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Abstract 
About 160 000 persons living in Sweden suffer from some form of dementia. Alzheimer 

disease is the most common form of dementia and affects mostly people in the age of 65 and 

older. People with some form of dementia have memory problems and may even have other 

problems as aphasia and behavioral disorders. This may lead to communication problems and 

difficulties for the people around them. The number of demented people is increasing; it is 

therefore important to study methods for communication in order to improve the wellbeing for 

people with dementia. Various interventions with communication methods were analyzed. 

Methods investigated in the survey include tactile massage, Talking Mats and                                                                                                    

music therapy. The outcomes of these methods showed less aggression, better attention, better 

body awareness and increased verbal abilities compared to not using the communication 

methods. All methods showed increased wellbeing for the patients. Some methods also gave 

comfort to the caregiver, which led to more involvement and hence better communication 

between patient and caretaker. 
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Inledning 
Enligt Alzheimerföreningen (alzheimerforeningen.se/alzheimers.php) är demenssjukdomar 

västvärldens fjärde vanligaste dödsorsak. I Sverige finns ca 160 000 personer som har någon 

form av demenssjukdom. Varje år drabbas ca 20000 - 25000 personer. Demenssjukdomar 

drabbar vanligtvis äldre och när livslängden ökar så ökar även förekomsten av 

demenssjukdomar. Enligt Socialstyrelsens författningssamling (2010) kommer antalet 

personer med demens att öka efter år 2020 när personer som är födda på 1940 talet uppnår 

hög ålder. En demenssjukdom går inte att bota men att lindra symtom och att ge personen en 

så god livskvalitet som möjligt är Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens mål. Eide och 

Eide (2006) skriver att personer med demenssjukdomar får svåra kognitiva och språkliga 

problem. Därför är det betydelsefullt att kunna kommunicera med dessa personer på flera 

olika sätt inte bara verbalt utan till exempel genom beröring, mimik och kroppsspråk. I 

föreliggande studie vill vi belysa olika interventioner som genomförts med metoder för 

kommunikation i omvårdnaden av personer med demenssjukdom och de observerbara 

effekter på välbefinnandet som finns beskrivna. Studien riktar sig till sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal som i sin profession kommer i kontakt med personer med demens.   

 

Bakgrund  

Demenssjukdomar  

Demens är ett latinskt ord och betyder ordagrant ”utan själ” (Josefsson, 2009). Demens är ett 

begrepp som enbart ska benämnas om en person har tydligt nedsatta funktionsproblem i det 

vardagliga livet på grund av försämrat minne eller andra kognitiva funktionsnedsättningar 

som varat i minst sex månader (Skog, 2009). Fahlander, Karlsson och Vikström (2009) 

beskriver olika kriterier för att uppfylla diagnosen demenssjukdom. Personen ska ha nedsatt 

minne plus att ytterligare en hjärnfunktion ska vara påverkad av sjukdomen. Det kan vara 

afasi som innebär försämrad språkförmåga, apraxi som innebär att förmågan att utföra rörelser 

med viljans hjälp är försämrad, agnosi som innebär en oförmåga att tolka sinnesintryck eller 

exekutiv dysfunktion som visar sig i försämrad utförandeförmåga. För att dessa kriterier ska 

vara uppfyllda måste det dagliga livet påverkas i sådan omfattning att det får konsekvenser i 

form av att den intellektuella kapaciteten är så nedgången att personen inte kan fungera i sitt 

dagliga liv (a.a.).  

 

Rundgren och Dehlin (2010) anser att det normala åldrandet innebär att centrala 

nervsystemets funktioner förändras. Hjärnan minskar i vikt som beror på bortfall av neuroner. 

Det tar längre tid för äldre personer att lära in ny information och att lösa problem samt även 

att syn, hörsel och rörelseförmåga försämras. Den intellektuella försämringen beror inte på 

åldrandet utan på sjukdom som drabbar nervsystemet.  

 

Ekwall (2010) menar att demenssjukdomar beror på sjukliga förändringar i hjärnan som leder 

till invaliditet och död. Enligt International Classification of Diseases, tenth version (ICD 10; 

1992) (hämtad ur Ekwall 2010) är demens en hjärnsjukdom som drabbar funktioner som 

inlärningsförmåga, minne, räkneförmåga, språk, tänkande och omdöme. Det går i dagsläget 

att lindra symtom men inte att bota demens. Förvirringstillstånd förväxlas ibland med demens 

men beror oftast på andra orsaker till exempel pneumoni, urinvägsinfektion eller stroke 

(Ekwall, 2010).  
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Marcusson, Blennow, Skoog och Wallin (2003) menar att minnesstörning är kardinalsymtom 

vid demens. Vidare beskriver de att den kliniska bilden av lindrig kognitiv störning (eng. mild 

cognitive impairment, MCI) är en lätt minnesnedsättning eller som innefattar andra 

intellektuella symtom. Genom åren har det används olika begrepp för att beskriva dessa 

symtom: exempelvis åldersassocierad glömska, benign åldersglömska eller åldersassocierad 

kognitiv nedgång. Denna grupp lindriga symtom kan bero på normalt åldrande, början på en 

degenerativ hjärnskada eller kognitiv störning.  

 

Marcusson et al. (2003) beskriver att vid en neuropatologisk undersökning av hjärnan vid 

alzheimers sjukdom ses en hjärnatrofi med vida fåror i kortex och hjärnventriklarna är 

vidgade. Vid undersökning med mikroskop ses senila plack och neurofibriller. Senila plack 

består av en central kärna av β-amyloid som är omgiven av skadade neuriter. Slutstadiumet är 

så kallade ”utbrända plack” vilka endast består av hårt aggregerat β-amyloid. Intracellulärt i 

nervcellernas cytoplasma är neurofibrillära tangles lokaliserade och består av trådformade 

proteinaggregat av hyperfosforylerat tau. Neurofibriller och senila plack är de karaktäristiska 

förändringarna vid alzheimer men de är inte specifika för sjukdomen.  

 

Det är viktigt att inte förväxla glömska med normal glömska. Med stigande ålder ökar senila 

plack i kortex och förekommer hos de flesta personer som är över 80 år. Förekomst av 

neurofibriller i både kortex och i hippocampus ökar vid stigande ålder och finns även i stor 

mängd vid andra neurologiska sjukdomar (Marcusson et al., 2003).   

 

Alzheimers sjukdom är den vanligaste av alla demenssjukdomar och drabbar främst personer 

över 65 år (Ekman et al., 2007). Symtomen kommer smygande och börjar ofta med 

minnessvårigheter, ett tidigt tecken är att närminnet försämras och samtidigt kan personens 

övriga kognitiva funktioner blir nedsatta. Personer som drabbas av alzheimers sjukdom 

märker själva av att det är någonting som inte stämmer med minnet, däremot tolkar oftast 

äldre personer minnesstörningen som ett led i åldrandet. Alzheimers sjukdom delas in i tre 

stadier: mild, medelsvår och svår demens (Marcusson et al., 2003). Vid mild demens är 

minnesstörningen så uttalad att det anses vara ett problem både för personen själv men även 

för dennes anhöriga. Vid medelsvår demens är minnet ännu mer nedsatt med uttalade 

svårigheter att klara av de enklaste uppgifter eller att tala ett tydligt språk, i vissa fall också 

desorientering och svårigheter att hitta i omgivningen. Marcusson, et al. (2003) menar att vid 

svår demens har alla symtomen förvärrats och personen känner knappt eller inte alls igen sina 

kära och nära. I detta stadium får personen även svårt att förse sig med mat och dryck och att 

klara av sina ADL funktioner. Det är vanligt anser Marcusson, et al. (2003) att personer med 

alzheimers sjukdom påvisar psykiatriska symtom. De blir deprimerade och/eller får ett 

agiterat beteende, till följd av sjukdomsbilden och dess påverkan på hjärnan.  

 

Vaskulär demens är den andra vanligaste demenssjukdomen efter alzheimers sjukdom och 

enligt Marcusson, et al. (2003) kan vaskulär demens debutera i alla åldrar men är vanligast i 

åldern över 65 år. Symtomen är försämrade kognitiva funktioner och nedsatt minne som beror 

på en cerebrovaskulär skada. Blanddemens av alzheimerssjukdom och cerebrovaskulär 

sjukdom är ett vanligt tillstånd där båda sjukdomarna påverkar varandra negativt och 

försvårar demenssymtomen (a.a.).     

 

Till gruppen demenssjukdomar tillhör frontotemporal demens (FTD) som karaktäriseras av en 

bilateral och symmetrisk degeneration av prefrontal- och främre temporallobsbarken 

(Marcusson et al., 2003). FTD debuterar vanligen mellan 45 och 65 års- åldern. FTD kan 

medföra psykiska symtom i form av humörsvängningar med tårar och skratt även olika 
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psykotiska symtom kan förekomma, framförallt i form av vanföreställningar som till exempel 

omotiverad svartsjuka eller en känsla av att vara förföljd. Dessa olika symtom leder till att 

hela personen uppfattas som personlighetsförändrad (a.a.).  

 

Kärrman och Olofsson (2008) skriver att beteendestörningar vid demenssjukdom ofta kallas 

för BPSD (Behavioral and psychological symptoms in dementia), som är den medicinska 

beteckningen på beteendestörningar och psykologiska symtom (Kärrman & Olofsson 2008). 

Detta innebär symtom och tecken på att uppfattningsförmåga och tankeinnehåll är störd och 

beror på skador i hjärnan och gör så att personer med demenssjukdom får svårt att förstå och 

koppla ihop olika delar till ett sammanhang. Med BPSD menas att personen exempelvis visar 

aggressivitet, skriker, är agiterad, svär, har ett inadekvat beteende eller vandrar omkring 

(Rundgren & Dehlin, 2010). Vid psykiska eller psykologiska förändringar kan 

vanföreställningar, hallucinationer, sömnrubbningar eller ångest vara symtom som personen 

uppvisar. BPSD är vanligt hos personer med demenssjukdom och uppdagas främst i det 

medelsvåra stadiet av demenssjukdomen (a.a.).   

 

Omvårdnad        

Enligt Socialstyrelsen (2010) är det betydelsefullt med multiprofessionellt teambaserat arbete. 

Detta innebär kontinuitet i vård och omsorg och att demenssjuka personers olika vård och 

omsorgsbehov tillgodoses ur ett helhetsperspektiv. Den första vårdkontakten personen har är 

oftast med läkare och sjuksköterskor men som med tiden kräver mer åtgärder från andra 

professioner allt eftersom personens behov av vård och omsorg ökar.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2010) utför vårdbiträden och undersköterskor den största delen av 

omvårdnaden och har den mesta kontakten med personer med demenssjukdom. Dessa 

personalgrupper har oftast en kort teoretisk utbildning. Utbildning i olika former genomförs 

därför av Hälso- och sjukvården och socialtjänsten för att höja personalens kompetens i syfte 

att förbättra omvårdnaden, omsorgen och kvaliteten på vården. Därför är utbildning 

betydelsefullt för att personalen skall kunna upptäcka och förhindra vanvård. Risken för att 

personer med demenssjukdom utsätts för vanvård är dubbelt så stor än för andra äldre 

personer (a.a.). 

 

Att utbilda personal som arbetar med personer med demenssjukdom kan öka personalens 

kunskap, och deras attityder och uppträdande mot personer med demens påverkas positivt. 

När personal får utbildning kan det leda till att beteendemässiga och psykiska symtom hos 

personer med demenssjukdom minskar och att deras välbefinnande ökar (Socialstyrelsen, 

2010).  
 

Socialstyrelsen (2010) skriver att personcentrerad omvårdnad innebär att personen och inte 

demenssjukdomen är i fokus och ska utgå ifrån den demenssjukes upplevelse av sin 

verklighet. Personcentrerad omvårdnad innebär att göra omvårdnaden och vårdmiljön mer 

personlig och att psykiska symtom och beteenden utgår ifrån den demenssjukes perspektiv.  

Personcentrerad omvårdnad är att den demenssjuke uppmuntras att berätta om sig själv och 

sitt liv. En personcentrerad omvårdnad ökar integriteten, självständigheten samt minskar 

agitation hos personer med demenssjukdom (a.a.). 
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Skog (2009) menar att personer med demenssjukdom ska bli sedda och det är en rättighet som 

bör tillgodoses. Vårdaren bör se patienten bakom sjukdomen och ha en förståelse, visa 

intresse och ha ett professionellt förhållningssätt. En god omvårdnad ges genom att vårdaren 

iakttar och tolkar patientens reaktioner. Vårdaren bör vara lyhörd och beredd att ompröva sin 

tolkning och handling utefter patientens reaktion.  

 

Ekwall (2010) menar att en person med demenssjukdom kan få en känsla av ökat 

självförtroende genom att vårdare ber personen berätta om sitt liv. Är en person desorienterad 

till situationen och inte vet exempelvis var den anhörige är kan det viktigaste vara att vårdaren 

är lyhörd och hanterar situationen på ett bra sätt och förstår den demente. 
 

Enligt Socialstyrelsen (2010) måste kommunikation anpassas efter den dementes förmåga att 

förstå och att ta till sig information. Att påminna den demenssjuka om sin historia och bemöta 

denne utifrån sin kunskap kan öka dennes självkänsla. Kommunikation med demenssjuka 

personer får ta tid eftersom de i regel får allt svårare att sortera sina tankar och att minnas vad 

som tidigare sagts. Det är betydelsefullt att beakta den sjukes autonomi vilket innebär att 

kunna kommunicera med personen med demens på ett sätt så att det går att förstå vad han 

eller hon känner, tänker eller upplever.  

 

Kärrman och Olofsson (2008) menar att det finns olika strategier och metoder för omvårdnad 

av personer med demenssjukdom, några exempel på detta är validation, jagstödjande 

förhållningssätt och taktil massage som är en massagemetod som består av en mjuk, följsam 

beröring. Metoden skiljer sig från annan massage eftersom musklerna inte knådas. 

Beröringssinnet som är det första sinnet som utvecklas och finns med under hela livet, är det 

sinne som människor kommunicerar med omgivningen med fram tills andra förmågor har 

utvecklats. Kärrman och Olofsson (2008) fortsätter att beskriva att genom en mjuk och 

medveten massage på huden aktiveras beröringsreceptorer. Malmsten (2008) belyser att 

effekten av beröring inte enbart är en envägskommunikation, utan vårdaren själv blir berörd 

och känner sig trygg när hon märker att effekten av beröringen av hennes händer ger effekt.  

 

I en studie där Borch och Hillervik (2005) undersökt äldre patienters upplevelser av kroppslig 

beröring i omvårdnaden framkom både positiva och negativa upplevelser. De positiva innebar 

att de kände sig trygga, kände välbefinnande och upplevde sig sedda. De mindre positiva var 

upplevelsen av smärta, en känsla av att vara betraktad som ett ting eller att vara utelämnad 

som patient.  

 

Kärrman och Olofsson (2008) skriver att förvirrade och desorienterade människor bör 

bemötas med validation som är ett förhållningssätt och en metod i hur man kommunicerar 

med personer med demens. Validation kan bidra till att personalen blir mer öppen, lyhörd och 

får större förståelse för den demenssjuke. Cars och Zander (2006) skriver om att ha ett 

jagstödjande förhållningssätt som innebär att vårdaren stödjer den demenssjukes förmågor 

som fortfarande finns kvar. Det är en pedagogisk metod där vårdaren motiverar, uppmuntrar 

och förklarar hur de skall utföra aktiviteten men absolut inte tar över. Det jagstödjande 

förhållningssättet skall förändras i takt med att sjukdomen fortskrider för att bibehålla 

självförtroende och stärka demenssjukas självkänsla (a.a.).   

 

I en litteraturöversikt belyser Wall och Duffy (2009) att personer som är drabbade av en 

demenssjukdom ofta har ett aggressivt, oroligt och ångestfyllt beteende. Dessa symtom 

minskas betydligt när musik används i olika form och situationer. Det kan vara enbart 

bakgrunds musik eller att personalen sjunger för eller tillsammans med patienten. Positiva 
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effekter på agiterade personers beteende har påvisats i olika interventions studier till exempel 

med musikterapi som påverkar beteendet positivt hos äldre personer med demens.  

Wall och Duffy (2009) kom fram till att kommunikationen är en annan faktor som påvisats 

blivit klart förbättrad med användandet av musikterapi, framförallt mellan personal och den 

demenssjuke. Musiken återställer kognitiva och motoriska funktioner och ger en övergripande 

förbättring på livskvaliteten. 

 

Livsvärld 

Enligt Eriksson (1995) är den enskilde individens uppfattning om man är sjuk eller frisk 

beroende av olika faktorer, bland annat miljö. Att ge personer med demensproblem en trygg 

miljö innebär bland annat att vårdpersonalen är medveten om kommunikationens betydelse 

för dessa personers hälsa. Människor har enligt Eriksson (1995) en prestationskurva som är 

grundad på samspelet mellan människan och miljön. Prestationskurvan är direkt korrelerad 

med patientens ohälsa och behov av vård för att överleva. En orsak till att prestationskurvan 

sjunker kan vara att patienten har bristande förmågor i det sociala livet, vilket demenssjuka 

personer ofta har. Att vårdaren och den övriga omgivningen kommunicerar med den 

demenssjuka personen är en förutsättning för att upprätthålla dennes hälsa. Eriksson (1995) 

fortsätter att belysa att den demenssjuka personens sociala prestationsförmåga är begränsad 

och begränsningen kan skilja sig från person till person. Genom att vara lyhörd och se vilka 

förutsättningar den enskilda människan har att kommunicera så kan enligt Eriksson (1995) en 

så bra kommunikation som möjligt uppnås. För att hitta dessa förutsättningar krävs en 

medvetenhet om den demenssjukas livsvärld. 

 

Svanström (2009) refererar till Husserls fenomenologiska filosofi som beskriver att 

livsvärlden är den värld vi lever och verkar i. Livsvärlden är för oss given genom erfarenhet 

och handling utan att vi tänker på den. Den är vår subjektiva och levda verklighet. Svanström 

(2009) menar att alla människor har en egen livsvärld som präglar direkta upplevelser och 

erfarenheter. Livsvärlden kan delas med andra trots att den är subjektiv. I en strävan att förstå 

hälsa, lidande, välbefinnande och vårdande gör livsvärlden ingen uppdelning av människan i 

kropp, själ och ande utan ser människan som en helhet. Människan lever och förstår världen 

som levd kropp. Han menar att kroppen ständigt är närvarande i allt vi gör och upplever för 

kroppen är alltid med oss. Utifrån denna filosofi om människors relation till världen förstår vi 

bättre när en förändring sker av den levda kroppen, vilket även innebär förändring till världen 

och vår erfarenhet i och genom livsvärlden. När den levda kroppen utsätts för förändringar i 

form av sjukdom eller skada sker förändringar i hela livsvärlden och detta gäller inte minst 

personer med demens (a.a.).   

 

Enligt Svanström (2009) är inte ensamheten som personen med demens upplever den, samma 

sak som att en individ inte finns närvarande, samtidigt som det precis är så. När den 

demenssjuke inte känner igen sin omgivning eller de föremål som finns runt omkring, kan 

känna igen ljud eller förstå vanlig beröring sviker kroppen den demenssjuke. Detta ger en 

ensamhet för personen med demens som grundas på en förändrad livsvärld. Svanström (2009) 

menar att livsvärlden blir subjektiv när personen med demens inte känner igen sina anhöriga 

och det påverkar deras känsla av trygghet. Känslan av ensamhet ökar i samband med att 

hemmet förlorar sin trygghet. Svanström (2009) menar att till exempel kan inte den 

demenssjuke själv förse sig med mat eftersom personen med demens inte förstår att i 

kylskåpet förvaras mat. Detta innebär att den demenssjuke inte överlever utan en partner eller 

vårdare. Svanström (2009) menar att om det inte finns människor närvarande kring personen 
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med demens kommer dennes identitet att hotas. Det är därför betydelsefullt att andra 

människor finns centralt för den demenssjukes överlevnad (a.a.). 

 

Kommunikation och relation 
Thornquist (2008) beskriver begreppet kommunikation som innebär flera sätt att uttrycka sig 

på, antingen verbal eller icke-verbal kommunikation. Språket är ett kommunikationsmedel där 

vi kan uttrycka tankar, känslor och med språkets hjälp kan vi utveckla ett kollektivt material 

med bland annat kunskap, erfarenhet och värderingar. Den enklaste situationen i en 

kommunikation är när enbart två personer pratar på ett informellt sätt och på i stort sett lika 

villkor, vilket kallas för en symmetrisk kommunikation. Asymmetrisk kommunikation är när 

den ena personen har mer makt och auktoritet än den andra. Thornquist menar att alla 

relationer mellan patient och vårdare är asymmetriska och beror på skillnaden i kompetens 

och patienten är i beroendeställning och i behov av kompetensen som vårdaren besitter. Det 

finns även icke-verbal och kroppslig kommunikation (a.a.).   

 

Kärrman och Olofsson (2008) skriver att omvårdnaden är en del i patientens behandling för 

en god livskvalitet eftersom det i dagsläget inte finns något botemedel mot demenssjukdom. 

De menar att förutsättningen för en god individuell omvårdnad är att vårdaren skapar en god 

relation med den demenssjuke och dennes anhöriga. Det är även betydelsefullt att skapa en 

trygg och lugn miljö. Detta görs genom personalkontinuitet och att personen med 

demenssjukdom får känna gemenskap och uppleva vi-känsla. Kommunikationen är en del av 

omvårdnaden och ställer krav på vårdaren att tala på ett sätt och använda sig av ett språk som 

den demenssjuka förstår (a.a.).  

 

Hoe och Thomsen (2010) belyser vikten av att vårdare utvecklar effektiva och stödjande 

kommunikationsstrategier när de arbetar med människor med demenssjukdom. Att 

kommunicera med människor med demens kan ge många utmaningar på grund av de olika 

sätt på vilka vanliga kommunikations mönster påverkas. Vårdare måste därför vara skicklig i 

en mängd olika strategier som kan underlätta och stödja kommunikationen. Att upprätthålla 

ögonkontakt, tala tydligt och klart och att uppmärksamma icke-verbala signaler är av särskilt 

stor betydelse för någon vars kommunikation är nedsatt (a.a.). 

 

Eriksson (1995) menar att i vårdprocessen möts människan som kropp, själ och ande och 

vården utgår ifrån patientens behov. Vårdprocessen är uppbyggd av olika processer av 

interaktioner och beslut. Kärnan är relationen mellan patient och vårdare. Det är ur denna 

relation patienten ska få stöd och ork att vara delaktig. Patientens resurser och möjligheter ska 

vara en grund. Eriksson (1995) menar att vårdprocessen ska vara i presens för att parterna ska 

vara närvarande i mötet. Att vara en skicklig vårdare innebär att hela tiden fördjupa sig i 

kunskapen att varje människa är unik. En vårdprocess är därför inte den andra lik; en levande 

människa vill själv vara med och skapa sitt eget liv. Vårdaren blir ansvarig för personens 

välbefinnande (a.a.).   

 

Den kognitiva och funktionella förmågan försämras successivt hos personer med 

demenssjukdom. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten anser att det därför kan vara svårt 

att förstå och tolka den demenssjukes behov. Den demenssjuke kan även ha svårt för att ta till 

sig information. Risk finns därför att hälso- och sjukvården och socialtjänsten inte upptäcker 

behoven av vård hos personer med demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010).   
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Ekwall (2010) menar att det är betydelsefullt att vårdare uppträder lugnt och vänligt och utan 

att stressa i mötet med personer med demenssjukdom. Vårdarens attityd kan avgöra hur orolig 

eller ångestfylld personen med demens blir. Ekwall (2010) anser att ökad kunskap om 

kommunikation hos vårdare bidrar till bättre vård.  

 

Enligt Edberg (2008) reagerar en del demenssjuka personer med aggressiva handlingar som 

kan vara kopplade till hur väl vården fungerar till den enskildes behov. Anpassas vården till 

den enskildes behov och önskningar leder detta till ett bättre välbefinnande. 

 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2008) menar att arbeta för att uppnå 

välbefinnande och att lindra lidande är av lika stor betydelse. Att ha ett välbefinnande trots 

sjukdom är ingen omöjlighet. Att en människa upplever välbefinnande kan bero på att hon 

eller han blir tilltalad med sitt namn, blir erbjuden en kopp kaffe eller känslan av att någon 

bryr sig om. 

 

Problemformulering 
Antalet personer med demenssjukdomar ökar och det finns idag brister i kunskap om hur man 

kommunicerar med personer med demens. Demenssjukdomar kan leda till afasi, apraxi, 

agnosi, agiterat beteende, försämrat minne eller andra kognitiva funktionsnedsättningar. God 

kommunikation mellan vårdare och patient måste uppstå för att personer med demenssjukdom 

ska kunna uppnå välbefinnande. Kunskapen om hur olika kommunikationsmetoder påverkar 

kommunikationen i omvårdnaden av personer med demenssjukdom är otillräcklig 

(Socialstyrelsen, 2010). Därför är det angeläget att beskriva hur sambandet mellan olika 

metoder för kommunikation och dess effekter påverkar dementas välbefinnande. 

 

Syfte 
Syftet med föreliggande arbete var att beskriva sambandet mellan metoder för kommunikation 

i omvårdnaden av personer med demenssjukdom och observerbara effekter på välbefinnandet. 

 

Frågeställning 

Vilka metoder för kommunikation finns beskrivna i omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom och vilka resultat i form av observerbara effekter på välbefinnandet finns 

beskrivna?   

 

Metod   
Föreliggande studie genomfördes som en översikt över befintliga interventionsstudier.  

Willman, Stoltz och Bahtsevani, (2006) menar att systematiska sammanställningar innebär att 

utvärdera olika behandlingsmetoders effektivitet inom hälso- och sjukvården. Det är 

väsentligt att de bevis som framkommer är fakta som genom vetenskapliga undersökningar 

redovisas och att systematiskt sammanställa forskningsresultat. För att minimera uppkomst av 

feltolkningar vid översättningen har denna gjorts separat av författarna för att sedan 

sammanställas tillsammans. I vårt arbete har vi analyserat och kategorisera resultatet. Vi 

strävade efter att hitta likheter och skillnader. 
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Datainsamling         

För att samla in lämpligt undersökningsmaterial gjordes sökningar i databaserna Cinahl, 

Medline och PubMed mellan 2011-03-29 – 2011-04-03. Med sökningarna avsågs att få fram 

vetenskapliga artiklar som överensstämde med syftet. Sökorden som användes i de tre 

databaserna var dementia, communicat* (med trunkering för att sökning skulle ske på ordet 

med alla tänkbara ändelser), intervention, well being och method. Dessa sökord användes i 

olika kombinationer för att finna så många artiklar som möjligt som var relevanta till syftet.  

 

Urval 

Inklusionskriterier   

Kriterier för urval av undersökningsmaterial var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 

år 2006 – 2011, skrivna på engelska, svenska eller annat skandinaviskt språk, vara peer 

reviewed som innebär att artiklarna är granskade av expertis inom området innan publicering. 

Artiklarna skulle överensstämma med frågeställningen. 

 

Exklusionskriterier   

Kriterierna för att exkludera artiklar var att artiklarna inte var publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter eller att artiklarna var översiktsartiklar. De valda undersökningsmetoder som 

används i varje enskild studie påverkar den vetenskapliga bedömningen på kvalitén. 

 
Urvalsförfarandet utgicks ifrån inklusionskriterierna och gjordes genom att läsa artiklarnas 

titlar utifrån samtliga träffar med sökordskombinationer. Var dessa relevanta för syftet lästes 

abstract. Om abstract stämde in med syftet och uppfyllde inklusionskriterierna lästes hela 

artikeln i fulltext. Titel, syfte, abstract och resultat lästes i alla artiklarna för att se om de var 

relevanta till syftet. Samtliga artiklar lästes sedan i sin helhet. Material som sorterades bort 

var artiklar som ingick i exklusionskriterierna. Artiklarna presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1 Databas, sökord, antal träffar och urvalsresultat 

 

Databas 

Datum 
Sökord Antal 

sökträffar 
Lästa 

abstract  
Valda 
artiklar 

Cinahl Dementia 
  

 2059 
  

  AND Communicat* 134 30 3 

2 # 

 

 
  AND Intervention 7 7    0 

  AND Well Being 63 63 2 # 

  AND  Method 

 

3 3 0   

  AND Communicat* 

AND Intervention 

11 11 0 

  AND Intervention 

AND Well Being 

 

37 

 

37 3 

  

         

  Medline Dementia  1904    

  AND Communicat*   

 

7 7 0 

  AND Intervention  

 

2 2 0 

  AND Well being 

 

65 65  1 ¤ 

  AND Method 95 

 

95 

 

1 ¤ 

  AND  Communicat* 

AND Method 

 

26 26 0 

          
PubMed Dementia  28293   

  AND Communicat* 

AND Method 

301 35    1 

      

Sökresultat:      Valda artiklar 

 

10 

 

 

# = Samma artiklar 

¤ = Samma artikel 

 

Urvalsresultat      

Tio artiklar valdes utifrån inklusionskriterierna. Åtta var kvalitativa och två var kvantitativa 

studier. Material som sorterades bort överensstämde inte med den aktuella frågeställningen 

och angivna inkluderingskriterier. Undersökningsmaterialet presenteras i matris i tabell 2. 

 

Analys  
Alla artiklar lästes i sin helhet av båda författarna för att skapa en djupare förståelse. Willman 

et al. (2006) menar att det är en process i att systematiskt sammanställa, kvalitetsgranska, 

tolka och tillämpa befintliga forskningsresultat.  

De utvalda artiklarna analyserades enligt Willman et al. (2006) som skriver, för att analysera 

studierna måste kunskap finnas om olika vetenskapliga undersökningsmetoder. Granskningen 
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sker i urvalsförfarande, undersökningsgruppens storlek, vilka metoder som använts och vilka 

outcomes som framkom. Ett analysschema sammanställs ofta för dokumentation av den 

vetenskapliga kvalitetsgranskningen. Detta redovisas oftast i tabellform. För att det skall bli 

trovärdigt skall ett systematiskt tillvägagångssätt användas för att underlätta tolkning och 

sammanställning av de bevis som framkommer på ett konsekvent och opartiskt vis. 

 

I vårt arbete har vi analyserat och kategorisera resultatet. Vi strävade efter att hitta likheter 

och skillnader. Under analysen läste vi först samtliga artiklar i sin helhet i syfte att få en 

överskådlig bild av artiklarnas innehåll. Därefter gjordes en systematisk genomgång av 

artiklarnas interventioner och outcomes av metoder i kommunikation med personer med 

demens. Dessa Metoder sorterades sedan in i kategorier. Musikterapi som fick 

underkategorier; sång, bakgrundmusik, sång och musik. Kommunikationshjälpmedel som fick 

underkategorier; Talking Mats, dockterapi och andliga symboler. Icke verbal interaktion med 

underkategorier; adaptiv interaktion och taktil massage. Likheter och skillnader hittades i de 

studerade interventionerna. De studerade interventionerna är sammanställda i 

undersökningsmaterialet som presenteras i tabell 3. 

 

Resultat  
Syftet med föreliggande arbete var att beskriva sambandet mellan metoder för kommunikation 

i omvårdnaden av personer med demenssjukdom och observerbara effekter på välbefinnandet. 

Resultatet presenteras utifrån de metoder för kommunikation som prövats i analyserade 

interventionsstudier. 

 

I resultatet används begreppet patient om personer med demenssjukdom och vårdare om 

anhörig, sjuksköterska eller annan vårdpersonal.  

 

Musikterapi (MCT) 

Musikterapi var en metod som prövades för att se om den verbala och icke verbala 

kommunikationen mellan vårdare och patient kunde förbättras (Marmstål Hammar, Emami, 

Engström & Götell 2010a). Det finns olika varianter av musikterapi (MCT) exempelvis sång, 

bakgrundmusik eller sång och musik integrerat. MCT visade positiva effekter i form av ökad 

verbal och icke verbal kommunikation mellan patient och vårdare. Patienterna i studierna 

kommunicerade mer verbalt i samband med MCT. Musikterapi påverkade både patienter och 

vårdare positivt vilket visade sig i ökad glädje. Det förekom sällan ögonkontakt mellan 

patienten och vårdaren under omvårdnadsarbetet vid morgonsituationer utan musikterapi men 

vid användandet av MCT förbättrades ögonkontakten avsevärt mellan båda parter (a.a.). 

 

Götell, Brown och Ekman (2007) kom fram till att genom användandet av musik, 

bakgrundsmusik eller sång under morgonvård påverkades patienternas beteenden på ett 

positivt sätt. Musik under morgonrutinerna hade en positiv effekt på aggressivitet och 

förvirringstillstånd som visade sig i form av att patienterna blev lugnare, mer avslappnade och 

de blev mer delaktiga i situationerna. Marmstål Hammar, Emami, Engström och Götell 

(2010b) fann att vårdare blev mindre stressade vilket ledde fram till ett bättre 

omhändertagande av patienterna.  

 

Marmstål Hammar et al. (2010b) kom fram till att vårdare blev mer glada och att både 

patienter och vårdare uttryckte ömsesidig värme och lekfullhet i samband med musikterapi. 
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Götell et al. (2007) kom fram till att vårdare normalt slet för att skapa en positiv atmosfär 

genom att agera energiskt och uttryckte värme och positiva känslor medan patienten ofta 

uttryckte negativa känslor såsom ilska, förvirring, rädsla, förlägenhet och motstånd. 

Vårdarens energi och positiva hållning tycktes vara ovälkommen eller blev missförstådd. 

Under musikterapin möttes i stället vårdaren och patienten och båda var närvarande i 

situationen (Marmstål Hammar et al., 2010b).   

 

Sång  

Sång innebar att vårdare kommunicerade under omvårdnadsarbetet för eller tillsammans med 

patienten genom att sjunga visor som patienten kände igen. Interventionen med sång 

jämfördes med vårdsituationer utan sång (Marmstål Hammar et al., 2010b). Det framkom två 

teman som utgick ifrån ”vanlig” omvårdnadsarbete med eller utan sång. I tema ett ”att vara i 

en annan verklighet” beskrev vårdare att det var svårt att komma i kontakt med patienten för 

att patienten ofta var aggressiv vilket gjorde kommunikationen svår. I tema två ”att vara 

närvarande” upplevde vårdaren att kommunikationen förstärktes och patienten kunde oftare 

uttrycka sig på ett mer adekvat sätt än tidigare. Generellt blev patienten mer engagerad, 

avslappnad och uttryckte glädje genom att sjunga och skratta. Det uppkom ett ömsesidigt 

välbefinnande hos både vårdaren och patienten när vårdaren sjöng, nynnade eller visslade för 

patienten. Ibland föll patienten in i sångtexterna när vårdaren sjöng (a.a.). 

 

Marmstål Hammar et al. (2010b) kom fram till att det ”vanliga” omvårdnadsarbetet bestod i 

att vårdare instruerade patienten att klä på sig genom verbala instruktioner som innefattade 

frågor, önskemål eller genom att ge patienten information om hur till exempel en omläggning 

skulle utföras. Vårdare använde sig även av icke- verbal kommunikation genom att ge 

instruktioner som till exempel ”att hålla upp en kjol”, men sällan bjöd vårdaren in patienten 

till konversation eller att delta i påklädningen och i dessa situationer utan sång hade både 

patient och vårdare väldigt lite ögonkontakt med varandra (a.a.).  

 

Götell et al. (2007) fann att när sång var involverad i omvårdnadsarbetet blev stämningen 

mellan patient och vårdare högtidlig, allvarlig och uppriktig. Patienten lyssnade uppmärksamt 

och uttryckte glädje. Patienten varken skrek eller uttryckte aggressivitet. När patienten talade 

lät rösten avslappnad. Vårdarens sång ökade patientens medvetenhet om vad som pågick och 

samarbetet ökade mellan patient och vårdare. Det blev en ömsesidig interaktion mellan patient 

och vårdare i samband med att vårdare sjöng jämfört med intervention med bakgrundsmusik 

eller ingen musik alls. 

 

Marmstål Hammar et al. (2010a) fann att under sångterapi blev patienten mer närvarande i 

situationen och vårdaren bemötte patienten som en hel människa som bjöds in i samtalen och 

de hade ofta ögonkontakt. När vårdare sjöng, visslade eller nynnade i omvårdnadsarbetet 

reagerade patienten med att svara verbalt med flera meningar vilket inte kunde ses när 

sångterapi inte användes. 

 

Bakgrundsmusik 

Bakgrundsmusik som innebar att det vanliga omvårdnadsarbetet pågick med musik i 

bakgrunden. Situationer videoinspelades med fokus på om patienten uttryckte högljudda 

känslor under den verbala kommunikationen när bakgrundmusik spelades (Marmstål et al., 

2010a). Metoden jämfördes med vårdsituationer utan bakgrundsmusik. Det visade sig att 

vårdare undvek att kommunicera med patienten under ”vanliga” omvårdnadsarbetet och de 
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sökte sällan ögonkontakt utan fokuserade på att få patienten klädd utan att samarbeta med 

patienten (a.a.). 

 

Götell et al. (2007) fann att när bakgrundsmusik spelades under omvårdnadsarbetet uppstod 

en ömsesidig lekfullhet och patientens känslor och stämningsläge förändrades. Patienten blev 

mycket mer uttrycksfull och positiva känslor dominerade. Under dessa sessioner uttryckte 

ingen patient aggression mot någon vårdare. Däremot fanns det en sorglöshet hos patienten. 

 

Vårdare upptäckte att efter interventionen med musik blev en del patienter mer 

uppmärksammade på sig själva och sitt utseende. En patient hade sett sig själv i spegeln och 

börjat kamma sitt hår efter att vårdaren redan gjort det eftersom hon ville ha det på ett annat 

sätt. En annan av patienterna som deltog i studien märkte sin egen spegelbild och skämtade 

om den (Marmstål Hammar et al., 2010a). Att borsta sina tänder kunde vara ett jobbigt 

moment för många patienter eftersom en del hade svårt att öppna munnen eller bet tag i 

tandborsten. Med musik visade det sig vara lättare att borsta tänderna och patienten lät 

vårdaren hjälpa till utan att kämpa emot (a.a.). 

 

Marmstål Hammar et al. (2010a) fann att under omvårdnadsarbetet med musik som spelades i 

bakgrunden blev vårdare intresserade av att kommunicera och ville ha patientens 

engagemang, och vårdare sjöng spontant för eller tillsammans med patienten. När vårdare 

sjöng blev patienten mer engagerad och avslappnad. Götell et al. (2007) fann att utan 

bakgrundsmusik svarade patienten med svag, monoton röst och förmedlade en känsla av 

apati, tröghet, förvirring och irritation. Uttrycken som patienten förmedlade verkade 

osammanhängande och mycket kortare än vad som är typiskt i kommunikation mellan 

människor. Men när bakgrundsmusik spelades förstärktes patientens initiativförmåga. 

Patientens känslor och stämningsläge förändrades som visade sig i att patienten blev mycket 

mer uttrycksfull i form av positiva känslor som dominerade, där de bland annat visade glädje. 

Patienten blev därmed mer aktiv och hade lättare att bli förstådd och att utföra rörelser (a.a). 

 

Sång och musik  

Interventionen med sång och musik innefattade att det både spelades bakgrundsmusik och att 

personalen sjöng med i de texter som spelades i bakgrunden. Interventionen jämfördes med 

vårdsituationer utan sång och musik (Marmstål et al., 2010a). Marmstål Hammar et al. 

(2010b) fann att under morgonvårdsarbetet bestod den verbala kommunikationen mellan 

vårdare och patient i att vårdaren sjöng för patienten. Vid den icke verbala kommunikationen 

visade vårdaren vad som skulle göras genom kroppsrörelser och genom ögonkontakt. 

Kommunikationen mellan vårdare och patient liknades vid när två jämlika personer 

samtalade. I samband med att det spelades musik med låtar de kände igen sjöng gärna flera 

patienter med i texterna (a.a.). 

 

Marmstål Hammar et al. (2010b) visade att med musikens hjälp förbättrades patientens 

motorik. När patienten kände takten i musiken tog patienten eget initiativ till rörelser. Några 

av patienterna började tvätta sig eller försökte klä av eller klä på sig utan att bli uppmanade att 

göra detta. En vårdare uttryckte att sången gjorde det lättare för patienten att förstå vad som 

skulle göras. Till exempel tog en av patienterna helt plötsligt en tvättlapp och började tvätta 

sina händer, vilket aldrig denna patient tidigare gjort. Takten i de olika sångerna hjälpte 

patienten att röra sig lättare vilket var positivt resultat eftersom motoriken är betydelsefull. 

Det var även lättare för patienten att ställa sig upp. Vårdare noterade även att patienten 

förflyttade sig med ökad styrka i samband med musik. Patientens självförtroende ökade 
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dessutom när musik spelades. Patienten blev mer aktiv och tog eget initiativ. Med musikens 

hjälp visade patienten sig bli mer avslappnad (a.a.). 

 

Marmstål Hammar et al. (2010b) fann att sammantaget svarade patienten på vårdarens 

kommunikation genom att vara aktiv och delaktig i samband med omvårdnadsarbetet. 

Patienten visade sig även vara mer avslappnad än tidigare. Ögonkontakten var tät mellan 

patienten och vårdaren. När vårdaren bjöd in patienten till kommunikation reagerade 

patienten aktivt, vårdaren sjöng samtidigt som hon visade upp patientens kläder. Patienten 

svarade aktivt genom att lyfta upp sina armar och försökte sätta på sig en T-shirt. När 

vårdaren och patienten kommunicerade ömsesidigt visade patienten avkoppling och 

välbefinnande.  

 

Kommunikationshjälpmedel 

Talking Mats (TM) 

Murphy, Gray, Van Achterberg, Wykes, och Cox, (2010) fann att Talking Mats var ett låg 

teknologiskt kommunikationsverktyg som bestod av en strukturerad matta med bildsymboler 

som skulle placeras ut på mattan och en konversation skulle därigenom framskrida. Metoden 

jämfördes med vanlig kommunikation med personer med demens. 

 

Murphy et al. (2010) hade i flera interventionsstudier prövat Talking Mats för att underlätta 

kommunikationen för personer med demenssjukdom. Talking Mats visade sig vara ett 

effektivt kommunikationsverktyg för människor med demenssjukdom. Att minnas är en del 

av att bevara sin personlighet vilket Talking Mats visade sig vara behjälpligt med. Talking 

Mats hjälpte även till att hjälpa personer med demens att minnas vad omgivning hade sagt 

(a.a.). 

 

Oliver, Murphy och Cox (2010) fann att Talking Mats var behjälplig i att människor med 

demens lättare skulle kunna uttrycka sina åsikter om sitt välbefinnande men även vara ett 

redskap till att förbättra kommunikation och vårdkvalitet för personer med demens. Talking 

Mats hjälpte människor med demens och anhörigvårdare att diskutera och hantera det dagliga 

livet (a.a.).  

 

Murphy et al. (2010) studerade tre olika samtalsintervjuer, dels ostrukturerat samtal som 

innebar att enkla frågor ställdes till patienten om de till exempel kunde berätta vad de tyckte 

om eller inte tyckte om. Strukturerat samtal som innebar att varje ämne var uppdelat i ett antal 

alternativ som diskuterades i slumpmässig ordning. Slutligen Talking Mats som liknande den 

strukturerade samtalsintervju men här var ämnena omvandlade till visuella symboler som 

placerades på en visuell skala (matta). Interventionerna med Talking Mats, ostrukturerat 

samtal och strukturerade samtal jämfördes med ordinär kommunikation med personer med 

demens utan Talking Mats (a.a.). 

 

Talking Mats visade sig vara mer effektiv än både strukturerat och ostrukturerat samtal i att 

låta människor med demenssjukdom kommunicera sina åsikter. Talking Mats förbättrade även 

patientens välbefinnande, som visade sig genom att Talking Mats ökade även patientens 

engagemang och förståelse gentemot vårdaren och patienten hade lättare att förstå vad 

vårdaren sa. Dessa förbättringar var särskilt tydliga hos personer med medelsvår och eller svår 

demens (Murphy et al., 2010).  
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Enligt Murphy et al. (2010) förbättrade Talking Mats kommunikationen då vårdaren använde 

detta verktyg med patienter med demenssjukdom för att hjälpa dem att uttrycka sina åsikter. 

Arbetssättet underlättade för vårdaren vid bland annat vårdplaneringar där en kopia av vad 

patienten hade uttryckt i dessa bildsymboler togs med.  

 

Murphy et al. (2010) fann att användningen av Talking Mats som hjälpmedel gav ökad 

förståelse för hur mycket av vardagslivet patienten fortfarande kunde hantera, och att 

patienten kunde identifiera vilka områden han eller hon behövde hjälp med. Vårdaren fick 

även en ökad förståelse för patientens åsikter samtidigt som vårdarens egna åsikter blev hörda 

av patienten. Detta ledde till ökat välbefinnande för patienten som fick en mer positiv 

inställning till sin vård. Det allra viktigaste med Talking Mats var att relationen mellan 

vårdaren och patienten förbättrades. Det framkom även att vårdaren och patienten behövde 

hjälp med praktiska frågor som handlade om bland annat ekonomi eller att hitta sätt för att 

patienten skulle ta sin medicin regelbundet (a.a.). 

 

Dockterapi 

James, Mackenzie och Mukaetova-Ladinska (2006) har använt dockterapi som är en metod 

för personer med demenssjukdom där patienten får välja antingen en docka eller en nallebjörn 

för att uttrycka eller underlätta sin kommunikation. Interventionen med dockterapi jämfördes 

med kommunikation utan docka eller nallebjörn. James et al. (2006) kom fram till att dockor 

kunde underlätta kommunikationen genom att patienten kunde uttrycka sig genom 

användandet av docka eller nallebjörn. Detta var särskilt tydligt om patienten var 

tillbakadragen, deprimerad eller saknade förmåga att kommunicera verbalt. Effekterna blev 

att patienten kunde uttrycka sig genom att visa med dockorna vad de önskade. Dockorna 

gjorde att patienten ökade sin verbala eller icke verbala kommunikation. Patienten visade mer 

positiva känslor. Användandet av docka eller nallebjörn bidrog till att ångest, förvirring och 

oro minskade (a.a.). 

 

James et al. (2006) kom fram till att det inte fanns några klara bevis om dessa effekter helt 

berodde på dockanvändandet i jämförelse med effekter hos andra patienter som inte använde 

dockor. Två väninnor började bråka sinsemellan om dessa dockor.  En av de två trodde att den 

andre tagit hennes docka och det slutade med att den ena sa att hon aldrig mer skulle tala med 

väninnan. James et al. (2006) fann att en patient ansåg att dockan var hennes barn och till och 

med namngav dockan med ett av sina egna barns namn. Denna patient vägrade att sova i sin 

säng när natten kom för att ”barnet” (dockan) skulle sova i hennes säng. 

 

Användandet av dockor skapade reaktioner från en del vårdare men även en del anhöriga som 

tyckte att det var opassande att deras anhörig ”lekte” med dockor, det passade enbart till barn. 

James et al. (2006) ansåg att användandet av dockor kunde främja taktil massage genom att 

patienten berörde dockorna som ett litet barn som väckte känslor från förr när patienten tog 

hand om sina egna barn vilket ökade patientens självkänsla genom att patienten kände sig 

behövd. 

 

Andliga symboler 

Powers och Watson (2011) har prövat en metod med andliga symboler där synliga religiösa 

symboler i samtalen med personer med demenssjukdom används. Interventionen med andliga 

symboler jämfördes med omvårdnad utan dessa andliga symboler. Powers och Watsons 

(2011) intervention visade att en ökad självmedvetenhet framkom genom att patienten kunde 
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uppleva emotionella minnen ifrån det andliga. Samtal där andliga symboler användes visade 

sig gynna patienten som bodde på särskilt boende men att vårdaren inte alltid var behjälplig i 

att samtala och ge andligt stöd även om de flesta ansåg att det hade en lugnande och en 

tröstande effekt på patienten. Samtal med anliga symboler förde glädje och njutning med sig 

och minskade ångest. Samtal om synliga religiösa symboler ledde ofta till barndomsminnen 

av rituella ceremonier som fortfarande var meningsfulla. Många uppgav att de bad, några läste 

Bibeln eller böcker om olika böner och några läste Koranen. Musik, naturen, fester, semester 

och sociala relationer var exempel på andra uttryck för andlighet (a.a.). 

 

Icke verbal interaktion 

Adaptiv interaktion 

Ellis och Astell (2010) har använt adaptiv interaktion (AI) som är en metod för att 

kommunicera med människor med svåra kommunikationsproblem. Metoden bygger på att 

man ska fokusera på ansiktsuttryck, kommunicera känslor, ljud och ögonblick. Enligt Ellis 

och Astell (2010) går metoden ut på att "lära sig ett nytt språk" av människor som är icke-

verbala. Demenssjuka personer har kvar kommunikationssätt som inte är verbala, till exempel 

kroppsrörelser, ljud och mimik. Dessa kommunikationssätt tillhör de grundläggande sociala 

förmågorna som man använder sig av i AI. Att svara demenssjuka personer på ett välbekant 

sätt är av betydelse och genom imitation och lyhördhet utvecklas ett gemensamt icke- verbalt 

språk. Denna intervention jämfördes med användandet av verbal kommunikation (a.a.). 

 

När vårdare och patient använde sig av AI ledde det till en nära relation mellan vårdare och 

patient utan att verbalt tal användes. Nya möjligheter till kommunikation öppnades upp med 

hjälp av andra kommunikationsvägar än talet och det fanns potential för vårdaren att få 

kontakt och föra en dialog med den demenssjuka personen (Ellis & Astell., 2010). 

 

Taktil massage 

I Suzukis et al. (2010) interventionsstudie gavs taktil massage i 6 veckor till en grupp 

personer med demenssjukdom totalt 30 gånger. Varje tillfälle med taktil massage varade i 20 

minuter. Interventionen jämfördes med en likvärdig kontrollgrupp som enbart fick omvårdnad 

utan taktil massage. 

 

Suzuki et al. (2010) fann att taktil massage visade sig främja relationen mellan vårdare och 

patient genom att en fördjupad ömsesidig förståelse uppstod mellan dem. Taktil massage 

förbättrade cirkulationen och ökade de motoriska funktionerna hos de patienter som fick taktil 

massage. Efter ungefär fyra veckor av interventionen berättade en patient som fick taktil 

massage att cirkulationen i hennes händer blev bättre och hon upplevde att det var skönt att ha 

varma händer. En äldre kvinna med alzheimers sjukdom var i behov av hjälp vid bland annat 

måltider, toalettbesök, bad och hon använde rullstol. Tidigare vägrade hon att äta och gjorde 

motstånd mot all vård. Patienten kunde endast svara på enkla frågor och ofta talade hon för 

sig själv. Att ha en konversation med henne fungerade inte enligt vårdare. När taktil massage 

genomfördes började hon reagera genom att ibland ge sin hand till vårdaren. Hon hade även 

klappat vårdaren på kinden och sagt ”du börjar bli bra på det här” (Suzuki et al., 2010, s.685).  

En annan kvinna med vaskulär demens visade BPSD-symtom i form av fysisk och verbal 

aggression. Vårdare ansåg det vara svårt att få en positiv interaktion med henne. Efter att 

patient fått taktil massage uttryckte patienten glädje och hon blev mottaglig för kontakt med 
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vårdare och hon började tala oavbrutet. Dessutom blev hon mer avslappnad, lugn och det gick 

att interagera med henne (a.a.).  

 

Suzuki et al. (2010) kom fram till att taktil massage hade en betydelsefull effekt på 

patienterna. Testresultat visade att gruppen som fick taktil massage fick mindre stressvärden i 

jämförelse med kontrollgruppen (den fysiologiska stressen mättes med hjälp av 

salivglykoprotein, CGA). Suzuki et al. (2010) kom fram till att patienter som fick taktil 

massage blev lugnare, hade mindre vanföreställningar, ångest och fobier. Självmordstankar 

och aggressivitet minskade och även rytmstörningar avtog. Många deltagare upplevde mindre 

sömnproblem. En patient brukade alltid vakna på nätterna men efter taktil massage sov hon 

hela nätterna igenom vilket hon själv trodde berodde på massagen. Under interventionen 

kunde flera patienter som deltog i studien sova hela natten. Taktil massage främjade 

relationen mellan vårdare och patient genom att en fördjupad ömsesidig förståelse uppstod 

mellan parterna. Taktil massage visade sig vara ett kommunikationsverktyg som förstärkte 

relationen mellan patient och vårdare. Den mänskliga beröringen gav patienten bättre 

förtroende för sin vårdare. Mänsklig fysisk kontakt bryter skyddsbarriärer som finns hos alla 

människor, det betyder att även vårdaren öppnar sig för patienten och ömsesidig förståelse 

skapas. Vårdaren fick motivation till att ge vård genom användandet av taktil massage som 

visade sig även ge vårdaren ökad sinnesro.(a.a.). 

 

Skovdahl, Sörlie och Kihlgren (2007) använde sig av vårdare som fått teoretisk och praktisk 

utbildning i hur man använder taktil massage. Fem demenssjuka personer med BPSD- 

symtom fick daglig taktil massage. Interventionen varade i 28 veckor. Skovdahl et al. (2007) 

fann att taktil massage gav alla patienter positiva upplevelser och avkoppling. I början kunde 

patienter tycka att det var olustigt att vårdare tog på dem. Men det gick bättre för varje gång 

och varje patient kände sig mer och mer trygg i att bli berörd med taktil massage. Vårdare 

anpassade sig efter individens önskemål om var och när massagen skulle ges. Tilliten och 

närheten till vårdaren ökade och relationen blev starkare. Ibland var vårdaren ändå tvungen att 

avbryta massagen då patienten hade svårt att fokusera på massagen på grund av till exempel 

rastlöshet. Patienten kunde då istället uppleva att massagen var störande, men oftast 

upplevdes massagen som avslappnande och många patienter somnade (a.a.).   

 

Skovdahl et al. (2007) skriver om en 79- årig man med alzheimers sjukdom som visade 

BPSD- symtom i form av rastlöshet och oro och som hade svårt att koppla av. Denne patient 

reagerade mycket positivt på taktil massage och uttryckte glädje flera gånger. Bland annat 

skrek han av glädje när hans vårdare frågade honom om han ville ha taktil massage. Efter ca 4 

veckor stängde patienten sina ögon direkt när han lade sig på sin säng. Han somnade nästan 

varje gång efter taktil massage. Vårdare upplevde detta som positivt och att den taktila 

massagen fungerade mycket bra. Även den verbala kommunikationen förbättrades. Skovdahl 

et al. (2007) fann dessutom att en 73 årig man som hade en förlamning i benen kunde flytta 

lite på dessa efter 26 veckor med taktil massage. Fötterna hade även blivit varmare. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande arbete var att beskriva sambandet mellan metoder för kommunikation 

i omvårdnaden av personer med demenssjukdom och observerbara effekter på välbefinnandet. 
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Som metodlitteratur användes Willman et al (2006), för att de beskriver denna metod på ett 

bra sätt som var lätt att tillämpa.  

 

Vi sökte artiklar tidigt i processen för att se hur utbudet var utifrån vårt valda ämne. Det var 

svårt i början att få fram specifika artiklar som stämde överens med syfte och frågeställning. 

Sökning av litteratur utgicks ifrån syfte och frågeställning, och gjordes ur databaserna Cinahl, 

Medline och Pubmed. Dessa databaser valdes främst på grund av att de publicerar 

vetenskapliga artiklar inom omvårdnad (Willman et al., 2006). Sökordet dementia gav många 

träffar men i kombination med flera sökord blev mängden träffar hanterbar. Det är viktigt att 

kombinera olika sökord för att finna så många artiklar som möjligt (Willman et. al., 2006) En 

utvidgad sökning i fler databaser och att utöka publiceringsåren hade kanske gett ett annat 

sökresultat. 

 

De 10 artiklar som valdes ut bedömdes vara relevanta för vårt arbete. Artiklarna var 

publicerade mellan år 2006-2011 och denna begränsning kan ha påverkat resultatet. 

Artiklarna valdes utifrån studiens syfte och genom att läsa abstract. Artiklarna har varit 

skrivna på engelska och kan därför ha översatts och tolkats fel av författarna. För att minimera 

feltolkningar har översättningen gjorts så noggrann som möjligt av författarna både 

tillsammans men även separat. 

 

Övervägande granskade artiklar är kvalitativa och om fler kvantitativa artiklar granskats 

kanske en annan vinkel framkommit av studien. 

 

Enligt Willman et. al. (2006) ska det tydligt framgå vilka som deltagit i undersökningen, att 

interventionen är tydligt beskriven, forskningsfrågan är klart och tydligt formulerad och att 

interventions effekter och resultat är väl beskrivna. Bjereld et al. (2010) betonar att forskare 

använder sig i dagsläget av en metodologi som innehåller både kvalitativa och kvantitativa 

inslag. Det innebär att inte den ena metoden sätts framför den andra, utan det är det 

metodologiska tänkandet som blir centralt.  

 

I föreliggande studie har vi använt oss av både kvalitativa och kvantitativa studier som 

undersökningsmaterial i vår litteraturöversikt. Den vetenskapliga grunden vilar sig på dessa 

artiklar. Vi har läst igenom artiklarna flertalet gånger och tolkat dessa efter bästa förmåga. 

Detta för att översikten ska återge en så korrekt bild som möjligt. Författarna har en 

gemensam tolkning av begrepp och innehåll i de analyserade artiklarna. Författarna har 

kommit fram till att artiklarnas validitet och reliabilitet är relevanta och tillförlitliga och avser 

det som var studiernas syfte. I metoderna Talking Mats och metoderna som handlar om musik 

ökar trovärdigheten i resultatet eftersom vi har fler än en artikel som styrker samma resultat.  

 

Forskningsetiken är svår att ta ställning till huruvida forskarna har kunnat fråga personerna i 

studierna som är demenssjuka om de vill delta eller inte i deras undersökningar. Enligt 

Socialstyrelsen (2010) måste kommunikation anpassas efter den demenssjukes förmåga att 

förstå och att ta till sig information. I vår studie har personerna med demens informerats och 

deras närstående har erhållit såväl muntlig som skriftlig information. Enligt SFS, lag 

2003:460 § 2 kräver vår studie inte etisk prövning. 
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Resultatdiskussion  

Ökad verbal och icke verbal kommunikation 

I resultatet framkommer det att musikterapi leder till ökad verbal och icke verbal 

kommunikation mellan personer med demens och vårdare. Enligt Engström och Götell (2011) 

är vårdaren mer intresserad av att kommunicera med patienten när musik spelas och sjunger 

gärna för eller tillsammans med patienten. Engström och Götell (2011) fann även att vårdaren 

är mer positiv med musikens hjälp och detta leder i sin tur till ett bättre omhändertagande med 

ett ömsesidigt engagemang, som gör patienten mer avslappnad och engagerad. Även 

musikens rytm hjälper patienten att slappna av och gör så att kommunikationen underlättas 

(a.a.).  

 

Enligt Wall och Duffy (2009) förbättras kommunikationen avsevärt genom användandet av 

musikterapi, framförallt mellan vårdare och den demenssjuke. Enligt Eriksson (1995) är 

kommunikationen viktig för den demenssjuka personens hälsa och har stor betydelse för att 

skapa en lugn miljö vilket den demenssjuka personen har stort behov av. Personer med 

demens saknar vissa sociala förmågor. Därför anser vi att det är viktigt med kompetent 

personal som har god kunskap, tålamod och förståelse för patienten. I resultatet framgår 

tydligt att musik har en lugnande effekt på patienten. Så vi tycker att musik borde användas 

mer i vardagen på demensboende. En sådan enkel sak som att låta radion vara på i 

bakgrunden kan göra stor skillnad. 

 

Att ge personer med demensproblem en trygg miljö innebär bland annat att vårdpersonalen är 

medveten om kommunikationens betydelse för dessa personers hälsa. Därför är det av vikt att 

diskutera hur medveten vårdpersonalen är angående kommunikation och dess betydelse i 

olika vårdsituationer. 

 

Cars och Zander (2006) skriver om att ha ett jagstödjande förhållningssätt. Vårdaren ska 

stödja patienten genom motivering och uppmuntran till att använda sina förmågor för att 

bibehålla dessa. Som vårdare måste man alltså anpassa sin hjälp till varje individ. Edberg 

(2008) menar att om vården anpassas så att den ska passa varje enskildes behov och önskemål 

leder det till ökat välbefinnande. Är det så i verkligheten? Vi tror att många vårdare har det 

målet, men att ekonomiska brister inom vården inte ger utrymme till att ge individanpassad 

vård. I användandet av Talkning Mats framkom det hur viktigt det är med ett stödjande 

förhållningssätt. Att patienten ges tid att tänka utan att vårdaren tar över, ska hjälpa patienten 

att behålla eller till och med att förbättra sin kommunikation så att de kan föra fram sina 

åsikter (Murphy et al., 2007). Talking Mats är en framgångsrik metod men tidskrävande. Att 

metoden är tidskrävande kan vara en anledning till varför metoden inte ges mycket utrymme 

inom vården. Man kan även diskutera om personalen har fått tillräcklig utbildning i hur de 

kan använda sig av metoden på ett lämpligt sätt som gynnar patienten. 

 

Personcentrerad omvårdnad, samt utbildning av vårdpersonal är enligt nationella riktlinjer för 

demenssjukdom (Socialstyrelsen 2010) viktiga aspekter för en god vård och omsorg vid 

demenssjukdom. Att det genomförs olika utbildningar av Hälso- och sjukvården samt 

socialtjänsten för att förbättra omvårdnaden och att höja personalens kompetens ser vi som 

oerhört betydelsefullt för att demenssjuka ska uppleva en så god livskvalitet som möjligt. 

Detta anser vi är en del i sjuksköterskans yrkesroll att förkovra sig i men även att handleda 

och utbilda övrig vårdpersonal. Det är betydelsefullt att få utbildning i att demenssjuka 

personer har olika omvårdnadsbehov.  
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Skog (2009) anser att vårdaren bör se patienten bakom sjukdomen. En god omvårdnad ges 

genom att vårdaren iakttar och tolkar patientens reaktioner. Vårdaren bör vara lyhörd och 

beredd att ompröva sin tolkning och handling utefter patientens reaktion. Detta är precis vad 

adaptiv interaktion bygger på. I adaptiv interaktion är man lyhörd för patientens sätt att 

kommunicera, man ska upptäcka små tecken som till exempel ansiktsuttryck, ljud, 

kroppsrörelser och ögonkast mm. Eftersom demenssjuka personer har kvar 

kommunikationsverktyg som inte är verbala, bygger man ett nytt språk av andra 

kommunikativa möjligheter. Man använder sig då av patientens resurser och intressen för att 

hitta ett gemensamt språk (Ellis & Astell 2010).  

 

Genom att upprätthålla social interaktion med andra främjas självmedvetenheten och 

personligheten bevaras vilket är sjuksköterskans ansvar att hjälpa den demenssjuke att göra. 

Det är även betydelsefullt att diskutera hur den dementes autonomi bibehålls, hur 

sjuksköterskor kommunicerar med personen med demens. Det är av vikt att sjuksköterskan 

använder ett kommunikationssätt så att sjuksköterskan förstår vad han eller hon tänker, känner 

eller upplever. 

 

Enligt James et al. (2006) kan dockterapi användas som en terapeutisk metod för personer 

med demenssjukdom där de använder antingen en docka eller en nallebjörn för att uttrycka 

eller underlätta sin kommunikation. Att anhöriga och en del vårdare reagerar när patienterna 

använder dockor är förståligt, därför är det betydelsefullt att vi som sjuksköterskor motiverar 

för anhöriga och vårdpersonal att metoden för att använda dockor eller nallebjörnar har en 

vetenskaplig grund och att metoden har en positiv effekt på patienternas välbefinnande. Att ha 

en nallebjörn eller docka som prydnad på sängen eller att den finns med i sängen när de sover 

ger trygghet, men att använda dockan i deras vardag och att ta hand om den som ett barn kan 

resultera i ett måste och ett krav som tar upp för stor del av deras tid men kan samtidigt 

motivera patienten till ökad aktivitet.  

 

Svanström (2009) menar att livsvärlden är den värld vi själva upplever. Det är en subjektiv 

upplevelse som kan delas med andra. Även om det är svårt att förstå demenssjukas livsvärld 

anser vi att man måste respektera den. Om en demenssjuk använder sig av dockor och verkar 

må bra av detta så finns det ingen anledning att ta bort dockan, utan istället ge patienten 

utrymme att skapa sin egna subjektiva värld. Vårdpersonal kan ingå i deras livsvärld utan att 

alltid ställa fakta till rätta. Vi menar att till exempel om en patient tror att en docka är dennes 

son och verkar må bra av att vårda dockan men att vi vet att dockan är en docka och sonen 

eventuellt avlidit, så är det onödigt att ställa fakta tillrätta och låta den demenssjuka uppleva 

sorg upprepade gånger.  

 

Relation 

Taktil massage främjar relationen mellan patient och vårdare. Vårdare mår bra av att ge 

massage, vilket leder till ett bättre omhändertagande (Suzuki et al, 2010). Enligt Malmsten 

(2008) och Kärrman och Olofsson (2008) ger effekten av beröring inte bara positiv effekt på 

patienten utan också på vårdaren som blir berörd och känner sig trygg när hon märker att 

massagen ger positiv respons. I Suzuki et al. (2010) åskådliggörs att taktil massage främjar 

relationen mellan vårdare och patient genom ömsesidig förståelse mellan parterna. Att göra 

något tillsammans är för relationen. Detta är betydelsefulla effekter som ska diskuteras anser 

vi eftersom en god relation leder till tillit som kan främja välbefinnandet. Precis som 
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Malmsten (2008) beskriver är inte beröring enbart en envägskommunikation, utan vårdaren 

själv blir berörd, när hon märker att effekten av beröringen av hennes händer ger effekt och 

hon når fram till sin patient. Det blir då en förstärkt relation. 

 

Enligt Wall och Duffy (2009) har bakgrunds musik och att vårdare sjunger för eller 

tillsammans med patienten positiva effekter för relationen mellan vårdare och patient.  

En förklaring till den förbättrade relationen är att musiken påverkar patienternas beteenden på 

ett positivt sätt. Musik har en positiv effekt på aggressivitet, oro och förvirringstillstånd som 

visar sig i form av att patienterna blir lugnare, mer avslappnade och de blir mer delaktiga i 

situationerna (Götell et al., (2007). Marmstål Hammar et al. (2010b) anser att även vårdaren 

blir mindre stressad och därför får en bättre förmåga att ta hand om sin patient. Att diskutera 

dessa positiva effekter av musik är betydelsefullt eftersom negativa tillstånd så som att vara 

arg, orolig eller förvirrad påverkar kroppen både fysiskt och psykiskt på ett negativt sätt. Att 

kunna lindra detta genom att sjunga eller att lyssna på radion är en enkel åtgärd och leder till 

ökat välbefinnande hos patienten. 

 

När personer med demens inte längre känner igen sina anhöriga påverkar detta deras känsla 

av trygghet och livsvärlden blir då subjektiv (Svanström, 2009). Känslan av ensamhet ökar i 

samband med att hemmet förlorar sin trygghet. Svanström (2009) menar att personer med 

demens inte överlever utan en partner eller vårdare. Det är därför av vikt att sjuksköterskan tar 

reda på den demenssjukes omvårdnadsbehov och vilka insatser han eller hon är i behov av. 

Att det alltid finns människor kring personer med demens är avgörande för den demenssjukes 

överlevnad.  

 

Måna om sitt utseende 

I resultatet framkom att personer med demenssjukdomar är mer uppmärksammade på sig 

själva och sitt utseende med hjälp av musik. De upptäcker sig själva i speglar och blir mer 

måna om att de ska se fina ut (Marmstål Hammar et al., 2010a). Att man bryr sig om sitt 

utseende ser vi som ett tydligt tecken på ökat välbefinnande och är ett intressant resultat, för 

alla människor vill väl se bra och fräscha ut och det innefattar även personer med demens. 

 

Förbättrad motorik 

Vårdaren upptäcker att patienten får bättre motorik och tar mer initiativ till rörelser, börjar klä 

på och tvätta sig själv. Musiken gör det lättare för patienten att veta vad som ska hända i nästa 

steg (Marmstål Hammar et al., 2010b). Det kan vara takten i de olika sångerna som hjälper 

patienten att röra sig lättare. Att patientens rörelser är mer självsäkra beror till stor del av att 

dessa kommer naturligt som ett slags inprogrammerat flödesschema. Wall och Duffy (2009) 

beskriver att musiken återställer kognitiva och motoriska funktioner och ger en övergripande 

förbättring på livskvaliteten. 

 

Resultatet visar att taktil massage förbättrar cirkulationen och ökar de motoriska funktionerna. 

En patient i Suzuki et al. (2010) studie upplever efter en tids regelbunden massage att 

händerna blir varmare och att nattsömnen blir bättre och patienten påstår själv att det är på 

grund av massagen. Det beskrivs även hur en man som tidigare varit förlamad i benen, efter 

några veckor med taktil massage kan röra lite på fötterna (Skovdahl et al., 2007). Kan det vara 

för att patienten själv tror på massagens positiva placebo effekt eller gör den verkligen nytta? 
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Resultatet visar att taktil massage verkligen gör nytta. Vårt resultat visar tydligt hur patienter 

som har svåra sociala handikapp öppnar upp sig och visar förbättringar på många olika plan. 

Vissa förbättrar sin kommunikation och andra motoriken. Det finns även en jämförelsegrupp 

som inte påvisar denna förbättring. 

  

Kärrman och Olofsson (2008) skriver om beröringssinnet. Detta sinne används för 

kommunikation innan andra sinnen utvecklas. Det är tänkvärt att personer med demens som 

förlorar stora delar av andra färdigheter i kommunikationen eventuellt använder en större del 

av beröringssinnet. De är därför mer känsliga för signaler som triggas igång när den taktila 

massagen aktiverar beröringsreceptorer. Kan detta vara ett sinne som inte är förstört av 

demenssjukdom? Detta kan vara ett kommunikationssätt som vårdare och patient förstår lika 

bra. Därför är beröring viktig i relationen mellan vårdare och demenssjuka patienter.  

 

Att få beröring kan vara ett behov hos äldre om man tar till exempel situationen med den äldre 

damen med alzheimers sjukdom som tidigare gjort motstånd mot all vård trots att hon var i 

behov av hjälp vid bland annat måltider, toalettbesök, bad och vid förflyttning. När taktil 

massage ska genomföras börjar hon självmant sträcka fram sin hand när det är dags. Hon har 

även klappat personalen på kinden och sagt ”du börjar bli bra på det här” (Suzuki et al., 

s.685). Detta visar på tydliga framsteg hos henne och att behandlingen är fruktsam. Hennes 

framsteg beror på att hennes behov av beröring blir tillfredsställd och därmed upplever hon 

välbefinnande. Det är säkert en kombination av att i samband med taktil massage stimuleras 

beröringscellerna och att cirkulationen ökar samt att hon känner njutning, närhet och därmed 

upplever välbefinnande. 

 

I resultatet framkommer det att taktil massage ger minskad psykologisk stress och patienten 

blir lugnare (Suzuki et al., 2010). Vanföreställningar, fobier, självmordstankar och 

aggressivitet minskar, även motorisk oro minskar och många patienter upplever mindre 

sömnproblem. Många personer med BPSD-symtom skulle kunna uppleva större 

välbefinnande om de gavs möjlighet till taktil massage. Kärrman och Olofsson (2008) 

beskriver att massage aktiverar beröringsreceptorer som ser till att personen får tillgång till 

oxytocinsystemet. När resultaten av dessa studier påvisar att många människor gynnas av 

taktil massage är det förunderligt att inte denna metod används mer kontinuerligt framförallt 

inom äldrevården. Vi är medvetna om att det finns ekonomiska brister inom vården och det 

kan diskuteras hur stor roll ekonomin spelar in. Vi tror att det kan leda till att personalen inte 

har den tid de behöver för att utföra sitt arbete till fullo. 

 

Välbefinnande 

Vid BPSD-symtom är det vanligt att patienten exempelvis visar aggressivitet, skriker, är 

agiterad, svär, har ett inadekvat beteende eller vandrar omkring (Rundgren & Dehlin, 2010). 

Med taktil massage lindras dessa symtom. Patienten känner sig trygg och mer avslappnad 

(Skovdahl et al., 2007). Ett annat exempel på individanpassning som är viktig är att vårdaren 

anpassar den taktila massagen efter individens önskemål om vart och när massagen ska ges. 

För att massagen ska öka välbefinnandet och inte skapa oro (Skovdahl et al., 2007). Flera 

patienter är glada efter taktil massage eftersom de kan sova hela natten. 

 

En deltagare i Suzuki et al. (2010) studie visar ett aggressivt beteende både verbalt och fysiskt 

och har svårt att interagera med vårdare. Efter behandling med taktil massage upplever dock 

vårdare en större social interaktion med kvinnan. Kvinnan uttrycker även ökat välbefinnande 
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genom att visa glädje. Dessa effekter anser vi påvisar att beröring är betydelsefullt för alla 

människor. Det uppkommer ett ömsesidigt välbefinnande hos både vårdaren och patienten när 

vårdaren sjunger, nynnar eller visslar. I Murphy och Grays (2007) studie ler och skrattar båda 

parterna och har ögonkontakt nästan hela tiden. Ibland instämmer patienten i sångtexterna när 

vårdaren sjunger. Vårdare och patient verkar mer glada när de uttrycker ömsesidig värme och 

lekfullhet och är som två jämlika personer (Murphy et al., 2007). När denna ömsesidiga 

värme uppstår blir patienten avslappnad och upplevs som mer välmående (Marmstål Hammar 

et al., 2010b).  

 

I studien av Borch och Hillervik (2005) upplever patienter kroppslig beröring i omvårdnaden 

som både positiv och negativ. De positiva upplevelserna innebär att personerna känner sig 

trygga, blir sedda och upplever välbefinnande. Genom att både ge och få taktil massage 

upplever både vårdare och patient att de mår bättre. Patienterna får bland annat mindre 

självmordstankar, mindre aggressivt beteende och sover bättre på nätterna. 

 

Som sjuksköterska ska man vara uppdaterad om ny forskning och nya metoder. Vi anser att 

det är betydelsefullt att även dessa metoder som kan främja välbefinnandet hos personer med 

demens tas på allvar och används mer inom vården. Som sjuksköterska ska man använda sig 

av samtliga metoder, informera och kräva utbildning inom dessa områden för att metoderna 

ska bli mer etablerade inom vården. 

 

Konklusion/praktiska implikationer  
Resultatet visar hur olika metoder för kommunikation i omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom kan användas för att främja deras välbefinnande. Det framkommer i 

resultatet olika gemensamma effekter från interventionerna så som ökad verbal och/eller icke 

verbal kommunikation, mindre aggressivitet, ökad uppmärksamhet och bättre 

kroppsuppfattning. Samtliga effekter leder till ökat välbefinnande. Dessa effekter var de som 

dominerade i studierna. Effekterna av musikterapi främjar vårdares välbefinnande vilket leder 

till ökat engagemang och kommunikationen mellan patient och vårdare förbättras. Att ha 

kunskap i musikterapi, kommunikationshjälpmedel och icke verbal interaktion är 

betydelsefullt för all vårdpersonal för att kunna förstå demenssjuka personer och för att kunna 

ge bästa möjliga omvårdnad. Resultatet visar att metoderna leder till ökat välbefinnande inte 

enbart hos patienter utan också hos vårdare.  

 

Dessa metoder kan sjuksköterskan använda sig av i demensvården, dels i relation med 

patienten men även i sin pedagogiska funktion genom att utbilda och handleda vårdpersonal. 

Att införa de beskrivna metoderna i omvårdnaden av personer med demens kan innebära en 

utmaning för sjuksköterskan men om denna kunskap finns bland vårdpersonal kommer mötet 

och omhändertagandet av den demenssjuke att bli optimal. 

 

Få interventionsstudier återfanns med metoder som dockterapi och andliga symboler, vilket 

tyder på att fler interventionsstudier med dessa metoder behöver genomföras för att bekräfta 

resultaten.  
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Tabell 2 Matris över undersökningsmaterialet

Författare Titel Tidskrift Land Syfte Urval Counterintervention Analysmetod Resultat 

Ellis,  Astell 

 

2010 

Communication 

and personhood in 

advanced dementia 
 

Healthcare 

Counselling & 

Psychotherapy 
Journal 

England, 

Irland 

Syftet med studien var att 

fortsätta att undersöka 

effektiviteten av ett 
gemensamt språk med en 

icke-verbal person med 

avancerad demens. 
 

 

Fallstudie på en 81-årig 

kvinna. Fallstudien har 

använt "standard samspel" 
frågor för jämförelse med 

adaptiv interaktion. 

Interventionen 

jämfördes med 

användning av verbala 
kommunikations 

metoder.   

 

Fall studie på 81-årig 

kvinna med avancerad 

demens som bodde på ett 
vårdhem. Därefter 

genomfördes en andra 

studie med en liten grupp 
av fem äldre personer. 

Resultaten tyder på att 

när talförmågan 

saknas, även vid 
mycket svår demens, 

kan kommunikation 

ske baserad på icke-
verbal kommunikation 

Götell, 

Brown, 

Ekman 

 
2007 

The influence of 

caregiver singing 

and background 

music on 
vocally expressed 

emotions and 

moods in dementia 
care: 

A qualitative 

analysis 

International 

Journal  of 

Nursing 

Studies 

Sverige Syftet med studien var att 

belysa känslouttryck och 

stämningar i 

kommunikationen mellan 
vårdgivare och personer med 

svår demens vid 

morgonrutiner med musik. 

Nio personer med svår 

demens som bodde på ett 

vårdhem i Sverige och fem 

professionella vårdgivare 
deltog i studien. 

Interventionen 

jämfördes med 

morgonrutiner utan 

musik. 

Kvalitativ innehållsanalys 

användes för att undersöka 

videoinspelade sessioner 

under morgonvård, med 
fokus på 

högljutt uttryckta känslor 

och stämningar under 
verbal kommunikation. 

Musiken förstärkte 

positiva känslor och 

minskade 

aggressivitet hos 
vårdare och patient. 

James, 
Mackenzie1, 

Mukaetova-

Ladinska 
 

2006 

 

Doll use in care 
homes for people 

with dementia 

 

Wiley 
InterScience 

England Syftat med att använda 
dockor/nallar som en del av en 

icke farmakologisk 

intervention var att se vilken 
effekt dock/nalle användandet 

har på personer med demens. 

  

33 blev tillfrågade. I 
studien ingick sedan tolv 

frivilliga kvinnor och två 

frivilliga män. Samtliga 
deltagare hade någon form 

av demenssjukdom.  

Interventionen 
jämfördes med vård 

utan docka och 

nallebjörns 
användning. 

 

Deltagarna Övervakades av 
två personal som 

antecknade och 

analyserade. Fem frågor 
skulle besvaras, aktivitet, 

upprördhet, upplevd lycka, 

interaktioner med andra 
och den upplevda effekten 

som dockan har haft. 

Resultatet visade på 
bättre välbefinnande 

för de patienter som 

valde att använde en 
leksak. 

Marmstål 
Hammar, 

Emami, 

Engström, 
Götell 

 

2010a 

Reactions of 
Persons with 

Dementia to 

Caregivers Singing 
in Morning Care 

Situations 

 

The Open 
Nursing 

Journal 

Sverige I denna studie undersöktes hur 
sång kan påverka patient och 

vårdare. 

Syftet var att beskriva hur 
patienter och vårdare uttrycker 

verbal och icke-verbal 

kommunikation under 
morgonrutiner med och utan 

sång.  

10 deltog i studien. Fem 
hade diagnosen 

Alzheimerssjukdom och 

fem hade vaskulärdemens.  
6 kvinnor och 4 män.  

 

Interventionen 
jämfördes med 

morgonrutiner utan 

sång. 

Videoinspelning användes 
för att filma morgonrutiner 

med och utan sång, för att 

sedan analyseras och 
jämföras. 

Effekten av sången 
blev bland annat 

minskad aggressivt 

beteende och att 
patienterna blev mer 

verbala.  

Marmstål 

Hammar, 

Emami,  

Engström, 
Götell 

 

2010b 

Communicating 

through caregiver 

singing during 

morning care 
situations in 

dementia care 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences 

Sverige Syftet med studien var att 

beskriva hur dementsjuka 

personer uttrycker sig i verbal 

och icke-verbal 
kommunikation och hur de har 

ögonkontakt under 

omvårdnadssituationer 
på morgonen med 

och utan sång. 

12 demenssjuka patienter 

valdes ut att delta i 

studien. Av dessa dog två 

under datainsamlingen. 
Fem av deltagarna 

diagnostiserade 

med Alzheimers sjukdom, 
och fem var 

diagnostiserade 

med vaskulär demens.  
 

Interventionen 

jämfördes med 

morgonrutiner utan 

sång. 

Morgonrutiner där 

vårdaren sjöng bekanta 

visor videofilmades och 

kvalitativ innehålls analys 
användes för att få fram 

data. 

Sången ledde till 

bättre samarbete 

mellan vårdare och 

patient. 
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Murphy,  

Gray,  van 

Achterberg, 
Wykes, Cox 

 

2010 

The 

effectiveness of 

the Talking Mats 
framework in 

helping people 

with dementia to 
express their 

views on well-

being. 

Dementia: 

The 

International 
Journal of 

Social 

Research and 
Practice. 

 

England, 

Irland 

Syftet med studien var att 

presentera resultaten av hur 

effektiv Talking Mats är för 
människor med demens. 

För att uttrycka åsikter om 

sitt välbefinnande i 
jämförelse med andra 

kommunikationssätt.  

I studien deltog 31 deltagare 

bosatta i centrala Skottland. 

Inklusionskriterierna var: att 
ha en bekräftad diagnos på 

demens men ändå uppfatta 

bild symboler, och att vara 
tillräckligt fysiskt aktiv. 

Deltagarnas ålder varierade 

från 54 till 90 år.  

Interventionen 

jämfördes med 

vardaglig 
kommunikation 

utan Talking 

Mats. 
 

Personerna intervjuades om 

sitt välbefinnande med hjälp 

av Talking Mats och med 
andra 

kommunikationsmetoder som 

sedan jämfördes.  
Tre intervjutekniker 

jämfördes: ostrukturerade 

samtal, strukturerade samtal 
och Talking Mats. 

Alla tre intervjumetoderna 

videoinspelades. Där efter 
utvärderades 

videoinspelningarna för att 

undersöka effektiviteten av 
kommunikation i alla tre 

metoder. 

Med hjälp av Talking Mats 

förbättrades 

kommunikationen på alla 
stadier av demens jämfört 

med vanliga 

kommunikationsmetoder.  
 

Oliver, 

Murphy, 
Cox 

 

2010 
 

‘She can see 

how much 
I actually do!’ 

Talking 

Mats®: helping 
people with 

dementia and 

family carers to 
discuss 

managing daily 
living 

Talking Mats 

Research and 
Development 

Centre, 

University of 
Stirling, UK 
Housing, Care 

and Support. 

England Syftet var att via hur man 

kan engagera människor 
med demens på ett 

meningsfullt sätt i 

planeringen av servicen. 
För att förbättra tjänster till 

personer med demens. 

 

Arton par. Paren bestod av 

en demenssjuk och dess 
vårdare i familjen. Tre av 

deltagarna med 

demenssjukdom bedömdes 
vara på ett tidigt stadium, 

tretton bedömdes vara i 

måttligt stadium och två 
bedömdes vara i sent stadium 

av demens. 

Interventionen 

jämfördes med 
kommunikation 

utan Talking 

Mats. 

Samtliga deltagare fick fylla i 

ett kort frågeformulär separat. 
För att mäta hur engagerade 

de kände sig i diskussioner 

med och utan Talking Mats.  

Talking Mats ram hjälpte 

både personer med demens 
och deras anhöriga att känna 

sig mera delaktiga i 

diskussioner om att hantera 
det dagliga livet. 

Powers, 

Watson 

 
2011 

 

Spiritual 

nurturance and 

support for 
nursing home 

residents with 

dementia 

Dementia: 

The 

International 
Journal of 

Social 

Research and 
Practice. 

 

USA Syftet var att undersöka 

andligt 

stöd och uppmuntran till 
personer med demens. 

Ett slumpmässigt urval av 

invånare i New York med 

demensdiagnos eller 
anhöriga till en demenssjuk 

person. 47 kvinnor och 36 

män deltog i studien. 

Interventionen 

jämfördes med 

omvårdnad utan 
andligt stöd. 

Datainsamling av kvalitativa 

och kvantitativa data.  

 Intervjuer om andlig vård. En 
tematisk analys gjordes. 

Narrativa data från 

fältanteckningar och 
intervjuer analyserades. 

Andligt stöd ökade tryggheten 

och självmedvetenhet. 

Skovdahl, 
Sorlie, 

Kihlgren 

 
2006 

Tactile 
stimulation 

associated with 

nursing care to 
individuals with 

dementia 

showing 
aggressive or 

restless 

tendencies: an 

International 
Journal of 

Older People 

Nursing. 

Sverige Syftet var att beskriva 
dokumentation både från 

vårdgivarens 

erfarenheter av att ge taktil 
stimulering till fem 

personer med måttlig till 

svår demens som visade 
aggressiva eller rastlösa 

tendenser, för att upptäcka 

eventuella förändringar 

Taktil stimulering gavs till 
fem personer med 

diagnosens demens med 

"BPSD” symptom. 
 

Interventionen 
jämfördes med 

personen före och 

efter 
interventionen. 

Vårdgivarna var 
ombedda att skriva ner all 

viktig information från sina 

iakttagelser och upplevelser 
efter varje taktil stimulering 

av varje boende. 

Anteckningarna analyserades 
sedan med hjälp av 

innehållsanalys. 

Alla invånare visade tecken 
på positiva känslor och 

avkoppling. Vårdgivaren 

uppgav att de ansåg sig kunna 
interagera med de boende på 

ett mer positivt 

sätt och att de kände att de 
hade en varmare relation med 

dem. 
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intervention 
study in 

dementia care 

hos dem. 
 



      Bilaga I 

 

  

 

 

 

Suzuki, Tatsumi, 

Otsuka, Kikuchi, 

Mizuta, Makino, 
Kimoto, Fujiwara, 

Abe, Nakagomi, 

Hayashi, Saruhara 
 

2010 

Physical and 

Psychological Effects 

of 6-Week Tactile 
Massage on Elderly 

Patients With Severe 

dementia. 
 

American 

Journal of 

Alzheimer's 
Disease and 

Other 

Dementias 
 

Japan Syftet var att undersöka 

vad en 6-veckors 

behandling av taktil 
massage har för inverkan 

på personer med 

demenssjukdom. 

Studien genomfördes på äldre 

patienter med diagnosen 

demens och som vårdades på 
specialist avdelning för 

demens på sjukhus. 20 

personer ingick i varje grupp. 
Det fanns 5 grupper. 

 

Interventionen 

jämfördes med en 

likvärdig kontroll grupp 
som enbart fick vanlig 

omvårdnad utan taktil 

massage. 
 

Sjuksköterskor som 

tog hand om deltagarna 

i interventions -och 
kontroll 

grupper utförde 

utvärderingar före och 
efter 

intervention på 

patienterna. Bland 
annat mättes CGA i 

saliven. För att 

upptäcka mätbara 
skillnader. 

 

Resultatet visade 

på bland annat 

minskad stress och 
aggressivitet hos 

patienterna. 
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Tabell 3 Interventioner i undersökningsmaterialet
Artikel Götell, 

Brown, 
Ekman 

 

2007 

Murphy,  

Gray, van 
Achterberg,  

Wyke, Cox  

 
2010 

Oliver, 

Murphy, 
Cox 

 

2010 
 

Marmstål 

Hammar, 
Emami,  

Engström, 

Götell 
 

2010a 

Marmstål 

Hammar, 
Emami, 

Engström, 

Götell. 
 

2010b 

 

Powers , Watson 

 
2011 

Skovdahl, 

Sorlie, Kihlgren 
 

2006 

Suzuki, 

Tatsumi,  
Otsuka,  

Kikuchi,  

Mizuta,  
Makino,  

Kimoto, 

Fujiwara,   
Abe, 

Nakagomi, 

Hayashi ,  

Saruhara 

 
2010 

Ellis, Astell 

 
2010 

James, Mackenziel, 

Mukaetova-Ladinska. 
 

2006 

Intervention Musikterapi Talking Mats 

 

Sång Andliga 

symboler 

Taktil massage Kommunikationsteknik Användning av dockor 

Ökad verbal 

och/eller icke 

verbal 

kommunikation 

x x x x x    x x 

Koncentrationen 

förbättrades 

x x         

Ökad förståelse 

och blev lättare 

förstådda 

 x x    x x x  

Främjar minnet         x  

Främjar vårdarens 

hälsa 

x   x x  x x   

Positiva känslor x   x x  x   x 

Mindre 

aggressivitet 

x   x x   x   

Orientering i tid 

och rum 

x          

Ökad 

självkännedom 

x     x     

Ökar 

effektiviteten i 

samtal 

 x x      x  

Motorik 

förbättrades 

x       x   
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Cirkulationen  

förbättrades 

       x   

Underlättar 

språkskillnader 

 x   x      

Ökad  

ögonkontakt 

   x x      

Mindre ångest,  

förvirring, oro 

   x x x  x  x 

Personlighets  

bevarande 

        x  

Ökad  

självmedvetenhet 

  x   x   x x 

Bättre sömn        x   

Minskade  

vanföreställningar,  

fobier 

       x   

 

 

 

Likheter 

 

Ökar koncentrationsförmågan 

Främjar det verbala talet 

Ökar kvalitén på vården 

Aggressivitet/oro minskar 

Ökar förståelsen  

 

 

Olikheter  

 

Talking mats är tidskrävande vilket bakgrundsmusik och sång inte är. 

 

 

Negativt 

 

Musikterapi påverkar enbart på kortsikt. 
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