitet visar att införandet av 

detta verktyg och samtalen kring detta ledde till en mindre förtryckt vård och visar 

att patienterna kan inneha sin egen makt trots deras problem med att förstå och 

deras minnesnedsättningar.  

 

I en kvalitativ studie skriven av Tappen, Williams-Burgess, Edelstein, Touhy & 

Fishman (2007) som bedömdes vara av medel (II) vetenskaplig kvalitet var syftet 

att undersöka om det finns stöd av empirisk data i de generellt rekommenderade 

strategierna för att underlätta kommunikationen med personer med demens av 

Alzheimers typ. Studien utfördes genom intervjuer av 23 deltagare och fokus låg 

på samspelet mellan intervjuaren och patienten. Studien visade att i motsats till 
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tidigare rekommenderade strategier kunde patienter med Alzheimers sjukdom 

svara på öppet ställda frågor lika bra som mer tydligt avgränsade frågor. För att 

underlätta uttryck av känslor anses en bred öppning på frågor, att prata som 

jämlika, etablera en gemenskap samt att dela med sig av sig själv som viktiga 

strategier. Resultatet visade även att det inte fanns någon signifikant skillnad i 

längden på patienternas svar i relation till deras MMT-poäng (Mini Mental Test).  

 

I en tidigare nämnd studie av Woert, van Dulmen, Spreeuwenberg, Ribbe & 

Bensing (2005) beskrevs att vårdpersonalen i gruppen som använt sig av 

snoezelen som kommunikationsmetod blev mer medvetna om patienternas 

fysiska, sociala och känslomässiga behov. Ett av behoven som vårdpersonalen 

uppmärksammade var behovet av information. Vårdpersonalen ökade därför sin 

förmåga att ge information och försökte underlätta för patienterna, så att de lättare 

skulle kunna fatta egna beslut. Detta ledde till att patienterna visade större 

autonomi, de ökade sin förmåga att göra val och visa sin åsikt. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

I den här litteraturstudien ingick tolv vetenskapliga artiklar som var av både 

kvantitativ och kvalitativ metod. Alla artiklar var skrivna på engelska men 

härstammade från sex olika länder. De flesta av artiklarna som ingick i 

litteraturstudien var av kvalitativ metod vilket innebär att jag fått en djupare 

inblick i hur demensvården ser ut för de drabbade personerna och på vilket sätt 

förändringarna gagnade personer med demens. Ursprungsidén med 

litteraturstudien var att undersöka hur beröring fungerade som 

kommunikationsstrategi men detta syfte blev för smalt och för få artiklar hittades. 

Studien utformades istället för att undersöka de bästa möjligheterna att uppnå 

kommunikation med personer med demens, både med hjälp av vårdpersonal och 

genom andra kommunikationsstrategier. Styrkan med detta arbete är att jag som 

ensam författare kunnat vara helt engagerad i alla delar och därigenom kunnat få 

en tydlig bild av resultatet. Men att vara ensam författare har även inneburit en 

svaghet i och med att jag ej haft någon att diskutera och analysera artiklarna med. 

En annan svaghet är att det inte fanns tillförlitliga studier inom vissa betydande 
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kommunikationsstrategier som används på demensboenden idag, till exempel 

terapeutisk beröring eller att använda sig av husdjur som en väg mot bättre 

kommunikation. Detta medförde att dessa strategier exkluderades ur denna studie.  

 

Resultatdiskussion 

Att drabbas av demenssjukdom är bland det svåraste som kan hända en människa.  

Personer med demens är på flera olika sätt sköra och bräckliga och är helt 

beroende av omgivningens förståelse, förhållningssätt, välvilja och beteende 

(Larsson & Rundgren, 2003, s. 273). Trots detta visade flertalet av artiklarna på 

en okunskap och oförståelse vid omvårdnaden av personer med demens. 

Omvårdnaden var inte specialutvecklad för de särskilda behoven hos personer 

med demens och okunskapen ledde till missförstånd och otålighet. Många av 

studierna var dock interventionsstudier och bidrog genom sin intervention till mer 

förståelse och ett starkare stöd visades av vårdpersonalen. Jag har under min 

sjuksköterskeutbildning men även innan dess kommit i kontakt med personer med 

demens och upplevt svårigheterna med att skapa en kommunikation som är 

givande för båda parter. Jag har även observerat en okunskap och ibland även ett 

icke professionellt bemötande från sjukvårdspersonal till denna patientgrupp. Som 

jag uppfattar det är detta tydliga tecken på brister i engagemang och utbildning. I 

en studie av Mayhew, Acton, Yauk & Hopkins (2001) beskrev de att när individer 

med demens anses vara hjälplösa och förvirrade är det väldigt svårt för dem att bli 

sedda på något annat sätt. De blir stämplade som dementa, och den här stämpeln 

kan innebära att deras kommunikation blir ignorerad och sedd som meningslöst 

och osammanhängande svammel.  

 

 Dorothea Orems (Kirkevold, 2000, s. 159) beskriver att människor i allmänhet 

både har förmågan och motivationen att främja sin egen hälsa. Målet med 

omvårdnaden är att patienten så långt det är möjligt själv ska kunna utföra 

funktioner som bidrar till bättre hälsa och välbefinnande. En stor del av 

omvårdnadens metoder består därför i att komplettera egenvården. Flera artiklar 

(jfr. Graneheim, Isaksson, Persson & Jansson 2005; Hansebo & Kihlgren, 2002; 

Martin & Younger, 2000; Tappen, Williams-Burgess, Edelstein, Touhy & 

Fishman, 2007; Woert, van Dulmen, Spreeuwenberg, Ribbe & Bensing, 2005)  
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beskriver att genom att ställa rimliga krav på patienterna ökade samspelet mellan 

vårdare och patient vilket bidrog till att patienterna blev mer delaktiga i sin vård.  

 

Klang-Söderqvist (2008, s. 91) beskriver att empowerment är när patienten är 

jämbördig i mötet med vården. Detta leder till att patienten får kraften och känslan 

att själv kunna delta i och förändra sin vård. För att detta skall fungera krävs ett 

samspel mellan patient och vårdare. Tre av studierna visade att personer med 

demens själva kunde vara mer delaktiga i sin vård, trots deras handikapp (jfr. 

Martin & Younger, 2000; Tappen, Williams-Burgess, Edelstein, Touhy & 

Fishman, 2007; Woert, van Dulmen, Spreeuwenberg, Ribbe & Bensing, 2005). 

Patienternas autonomitet förbisågs ofta och istället för att lägga fokus på 

patienterna så lades fokus på att få arbetsuppgiften avklarad. När vårdarna 

uppmärksammades på sitt sätt att agera och istället lärde sig att använda strategier 

för ökad kommunikation ökade samspelet mellan patienterna och vårdarna, och 

patienterna blev mer delaktiga i sin omvårdnad. Genom att bli medvetna om 

patienternas behov började vårdpersonalen etablera en gemenskap med 

patienterna. De använde en bred öppning på sina frågor och pratade som jämlika. 

Detta underlättade för patienterna och var en god hjälp så att de själva kunde fatta 

egna beslut. Flera av studierna har efter interventioner eller forskarnas närvaro 

synliggjort omvårdnaden för personer med demens. Jag anser att om man bara 

öppnar ögonen och ger vårdpersonalen verktyg för att förstå personer med demens 

skulle vården vara mycket mer givande, för både vårdare och patient. En viktig 

del i processen för en rättvis och trygg vård för personer med demens är att ge 

tiden att fokusera på patientens behov och vilja snarare än att få uppgiften utförd 

precis som det ”ska” vara.     

 

Två artiklar (jfr. Graneheim, Isaksson, Persson & Jansson 2005; Hansebo & 

Kihlgren, 2002) påvisade att en bra kommunikation och samspel uppstod genom 

att vårdaren hade god förmåga till att kunna balansera i sitt yrke. Detta innebar att 

de kunde utföra sina uppgifter och samtidigt behålla en god relation till patienten. 

Detta uppnådde de genom att ställa krav men ändå se till vad patienterna 

verkligen var kapabla till att klara. Balansen innefattade även att tillgodose hela 

avdelningens bästa, utan att kränka behoven hos personer med demens. De 

försökte ha en omvårdnad som var fokuserad i nuet men samtidigt ligga steget 
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före. Vårdarnas mål var att räcka till i stunden men upplevde ibland en frustration 

över att inte klara detta. Jag anser att om man som vårdare har insikten att inse att 

sitt yrke handlar om balans innebär detta att man är medveten om sina handlingar 

och vill göra ett bra arbete. Att våga analysera sitt eget arbete och inse att man 

ibland inte räcker till innebär inte en svaghet utan tvärtom, en styrka. Att arbeta 

med personer med demens kan vara extra krävande och jag tror att det är viktigt 

att även upprätthålla en god kommunikation mellan sina kollegor för att klara av 

att möjliggöra en god omvårdnad.  

 

I flera artiklar påvisades att terapeutisk stimulering hade god effekt på 

kommunikationsförmågan hos personer med demens. (jfr. Götell, Brown & 

Ekman, 2002; Kihlgren & Norberg, 2001; Lepp, Ringsberg, Holm & Sellersjö, 

2003; Nyström & Lauritzen, 2005; Ragneskog, Asplund, Kihlgren & Norberg, 

2001; Pulsford, Rushforth & Connor, 2000;). I flera av studierna (Götell, Brown 

& Ekman , 2002; Nyström & Lauritzen 2005; Ragneskog, Asplund, Kihlgren & 

Norberg, 2001) påvisades att  musik utgjorde en märkbar skillnad i beteendet hos 

personer med demens. Musiken bidrog till att patienterna blev mer närvarande i 

stunden och klarade av att utföra fler moment på egen hand. I två studier (Lepp, 

Ringsberg, Holm & Sellersjö, 2003; Nyström & Lauritzen, 2005) beskrevs att 

dans och drama utgjorde positiva strategier för kommunikationen hos personer 

med demens. Patienterna sökte på ett naturligt sätt kontakt med varandra genom 

att kunna kommunicera på fler sätt än genom ord. En gruppsamhörighet inträdde 

och glädjen denna bidrog med ledde till ytterliggare möjlighet till kommunikation. 

Eftersom många studier visade på att faktorer utöver verbal kommunikation gav 

personer med demens fler sätt att kunna uttrycka sig på anser jag att detta är en 

bra strategi att använda i omvårdnaden. Då kommunikation är en viktig del i 

livskvalitén anser jag även att det är viktigt att tänka ”utanför ramarna” för att ge 

patienterna sin bästa möjlighet till kommunikation. 

 

En studie (Pulsford, Rushforth & Connor, 2000) påvisade att en effektiv 

kommunikationsstrategi att använda för ökad kommunikation hos personer med 

demens är samma metoder som är effektiva på små barn. Jag ställer mig dock 

frågande till etiken i denna kommunikationsstrategi. I flertalet studier (jfr. 

Graneheim, Isaksson, Persson & Jansson, 2005; Hansebo & Kihlgren, 2002; 
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Normann, Norberg & Asplund, 2002; Pulsford, Rushforth & Connor, 2000; 

Tappen, Williams-Burgess, Edelstein, Touhy & Fishman, 2007; Woert, van 

Dulmen, Spreeuwenberg, Ribbe & Bensing, 2005) beskrevs att en 

individcentrerad vård, där man är närvarande i stunden, ser på patienten som en 

jämlike samt försöker etablera en gemenskap är de mest givande sätten för att 

uppnå god kommunikation. Jag anser att det kan vara svårt att uppnå en jämlik 

vårdsituation och etablera en gemenskap när man tar till metoder som man 

använder hos små barn. Risken att förminska patienten och kränka dem är stor 

eftersom att kommunikationen redan har brister och patienterna har svårare att 

uttrycka hur de upplever situationen.  

 

Slutsats 

Personer med demens har nedsatt förmåga till kommunikation men detta innebär 

inte att de inte vill eller inte kan kommunicera. Som vårdpersonal är det därför 

viktigt att se till de individer som patienterna är och försöka finna en 

kommunikationsmöjlighet som fungerar för dem. Att ha stor kunskap om demens 

som sjukdom är självklart en stor fördel men man får aldrig glömma personen 

bakom sjukdomen. Vi är alla individer som fungerar och tänker på olika sätt. 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kommunikationsmöjligheter vid 

omvårdanden av personer med demens. Under arbetet har jag läst mycket av de 

vetenskapliga material som finns på området och vad som slog mig i artiklarna är 

att innan forskarna kom till vårdplatserna så verkar det inte finnas någon speciell 

strategi för personerna med demens. Personalen upplevdes som inte riktigt insatt i 

de möjligheter som finns. Eftersom att alla är individer som reagerar olika till de 

olika kommunikationsstrategierna så anser jag att vidare forskning bör fokuseras 

på fler strategier. Men framför allt anser jag att fokus bör ligga på att få ut 

informationen till vårdpersonal som arbetar med personer med demens. Därför 

kan en sådan här litteraturstudie medverka till att sprida kunskap och vara ett bra 

led i vägen mot en bättre individanpassad vård.  
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Årtal 
Land 
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Graneheim U., 
Isaksson U., 
Persson I-M & 
Jansson L. 
2005 
Sverige 

Balancing between 
contradictions: The 
meaning of 
interaction with 
people suffering 
from dementia and 
behavioral 
disturbances. 

Belysa meningen med 
interaktion med 
människor som lider 
av demens och 
beteende störningar. 

Kvalitativ metod. 
6 narrativa intervjuer utfördes 
med vårdare på ett boende. 
Texten tolkades med 
fenomenologisk/ 
hermeneutisk metod.  

Vårdare: 6 
Patienter: 1 

Vårdarna upplever det svårt 
att tillgodose hela 
avdelningens bästa utan att 
denna patient som studien 
fokuseras på blir lidande. 
Vårdarna upplever det svårt 
att balansera mellan olika 
dilemman. 

Hög (I) 

Götell, E., Brown, 
S. & Ekman, S-I. 
2002 
Sverige 

Caregiver singing 
and background 
music in dementia 
care. 

Undersöka effekten av 
aktiv musik utförd av 
vårdarna under deras 
egentliga 
omårdnadsarbete. 

Kvalitativ metod. 
Morgonomvårdnaden under 
tre olika förutsättningar (utan 
musik, med bakgrundsmusik 
samt när vårdarna sjöng) 
spelades in för vidare analys. 
Fenomenologisk/hermeneutisk 
analys användes.   
 

9 Resultatet visade att 
bakgrundsmusik samt aktiv 
musik är en användbar 
intervention för personer 
med demens. Musiken hade 
positiv påverkan på 
följsamheten samt deras 
förmåga till verbal 
kommunikation.  

Hög (I) 

Hansebo G & 
Kihlgren M 
2002 
Sverige 

Carers’ interactions 
with patients 
suffering 
from severe 
dementia: A 
difficult balance to 
mutual 
togetherness 

Belysa vårdares 
interaktion med 
patienter som lider av 
svår demens med hjälp 
av videoinspelad 
omvårdnad.  

Fenomenologisk/ 
Hermeneutiskt metod. 
Transkriberade 
kommunikationen från 
videoinspelningarna av 
morgonomvårdnaden + icke 
verbal kommunikation. 
Interventionen bestod i att 
övervaka utförandet, med ett 
standardiserat 
bedömningsinstrument som 
bas, för individualiserad och 
dokumenterad omvårdnad hos 
tre avdelningar på olika 
platser i Sverige. 
Bedömningsinstrumentet som 

Vårdare: 4 
Patienter: 9 

Omvårdnaden av patienter 
med svår demens är en av de 
mest krävande utmaningar 
för vårdarna. De måste ha 
färdigheter i att ”balansera” 
så de ej tar makten ifrån 
patienten. Detta lyckas 
genom att prata som 
jämbördiga och bl.a. ge en 
information åt gången. 

Hög (I) 
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användes var speciellt 
utvecklad för vården av äldre 
personer och har tidigare 
testats för validitet samt 
reliabilitet. Det här verktyget 
ger en mångsidig bedömning 
av patienternas fysiska, 
psykiska och psykosociala 
status. 

Lepp M., 
Ringsberg K., 
Holm K. & 
Sellersjö G. 
2003 
Sverige 

Dementia – 
involving patients 
and their caregivers 
in a drama 
programme: the 
caregivers’ 
experience 

Beskriva hur det här 
dramaprogrammet för 
patienter med demens 
och deras vårdare 
upplevdes av 
vårdarna. 

Kvalitativ metod. Strategiskt 
urval till 2 olika dramagrupper 
skedde. Sessionerna varade i 
1½ timme, en gång i veckan 
och varade i två månader. 
Vårdpersonalen som deltagit 
träffades en månad efter 
sessionerna slutat i 
fokusgrupp för intervju kring 
upplevelsen.   

7 En känsla av 
gruppsamhörighet infann sig. 
Patienterna upplevde ökad 
förmåga till kommunikation. 
Interaktionen väckte minnen 
till liv. 

Medel (II) 

Martin, G & 
Younger, D. 
2000 
 

Antioppressive 
practice: a route to 
the empowerment 
of people with 
dementia through 
communication and 
choice. 

Identifiera några av 
vägarna till en 
omvårdnad som 
vårdare kan anpassa 
sig till för att 
empowerment till 
dementa skall bli 
möjlig. 

En blandning av kvalitativ och 
kvantitativ metod. 
Den kvantitativa aspekten 
innebär att observationerna 
utgick ifrån Dementia Care 
Mapping, ett verktyg för att ge 
en klar bild av aktiviteten/icke 
aktiviteten man 
uppmärksammat och 
baserades på observationer 
från sju individer med 
demens. Den kvalitativa 
aspekten innebär sedan att 
analysera det som 
observerades under DCM 
samt göra ett återbesök 
6månader efter 
observationsverktyget först 
introducerats 

7 Trots patienternas problem 
med att förstå samt deras 
minnes problem kunde de bli 
mer involverade i sin vård 
vilket ledde till autonomitet 
och empowerment. 

Medel (II) 
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Normann, H., 
Norberg, A. & 
Asplund, K. 
2002 
Norge 

Confirmation and 
lucidity during 
conversations with 
a woman with 
severe dementia. 

Beskriva en 
konversation med en 
person med svår 
demens vid episoder 
av klarhet och 
episoder av oklarhet. 

Kvalitativ metod. 
Ostrukturerade konversationer 
fördes med patienten samt 
patientens dotter. Även 
vårdare intervjuades. Allt 
spelades in på band och 
transkriberades för vidare 
analys. 

1 En stödjande och 
bekräftande attityd i 
konversationen främjade 
klarhet. De är viktigt att man 
bekräftar patienten som en 
unik och värdefull person 
och bildar gemenskap. 

Hög (I) 

Nyström, K. & 
Lauritzen, S. 
Sverige 
2005 

Expressive bodies: 
Demented persons’ 
communication in a 
dance therapy 
context 

Utforska dementa, 
äldre personers 
kommunikation 
genom ett antal 
gruppterapisessioner 
med fokus på hur 
verbal & icke verbal 
kommunikation 
används av deltagarna 
genom 
terapisessionerna. 

Kvalitativ metod. 
10 dans sessioner utfördes 
(1gång/vecka i 10 veckor) och 
filmades. Dessa 
transkriberades och 
analyserades sedan.  

Patienter: 7 Språkdialog kan utvecklas 
under dansterapin. När ord 
saknas används kroppsliga 
uttryck. 
Den demente verkar vara 
mer närvarande i 
interaktionen, musiken och 
sångerna verkar stimulera de 
medverkandes minnen. 

Hög (I) 

Perry, J., 
Galloway, S., 
Bottorff, J.L., & 
Nixon, S. 
2005 
Kanada 

Nurse-patient 
communication in 
dementia: 
improving the odds 

Beskriva 
sjuksköterskornas 
strategier för att 
kommunicera med 
personer med demens 
samt att se hur 
effektiva dessa 
strategier är för att 
stödja patienterna i en 
konversation.   

Kvalitativ metod. 
Deskriptiv studie. Sessionerna 
spelades in och 
transkriberades. En manifest 
innehållsanalys utfördes för 
att kunna ”koda” texten för 
vidare analys. 

8 Sjuksköterskorna bör stödja 
dementa i konversation 
genom en bred användning 
av kommunikationsstrategier 
istället för ett begränsat antal 
som annars ofta 
rekommenderas. 
MMSE poängen ger ej en 
rättvis bild av 
kommunikationsmöjligheten. 

Medel (II) 

Pulsford, D., 
Rushforth, D. & 
Connor, I. 
2000 
England 

Woodlands 
therapy: an 
ethnograpic 
analysis of a small-
group therapeutic 
activity for people 
with moderate or 
severe dementia. 

Analysera och 
utvärdera Woodlands 
terapi och speciellt 
referera till vad som 
händer under 
sessionerna. 

Kvalitativ metod. 
5 Woodlands-terapi sessioner 
utfördes och filmades, även 
anteckningar fördes. Analysen 
var deskriptiv och tolkande. 
Även textanalys användes.  

5 För att närma sig personer 
med demens krävs ett 
personcentrerat närmande 
och att aktivt försöka 
underlätta för patienten. WT 
ledde till positivt välmående. 
Det var lättare för patienten 
att besvara frågor om två 
objekt under den taktila 
stimuleringen genom att 

Medel (II) 
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jämföra dessa snarare än att 
beskriva det ena. 

Ragneskog, H., 
Asplund, K., 
kihlgren, M. & 
Norberg, A. 
2001 
Sverige 
 

Individualized 
music played for 
agitated patients 
with dementia: 
Analysis of video-
recorded sessions 

Se om individualiserad 
musik reducerar 
agitation och leder till 
känslomässiga 
reaktioner hos 
patienter som lider av 
svår demens. 

Kvalitativ metod. 
1 kontrollperiod utan musik. 
2:a samma musik spelades för 
alla deltagare. 3:e och 4:e 
spelades två olika typer av 
musik. Allt spelades in på 
video och analyserades genom 
systematisk observation. 

4 Musiken påverkade alla 
patienterna. De två patienter 
som var mest påverkad av 
sin demens reagerade minst 
till musiken. 

Hög (I) 

Tappen, M. R., 
Williams-
Burgess, C., 
Edelstein, J., 
Touhy, T. & 
Fishman, S. 
2007 
USA 

Communicating 
with individuals 
with alzheimers 
disease: 
examination of 
recommended 
strategies. 

Fastställa om flera av 
de generellt 
rekommenderade 
strategierna för att 
underlätta 
kommunikationen 
med personer med 
Alzheimers sjukdom 
stöds av empirisk data. 

Kvalitativ metod. 
En deduktiv narrativ analys, 
liknande innehållsanalys 
användes. Fokus låg på 
interaktionen mellan 
intervjuaren och subjeketet. 
Intervjuerna transkriberades. 

23 För att underlätta för 
patienten att kunna ge 
uttryck för känslor används 
en bred öppning på frågorna. 
Att etablera gemenskap och 
prata som jämlika samt att 
dela med sig av sig själv 
ansågs också viktigt för att 
stimulera patienten. 

Medel (II) 

Van Weert, J., 
Van Dulmen, A., 
Spreeuwenberg, 
P., Ribbe, M. & 
Bensing, J. 
2005 
Nederländerna 

Effects of 
snoezelen 
integrated in 24H 
dementia care on 
nurse-patient 
communication 
during morning 
care 

Undersöka i vilken 
utsträckning vårdarna 
lyckades förändra 
deras 
kommunikationsmetod 
och anpassa sig till en 
kommunikation i 
huvudsak baserad på 
snoezelen-metoden. 

Kvantitativ metod. 
Kvais-experimentell design 
med för och efter tester 
utfördes.  12 psykogeratirksa 
avdelningar på 6 vårdhem 
inkluderades. Varje vårdhem 
hade en kontroll och en 
experimentgrupp. Varje 
avdelning fick utbilding i 
”snoezelen for vårdare” och 
experimentgruppen använde 
denna teknik på heltid, 
medans kontrollgrupperna 
fortsatte med vanliga 
omvårdnade. 

129  Att använda snoezelen som 
metod gjorde att man förstod 
patientens situation bättre. 
När bråk under 
morgonrutinen kunde 
undvikas flöt dagen lättare. 
Sjuksköterskorna kunde ta 
till sig och förstå vad som 
var viktigt i patienternas liv.     

Hög (I) 
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Bilaga 3, tabell för exkluderade artiklar 
 
Författare 
Årtal 

Titel Syfte Anledning till exklution 

Curtright, A., & 
Turner, G. 
2002 
 

The influence of a 
stuffed animal and Live 
animal on 
communication in a 
female with alzheimers 
dementia 

Att utvärdera influensen av ett 
mjukdjur och ett levande tam-
djur på kommunikationen hos en 
individ med demens av 
alzheimers typ. 

III (Låg vetenskaplig kvalitet. 
Bristfälling 
undersökningsmetod) 

Hawranik, P., 
Johnston, P., & 
Deatrich, J. 
2008 

Therapeutic touch and 
agitation in individuals 
with alzheimers disease 

Förbättra bristerna från tidigare 
studier. Genom en randomiserad 
experimentell design jämförs 
effekterna av TT med en 
simulerad TT-grupp och en 
kontrollgrupp 

III (Låg vetenskaplig kvalitet. 
Färre deltagare än 
powerberäkningen samt inget 
etiskt resonemang) 

Mayhew, P., Acton, 
G., Yauk, S., & 
Hopkins, B. 
2001 

Communication from 
individuals with 
advanced DAT: Can it 
provide clues to their 
sense of self-awareness 
and well being. 

Att undersöka förståelsen av 
kommunikation hos patienter 
med demens av Alzheimers typ. 

III (Låg vetenskaplig kvalitet. 
Litet antal patienter observerade 
under kort tid. Del av stor studie) 

Wang, K., & 
Hermann, C. 
2006 

Pilot study to test the 
effectiveness of healing 
touch on agitation in 
people with dementia. 

Undersöka effekten av 
terapeutiskt beröring på att sänka 
aggritionerna hos patienter med 
demens.  

III (Låg vetenskaplig kvalitet. 
Pilot studie) 

 


