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Till följd av en framtid med ökad livslängd förväntas fler människor insjukna i olika 

former av demenssjukdomar vilket medför kommunikativa svårigheter. För att 

främja god omvårdnad är det viktigt att använda kommunikationsstrategier som 

anpassas efter de förutsättningar som personer med demens har. Fokus bör ligga på 

personens autonomi och integritet. Syftet var att belysa kommunikation i 

omvårdnaden av personer med diagnosen demens. Studien genomfördes som en 

litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar ingick i studiens resultat vilket mynnade 

ut i tre kategorier. Verbal kommunikation bestod bland annat av att vårdgivare 

använde röstens tonläge samt uppmuntrande kommentarer i omvårdnaden. Det 

ansågs också viktigt att vårdgivare gav den tid i omvårdnaden som behövdes för att 

personer med demens skulle kunna kommunicera utifrån sina förutsättningar. Icke 

verbal kommunikation bestod bland annat av ögonkontakt samt fysisk beröring. 

Sång och musik som kommunikation ansågs på olika sätt påverka kommunikationen i 

omvårdnaden av personer med demens. Ytterligare forskning om olika 

kommunikationsstrategier vid specifika demenssjukdomar som stärker evidens för 

sjuksköterskors möjlighet att ordinera oberoende omvårdnadsåtgärder inom 

omvårdnad anses angeläget. Utbildningen av sjuksköterskor bör inkludera kurser i 

kommunikationsstrategier för specifika demenssjukdomar. 
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Abstract 

  

As a result of a future with expected increased lifetime, more people will be 

diagnosed with various forms of dementia that causes communication problems. In 

order to promote good healthcare, it is important to use communication strategies 

that are adapted to persons with dementia’s potential. Focus should be on the 

person’s autonomy and integrity. The purpose was to illustrate communication in 

the care of persons diagnosed with dementia. The study was conducted as a case 

study where ten scientific articles formed the basis of the study’s results that formed 

three categories. Caregivers used, among other things, the voice pitch and 

encouraging comments in the verbal communication when nursing. It was also 

important that healthcare providers gave the time in the care that was needed to 

persons with dementia to communicate based on their conditions. Nonverbal 

communication included, inter alia, eye contact and physical touch. Songs and music 

was considered to affect the communication differently in the care of persons with 

dementia. Further research on communication strategies at specific dementias that 

strengthens the evidence for nurses’ ability to prescribe independent nursing 

interventions in nursing is considered essential. Education of nurses should include 

courses in communication strategies for specific dementia diseases. 
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Inledning 

För personer (Socialstyrelsen, 2014) som har diagnosen demens råder det 90 

procent risk att drabbas av någon form av beteendemässiga eller psykiska symtom. 

En vanlig orsak till dessa symtom är kommunikationsproblem mellan vårdgivare och 

vårdtagare. Vårdgivare ska arbeta mot att hindra dessa symtomutlösande faktorer 

(Socialstyrelsen, 2014). Informationen till personer med demens bör anpassas efter 

vilket stadie i sjukdomsförloppet personen befinner sig i (Socialstyrelsen, 2010).  

WHO (2012) beräknar att antalet personer med diagnosen demens världen över är 

35,6 miljoner. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård & omsorg vid en 

demenssjukdom (2010) uppskattas antalet personer som har diagnosen demens i 

Sverige till 148 000 personer. Uppskattningsvis hälften av alla personer i Sverige som 

är 90 år eller äldre lider av någon form av demenssjukdom. Varje år diagnostiseras 

24 000 personer i Sverige med en demenssjukdom. Efter år 2020 uppskattas antalet 

personer med demens stiga markant som en följd av den förväntat ökade 

livslängden (Socialstyrelsen, 2010).  

Vårdgivarens sätt att kommunicera (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2006) påverkar relationen mellan vårdgivare och dementa. Personer med 

demens kan ha problem att relatera till andra på grund av svårigheter att göra sig 

förstådda samt tolka kommunikativa intryck från andra personer (SBU, 2006). 

Stein-Parbury, Chenoweth, Jeon, Brodaty, Haas & Norman (2012) menar att behovet 

av kvalitativ samt personcentrerad vård av personer med demens ökar i takt med att 

fler personer insjuknar i demens. Detta ställer krav på att vårdgivare och närstående 

ombesörjer att dessa blir förstådda, vilket annars kan leda till emotionell stress och 

försämrad hälsa hos personer med demens (Stein-Parbury et al., 2012). 

Sheldon, Barett & Ellington (2006) belyser att kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient är ett naturligt inslag i den dagliga omvårdnaden av 

patienter. En fungerande kommunikation mellan sjuksköterska och patient 

resulterar i bättre samt effektivare omvårdnad. Detta beroende på att sjuksköterskor 

genom sin position i sjukvårdssystemet har en unik möjlighet att samtala med 

patienter om deras behov och tankegångar om deras vårdbehov (Sheldon et al., 

2006). 
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Bakgrund 

Begreppet kommunikation 

Ordet kommunikation (Eide & Eide, 2009) härstammar från de latinska orden 

communicare och relatio vilket betyder att ha något gemensamt med en annan 

person och genom detta ha ett utbyte med personen. Kommunikation är möjlig när 

minst två personer är involverade i ett gemensamt utbyte av ord, handlingar, tecken 

eller miner. Genom dessa visar den ena vad den vill förmedla till den andra och 

genom mottagarens respons sker det utbyte av kommunikation med givare och 

mottagare växelvis. För att kommunikationen ska kunna förstås av mottagaren 

måste den också tolkas av denne utifrån mottagarens referensramar och att det i 

detta ligger risk för att det budskap som var ämnat att föras fram misstolkas. Det 

sagda ordet eller en handling tolkas på så vis både efter hur det förs fram till 

mottagaren men också på vilket sätt mottagaren förhåller sig till själva ordet eller 

handlingen (Eide & Eide, 2009). 

Teoretisk referensram 

Fredriksson (2012) belyser att relationen mellan patient och vårdgivare var 

betydelsefull redan på 1960-talet. Genom åren har innebörden av denna relation 

utvecklats och ord som gemenskap och möte har kommit att representera 

kommunikationsbegreppet och dess innebörd för den vårdande relationen.  

I modern tid har ordet kommunikation inom omvårdnad synliggjorts både nationellt 

och internationellt genom NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) 

(Herdman, 2013). Genom att sjuksköterskan ställer omvårdnadsdiagnoser såsom 

”nedsatt verbal kommunikation” kan sjuksköterskan ordinera evidensbaserade 

oberoende omvårdnadsåtgärder enligt NIC (Nursing Interventions Classification) som 

exempelvis aktivt lyssnande och minnesträning (Bulechek, 2013). Sjuksköterskan kan 

även ställa omvårdnadsdiagnosen ”potential för förbättrad kommunikation” 

(Herdman, 2013) där bland annat musikterapeutisk omvårdnad kan ordineras som 

en oberoende omvårdnadsåtgärd (Bulechek, 2013). 

Brookes (2009) menar att det är vårdgivarens ansvar att hjälpa patienten när denne 

har svårigheter att uttrycka sina upplevelser samt behov, och att detta bör ske med 

intresse för patientens berättelse. Det är viktigt för både vårdgivare och patient att 

investera i tid för kommunikation då detta är en förutsättning för god omvårdnad 

(Brookes, 2009).  
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Demens 

Gemensamt för alla demenssjukdomar (SBU, 2006) är negativ påverkan på den 

drabbades intellektuella funktioner såsom minnesförmåga, förändring av 

personlighet och logiskt tänkande. Åldern ses som den största riskfaktorn. Förmågan 

att kunna kommunicera försämras både vad gäller att förmedla ett budskap genom 

det talade språket samt förmågan att förstå det kommunikativa budskap som dess 

omgivning förmedlar. Latinets ”de mens” översätts till: utan själ. Ordet demens 

syftar till ett förvärvat och permanent tillstånd som ofta förvärras med tiden. 

Demenssjukdomar kan vara svåra att urskilja från det friska, naturliga åldrandet. Vad 

som räknas som normala kognitiva åldersförändringar och vad som är sjukligt är 

svårt att definiera. Vid flera olika typer av demens finns det andra liknande tillstånd 

som ger upphov till liknande symtom. Fokala hjärnskador kan ge svåra 

minnesförluster, dysfasi samt personlighetsförändringar. Ett annat exempel är 

läkemedelsbiverkningar som äldre personer kan få långvariga förvirringstillstånd av. 

Det finns olika sjukdomar som går under namnet demens, vilka kan delas in i två 

stora grupper: primärdegenerativa sjukdomar, samt sekundära demenssjukdomar 

(SBU, 2006). 

Alzheimers sjukdom 

Vanligast av de primärdegenerativa sjukdomarna är Alzheimers sjukdom. Ungefär 60 

procent av alla demensdiagnoser utgörs av Alzheimers sjukdom (SBU, 2006). 

Episodminnet påverkas (Basun, Skog, Wahlund & Wijk, 2013; Farlow & Ferris, 2013) 

vanligen som ett första symtom innan andra kognitiva symtom tillkommer såsom 

koncentrationssvårigheter. I ett senare skede tillkommer även ett avtrubbat 

känsloliv. I slutstadiet ses total avsaknad av tidsbegreppet som ett definitivt symtom. 

Sjukdomen är inledningsvis smygande och leder slutligen till en tidigare död (Basun 

et al., 2013; Farlow & Ferris, 2013). Vid tidig sjukdomsdebut (Basun et al., 2013) 

drabbas kvinnor och män i samma utsträckning. Dock är kvinnor överrepresenterade 

vid sen sjukdomsdebut. Hjärnatrofi och typiska proteininlagringar i hjärnan ses som 

karaktäristiska nämnare för Alzheimers sjukdom. Atrofin är till största delen förlagd 

till mediala temporalloben och parahippocampusområdet. Hippocampusområdet är 

hjärnans minnescentrum (Basun et al., 2013). En minskad mängd av 

transmittorsubstansen acetylkolin i tinnings- och hjässloberna vid hippocampus är 

vanligt vid sjukdomen. Acetylkolin är viktigt vid driften av våra kognitiva funktioner 

(Rundgren & Larsson, 2010). 



 

 4 

Frontallobsdemens 

Frontallobsdemens (Basun et al., 2013) är en annan vanlig typ av primärdegenerativ 

demenssjukdom och ses som ett samlingsnamn för en grupp sjukdomar vars 

neurodegenerativa process inleds i någon del av frontala cortex eller främre 

temporala cortex. Dessa är lokaliserade i den främre delen av hjärnan (Basun et al., 

2013). En skada i det området ger påverkan på social kompetens, viljekraft, och/eller 

språkstörning (Basun et al., 2013; Leifer, 2009).  Påverkan på social kompetens visar 

sig genom ett impulsstyrt och hämningslöst beteende. Nedsatt motivation och 

engagemang gör det svårt för den drabbade att själv initiera en aktivitet (Basun et 

al., 2013). 

Vaskulär demens 

Vaskulär demens är den vanligaste sekundära demenssjukdomen och orsakas av 

skador och förändringar i hjärnans blodkärl (Leifer, 2009; SBU, 2006). Arterioskleros 

och inflammationer (SBU, 2006) i hjärnans större och mindre kärl orsakar vaskulär 

demens. Skador i hjärnan orsakade av cerebrovaskulära sjukdomar som stroke kan 

även medföra kognitiva störningar och demensutveckling. Symtombild vid vaskulär 

demens utgörs av psykisk långsamhet samt klassiska demenssymtom som nedsatt 

initiativförmåga, nedsatt logiskt tänkande, personlighetsförändringar och svårigheter 

att planera och genomföra aktiviteter (SBU, 2006). 

Kommunikation i omvårdnad av personer med demens 

Kommunikation med personer med demens (McKillop & Petrini, 2011) är en 

utmaning som ställer krav på att den används personcentrerat utifrån den enskilda 

personens behov. Jootun & McGhee (2011) betonar att kommunikation är själva 

hjärtat i en sjuksköterskas profession och att det har en avgörande betydelse hur 

sjuksköterskan kommunicerar med en patient för att den terapeutiska effekten som 

kommer med omvårdnaden ska kunna få den effekt som var menat. McKillop & 

Petrini (2011) menar att det är viktigt i kommunikationen med en person med 

demens att vara uppmärksam på att den omgivning som mötet sker i också är en 

miljö som främjar en god kommunikation. Det är viktigt att ombesörja att 

sjukhusmiljön avskärmas från ljud som kan störa koncentrationen och genom detta 

göra personen orolig samt svårare att kommunicera med. Personen är utlämnad till 

dess omgivning för att få de dagliga behoven tillfredsställda. Omvårdnadspersonal 

bör därför vara uppmärksam på de kommunikativa signaler som visas med 

kroppsspråk, ögonkontakt eller ett aggressivt beteende (McKillop & Petrini, 2011).  
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Jootun & McGhee (2011) hävdar att det är viktigt att hela tiden eftersträva att hitta 

olika samt nya sätt att kommunicera med personen efter hand som 

demenssjukdomens progress fortgår. Detta är en förutsättning för att kunna ge 

individuell vård som syftar till att den enskilda personens värde som människa samt 

oberoende ska kunna respekteras. Jootun & McGhee (2011) menar vidare att detta 

till trots så interagerar sjuksköterskor mindre med personer som har en 

demenssjukdom. Förklaringen till detta skulle kunna vara en osäkerhet över på vilket 

sätt en sjuksköterska bör kommunicera med en person med demens samt hur 

sjuksköterskan ska förhålla sig till eventuella vredesutbrott eller frustation som 

denne visar. Ansvaret för att hitta olika sätt att nå fram med samt ta emot ett 

kommunikativt budskap ligger på sjuksköterskan då en person med demens utifrån 

stadie i sjukdomen kan ha svårigheter att hitta ord eller ta ett initiativ till ett 

kommunikativt budskap. På grund av detta bör sjuksköterskan hjälpa personen att 

förmedla behov samt önskningar om omvårdnaden. Sjuksköterskan bör även beakta 

närståendes synpunkter samt uppfattningar om vad deras närstående försöker 

förmedla (Jootun & McGhee, 2011). 

Problemformulering 

Enligt litteraturgenomgång visas att kommunikationssvårigheter är en följd av 

demens samt att området kommunikation med personer med demens är otillräckligt 

evidensbaserat i relation till varje specifik demenssjukdom. Angelägenhetsgraden att 

erhålla ny kunskap gällande hur kommunikation kan ordineras inom omvårdnaden 

av personer med demens är hög då människors livslängd ökar vilket följaktligen leder 

till att fler insjuknar. Ny kunskap avser en ständigt pågående inhämtning av kunskap, 

varför föreliggande studie anses relevant då befintligt forskningsområde söks av och 

tolkas på nytt. En person med demens är beroende av sin omgivning när det gäller 

den dagliga omvårdnaden och är på grund av detta speciellt utsatt. För att minska 

eventuellt lidande samt säkra vårdandet av personer med 

kommunikationssvårigheter vid demens anses det vara betydelsefullt att belysa 

kommunikation i omvårdnaden. Sjuksköterskan kan med fördjupad kunskap om 

kommunikation ordinera oberoende omvårdnadsåtgärder som kan främja hälsa för 

en person med kommunikativa problem vid de specifika demenssjukdomarna.  

Syfte 

Syftet var att belysa kommunikation i omvårdnad av personer med diagnosen 

demens. 
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Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie enligt Forsberg & Wengström (2013) 

med syfte att bearbeta aktuell omvårdnadsforskning genom insamling, analys samt 

granskning av vetenskapliga artiklar inom det valda området. 

Datainsamling 

Inledningsvis gjordes en osystematisk litteratursökning (Forsberg & Wengström, 

2013; Friberg, 2006) för att få en överskådlig bild av mängden artiklar som skulle 

kunna vara relevanta mot det valda området. Efter skrivet syfte utifrån 

problemformulering påbörjades sökningen med svenska sökord. Sökningen utfördes 

i databaserna (Karlsson, 2012) Cinahl, SweMed+, PubMed, PsycInfo, Cochrane samt 

Eric. PsycInfo, Cochrane samt Eric gav inga relevanta träffar och redovisas därför inte 

i bilagorna A eller B. En systematisk litteratursökning (Forsberg & Wengström, 2013; 

Friberg, 2006) påbörjades när en tillfredställande mängd artiklar påträffats. Utifrån 

syftet (Forsberg & Wengström, 2013) skapades följande sökord: demens, 

kommunikation och omvårdnad. Sökorden översattes sedan till engelska vilket 

resulterade i: communication, dementia och nursing. Sökorden bestod primärt av 

databasernas olika ämnesord (Forsberg & Wengström, 2013; Karlsson, 2012) såsom 

Cinahls Major Heading [MH] och PubMed’s [MeSH]. För att inte gå miste om 

relevanta artiklar (Karlsson, 2012) användes också vissa sökord i fritext. Parallellt 

med artikelsökningen framkom nya potentiella sökord genom artiklarnas nyckelord, 

se bilaga A. 

Vid artikelsökningarna användes inklusionskriterier samt exklusionskriterier 

(Forsberg & Wengström, 2013; Karlsson, 2012) för att avgränsa antalet träffar och 

göra artikelsökningen så specifik som möjligt, se bilaga B. Enligt Boolesk logik 

(Forsberg & Wengström, 2013; Karlsson, 2012) kan två eller flera sökord kombineras 

för att specificera sökningen genom att lägga till AND mellan orden, se bilaga B. 

Sökord (Forsberg & Wengström, 2013; Karlsson, 2012) som slutar med en asterisk* 

har trunkerats, se bilaga B. 

Cinahl 

Vid varje sökning (Forsberg & Wengström, 2013; Karlsson, 2012) i databasen Cinahl 

användes följande inklusionskriterier: abstract available, english language och 

research article. Artiklar publicerade innan år 2004 exkluderades. Nyckelorden 

patient, cognitive impairment och Alzheimer’s disease påträffades i artiklarna och 

användes för vidare artikelsökning. Demenssjukdomarna frontallobsdemens samt 

vaskulär demens, användes som sökord men detta redovisas inte i bilagorna A och B 
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på grund av att de genererade träffarna inte ansågs svara mot föreliggande studies 

syfte. Sökord vid första sökningen var communication AND dementia som major 

heading [MH] AND nurs* i fritext. Antal träffar vid denna sökning var 17, varav tre 

artiklar gick vidare till urval 2. Sökning två bestod av samma sökord med skillnaden 

att nurs* ersattes med patient (fritext). Sökning två genererade 19 träffar. En artikel 

valdes till urval 1 men föll sedan bort. Sökning tre innefattade sökorden Alzheimer’s 

disease AND cognitive impairment AND communicat* som skrevs i fritext. Sökning 

tre gav 22 träffar. En artikel valdes till urval 1 men gick inte vidare till urval 2. Sökning 

fyra inkluderade communication [MH] AND Alzheimer’s disease (fritext). 23 artiklar 

hittades, varav två artiklar gick vidare till urval 2. I den femte sökningen lades 

inklusionskriteriet linked full text till och sökorden dementia [MH] AND 

communicat* (fritext) användes. Sökning fem genererade 88 träffar, varav en artikel 

gick till urval 2.  

I bilaga B redovisas de ämnesord som användes i Cinahl som förkortningen (MM 

”sökord”) istället för MH (Major Heading). 

SweMed+ 

I databasen SweMed+ var det enda inklusionskriteriet peer review. Dementia AND 

communication AND caring skrevs i fritext och genererade 23 träffar, varav en artikel 

gick till urval 1 men inte vidare till urval 2. 

PubMed 

Vid sökningar i databasen PubMed avgränsades samtliga sökningar (Forsberg & 

Wengström, 2013; Karlsson, 2012) med inklusionskriterierna abstract available och 

english language samt exklusionskriteriet 10 year range. I första sökningen togs även 

inklusionskriteriet free full text med i sökningen och gav tillsammans med sökorden 

communication* (fritext) AND alzheimer disease/psychology [MeSH] 17 träffar. En 

artikel avancerade till urval 1 men föll bort innan urval 2. Sökning två bestod av 

MeSH-termerna Dementia/psychology, care och communication som kombinerades 

med booleska termen AND (Forsberg & Wengström, 2013; Karlsson, 2012) vilket 

resulterade i 34 träffar, varav en artikel gick till urval 2. Andra sökningen hade 

samma avgränsningar som första sökningen. Vid den tredje sökningen användes 

nursing journals och humans som ytterligare avgränsningar. Dock användes inte free 

full text som avgränsning. Sökorden communication [MeSH] AND 

dementia/physiopathology [MeSH] användes. Sökningen gav 12 träffar varav en 

artikel gick till urval 1, men föll bort innan urval 2. Den fjärde sökningen bestod av 

sökorden Dementia/nursing [MeSH] AND communication [MeSH] AND 

dementia/psychology [MeSH] och exklusionskriterier för den fjärde sökningen var 
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abstract available, english language, 10 year range, humans och aged: 65+. 

Sökningen genererade 33 träffar varav en artikel gick till urval 2. 

Manuell sökning 

Manuell sökning efter artiklar genomfördes i kurslitteratur som ansågs relevant till 

ämnet då antalet artiklar som kunde inkluderas till resultatet efter sökningarna i 

databaserna ansågs vara för litet. Sökning kan genomföras (Forsberg & Wengström, 

2013; Karlsson, 2012) i resultatartiklar samt kurslitteratur genom att referenslistor 

till dessa genomsöks efter lämpliga träffar. Den manuella sökningen resulterade i två 

artiklar vilka påträffades genom att referenslistan till Eide & Eide (2009) 

genomsöktes. 

Sammanfattning av datainsamling 

Totalt gav sökningarna 290 träffar av vilka 81 abstracts lästes. Av de abstracts som 

lästes gick 20 artiklar vidare till urval 1 då dessa ansågs relevanta mot föreliggande 

studies syfte. I urval 1 bearbetades artiklarna ytterligare för att få en djupare 

kunskap om artiklarnas innehåll. Av dessa ansågs tolv artiklar relevanta mot studiens 

syfte och gick därför vidare till kvalitetsgranskning. Elva artiklar var kvalitativa och 

kvalitetsgranskades utifrån kvalitativ bedömningsmall av Olsson & Sörensen (2011). 

Detta resulterade i nio artiklar till urval 2 där åtta artiklar graderades till grad 1 och 

en artikel till grad 2. En artikel var kvantitativ och kvalitetsgranskades utifrån 

kvantitativ bedömningsmall av Olsson & Sörensen (2011). Artikeln graderades till 

grad 1 och gick vidare till urval 2. Resterande artiklar graderades till grad 3 och 

exkluderades. 

Databearbetning 

De vetenskapliga artiklarna som valdes till resultatdelen genomlästes både i grupp 

och enskilt. Artiklarna delades upp med syfte att noggrant läsas igenom och 

sammanfattas på svenska, se bilaga C. De resultat i artiklarna som svarade mot syftet 

i föreliggande studie markerades. Artiklarnas resultat kondenserades och delades in i 

kategorier (Billhult & Henricson, 2012). Kategorierna bildades genom att 

gemensamma nämnare i artiklarna identifierades vilket resulterade i tre kategorier: 

verbal kommunikation, icke verbal kommunikation samt sång och musik som 

kommunikation.  



 

 9 

Resultat 

Verbal kommunikation 

Carpiac-Claver & Levy-Storms (2007) menar att vårdgivarna fångade personerna med 

demens uppmärksamhet genom att med öm ton tilltala personerna vid namn och 

smeknamn. På detta sätt erhöll vårdgivaren kommunikativ respons genom 

nickanden och leenden. När vårdgivarna använde personerna med demens namn 

uppmärksammades en positiv inverkan på deras förmåga att fokusera på maten vid 

måltid. Ett resultat av att vårdgivarna vid upprepade tillfällen använde namnen var 

att personerna responderade genom att säga sitt namn. För att ytterligare förstärka 

den kommunikativa responsen avslutade vårdgivarna sina meningar med 

personernas namn (Carpiac-Claver & Levy-Storms, 2007). Även Wilson, Rochon, 

Mihailidis & Leonard (2013b) menar att användning av namn var framgångsrikt vid 

ADL (Aktiviteter i Dagligt Liv).  

Vid samtal mellan sjuksköterskorna och personerna med demens var det tydligt att 

kommunikationen främjades när samtalen var personliga (Perry, Galloway, Bottorff 

& Nixon, 2009). De personliga samtalen engagerade personerna i konversationen 

och gav dem möjlighet att uttrycka sina känslor och behov. Sjuksköterskorna fick då 

en tydlig bild av vilka oberoende omvårdnadsåtgärder som ansågs lämpliga att 

ordinera (Perry et al., 2009). Vårdgivarna i studien av Carpiac-Claver & Levy-Storms 

(2007) ställde personliga frågor som ”En sockerbit eller två?”, ”Fryser du?” och ”Är 

du hungrig” även om dessa inte var direkt relaterade till den huvudsakliga uppgiften 

i omvårdnadsmomentet måltid. Detta gjordes för att erbjuda personerna 

möjligheten att påverka och medverka i sin egen omvårdnad (Carpiac-Claver & Levy-

Storms, 2007). 

Uppmuntrande kommentarer från vårdgivarna som till exempel ”Bra, du är duktig” 

visade sig vara effektivt genom att handtvättningen kunde genomföras (Wilson et 

al., 2013b). Även Wilson, Rochon, Leonard & Mihailidis (2013a) belyser vikten av 

uppmuntrande kommentarer vid omvårdnadsmomentet tandborstning. 

Kommentarer som ”Vad vacker du är idag!” och ”Bra jobbat!” beskrivs även av 

Carpiac-Claver & Levy-Storms (2007) som en lämplig verbal kommunikationsstrategi 

för att uppnå en långsiktig kommunikativ relation mellan vårdgivare och personer 

med demens.  

Wilson et al., (2013a) menar att det var viktigt att vårdgivarna verbalt förklarade hur 

ett omvårdnadsmoment skulle genomföras för personerna med demens. Detta 

ökade förståelsen för det aktuella omvårdnadsmomentet som då kunde genomföras 

på ett effektivare sätt.  
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Omformulering och repetition av meningar (Wilson et al., 2013b) till personer med 

demens var en av de mest använda verbala kommunikationsstrategierna vid 

omvårdnadsmomentet handtvättning. När verbala kommunikationsstrategier 

värderades i studien av Wilson et al., (2013a) var omformulerad repetition en av de 

minst effektiva. Detta gällde dock för de med långt framskriden diagnos. 

Förhandling användes av vårdgivarna i den dagliga omvårdnaden av personer med 

demens (Wilson et al., 2013a). Strategin gick ut på att erbjuda belöning efter utförd 

uppgift. Ett exempel som togs upp i studien var att vårdgivaren erbjöd kaffe och 

godis efter att den demente utfört tandborstningen. Vårdgivarna var överens om att 

förhandlingsstrategin kombinerat med deras kännedom om de dementas personliga 

historia samt kunskaper om vad de tyckte om var en viktig kommunikationsstrategi 

vid det dagliga omvårdnadsarbetet (Wilson et al., 2013a).    

Elderspeak beskrivs (Williams, Herman, Gajewski & Wilson, 2009) som ett sätt att 

tala med personer genom långsamt och övertydligt tal vilket kan uppfattas av 

mottagaren som att inte bli bemött som en vuxen person. Personerna med demens 

visade mer motstånd till omvårdnad exempelvis påklädning samt personlig hygien 

när sjuksköterskorna använde elderspeak än när de använde sig av normalt tal. Ord 

som ”Honey” och ”Sweetie” användes av vårdgivarna i konversationerna med 

personerna vilket är ett exempel på elderspeak. När sjuksköterskorna applicerade 

elderspeak var det oväsentligt vilket omvårdnadsmoment som skulle utföras, då 

motsträvigheten i form av agitation samt ovilja att vara behjälplig vid de dagliga ADL-

aktiviteterna, var lika tydlig i samtliga fall. Sjuksköterskorna använde elderspeak 

mest frekvent när personerna visade ett normalt beteende och det användes minst 

frekvent när de visade motsträvighet till omvårdnaden (Williams et al., 2009). 

Carpiac-Claver & Levy-Storms (2007) menar dock att ord som ”Honey” och ”Sweetie” 

gav en positiv respons i kommunikationen med personerna med demens. 

Kommunikationsmodellen TANDEM (Haberstroh, Neumeyer, Krause, Franzmann & 

Pantel, 2011) visades öka personer med demens livskvalitet. Modellen syftar till att 

utbilda vårdgivare i de kommunikationsstrategier som används i de olika steg som 

modellen består av. Det första steget är vårdgivarens presentation av informationen, 

exempelvis att tala om vilken typ av omvårdnad som ska utföras. I andra steget 

fångas personens uppmärksamhet. Det tredje steget syftar till att försäkra en 

förståelse genom att bryta ner ett moment i delar, exempelvis bordsdukning där glas 

och bestick kan dukas fram som två separata moment. I det fjärde och sista steget 

kontrolleras att personen kommer ihåg informationen. Syftet med strategierna är att 

främja personernas styrkor samt kringgå deras svagheter (Haberstroh et al., 2011). 

Personen med demens upplevdes som mer vaken (Normann, Henriksen, Norberg & 

Asplund, 2005) av vårdgivaren när stöd gavs under den verbala kommunikationen 

samt när personen gavs möjlighet till att initiera samtalsämnet. Det var även 



 

 11 

lämpligare att tala om ämnen som rörde dåtid och nutid än ämnen som rörde 

framtid (Normann et al., 2005). Normann, Asplund, Karlsson, Sandman & Norberg 

(2006) framhåller vikten av att vårdgivarna gav personen tid samt möjlighet att 

kommunicera utifrån dennes kognitiva förmåga. Normann et al., (2006) och 

Normann et al., (2005) menar att vakna perioder hos personerna med demens gav 

ytterligare möjligheter att kommunicera då de upplevdes som mer adekvata. 

Icke verbal kommunikation 

Wilson et al., (2013a) framhäver vikten av att använda ögonkontakt i syfte att skapa 

en relation mellan vårdgivare och personer med demens. Ögonkontakt användes 

även av vårdgivarna för att fånga personens uppmärksamhet. Desto tidigare i mötet 

som vårdgivaren initierade ögonkontakt med personen med demens desto lättare 

kände personen igen vårdgivaren.  

Wilson et al., (2013a) menar att tre olika former av beröring användes i 

omvårdnaden av personer med demens. Vägledande beröring användes av 

vårdgivarna genom att de fysiskt förde personens händer mot handfatet för att visa 

vad denne skulle göra. Tröstinriktad beröring användes genom att vårdgivaren lade 

en hand på personens arm i syfte att ge tröst. Uppmärksamhetssökande beröring 

användes av vårdgivaren för att fånga personens uppmärksamhet (Wilson et al., 

2013a). Carpiac-Claver & Levy-Storms (2007) menar att vårdgivarna kommunicerade 

med personerna med demens genom att de lade en hand på deras arm eller att de 

under promenader stöttade dem arm under arm. Kommunikationen skedde också 

genom att vårdgivarna log mot personerna under omvårdnadsmomenten (Carpiac-

Claver & Levy-Storms, 2007). 

Genom att vårdgivarna pekade på ett omvårdnadsrelevant material (Wilson et al., 

2013a; Wilson et al., 2013b) förmåddes personerna med demens att utföra ADL 

effektivt. Wilson et al., (2013a) belyser en annan kommunikationsstrategi som gick 

ut på att vårdgivarna överräckte ett specifikt omvårdnadsmaterial till personerna 

vilket indirekt antydde vad detta skulle användas till. Reaktionen och agerandet från 

de dementa sågs som en kommunikativ respons av vårdgivarna där de samtidigt 

kunde få en uppfattning av personernas grad av demens (Wilson et al., 2013a). 

Vårdgivarna demonstrerade med sitt kroppsspråk (Wilson et al., 2013a; Wilson et al., 

2013b) hur ett specifikt omvårdnadsmoment skulle gå till för att på så sätt visa 

personerna med demens hur det aktuella omvårdnadsmomentet skulle genomföras. 

Wilson et al., (2013a) och Wilson et al., (2013b) menar vidare att det fanns ett 

samband mellan graden av demens och hur effektiva de tre 

kommunikationsstrategierna, att peka på relevant omvårdnadsmaterial, att 

överräcka relevant omvårdnadsmaterial samt att demonstrera ett 
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omvårdnadsmoment upplevdes av vårdgivarna. Ju längre framskriden demens desto 

sämre var personernas förmåga att förstå innebörden av dessa (Wilson et al., 2013a; 

Wilson et al., 2013b).  

Sång och musik som kommunikation 

En studie av Götell, Marmstål Hammar, Engström & Emami (2010) visar att när 

vårdgivarna inte använde sig av musik vid omvårdnadsmomentet påklädning var 

stämningen i rummet stel och personerna med demens bjöds inte in till att delta i 

kommunikationen. Fokus låg mest på att klä personerna med hjälp av krav och 

varken vårdgivare eller personerna med demens verkade intresserade av att skapa 

ögonkontakt (Götell et al., 2010). Vårdgivare och de dementa hade en ojämn 

fördelning av livskraft under omvårdnadsmoment som genomfördes utan musik där 

vårdgivarna var positiva och energiska medan de dementa uttryckte negativa känslor 

som irritation och motsträvighet till samarbete vid påklädning (Götell, Brown & 

Ekman, 2009). 

Götell et al., (2009) menar att när bakgrundsmusik användes vid omvårdnadsarbetet 

blev vårdgivarna lättade över att inte behöva lägga ner så mycket av sin egen energi 

till att skapa en tillfredställande atmosfär i rummet. Personerna med demens 

uppträdde mer alerta samt upplevdes som mer positiva av vårdgivarna. Dessutom 

pratade de med en varmare och vänligare ton när musik spelades. Antalet deltagare 

i studien som visade tecken på ilska eller irritation när musik spelades i bakgrunden 

var betydligt lägre än vid omvårdnadsmoment som inte innehöll musik (Götell et al., 

2009). 

När musikterapeutisk omvårdnad användes under omvårdnadsarbetet (Götell et al., 

2010) blev personerna med demens gladare och mer avslappnade än när ingen 

musik användes. Under omvårdnaden sjöng vårdgivarna sånger för personerna som 

handlade om exempelvis dans, kärlek, segling och gud, och bjöd samtidigt in dem att 

sjunga med. Genom sången skedde ett kommunikativt utbyte. Ögonkontakt 

användes mer frekvent under tiden vårdgivarna sjöng. En del av personerna blev 

irriterade och gjorde motstånd. Detta visade de genom att hålla sina händer nära 

kroppen när vårdgivarna sjöng för dem. Några blev förvirrade (Götell et al., 2010). 

Götell et al., (2009) beskriver att när vårdgivarna sjöng för de dementa under 

omvårdnadsarbetet kommunicerade personerna med vårdgivarna på ett 

öppensinnat och lekfullt sätt och sjöng ofta med i låtarna. Under den här tiden 

kunde omvårdnaden genomföras på ett smidigt sätt och samarbetet var bättre än 

vid de omvårdnadsmoment som genomfördes utan musik samt momenten med 

enbart bakgrundsmusik (Götell et al., 2009). 



 

 13 

Under en studie av Carpiac-Claver & Levy-Storms (2007) användes sång för att 

förmedla ord till personerna med demens på ett boende och detta resulterade i en 

positiv kommunikativ respons genom att de klappade händerna och log. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En osystematisk litteratursökning inleddes (Forsberg & Wengström, 2013; Friberg, 

2006) utifrån sökord som fanns i syftet. Sökorden var demens, kommunikation och 

omvårdnad. Sökorden översattes till engelska som är det vetenskapliga språket. Vid 

översättning finns en risk för feltolkning av ord och begrepp (Henricson & 

Wallengren, 2012) vilket kan påverka föreliggande studies trovärdighet negativt. 

Orden översattes till communication, dementia och nursing. Då sökorden var relativt 

få till antalet kan sökområdet anses vara för brett (Henricson & Wallengren, 2012) 

vilket kan påverka trovärdigheten negativt. Parallellt med sökningen lades därför nya 

sökord till som ansågs relevanta inom det aktuella problemområdet. Bland de nya 

sökorden som tillkom fanns Alzheimer’s Disease. För att utforska om det fanns 

forskning som var relevant för föreliggande studies syfte om de övriga 

demensformerna frontallobsdemens och vaskulär demens, användes sökorden 

vascular dementia och frontal lobe dementia. Efter inläsning av abstracts avancerade 

ingen artikel från sökningarna vascular dementia och frontal lobe dementia till urval 

1 och valdes därför att inte redovisas i bilagorna A och B. Mängden relevanta artiklar 

ansågs dock vara tillräckligt stor för att gå vidare med en systematisk sökning 

(Forsberg & Wengström, 2013; Friberg, 2006). Då databasen Cinahl (Karlsson, 2012) 

är en omvårdnadsdatabas ansågs det lämpligt att börja den systematiska sökningen 

där. Även PubMed användes. Genom att kombinera en omvårdnadsinriktad databas 

med en databas som är mer medicinskt inriktad kan en högre trovärdighet uppnås. 

För att komplettera ytterligare lades databaser till såsom SweMed+, PsycInfo, 

Cochrane samt Eric, vilket stärker trovärdigheten då ett större område söks igenom. 

Sökningarna gjordes både i databasernas ämnesordlista och i fritext för att få ett så 

optimalt resultat som möjligt (Forsberg & Wengström, 2013; Karlsson, 2012). Artiklar 

publicerade innan år 2004 exkluderades vilket kan påverka trovärdigheten både 

positivt och negativt. Forskning går framåt och därför är nyare vetenskapliga artiklar 

att föredra. Genom att äldre artiklar exkluderades kan resultat som svarade mot 

aktuellt syfte ha missats vilket kan anses ha en negativ inverkan på trovärdigheten. 

En sökning i Cinahl och två sökningar i PubMed inkluderade linked full text/free full 

text som avgränsning. Genom att enbart söka efter artiklar med full text (Karlsson, 

2012) tillgängligt via Cinahl och PubMed kan relevanta artiklar ha missats och detta 



 

 14 

kan påverka föreliggande studies trovärdighet negativt. En del träffar resulterade i 

artiklar som var en beställningsvara och valdes av den anledningen bort. Under 

arbetets gång beställdes dock två artiklar som användes till resultatet. 

Vissa artiklar med relevanta titlar (Karlsson, 2012) visade sig efter genomläsning av 

artiklarnas abstract inte kunna svara mot syftet och valdes då bort. Det kan ha 

funnits artiklar med missvisande titlar som innehållit värdefull forskning som inte 

valdes ut att läsa på grund av artikelns titel. Detta kan påverka trovärdigheten 

negativt. 

Artiklarna i urval 2 har varierande ursprungsländer. De representerade länderna är 

England, Kanada, USA, Tyskland, Norge och Sverige. Enligt Henricson (2012) kan det 

vara motiverat att reflektera över om en forskningsstudies resultat i ett land är 

applicerbart på ett annat land. Det är intressant då det kan finnas kulturella 

skillnader på hur en forskare väljer att belysa ett problem. På detta sätt 

representeras olika delar av världen i aktuell forskning. 

I föreliggande studie varierar antalet informanter i resultatartiklarna mellan en 

deltagare till 92 deltagare. I en av resultatartiklarna deltog endast en informant. 

Även om en studie bara inkluderar en informant (Danielson, 2012) anses antalet 

timmar som observationen/intervjun genomförs under vara mer väsentligt än 

antalet deltagare (Danielson, 2012). Då intervjun/konversationen med kvinnan i 

studien av (Normann, 2005) genomfördes under 20 timmar kan resultatet anses 

bidra med god kvalitativ data trots att det bara var en informant i aktuell studie. I 

fyra av de tio resultatartiklarna nämns inte aktuellt bortfall, vilket kan anses vara 

negativt för föreliggande studies trovärdighet. Samtliga artiklar i resultatet är etiskt 

godkända. 

Kvalitetsgranskningen genomfördes gemensamt vilket stärker pålitligheten (Rosén, 

2012) då tolkningen av en artikels olika delar kan uppfattas olika beroende på 

läsaren. Bedömningsmallen som användes som underlag var Olsson & Sörensen 

(2011) vilken uppfattades som specifik samt metodisk att kvalitetsbedöma efter, då 

artiklarnas olika delar poängbedömdes för att slutligen få en poängsumma som 

graderingen baserades på. Alla artiklar som graderades till grad 1 inkluderades till 

föreliggande studie då dessa ansågs hålla tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet. Den 

artikel som graderades till grad 2 inkluderades då den ansågs svara mot aktuellt 

syfte. De artiklar som graderades till grad 3 exkluderades då en grad 3 inte anses 

hålla en tillräcklig vetenskaplig kvalitet.  

Inledningsvis uppskattades mängden av lämpliga vetenskapliga artiklar vara betydligt 

större än vad som blev det slutgiltiga urvalet i föreliggande studie. Detta kan ha 

berott på oerfarenhet samt en ovana att överblicka relevanta artiklar utifrån aktuellt 

syfte. På grund av detta reviderades tidsplanen för studien flera gånger. Den 
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begränsade tillgången på tid (Henricson, 2012) som en student har är något som bör 

beaktas då detta kan påverka ett examensarbetes kvalitet negativt. 

Personer med demens benämns i artiklarna emellanåt som de dementa eller den 

demente vilket kan ses som en objektifiering. I föreliggande studie har 

objektifieringen valts att minimeras. Det har varit en balansgång att undvika 

objektifiering av personer med demens utan att ändra de ordval som författarna till 

artiklarna valt att använda i sina studier.  

Olika former av demens såsom Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens och vaskulär 

demens samt dess påverkan på den kommunikativa förmågan redogörs för i 

bakgrunden. Två resultatartiklar (Wilson et al., 2013a; Wilson et al., 2013b) inriktar 

sig på den kommunikativa förmågan vid Alzheimers sjukdom. Resterande artiklar 

belyser inte kommunikationsstrategier i relation till någon specifik demenssjukdom. 

Genomgående i föreliggande studie nämns enbart samlingsnamnet demens vilket 

kan bero på att forskningen inte har kommit tillräckligt långt för att kunna specificera 

skillnader i kommunikation relaterat till de olika demenssjukdomarna. 

I föreliggande studie benämns omvårdnadspersonal på olika sätt beroende på hur 

dessa benämns i den litteratur som ligger till grund för denna litteraturstudie. 

Benämningarna är sjuksköterska, vårdgivare samt omvårdnadspersonal.  

Resultatdiskussion 

Verbal kommunikation 

Huvudfynden resulterade i olika kommunikationsstrategier som användes av 

vårdgivarna (Carpiac-Claver & Levy-Storms, 2007; Haberstroh et al., 2011; Normann 

et al., 2006; Normann et al., 2005; Perry et al., 2009; Williams et al., 2009; Wilson et 

al., 2013a; Wilson et al., 2013b) Tilltala dementa med dess namn, göra ett samtal 

personligt, använda uppmuntrande kommentarer, förklara hur ett 

omvårdnadsmoment ska gå till, omformulera samt repetera meningar, förhandling, 

konsekvensen av att använda elderspeak, kommunikationsmodellen TANDEM, ge 

den demente tid samt ta tillvara på de dementas vakna perioder.  

Carpiac-Claver & Levy-Storms (2007) och Williams et al., (2009) genererar i sina 

studier motsägelsefullt resultat. Det visade sig positivt (Carpiac-Claver & Levy-Storms 

2007) att i den verbala kommunikationen med en dement person använda sig av öm 

ton och ord som ”Honey” och ”Sweetie” då denna typ av kommunikation ansågs 

främja kommunikativ respons hos personen. Williams et al., (2009) menar dock att 

så kallat elderspeak, där smeknamn som ”Honey” och ”Sweetie” användes med 

övertydlig ton i rösten var negativt och ledde till att personerna med demens 
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uppvisade motstånd till omvårdnad (Williams et al., 2009). Båda studierna visade på 

en kommunikativ respons oavsett om den var positiv eller negativ. Anledningen till 

att studierna kommer fram till olika resultat kan bero dels på skillnaden i studiernas 

omfång samt valet av design. I Carpiac-Claver & Levy-Storms (2007) valdes endast 

måltider som omvårdnadsmoment att observeras i motsats till Williams et al., (2009) 

där flera olika omvårdnadsmoment ingick i studien. McKillop & Petrini (2011) menar 

att valet av miljö är viktigt för att främja en god kommunikation med en dement 

person. Kan det vara så att måltiderna och miljön i studien av Carpiac-Claver & Levy-

Storms (2007) var utformad på så sätt att de främjar god kommunikation. Det kan 

tänkas att de omvårdnadsmoment som berörs i Williams et al., (2009) innefattar 

omvårdnadsmoment av sådan karaktär som kan uppfattas som integritetskränkande 

av den demente. McKillop & Petrini (2011) menar att då en dement person är 

beroende av sin omgivning för att få sina dagliga behov tillfredsställda är det viktigt 

att omvårdnadspersonalen är lyhörd för de kommunikativa signaler som personen 

visar. De dementa bemöttes med elderspeak (Williams et al., 2009) mer frekvent när 

de uppvisade ett så kallat normalt beteende utan inslag av agitation. Omvänt 

användes så kallat normal kommunikation vad gäller ordval och röstläge mest 

frekvent när den demente visade agitation. Detta kan tyda på att vårdgivarna var 

mer benägna att använda en mjukare ton i omvårdnaden när de dementa inte var 

aggressiva. Saldert (2014) menar att det är viktigt att bemöta en person med 

kommunikationssvårigheter som en vuxen person och på ett sådant sätt som inte 

kan uppfattas som nedvärderande. Då SBU (2006) menar att vårdgivarens sätt att 

kommunicera påverkar relationen mellan vårdgivare och dementa kan det vara så 

att vårdgivarens sätt att kommunicera genom elderspeak (Williams et al., 2009) 

resulterade i ökat motstånd mot omvårdnaden.  

Det är viktigt att utbilda vårdgivarna i kommunikationsstrategier för att på så sätt 

öka dementa personers livskvalitet (Haberstroh et al., 2011). Sheldon et al., (2006) 

menar att det finns tydliga brister i sjuksköterskeutbildningen som avser olika 

strategier för att bemöta komplexa kommunikationssituationer (Sheldon et al., 

2006). Då kommunikation är centralt i sjuksköterskeprofessionen kan det tyckas 

anmärkningsvärt att det enligt Sheldon et al., (2006) råder brister i utbildning av 

kommunikationsstrategier för komplexa kommunikativa situationer. 

Normann et al., (2006) menar att det är viktigt att vårdgivarna ger dementa personer 

den tid de behöver för att kunna kommunicera utifrån sin kognitiva förmåga. Även 

Jootun & McGhee (2011) framhäver vikten av att vårdgivare erbjuder dementa den 

tid som krävs för att de ska kunna hitta de ord som de försöker förmedla (Jootun & 

McGhee, 2011). Perioder av vakenhet kan bli ett resultat av att den demente ges 

personcentrerade förutsättningar för att kunna kommunicera (Normann et al., 2006; 

Normann et al., 2005). Utifrån detta kan tidsinvestering i omvårdnaden av personer 

med demens anses vara motiverat då möjligheterna till kommunikation ges utifrån 
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deras egna förutsättningar. Vakna perioder kan anses skapa förutsättningar för 

effektiv omvårdnad då de dementa är mer adekvata under dessa perioder och kan 

medverka i sin egen omvårdnad så den kan ske personcentrerat. Brookes (2009) 

understryker att det är viktigt för den ömsesidiga relationen vårdgivare och patient 

emellan att tid ges för kommunikation i syfte att uppnå god omvårdnad. 

Icke verbal kommunikation 

Huvudfynden resulterade i (Wilson et al., 2013a; Wilson et al., 2013b; Carpiac-Claver 

& Levy-Storms, 2007) att använda ögonkontakt, att använda olika former av beröring 

såsom vägledande, tröstande samt uppmärksamhetssökande beröring. Att peka på 

ett omvårdnadsrelevant material, att överräcka material relevant för aktuellt 

omvårdnadsmoment samt demonstration av hur ett omvårdnadsmoment ska 

utföras.  

Wilson et al., (2013a) menar att ögonkontakt skapar en relation mellan vårdgivare 

och personer med demens. McKillop & Petrini (2011) betonar att vårdgivare bör vara 

uppmärksamma på det icke verbala budskap som förmedlas genom det ömsesidiga 

användandet av ögonkontakt (McKillop & Petrini, 2011). Genom ögonkontakt skapas 

en relation mellan vårdgivare och personer med demens och dessa känner lättare 

igen vårdgivaren (Wilson et al., (2013a). Vårdgivarna i studien av (Wilson et al., 

2013b) redogjorde inte för ögonkontakt som en icke verbal kommunikationsstrategi 

som användes i omvårdnaden. Det kan tänkas att vårdgivarna ansåg ögonkontakt 

som en så självklar och grundläggande kommunikationsstrategi i omvårdnad av 

dementa att de inte redogjorde detta. 

Vägledande beröring, tröstande beröring samt uppmärksamhetssökande beröring 

användes vid omvårdnadsmoment (Wilson et al., 2013b). Att använda sig av beröring 

i omvårdnadsarbetet kan anses vara betydelsefullt då den fysiska beröringen blir ett 

naturligt inslag i den dagliga omvårdnaden. Nicholls, Chang, Johnson & Edenborough 

(2013) menar att beröring i omvårdnadsarbetet av personer med demens är viktigt 

för att de på så sätt ska få fysisk beröring. Även Borch & Hillervik (2005) förespråkar 

beröring inom omvårdnad och menar att den är nödvändig för att sjuksköterskan ska 

kunna erbjuda den vård som patienten behöver (Borch & Hillervik, 2005). Då 

personer med demens kan ha svårt att kommunicera upplevelser av beröring kan 

det vara svårt att veta om personen upplever beröringen som positiv eller negativ. 

Därför kan det anses viktigt att vårdgivare utbildas i hur de ska tolka kroppsspråk och 

signaler som personer med demens uppvisar. Detta för att bejaka personens 

integritet och autonomi. Sjuksköterskan kan även bistå vårdteamet, som kan 

innefatta närstående, med information om hur beröring kan användas i 

omvårdnaden. Carpiac-Claver & Levy-Storms (2007) menar att beröring är viktigt i 

omvårdnadsarbetet för att skapa en relation vårdgivare och personer med demens 
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emellan. Beröring kan ordineras av sjuksköterskan som en oberoende 

omvårdnadsåtgärd (Bulechek, 2013). Det är dock viktigt att sjuksköterskan ordinerar 

denna åtgärd personcentrerat så att beröringen inte riskerar att upplevas som 

integritetskränkande. Beroende på grad av demens kan sjuksköterskan diskutera 

med de anhöriga till personen med demens om hur denne kan tänkas uppleva 

beröring. På så sätt inhämtar (Malmsten, 2007) sjuksköterskan ett vikarierat 

samtycke för hur beröring kan användas i omvårdnadsarbetet för den enskilda 

personen (Malmsten, 2007). 

Wilson et al., (2013a) och Wilson et al., (2013b) menar att det finns skillnader i hur 

effektiva kommunikationsstrategierna, att peka på ett omvårdnadsmaterial, att 

överräcka aktuellt omvårdnadsmaterial samt att demonstrera hur ett 

omvårdnadsmoment skulle genomföras var i förhållande till graden av demens. 

Desto längre framskriden demens desto sämre effekt av dessa (Wilson et al., 2013a; 

Wilson et al., 2013b). I takt med sjukdomens progression förvärras de kognitiva 

nedsättningarna (Jootun & McGhee, 2011). Detta skulle kunna förklara varför 

effekten av dessa minskar i takt med att graden av demens ökar. Jootun & McGhee 

(2011) understryker att det är viktigt att beakta detta vid val av 

kommunikationsstrategier då olika grader av demens fordrar olika typer av 

kommunikation.  

Sång och musik som kommunikation 

Sång och musik har visat sig (Carpiac-Claver & Levy-Storms, 2009; Götell et al., 2010; 

Götell et al., 2009) framkalla kommunikation hos personer med demens. 

Reaktionerna beskrivs huvudsakligen som positiva där stämningen vid 

omvårdnadsmomenten blev mer avslappnad vilket främjade kommunikationen 

mellan vårdgivare och personerna med demens. Genom sång och musik uppstod en 

större benägenhet att använda ömsesidig ögonkontakt (Götell et al., 2010; Götell et 

al., 2009). Florence Nightingale (1859) menar att musik kan användas i omvårdnaden 

av sjuka personer för att främja tillfrisknande. Resultatet i föreliggande studie visar 

att sång och musik har en positiv inverkan på kommunikationen i omvårdnaden av 

personer med demens. Detta kan anses vara applicerbart på Nightingales teori 

(1859) om betydelsen av musik i omvårdnaden även om den inte syftar på demens. 

Då kommunikationen är försvårad i omvårdnaden av personer med demens kan 

sång och musik ses som ett verktyg att skapa den förutsättning som behövs för att 

kommunikationen ska underlättas. Götell (2014) och Marmstål Hammar (2011) 

menar att musikaktiviteter såsom bakgrundsmusik och sång kan inge glädje samt en 

ökad känsla av välbefinnande för både personer med demens samt dess vårdgivare. 

Den verbala samt icke verbala kommunikationen anses förbättras för båda parter 

(Götell, 2014; Marmstål Hammar, 2011). Personerna med demens kommunicerade 
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med vårdgivarna (Götell et al., 2009) genom att sjunga med i sångerna som 

vårdgivarna initierade. Även Carpiac-Claver & Levy-Storms (2007) påpekar att sång 

kan upplevas som ett positivt samt lekfullt sätt att kommunicera vårdgivare och 

dementa personer emellan. 

 

Götell et al., (2009) uppmärksammade att ett fåtal deltagare i studien reagerade 

med irritation samt motstånd när vårdgivarna kommunicerade med dem genom 

sång. Även förvirring registrerades. Socialstyrelsen (2008) menar att personer 

upplever ljud på olika sätt. Sång och musik som upplevs som positivt för den ena kan 

för den andra vara ett oönskat ljud (Socialstyrelsen, 2008). Det kan tänkas att de 

personer som reagerade med irritation och motstånd till omvårdnad i studien av 

Götell et al., (2009) har upplevt musiken och sången som störande och 

kommunicerade detta genom att visa irritation samt motstånd till omvårdnaden. 

Sång och musik är enligt resultatet förknippat med någon form av kommunikativ 

respons hos personerna med demens oavsett om denna respons uppfattas som 

positiv eller negativ. Det kan därför vara av vikt att uppmärksamma den enskilda 

personens upplevelser samt reaktioner av ljud för att på så sätt identifiera hur och 

om sång och musik kan användas i omvårdnaden som ett sätt att kommunicera. 

Sång och musik kan användas som omvårdnadsåtgärd (Götell, 2014; Socialstyrelsen, 

2010) vid måttlig till svår demens vilket stärks av beprövad erfarenhet. Även ett visst 

vetenskapligt stöd finns för att oro och agitation minskar genom sång och musik 

(Götell, 2014; Socialstyrelsen, 2010). Sjuksköterskan kan enligt Bulechek (2013) 

ordinera musikterapeutisk omvårdnad som en oberoende omvårdnadsåtgärd utifrån 

den enskilda personens behov.  

Konklusion 

Vårdgivarens kunskaper om kommunikationsstrategier vid verbal kommunikation, 

icke verbal kommunikation samt sång och musik som kommunikation är essentiellt i 

omvårdnaden av personer med demens. Kommunikationsstrategierna bör 

personcentreras utifrån den enskilda personens behov samt grad av demenssjukdom 

för att på så sätt uppnå respons med ett kommunikativt utbyte mellan vårdgivare 

och personer med demens. Då dessa personer är beroende av sina vårdgivare vad 

gäller den dagliga omvårdnaden är det viktigt att vårdgivare använder de olika 

kommunikationsstrategierna integrerat med varandra för att säkerställa att den 

enskilda personens integritet och autonomi bibehålls. En person med demens samt 

dess vårdgivare bör ges tillräckligt med tid till att kommunicera med varandra vid en 

omvårdnadssituation relaterat till aktuellt omvårdnadsmoment samt utifrån den 

enskilda personens dagsform.  
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Implikation 

Sjuksköterskan kan utifrån relevant omvårdnadsdiagnos vid kommunikativa 

svårigheter för personer med demens ordinera oberoende omvårdnadsåtgärder. 

Sjuksköterskeutbildningen bör i större grad innefatta utbildning i 

kommunikationssvårigheter samt lämpliga kommunikativa strategier att tillämpa vid 

dessa. Fortsatt forskning om kommunikationsstrategier relaterade till specifika 

demenssjukdomar i omvårdnaden av personer med demens anses nödvändig då 

detta i nuläget inte är tillräckligt belyst. Genom att identifiera effektiva sätt att 

kommunicera med personer med demens i en omvårdnadssituation kan samhället 

möta den ökade efterfrågan av kommunikationsstrategier i omvårdnaden av dessa.  
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Limits: free full text, abstract 
available, English language, 10 
year range 

17 5 1 0 

140304 PubMed 

“Dementia/psychology”[MeSH] 
AND “care”[MeSH] AND 
“communication”[MeSH] 

Limits: free full text, abstract 
available, English language, 10 
year range 

34 9 1 1 



 

 VII 

Datum Databas Sökord/Limits/Booleska operatorer 
Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Urval 1 Urval 2 

140306 PubMed 

“Communication”[MeSH] AND 
“Dementia/physiopathology”[Me
SH] 

Limits: Abstract available, English 
language, 10 year range, humans, 
nursing journals 

12 (1)* 2 1 0 

140306 PubMed 

“Dementia/nursing”[MeSH] AND 
“communication”[MeSH] AND 
dementia/psychology[MeSH] 

Limits: Abstract available, english 
language, 10 year range, humans, 
aged: 65+ 

33 (2)* 3 1 1 

140228 
Manuell 
sökning 

Carpiac-Claver, M. L., Levy-
Storms, L. (2007). In a Manner of 
Speaking: Communication 
Between Nurse Aides and Older 
Adults in Long-Term Care 
Settings. 

1 1 1 1 

140303 
Manuell 
sökning 

Normann, H. K., Asplund, K., 
Karlsson, S., Sandman, P-O., & 
Norberg, A. (2006). People with 
severe dementia exhibit episodes 
of lucidity. A population-based 
study.  

1 1 1 1 

  TOTALT: 290 81 20 10 

 

*Dubbletter av tidigare valda artiklar redovisas inom parentes. 



 

 VIII 

Bilaga C : Artikelöversikt 

Artikel 1 

Referens Carpiac-Claver, M. L., & Levy-Storms, L. (2007). In a Manner of Speaking: 
Communication Between Nurse Aides and Older Adults in Long-Term Care 
Settings. Health Communication, 22 (01), 59-67. 
doi:10.1080/10410230701310307 

Land  
Databas 

Land: USA 

Databas: Manuell sökning 

Syfte Syftet: Var att belysa hur kommunikation genomfördes under måltiderna mellan 
vårdgivare och dementa. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Kvalitativ metodologi baserad på Grounded Theory.  

Design: 23 måltider observerades genom att de videofilmades från det att 
matbrickan kom in tills maten var uppäten. 

Urval och bortfall: Urvalet bestod av 23 dementa personer boende på 
långtidsvårdenheter. Bortfall redovisas inte. 

Slutsats Genom att vårdgivare använder sig av upprepningar, beröm, uppmuntran samt 
upprepning av exempelvis de boendes namn förmåddes de till att respondera 
utifrån sin kognitiva förmåga. Studien visar att den verbala kommunikationen 
som vårdgivaren utövar mot den demente ger positiva resultat när vårdgivaren 
använder olika röstlägen samt djup i rösten. På detta sätt kunde vården bli mer 
kvalitativ vilket också berikade livskvaliteten hos personer med demens. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 2 



 

 IX 

 

Artikel 2 

Referens Götell, E., Brown, S., & Ekman, S-L. (2009). 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, 46 (4): 422-430. 
doi:10.1016/j.ijnurstu.2007.11.001                       

Land  
Databas 

Land: Sweden 

Databas: Cinahl 

Syfte Syftet: Var att belysa vokalt uttryckta känslor och stämningar i kommunikationen 
mellan vårdgivare och personer med svår demens under omvårdnadsmoment på 
morgonen. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera videoinspelade 
omvårdnadsmoment.  

Design: Tre typer av omvårdnadsstrategier användes: en utfördes på ”vanligt” 
vis utan musik, en med bakgrundsmusik och en där vårdgivarna sjöng för/med 
patienterna.  

Urval och bortfall: Nio personer (sju kvinnor och två män) med svår demens från 
ett särskilt boende i en tätort i Sverige samt fem professionella vårdgivare. 
Bortfallet var 15 personer av okänd anledning. 

Slutsats Studien visar att bakgrundsmusik och sång i samband med omvårdnadsmoment 
hjälper vårdgivare att stärka personer med svår demens förmåga att uttrycka 
positiva känslor. Resultatet stärker vidare vikten av sång som en metod under 
omvårdnadsmoment för att stärka kvaliteten på demensvården. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1. 

 

 



 

 X 

Artikel 3 

Referens Götell, E., Marmstål Hammar, L., Engström, G., & Emami, A. (2010). 
Communicating through caregiver singing during morning care situations in 
dementia care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 25 (1), 160-168. 
doi:10.1111/j. 1471-6712.2010.00806.x   

Land  
Databas 

Land: Sverige 

Databas: Cinahl 

Syfte Syftet: Var att beskriva hur personer med demens och deras vårdgivare 
uttrycker verbal och icke-verbal kommunikation och ögonkontakt under 
omvårdnadsmomentet ”påklädning” och under omvårdnadsmoment på 
morgonen med och utan MTC (Music therapy caregiving). 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Kvalitativ innehållsanalys.  

Design: Ett omvårdnadsmoment på morgonen genomfördes fyra gånger med en 
vårdgivare och en person med demens och spelades in, för att sedan jämföras 
med samma moment med MTC. 

Urval och bortfall: Tolv vårdtagare deltog men två dog under datainsamlingen. 
Sex kvinnor och fyra män återstod att delta. Tio vårdgivare deltog initialt i 
studien men en drog tillbaka sitt intresse, två drog sig ur på grund av 
hälsorelaterade orsaker och en drog sig ur när sin vårdare dog. Det slutliga 
urvalet bestod av tio vårdtagare och sex vårdgivare. 

Slutsats MTC kan i framtiden ses som ett lämpligt sätt att främja verbal och icke-verbal 
kommunikation mellan vårdgivare och personer med demens då denna metod 
har skapat en positiv atmosfär dem emellan vid omvårdnadsmoment. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1. 

 

 



 

 XI 

Artikel 4 

Referens Haberstroh, J., Neumeyer, K., Krause, K., Franzmann, J., & Pantel, J. (2011). 
TANDEM: Communication training for informal caregivers of people with 
dementia. Aging & Mental Health, 15 (3), 405-413. 

Land  
Databas 

Land: Tyskland 

Databas: Cinahl 

Syfte Syftet: Var att testa hur TANDEM-modellen påverkade informella vårdgivares 
användning av kommunikationsstrategier i omvårdnaden av patienter med 
demens i hemvården. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Ett träningsprogram utformades och det skapades två grupper: En 

handlande grupp och en kontrollgrupp. Träningsprogrammet bestod av 

äldrevårdspsykiatri, äldrevård och psykologi. Träningsprogrammets mål var att 

utöka och förbättra de informella vårdgivarnas kommunikation vid demensvård. 

Träningsprogrammet var strukturerat efter TANDEM, som beskrevs som en 

modell för kommunikation vid demens. Träningen genomfördes veckovis vid 5 

tillfällen á 2,5 timmar. 

Vid analys av data användes tidsserieanalys. 

Design: Studien är av kvasiexperimentell design. 

Urval och bortfall: 24 informella vårdgivare rekryterades. Två vårdgivare föll 
bort. En på grund av en vårdtagares institutionalisering och en annan på grund 
av försämrad hörsel. 22 informella vårdgivare kvarstod som deltagare i studien. 

Slutsats TANDEM hjälper informella vårdgivare att utveckla sina 
kommunikationsstrategier vid möte med dementa och anses därför vara ett 
lämpligt instrument för att förbättra situationen för dementa i hemvården. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1. 

 

 



 

 XII 

Artikel 5 

Referens Normann, H. K., Asplund, K., Karlsson, S., Sandman, P-O., & Norberg, A. (2006). 

People with severe dementia exhibit episodes of lucidity. A population-based 

study. Journal of Clinical Nursing, 15 (11), 1413–1417. doi:10.1111/j.1365-

2702.2005.01505.x 

Land  
Databas 

Land: Norge 

Databas: Manuell sökning 

Syfte Syftet: Var att beskriva hur frekvent perioder av vakenhet uppstod samt på vilket 

sätt vakenheten visade sig hos personerna som led av svår demens. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Personer som ingick i studien bedömdes efter en skala som heter Multi-
Dimensional Dementia Assessment scale (MDDAS).  

Design: Studien är av kvantitativ design som bygger på data från en 
tvärsnittsstudie från en populationsstudie utförd i Maj 2000. 

Urval och bortfall: 92 stycken personer med svår demens som bodde på olika 
vårdinrättningar valdes ut från ett antal av totalt 3804 stycken boende på dessa 
vårdinrättningar. Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Varannan person med svår demens visade perioder av vakenhet. Det kan 
indikera att personer med svår demens som stöttas och har en nära relation med 
sin vårdgivare också har fler vakna perioder. Vårdgivarna i studien 
uppmärksammade de dementas perioder av vakenhet när de spenderade tid 
tillsammans. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1. 

 

 



 

 XIII 

Artikel 6 

Referens Normann, H-K., Henriksen, N., Norberg, A., & Asplund, K. (2005). Lucidity in a 
woman with severe dementia related to conversation. A case study. Journal of 
Clinical Nursing, 14 (7), 891-896.   

Land  
Databas 

Land: Norge 

Databas: Cinahl 

Syfte Syftet: Studien innefattade fyra syften. 
 

1. Att undersöka förekomsten av perioder av vakenhet hos en kvinna med 
svår demens under konversationer. 

2. Att undersöka om det perioder av vakenhet påträffades mest frekvent 
när konversationspartnern initierade samtalet eller om det var när 
kvinnan med demens initierade samtalet. 

3. Att undersöka om perioder av vakenhet påträffades mest frekvent när 
samtalen handlade om händelser som inträffat i nutid, dåtid eller framtid.  

4. Att undersöka om det var någon skillnad i vakenhet beroende på om 
kvinnan blev bemött av stöd eller krav under konversationen. 

 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Texten delades upp i grupper för att analyseras och diskuteras i 
författargruppen. Chi2-test och logistisk regressionsanalys genomfördes.  

Design: 20 timmars konversation mellan en av författarna och en kvinna med 
svår demens spelades in och översattes ordagrant.  

Urval och bortfall: En kvinna med svår demens. Bortfall redovisas ej. 

Slutsats För kvinnan i den här studien visades perioder av vakenhet uppstå mest frekvent 
när konversationspartnern försiktigt fokuserade på ämnen som kvinnan 
föreslagit själv och genom att stötta kvinnan under tiden. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1. 

 

 



 

 XIV 

Artikel 7 

Referens Perry, J., Galloway, S., L. Bottorff, J., & Nixon, S. (2009). Nurse-patient 
communication in dementia – Improving the odds. Journal of Gerontological 
Nursing, 31 (4), 43-45. 

Land  
Databas 

Land: USA  

Databas: PubMed 

Syfte Syftet: Var att undersöka nyttan av en mängd olika konversations – och 

kommunikationsstrategier i ett långtidsboende för demenssjuka, ledd av 

sjuksköterskor. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Studien gick ut på att skapa sociala grupper där en mängd 
kommunikationsstrategier skulle diskuteras. Vid samtliga tillfällen deltog 
gruppledare i form av sjuksköterskor. Samtalen inom den sociala gruppen 
spelades in och transkriberades ordagrant. Kodning genomfördes och bildade 
slutligen två klassificeringar varav en representerade sjuksköterskornas 
kommunikationsstrategier och en representerade deltagarnas 
kommunikationsregister. 

Design: Studien är av deskriptiv design. 

Urval och bortfall: Den sociala gruppen bestod av åtta kvinnor med demens. Alla 
deltagare kunde inte medverka under samtliga möten. Två av deltagarna 
medverkade under samtliga möten och de övriga sex medverkade från 5-9 av de 
tio mötena. 

Slutsats Studien visar att en person med en långt framskriden demens har möjlighet att 
föra ett samtal och detta kan understödjas med hjälp av att sjuksköterskan 
använder sig av en bred varians av verbala konversationsstrategier. Det 
möjliggör engagemang för patienten i planeringen och utförandet av 
omvårdnaden. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1. 

 

 



 

 XV 

Artikel 8 

Referens Williams, N. K., Herman, R., Gajewski, B., & Wilson, K. (2009). Elderspeak 
Communication: Impact on Dementia Care. American Journal of Alzheimer’s 
Disease And Other Dementias, 24 (1), 11-20. doi:10.1177/1533317508318472 

Land  
Databas 

Land: USA 

Databas: Cinahl 

Syfte Syftet: Var att undersöka hur elderspeak inverkar på dementas motstånd mot 
omvårdnad. Studiens syfte var även att undersöka på vilket sätt elderspeak 
inverkade på en person med demens beteende. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Språkpsykologisk, observations- och beteendeanalys genomfördes på 
videoinspelningar på vårdgivare och vårdtagare med demens. 

Design: En huvudprövare i studien filmade 80 tillfällen då vårdgivare och 
vårdtagare interagerade. Tre olika kommunikationssätt användes i studien. 
Dessa var: normalt tal, tystnad samt elderspeak. 

Urval och bortfall: Av de 55 vårdgivare på ett långtidsboende blev tillfrågade föll 
tre bort på grund av att de inte önskade bli filmade. 20 vårdtagare på ett 
långtidsboende deltog i studien. Bortfall hos vårdtagarna redovisas ej. 

Slutsats Enligt studien uppvisade de dementa minst motstånd när de bemöttes med 
normalt tal. Utav de tre kommunikationssätt som undersöktes uppvisade de 
dementa personerna mest motstånd mot omvårdnaden när elderspeak 
användes. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 

 

 



 

 XVI 

Artikel 9 

Referens Wilson, R., Rochon, E., Leonard, C., & Mihailidis, A. (2013a). Formal Caregiver’s 
Perception of Effective Communication Strategies while Assisting Residents 
with Alzheimer’s Disease during Activities of Daily Living. Canadian Journal of 
Speech, Language Pathology and Audiology, 36 (4), 314-331. 

 

Land 
Databas 

Land: Kanada 

Databas: Cinahl 

 

Syfte Syftet: Var att beskriva hur formella vårdgivare uppfattade effektiva 
kommunikationsstrategier i det underlättande arbete som krävs för vårdtagare 
med demens under ADL (i detta fall tandborstning) på ett långtidsboende. 

 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Formella vårdgivare deltog i en semistrukturerad FGI (focus group 
interview). Under intervjun ställdes färdiggjorda, öppna frågor. Syftet med 
grupperna var att erhålla kvalitativ data. 

Design: Studien är av deskriptiv design och undersökte vårdgivarnas 
upplevelser av kommunikationsstrategier som användes i samband med 
underlättandet ADL. 

Urval och bortfall: Tio formella vårdgivare deltog i studien, från två olika 
långtidsboenden. Bortfallet bestod av fem formella vårdgivare, varav fyra inte 
hade möjlighet att delta på grund av schematiska problem och en formell 
vårdgivare som sjukskrev sig efter att ha accepterat involveringen i studien. 

 

Slutsats Enligt studiens resultat är det viktigt att använda sig av riktade och 
individanpassade kommunikationsstrategier för att förbättra kommunikationen 
mellan patienter med demens och dess vårdgivare. 

 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1.  

 

 



 

 XVII 

Artikel 10 

Referens Wilson, R., Rochon, E., Mihailidis, A., & Leonard, C. (2013b). Examining Success 
of Communication Strategies Used by Formal Caregivers Assisting Individuals 
With Alzheimer’s Disease During an Activity of Daily Living. Journal of Speech, 
Language & Hearing Research, 55 (2), 328-341. doi:10.1044/1092-
4388(2011/10-0206) 

 

Land  
Databas 

Land: Kanada 

Databas: Cinahl 

 

Syfte Syftet: Var att undersöka vilka målinriktade verbala och icke verbala 
kommunikationsstrategier vårdgivarna använde vid stöd av ADL (i detta fall 
handtvättning) av patienten med en måttlig till svår demens. 

 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: ADL-momenten spelades in och vårdgivarna kopplades randomiserat 
ihop med en vårdtagare med demens. Vårdtagarna fick fria händer i valet av 
kommunikationsstrategi. Efter att data från ADL samlats in, transkriberades 
data ortografiskt med hjälp av SALT (Systematic Analysis of Language 
Transcripts) och kodning av data enligt SALT’s standardiserade notationssystem. 

Design: Studien hade en systematisk observationsdesign. 

Urval och bortfall: Inledningsvis bestod urvalet av 13 vårdtagare med demens 
som bodde på ett långtidsboende i Toronto, Ontario, Kanada och 14 formella 
vårdgivare. En vårdtagare gick bort och två vårdgivare nekade förfrågan om 
deltagande till studien. Det slutliga urvalet bestod av tolv vårdtagare och tolv 
vårdgivare. 

 

Slutsats Studien visar att trots långt framskriden demens, kunde vårdgivarna med hjälp 
av olika kommunikationsstrategier hjälpa patienterna att framgångsrikt utföra 
ADL. Studien stödjer vissa vanligt rekommenderade kommunikationsstrategier. 

 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1.  
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