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Sammanfattning 

Världens befolkning åldras och allt fler drabbas av någon form av demenssjukdom. 

Förmågan att kommunicera påverkas av sjukdomen. Ungefär 90 procent av alla som 

lider av demenssjukdom kommer någon gång att drabbas av beteendemässiga och 

psykiska symtom vilket innebär ett stort lidande för personerna med demens och en 

stor utmaning för anhöriga och vårdpersonal. Syftet med studien var att beskriva 

kommunikationens betydelse i omvårdnadssituationen vid beteendemässiga och 

psykiska symtom vid demens. Studien genomfördes som en litteraturstudie där tio 

artiklar granskades. Fyra teman framkom: Att inte anpassa kommunikationen till 

personerna med demens, att använda ett barnsligt språk, att anpassa kommunikationen 

till personerna med demens och att använda sång och musik i omvårdnaden. 

Resultatet visade att vag och otydlig kommunikation samt användandet av ett 

barnsligt språk kunde leda till förvirring och motståndsbeteende. Tydlig 

kommunikation och korta instruktioner ökade sannolikheten för samarbete. Sång och 

musik hade också en positiv inverkan på både vårdpersonal och personerna med 

demens. Det behövs utbildning för vårdpersonal om tillämpning av olika 

kommunikationsstrategier vid demenssjukdomar. Ytterliggare forskning om ämnet 

behövs för att kunna möta den stora utmaning som samhället står inför. 
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Abstract  

The world's population is aging and more people suffer from some form of dementia. 

The ability to communicate is affected by the changes dementia brings. 

Approximately 90 percent of those suffering from dementia will at some point suffer 

from behavioral and psychological symptoms which mean a great suffering for people 

with dementia and a major challenge for families and caregivers. The aim of the study 

was to describe the impact of communication in nursing situation in behavioral and 

psychological symptoms of dementia. The study was conducted as a literature study 

where ten articles were examined. Four themes emerged: to not adapt communication, 

use of a childish language, to adapt communication and use of singing and music. The 

results showed that vague and unclear communication and the use of a childish 

language could lead to confusion and resistant behavior. Clear communication and 

short instructions would increase the likelihood of cooperation. Singing and music 

also had a positive impact on both caregivers and people with dementia. Education is 

needed for caregivers on the implementation of various communication strategies in 

dementia. Further research on the topic is needed to meet the important challenge met 

by society. 
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Inledning 

Världens befolkning åldras. Världshälsoorganisationen [WHO] (2012) skriver att 

hälso- och sjukvården förbättrats vilket bidrar till att allt fler människor lever längre 

och en äldre befolkning medför en ökning av antalet demenssjuka. 2010 beräknades 

ca 35,6 miljoner människor över hela världen leva med en demenssjukdom. Siffran 

kommer öka snabbt och 2050 är det beräknade antalet demenssjuka 115,4 miljoner, 

mer än en tredubblad ökning. Enligt Socialstyrelsen (2014) är det ca 160 000 

människor i Sverige som lider av någon form av demenssjukdom och det uppskattas 

att drygt 25 000 insjuknar i demenssjukdom varje år. Fram till år 2050 kommer 

antalet personer med demenssjukdom i Sverige att fördubblas. Risken att insjukna 

ökar med stigande ålder. Sköldunger (2015) beskriver att mer än var femte 85-åring i 

Sverige beräknas ha någon form av demenssjukdom. Sverige är, enligt Kristensson 

och Jakobsson (2010), ett av de länder i världen med högst andel äldre. Sköldunger 

(2015) betonar att sjukdomen utgör höga kostnader för samhället. Enligt 

socialstyrelsen (2014) beräknas kostnaderna för vård och omsorg vid demenssjukdom 

uppgå till drygt 50 miljarder kronor per år. Enligt Sköldunger (2015) utgör de 

kommunala insatserna i form av hemtjänst och särskilt boende ca 80 procent av 

samhällskostnaderna för vård och omsorg vid demenssjukdom.  

Det finns ingen behandling som botar demenssjukdom och sjukdomen leder till stora 

funktionsnedsättningar och minskad livskvalitet (Sköldunger, 2015). Det är inte bara 

den drabbade individen som lever med demenssjukdomen som påverkas utan även 

hela omgivningen. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) 

påverkar livskvaliteten både för den drabbade och dess vårdare. Demenssjukdomar är 

ett folkhälsoproblem och en av våra största utmaningar under 2000-talet (WHO, 

2012). 

För människor med demenssjukdom minskar ofta förmågan att kommunicera i takt 

med att sjukdomen fortskrider. Kommunikationssvårigheterna mellan vårdpersonal 

och den demenssjuke kan öka stressen och resultera i beteendemässiga problem 

(Acton, Yauk, Hopkins & Mayhew, 2007). Enligt de Vries (2013) orsakar 

demenssjukdomen en rad förändringar som påverkar förmågan att kommunicera. Det 

är viktigt att vårdpersonal har kännedom om dessa förändringar och hittar sätt att 

kommunicera för att möjliggöra en god vård.  

Bakgrund 

Demenssjukdomar 

Ordet demens kommer från latinets ”de mens” och betyder utan själ. Tidigare kallades 

demens för sinnessjukdom eller galenskap (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2006). Sjöström och Ekwall (2010) skriver att demens drabbar många äldre 

och ger försämrat minne och förändrad personlighet. Demenssjukdom är inte en del 

av det naturliga åldrandet och ska inte förväxlas med normalt åldrande där minne och 

funktionsnivå kan försämras något. Enligt Voyer et al. (2015) leder demenssjukdom 
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till minskade kognitiva funktioner, bland annat svårigheter med inlärning, minne, 

språk och tidsuppfattning. Detta medför svårigheter att hantera vardagliga aktiviteter. 

Demenssjukdom är enligt Sjöström och Engwall (2010) en fortskridande sjukdom 

som beror på sjukliga förändringar i olika delar av hjärnan. Jootun och McGhee 

(2011) belyser att demens är en term som används för att beskriva sjukliga 

förändringar i hjärnan som påverkar individens liv. Oavsett anledning till 

demenssjukdomen påverkas vanligtvis minne och orientering till tid, rum och person. 

När den kognitiva förmågan försämras blir förmågan att tänka och kommunicera 

svårare och personen med demens får allt svårare att ta till sig ny information. 

Ragneskog (2011) beskriver två huvudgrupper vid demens. Den ena är primär 

demens, även kallad degenerativ sjukdom, där sjukdomen beror på att hjärnans celler 

förtvinar och dör. Sjukdomen kommer ofta smygande i takt med att skadorna i 

hjärnan breder ut sig. Olika former av primär demens är till exempel Alzheimers 

sjukdom, som är den vanligaste formen av primär demenssjukdom, 

Frontallobsdemens och Lewybody-demens. Den andra huvudgruppen är sekundär 

demens, som inte beror på sjukliga förändringar i hjärnan utan istället har andra 

orsaker såsom blödningar, blodproppar, infektioner eller hjärntumörer. Den vanligaste 

sekundära demenssjukdomen är vaskulär demens. Enligt Sjöström och Ekwall (2010) 

kan demens inte botas utan endast symtomlindras.  

Enligt Norberg (2010) ansågs det tidigare att personer med demenssjukdom förlorade 

sin identitet och upplevdes som tomma i slutstadiet av sjukdomen. Detta förklarades 

med att den personliga identiteten kopplades till minne. Det har dock visat sig att 

identiteten hos personer med demenssjukdom bevaras långt in i sjukdomen. Även 

under sjukdomens slutstadium har dessa individer klara ögonblick där de kan visa sin 

identitet. Att kunna visa sin identitet är kopplat till hur personen med demens 

behandlas av andra. Att sätta relationen i fokus gör det lättare för vårdpersonalen att 

se sin egen roll i samspelet med den demenssjuke (ibid).  

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens 

Enligt Graneheim (2010) introducerades begreppet Behavioral and Psychological 

Symptoms in Dementia (BPSD) 1996 av en internationell konsencusgrupp. BPSD 

översätts som beteendemässiga och psykiska symtom vid demens på svenska. 

Voyer et al. (2015) beskriver BPSD som symtom på störd uppfattning, tankeinnehåll, 

humör eller beteende som ofta förekommer hos personer med demenssjukdom. BPSD 

kan visa sig i form av beteendemässiga symtom såsom aggressivitet, skrik, rastlöshet, 

vandringsbeteende, plockande, hämningslöshet och störd dygnsrytm. Det kan även ge 

psykiska symtom som visar sig som depression, hallucinationer, vanföreställningar, 

oro och ångest. BPSD innebär ett stort lidande för personerna med demens och en stor 

utmaning för anhöriga och vårdpersonal (ibid). Sjöström och Ekvall (2010) beskriver 

att BPSD är den vanligaste anledningen till att personer med demenssjukdom behöver 

flytta till särskilt boende, det vill säga vårdhem. Voyer et al. (2015) menar att vid 

något tillfälle drabbas i princip alla demenssjuka på särkilt boende av 
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beteendemässiga och psykiska symtom. Oliviera et al. (2015) beskriver att ett eller 

flera symtom på BPSD någon gång drabbar upp till 90 procent av de som lever med 

en demenssjukdom. Eftersom demens är en progressiv sjukdom förvärras ofta BPSD 

med tiden. Enligt Voyer et al. (2015) flukturerar ofta symtomen och frekvensen av 

BPSD över tid och kan även försvinna efter en tid, orsaken till BPSD är komplex och 

det är inte helt känt vad som ligger bakom symtomen. 

Graneheim (2010) framhäver att det är mycket svårt att tolka beteendeförändringar 

hos någon med demenssjukdom. Ett förändrat beteende kan bero på hjärnskadan men 

också som ett försök till meningsfull kommunikation. Beteendeförändringar kan även 

bero på somatiska tillstånd som påverkar hjärnans funktion, såsom infektioner, 

uttorkning, sköldkörtelrubbningar, lågt blodsocker, förstoppning eller urinretention. 

Även smärta kan orsaka beteendeförändringar. Det är vanligt att 

beteendeförändringarna behandlas med läkemedel men också med olika 

begränsningsåtgärder som till exempel brickbord, sele eller bälte. 

Oliviera et al. (2015) menar att antipsykosmedel ofta förskrivs innan icke-

farmakologiska åtgärder provats. Många demenssjuka fortsätter sedan medicineras 

under långa perioder vilket kan leda till svåra biverkningar. Enligt Jutkowitz et al. 

(2016) har antipsykosmedel traditionellt använts för att hantera aggression och 

agitation hos demenssjuka men effekten har varit begränsad och det har istället 

resulterat i minskad livskvalitet och svåra biverkningar och ökad dödlighet. Williams 

och Herman (2011) beskriver att BPSD ofta är svåra att hantera för vårdpersonal och 

anhöriga. BPSD försvårar ofta den personliga omvårdnaden och de dagliga 

aktiviteterna och benämns då som motståndsbeteende mot omvårdnad. 

Enligt Raneskog (2011) beskrivs ibland människor med demenssjukdom och 

aggressivt beteende som svåra att förhålla sig till och hantera inom den kommunala 

äldreomsorgen. När beteendet blivit så svårt att hantera så inläggning på geriatrisk 

avdelning varit nödvändig har det visat sig att beteendet där ofta kunnat hanteras med 

god omvårdnad och läkemedel har inte behövt användas.  

Kommunikation 

Kommunikation är, enligt Jootun och McGhee (2011), en ömsesidig process mellan 

minst två personer där ett budskap sänds ut och mottas för att sedan besvaras. 

Kommunikation är ett grundläggande behov som är nödvändig för att överleva och 

växa och som ger mening i tillvaron och en känsla av samhörighet för alla människor. 

Fossum (2013a) belyser att kommunikation handlar om både det verbala uttrycket och 

om kroppsspråket. De Vries (2013) beskriver att en nödvändig egenskap vid all 

kommunikation är förmågan att lyssna och vara uppmärksam, inte bara på ord utan 

också på känslor som uttrycks. Känslor såsom upprördhet, entusiasm, ilska och rädsla. 

Jootun och McGhee (2011) menar att sjuksköterskor behöver ha en god 

kommunikativ förmåga för att skapa en god relation till vårdtagarna. 
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Verbal kommunikation 

Enligt Jootun och McGhee (2011) innebär verbal kommunikation att ord används som 

uttrycksmedel och det betraktas som den viktigaste komponenten för att förmedla ett 

budskap. Bakgrund och kultur har en avgörande betydelse för vilka ord som används i 

kommunikationen. Fossum (2013a) beskriver att den verbala kommunikationen både 

innefattar det som sägs klart och tydligt och det som sägs mellan raderna. De Vries 

(2013) menar att för personerna med demens blir det ofta allt svårare att förstå den 

verbala kommunikationen, både att tolka ordens betydelse och att uttrycka sig själv 

verbalt.  

Icke-verbal kommunikation 

Jootun och McGhee (2011) beskriver att den största delen av all kommunikation är 

icke-verbal och består av kroppsspråk och hur rösten används, till exempel tonfall, 

talhastighet och volym. Den icke-verbala kommunikationen skiljer sig åt i olika 

generationer och kulturer och det som är accepterat i en generation eller kultur kan 

vara opassande i en annan. De Vries (2013) menar att när personerna med demens 

inte längre förstår språket blir den icke-verbala kommunikationen allt viktigare. 

Omvårdnad vid demenssjukdom 

Edvardsson (2010) beskriver att vid omvårdnad av någon med demenssjukdom är det 

av största vikt att se bortom demenssjukdomen och inte bara fokusera på de symtom 

och funktionsnedsättningar som sjukdomen medför. Personcentrerad omvårdnad 

innebär att patientens perspektiv och livsvärld sätts i fokus. Enligt Fossum (2013b) 

har personcentrerad omvårdnad utvecklats inom vården av äldre och framförallt inom 

vård och omsorg av personer med demens. I den personcentrerade omvårdnaden är 

det viktigt att ge uppmuntran och bekräftelse, att visa respekt för individens behov 

och att stödja de styrkor och behov som finns. Omvårdnaden av demenssjuka bör, 

enligt Edvardsson (2010) inriktas på att erbjuda en meningsfull och värdig tillvaro 

eftersom den sjuke har samma behov av kärlek, omtanke, samvaro och uppskattning 

som andra människor. Enligt Socialstyrelsen (2010) kan personcentrerad omvårdnad 

minska risken för aggressivitet och öka känslan av självbestämmande och 

samhörighet. Även användandet av antipsykosmedel kan minska när personcentrerad 

omvårdnad tillämpas. Sjöström och Ekwall (2010) menar att omvårdnaden vid 

demenssjukdomar eftersträvar att bevara den sjukes funktioner så långt det är möjligt. 

En hemlik miljö bör eftersträvas, liksom mänsklig kontakt och att de basala behoven 

är tillfredställda. Ett lugnt bemötande har stor effekt på den demenssjukes beteende 

och eftersträvas i all omvårdnad.  

Omvårdnadsteoretisk referensram 

Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) menar att relationen 

mellan vårdpersonalen och patienten kännetecknas av ett professionellt engagemang 

och det är viktigt att vårdpersonalen inte räknar med att få någon egen vinning av 

relationen. I en professionell vårdrelation använder vårdpersonalen personlig 

kunskap, erfarenhet och en större öppenhet för att sedan reflektera över det som 
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händer i relationen under det vårdande mötet. Det kan finnas flera hinder i en sådan 

relation. Det kan handla om att tiden inte räcker till för ett professionellt vårdande, att 

vårdpersonalen känner sig osäker eller rädslan att bli för involverad i relationen (ibid). 

Virginia Hendersons (1991) beskriver i sin omvårdnadsteori att sjuksköterskans 

uppgift är att hjälpa patienten att utföra de åtgärder som är nödvändiga för hälsa och 

tillfrisknande eller till en fridfull död. Sjuksköterskan ska stödja och hjälpa patienten 

att utföra de uppgifter som patienten, på grund av bristande kraft, vilja eller kunskap 

inte förmår att göra själv. De primära behoven är detsamma för alla patienter 

oberoende av diagnos men vårdbehovet påverkas av patientens ålder, sinnestillstånd, 

intelligens, kulturella och sociala bakgrund och allmäntillstånd. I omvårdnadsteorin 

beskriver Henderson 14 grundläggande behov som är de centrala delarna i 

omvårdnaden. De grundläggande behoven består av både fysiska och psykologiska 

behov. Kropp och själ är ömsesidigt beroende av varandra och går inte att skilja åt. 

Psykiska sjukdomar påverkar kroppen och somatiska sjukdomar påverkar själen.  

Henderson (1991) menar att sjuksköterskan bör skapa en god relation till patienten för 

att kunna anpassa omvårdnaden till patientens individuella behov och önskningar. 

Alla människor har gemensamma behov men det är individuellt hur dessa behov ska 

tillfredsställas i omvårdnadssituationen på bästa sätt. Det är viktigt att sjuksköterskan 

försöker förstå och lära känna patienten för att skapa en relation. För att kunna förstå 

patienten är det viktigt att sjuksköterskan lyssnar och försöker uppfatta både den 

verbala och icke-verbala kommunikationen (ibid).   

Problemformulering 

BPSD förekommer hos 90 procent av alla med demenssjukdom. Förmågan till 

kommunikation minskar i takt med att demenssjukdomen fortskrider. Det är en 

utmaning för vårdpersonalen att anpassa kommunikationen till personerna med 

demens. För att öka kunskapen och förståelsen och kunna anpassa kommunikationen 

till personerna med demens bör området belysas och synliggöras.    

Syfte 

Syftet var att beskriva kommunikationens betydelse i omvårdnadssituationen vid 

beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. 

Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie där aktuell forskning inom området 

granskades kritiskt för att därefter sammanställas (Forsberg & Wengström, 2013) och 

ge fördjupad kunskap inom området (Friberg, 2012). 

Datainsamling 

Enligt Östlund (2012) skapas en grund för litteraturstudien genom att göra en 

inledande litteratursökning. En osystematisk inledande litteratursökning gjordes för 

att få en översikt över aktuell forskning inom det valda området. Sökningen gjordes 
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för att kunna ringa in problemområdet och få tillräcklig information för att kunna gå 

vidare till nästa steg (Östlund, 2012). Efter att problemområde valts och syftet skrivits 

formulerades sökord (Forsberg & Wengström, 2013). De databaser som valdes var 

Cinahl, PsykINFO och PubMed eftersom de anses vara relevanta för 

omvårdnadsområdet (Forsberg & Wengström, 2013; Karlsson, 2012). Sökord som 

användes var Dementia (Demens), Communication (Kommunikation), Nursing 

Homes (Vårdhem), ”Behavioral symptoms” (beteendemässiga symtom), Nurs* 

(omvårdnad, sjuksköterska), Caregiver* (Vårdgivare), BPSD (BPSD) och Norberg, A 

(Astrid Norberg), se tabell 1. Sökordet Norberg, A valdes då Astrid Norberg är 

professor i omvårdnad med inriktning mot bemötande och demens. Hon har bland 

annat medverkar som en av experterna i utformningen av Socialstyrelsens Nationella 

riktlinjer för vård och omsorg om dementa (Raune, 2008). Till sökorden Dementia, 

Communication och Nursing homes användes databasernas ämnesord (Karlsson, 

2012) förutom när sökning gjordes på författare då Dementia och Communication 

användes som fritextsökning. Fritextsökning gjordes även för ”Behavioral symtoms”, 

nurs*, caregiver* och BPSD (Forsberg & Wengström, 2013; Friberg, 2012; Karlsson, 

2012).Vid sökning på Dementia och Communication användes explode (+) i 

CINAHL och explode i PsycINFO för att bredda sökningen. Funktionen explode 

används automatiskt i PubMed (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Som boolesk 

söklogik tillämpades AND mellan samtliga sökord och trunkering * användes på 

sökorden nurs och caregiver för att få med olika böjningar av orden (Friberg, 2012). 

Frassökning användes på Behavioral symptoms för att hålla ihop de båda begreppen 

(Karlsson, 2012). Fältet författare användes för sökordet Norberg, A (Friberg, 2012). 

Samtliga sökord användes i alla databaserna och kombinerades på samma sätt, se 

tabell 2.  

Avgränsningsfunktioner i form av inklusions samt exklusionskriterier användes för att 

sortera bort icke relevant material (Friberg, 2012). Inklusionskriterier som användes i 

samtliga databaser var att artiklarna skulle svara mot studiens syfte (Rosén, 2012), 

vara publicerade mellan åren 2005-2016, vara skrivna på engelska och vara 

vetenskapliga. Exklusionskriterier var artiklar som handlade om kommunikation med 

anhöriga, anhöriga som vårdare och farmakologisk behandling. Även artiklar som 

belyste kommunikation i samband med smärtbedömning hos demenssjuka 

exkluderades. 

Cinahl 

Den första sökningen gjordes i Cinahl där sökorden dementia, communication och 

nursing homes användes. Subjekt Headings användes för alla tre sökorden samt att det 

för sökorden dementia och communication även användes explode (+) för att få en 

bredare sökning. Sökningen gav 32 träffar varav 12 lästa abstract.  Antalet granskade 

artiklar var tre och samtliga av dessa användes i resultatet. Nästa sökning i Cinahl 

innehöll sökorden dementia och communication och ”behavioral symtoms”.  

Dementia och communication användes även här som Cinahl Headings med explode 

(+) och ”behavioral symptoms” användes som fritextsökning. Sökningen gav åtta 
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träffar där fyra abstract lästes igenom. En artikel granskades och gick vidare till 

resultatdelen. Tredje sökningen var med sökorden dementia och communication som 

Cinahl Headings med explode (+) och nurs* och caregiver* som fritextsökning. 

Denna sökning resulterade i 28 vetenskapliga artiklar varav 12 abstract lästes igenom. 

Av fem relevanta artiklar granskades fyra artiklar eftersom en redan var granskad från 

tidigare sökning i Cinahl. Två nya artiklar som motsvarade studiens syfte kunde 

användas i resultatdelen. Fjärde sökningen innefattade sökorden communication som 

Cinahl Headins med explode (+) och BPSD. Sökningen gav två träffar. Ett abstract 

lästes igenom, ingen av artiklarna granskades. Sista sökningen var på författarnamn 

Norberg A och sökorden dementia och communication som fritextord. Sökningen gav 

två träffar varav ett läst abstract men inga granskade artiklar. 

 

PsycINFO 

Första sökningen i databasen PsycINFO gjordes med sökorden nursing homes, 

dementia och communication som Thesaurus där funktionen explode användes till 

dementia och communication. Sökningen gav elva träffar varav åtta lästa abstract, tre 

artiklar granskades och två av dem motsvarade studiens syfte och användes som 

resultatartiklar. Nästa sökning gjordes med sökorden dementia och communication 

som Thesaurus med explode och ”behavioral symptoms” som fritextord. Sökningen 

resulterade i sex vetenskapliga artiklar, två lästa abstrakt men inga granskade artiklar. 

Även nästkommande sökning gjordes med sökorden dementia och communication 

som Thesaurus med funktionen explode samt nurs* och caregiver* som fritextord. 

Antal träffar var 14 och 10 abstract lästes igenom. De tre artiklar som var relevanta 

hade redan granskats efter sökningar i Cinahl, den ena av dem hade förekommit i två 

av sökningarna. Två av de tre artiklarna hade valts till resultatartiklar. Fjärde 

sökningen i PsycINFO gjordes med sökorden communication som Thesaurus med 

explode och BPSD som fritextsökning vilket resulterade i tre vetenskapliga artiklar 

där alla tre abstract lästes igenom. Ingen av artiklarna granskades. Sista sökningen 

gjordes på författarnamn A Norberg samt dementia och communication som 

fritextord. Sökningen gav inga träffar alls.  

 

PubMed 

Den sista databasen som användes var PubMed och första sökningen var med 

sökorden dementia, communication och nursing homes. Samtliga sökord söktes som 

MeSH Terms. Sökningen gav 119 träffar där 25 abstract lästes igenom. Av dessa var 

det sex artiklar som var relevanta att granska, varav fyra redan tagits med i 

granskningar från tidigare träffar i Cinahl och PubMed. De andra två artiklarna 

granskades och det resulterade i en ny resultatartikel. Andra sökningen gjordes med 

sökorden dementia och communication som MeSH Terms och ”behavioral 

symptoms” som fritext. Sökningen gav 40 träffar. Sju abstract lästes igenom och en 

artikel, som redan var granskad efter föregående sökning i PubMed var relevant som 

resultatartikel. Då den redan hade gått vidare som resultatartikel framkom ingen ny 

artikel från denna sökning. Till tredje sökningen användes sökorden dementia och 
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communication som MeSH Terms och nurs* och caregiver* som fritextord. Antal 

vetenskapliga artiklar från den sökningen var 106 varav 14 abstract lästes igenom. Tre 

relevanta artiklar var redan granskade efter sökningar i PsycINFO och PubMed och 

två av dem hade redan gått vidare som resultatartiklar. Nästa sökning var med 

sökorden communication som MeSH Terms och BPSD som fritextord vilket 

resulterade i tio träffar. Tre abstract lästes igenom och en artikel som verkade relevant 

hade redan granskats efter sökning i Cinahl. Denna artikel motsvarade dock inte syftet 

och hade inte gått vidare som resultatartikel. Sista sökningen i PubMed gjordes på 

författarnamn Norberg A och dementia och communication som fritextord. Fem 

vetenskapliga artiklar framkom och samtliga abstract lästes igenom. En artikel 

granskades och gick vidare som resultatartikel. 

    

Sammanfattning av datainsamling 

Sökningarna i databaserna gav totalt 384 träffar av vilka 106 abstract lästes. Det var 

13 artiklar som granskades i urval 1 för att få en djupare kunskap om artiklarnas 

innehåll. Elva artiklar ansågs relevanta till studiens syfte och gick vidare till urval 2 

och kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för 

studier med kvalitativ och kvantitativ metod. Enligt bedömningsmallen poängsattes 

fastställda kriterier under rubrikerna Abstract, Introduktion, Syfte, Metod, Resultat, 

Diskussion och Slutsatser. Poängsumman räknades sedan om till en procentsats. 

Denna procentsats graderades mellan I-III där Grad I innebar artiklar med hög 

vetenskaplig kvalitet, grad II artiklar med medelhög kvalitet och grad III artiklar med 

låg kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003). Av de elva artiklarna graderades sex stycken 

till grad I, fyra stycken till grad II och en graderades till grad III och exkluderades. 

Kvalitetsgranskningen resulterade i tio artiklar som användes till resultatet. Fyra av 

artiklar var kvalitativa, tre artiklar var kvantitativa och övriga tre artiklar var av både 

kvalitativ och kvantitativ ansats. 

 

Databearbetning  

De vetenskapliga artiklarna lästes noggrant igenom ett flertal gånger och resultatdelen 

i artiklarna översattes till Svenska. Artikelöversikt över samtliga artiklar gjordes (se 

bilaga C) för att minska risken att missa väsentliga delar (Friberg, 2012; Rosén, 

2012). Artiklarna lästes sedan igenom igen och bedömningsmallen av Carlsson och 

Eiman (2003) tittades återigen över för att säkerställa att rätt bedömning gjorts. 

Resultaten bearbetades för att hitta likheter och skillnader och jämfördes sedan för att 

hitta centrala teman i de olika artiklarna (Forsberg & Wengström, 2013; Friberg, 

2012). När de viktigaste delarna i resultaten märkts ut framkom nio teman som sedan 

kunde sammanföras under följande fyra rubriker: Att inte anpassa kommunikationen 

till personerna med demens, att använda ett barnsligt språk, att anpassa 

kommunikationen till personerna med demens och att använda sång och musik i 

omvårdnaden. 
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Forskningsetiska överväganden 

Enligt Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor ska 

enskilda människor skyddas och människovärdet respekteras vid forskning. Enligt 

Kjellström (2012) innebär forskningsetik att värna om människors rättigheter och 

skydda de personer som ingår i en studie samt undvika att de utnyttjas, skadas eller 

såras. Forskningsetik innebär även att göra etiska överväganden både inför och under 

utförandet av ett vetenskapligt arbete. Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör ett 

etiskt övervägande göras innan en litteraturgranskning påbörjas. Det är viktigt att 

välja vetenskapliga artiklar i litteraturstudien som fått tillstånd från etisk kommitté 

alternativt där etiska övervägande gjorts noggrant. Alla resultat ska presenteras, både 

de som stöder och de som inte stöder de egna åsikterna (ibid). Av de tio artiklar som 

valdes till resultatet redovisade nio stycken att de var godkända av en 

etikprövningsnämnd. Artikeln av Sprangers, Dijkstra och Romijn-Luijten (2015) 

redovisade inte att den var godkänd av någon etikprövningsnämnd, däremot hade 

vårdtagare och vårdtagarnas familjer eller företrädare lämnat informerat samtycke. 

 

Resultat 

Att inte anpassa kommunikationen till personerna med demens 

Vid observation av omvårdnadssituationen mellan vårdpersonalen och personerna 

med demens på ett särskilt boende fann Hammar, Emami, Engström och Götell 

(2011) att vårdpersonalen var uppgiftsfokuserade och ofta använde sig av verbal 

kommunikation för att ge instruktioner, ställa frågor och ge information om vad som 

skulle ske. Det var sällan personerna med demens bjöds in i samtalet eller aktivt 

deltog i omvårdnadsarbetet. Söderlund, Cronqvist, Norberg, Ternstedt och Hansebo 

(2015) uppmärksammade i sin studie att personerna med demens tog lite eller inget 

initiativ till kommunikation vilket innebar att vårdpersonalen tog initiativ och började 

ställa frågor. Det gjorde att personerna med demens inte själva kunde välja 

samtalsämne. När frågorna handlade om det förflutna verkade personerna med 

demens ibland ointresserade eller oförmögna att svara. Hammar et al. (2011) beskrev 

att vårdpersonal ibland ställde frågor till personerna med demens eller bad personerna 

att utföra en uppgift utan att vänta på svaret eller handling. När personerna med 

demens inte fick möjlighet att svara på eller utföra det som vårdpersonalen bad om 

reagerade personerna ofta med att bli passiva och detta gjorde i sin tur att 

vårdpersonalen undvek ögonkontakt. Söderlund et al. (2015) uppmärksammade att 

vårdpersonal ibland avbröt personerna med demens när personerna pratade om svåra 

ämnen för att försöka ge uppmuntran. Vårdpersonalen försökte styra om samtalet till 

att prata om vardagliga saker vilket kunde resultera i att personerna med demens blev 

förvirrade eller slutade prata. (ibid). Kvaliteten på vården och möjligheten till 

självständighet minskade när personerna med demens avbröts och inte fick möjlighet 

att följa de uppmaningar som gavs eller svara på de frågor som ställdes (Christenson, 

Buchanan & Houlihan, 2011).  
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Söderlund et al. (2015) beskrev att förvirring kunde förekomma när vårdpersonalen 

ifrågasatte rimligheten i det som personerna med demens sa eller om vårdpersonalen 

bytte ämne mitt under samtalet. Det var, enligt Götell, Brown och Ekman (2009) även 

vanligt att personerna med demens reagerade med förvirring, ilska och rädsla om det 

var svårt för personerna att förstå vad som förväntades av dem. Hammar et al. (2011) 

beskrev att det var vanligt att både verbal och icke-verbal kommunikation från 

vårdpersonalen ledde till förvirring hos personerna med demens. Förvirringen kunde 

visa sig i att personerna pratade osammanhängande, återupprepade det som 

vårdpersonalen sagt eller att den verbala kommunikationen inte stämde med den 

fysiska reaktionen. Christenson et al. (2011) beskrev att uppmaningar och frågor från 

vårdpersonal som var vaga eller indirekta ofta resulterade i minskat samarbete och 

följsamhet från personerna med demens sida. Vanligast var frågor där ett motoriskt 

svar förväntades, till exempel där vårdpersonalen frågade om personerna med demens 

kunde hjälpa till eller flytta på sig. Hammar et al. (2011) menade att både när 

vårdpersonalen förklarade vad som skulle göras och när det inte förklarades kunde 

personerna med demens reagera med motståndsbeteende där det vanligaste var skrik, 

gråt, tandgnisslande eller att säga nej. Personerna med demens reagerade också icke-

verbalt med att hålla fast i stolen, i något annat föremål eller i vårdpersonalen. Götell 

et al. (2009) fann att vårdpersonalen ibland kunde överreagera om personerna med 

demens inte utförde en uppgift som personalen visste att personerna egentligen 

klarade av. När vårdpersonalen försökte klargöra vilken uppgift som förväntades av 

personerna med demens kunde reaktionen bli motstånd där aggression riktades mot 

personalen. Enligt Hammar et al. (2011) kunde reaktionen från personerna med 

demens bli att personerna kände sig avbrutna och slutade att samarbeta om 

vårdpersonalen pratade om andra saker än uppgiften som utfördes, till exempel om 

vad det skulle bli till middag. I studien av Spangers, Dijkstra och Romijn-Luijten 

(2015) framkom att förekomsten av irritabilitet hos personerna med demens minskade 

något när vårdpersonalen fick utbildning i kommunikationsfärdigheter. Studien 

pågick under åtta veckor och förekomsten av irritabiliteten ökade tydligt hos 

personerna med demens som vårdades av personal som inte fick utbildning i 

kommunikationsfärdigheter (ibid). Att inte presentera sig för personerna med demens, 

att inte använda personernas namn eller att gå in på personernas rum utan att knacka 

beskrevs i studien av Kim et al. (2014) som olämplig kommunikation till personerna 

med demens. Det ansågs även olämpligt om vårdpersonalen samtalade med annan 

vårdpersonal om sådant som inte rörde arbetet under omvårdnadssituationen. Studien 

belyste svårigheter i kommunikationen när vårdpersonalen och personerna med 

demens kom från skilda kulturer. Olämplig kulturell kommunikation beskrevs som att 

inte hälsa på personerna med demens, att tala på ett nonchalant sätt och att titta ner på 

personerna. Olämplig kommunikation till personerna med demens innebar ökade 

beteendemässiga symtom (ibid). 

Att använda ett barnsligt språk 

”Elderspeak” beskrivs av Herman och Williams (2009) och Williams, Herman, 

Gajewski och Wilson (2009) som en typ av barnsligt språk med förenklade meningar 
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och grammatiskt innehåll som används ihop med långsamt tal och förhöjd tonhöjd 

och volym. Det innebär också olämpligt intima ord och ömhetsbetygelser och är 

vanligt förekommande inom äldreomsorgen. I studien av Herman och Williams 

(2009) och Williams et al. (2009) visades det på en signifikant koppling mellan 

vårdpersonalens användande av ”elderspeak” och personerna med demens 

motståndsbeteende. Williams et al. (2009) fann att det var dubbelt så vanligt att 

motståndsbeteende förekom vid användandet av ”elderspeak” jämfört med normal 

kommunikation. När vårdpersonalen var tysta ökade motståndsbeteenden men inte i 

samma omfattning som vid användandet av ”elderspeak”. Herman och Williams 

(2009) beskrev att motståndsbeteende som att puttas, skrika och säga nej var 

signifikant troligare att sammanträffa när vårdpersonalen använde ”elderspeak”. Det 

uppmärksammades även att när vårdpersonalen inte pratade alls var det signifikant 

troligare att motståndsbeteende förekom men då oftast i form av gråt eller att ta tag i 

någon annan eller något annat. Det framkom även att vanligt ”vuxenspråk” användes 

sällan. Söderlund et al. (2015) uppmärksammade att personerna med demens som 

behandlades på ett barnsligt sätt reagerade med tystnad eller bytte samtalsämne. När 

vårdpersonalen började behandla personerna med demens som vuxna kommunicerade 

personerna med demens på ett mer adekvat sätt. I studien av Williams et al. (2009) 

beskrevs att vårdpersonalen använde plurala pronomen där singular form egentligen 

var grammatiskt korrekt, till exempel ”Ska vi gå och duscha” eller ”Nu sätter vi oss 

ner” vilket antyder att personerna med demens inte fick fungera självständigt och 

detta ansågs också vara en typ av ”elderspeak”. Vid aktiviteter som bad och 

påklädning användes denna typ av frågor oftare. Det användes även oftare till 

personerna med demens som hade lägre kognitiv förmåga. Studien av Christensson et 

al. (2011) visade att användandet av uppmaningar och frågor med plurala pronomen 

där singular form hade varit korrekt inte hade någon betydelse för följsamheten. 

Williams et al. (2009) undersökte om det fanns någon koppling mellan olika grader av 

motståndsbeteende och förekomsten av ”elderspeak” Det visade sig att användandet 

av ”elderspeak” var lika vanligt när personerna med demens uppvisade hög grad av 

motståndsbeteende som när de uppvisade låg grad av motståndsbeteende. 

Att anpassa kommunikationen till personerna med demens 

Hammar et al. (2011) beskrev att när vårdpersonalen bad personerna med demens att 

utföra en uppgift och samtidigt visade vad personerna skulle göra resulterade det ofta 

i samarbete och ökad verbal respons från personerna med demens. Enligt Bédard, 

Landreville, Voyer, Verreault och Vézina (2011) sågs en minskad frekvens och 

varaktighet av verbal agitation, till exempel störande eller upprepande ord eller läten, 

när personerna med demens fick uppmärksamhet och bekräftelse av vårdpersonalen. 

Studien av Christenson et al. (2011) visade att tydlig kommunikation från 

vårdpersonalen ökade följsamheten och samarbetet från personerna med demens. Den 

mest effektiva verbala kommunikationen visade sig vara uppmaningar som klargjorde 

eller återupprepade det som nyss var sagt. Även att ställa frågor, där verbal respons 

förväntades, ökade sannolikheten för samarbetet från personerna med demens. I 

studien av Sprangers et al. (2015) uppmärksammades att vårdpersonalen i nästan 
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samtliga fall förklarade för personerna med demens vilken aktivitet som skulle 

utföras. Wilson, Rochon, Leonard och Mihailidis (2012) menade att genom att 

förklara och visa vad som kommer ske i omvårdnadssituationen, att framföra 

budskapet på olika sätt, att återupprepa det som sagts och att hälsa på personerna med 

demens genom att använda personens namn ökade chansen till samarbete. Enligt 

Hammar et al. (2011) visade vårdpersonal de demenssjuka vad de förväntades göra i 

omvårdnadssituationen. Personalen visade handlingen genom att till exempel 

demonstrera hur en tandborste skulle användas. Personerna med demens kunde 

reagera med att vara aktiva och vilja samarbete men även med både motstånd, 

aggressivitet och förvirring. I studien av Götell et al. (2009) undersöktes hur 

personerna med demens reagerade under en vanlig omvårdnadssituation på 

morgonen. Vårdpersonalen talade med stark och energisk röst som förmedlade värme, 

vänlighet, intresse och engagemang. Trots det kunde reaktionen från personerna med 

demens vara vag och de förmedlade känslor av apati, förvirring och irritation och den 

verbala responsen var ofullständig och kort. 

Kim et al. (2014) beskrev kulturellt lämplig kommunikation som att tilltala 

personerna med demens på ett artigt sätt och vid enstaka tillfällen ge ögonkontakt. 

Lämplig kommunikation till personerna med demens, oavsett kulturell bakgrund, 

ansågs vara enkla ord och meningar samt att använda personerna med demens namn. I 

studien uppmärksammades att de förväntade beteendemässiga symtomen minskade 

när lämplig kommunikation till personerna med demens användes. Däremot sågs inte 

samma minskning av beteendemässiga symtom om kulturellt lämplig kommunikation 

användes och det kunde i vissa fall till och med innebära ökade beteendemässiga 

symtom hos personerna med demens. Sambandet mellan lämplig kommunikation till 

dementa och lämplig kulturell kommunikation visade att kombinationen av båda 

kommunikationsstilarna minskade de beteendemässiga symtomen. Christenson et al. 

(2011) beskrev att korta instruktioner ökade följsamheten i omvårdnaden medan två 

eller flera instruktioner i samma mening ofta resulterade i minskad följsamhet. Enligt 

Sprangers et al. (2015) ökade andelen korta instruktioner från vårdpersonalen efter 

genomgången utbildning i kommunikationsfärdigheter men det var ingen signifikant 

skillnad jämfört med vårdpersonalen som inte fick någon utbildning. Vårdpersonalen i 

studien av Wilson et al. (2012) upplevde det effektivt att endast ge en instruktion i 

taget. Enligt Christenson et al. (2011) var den mest förekommande verbala 

kommunikationen som användes av vårdpersonal att ställa frågor som till exempel hur 

personerna med demens mådde eller om personerna behövde gå på toaletten vilket 

resulterade i samarbete i mer än två tredjedelar av gångerna. Att ge uppmaningar, som 

till exempel att be personerna med demens sitta ner eller lyfta upp armarna var också 

vanligt förekommande. I studien av Sprangers et al. (2015) uppmärksammades att 

användandet av positiv kommunikation, till exempel att ge komplimanger, ökade hos 

vårdpersonalen som fick utbildning i kommunikationsfärdigheter. Även 

vårdpersonalen från kontrollgruppen, som inte fick genomgå utbildningen, använde 

mer positiv kommunikation under de åtta veckor som studie pågick. 
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I studien av Wilson et al. (2012) beskrev vårdpersonalen icke-verbala strategier för att 

kunna ge en god omvårdnad. Strategierna bestod av att vara tålmodig, att ha 

ögonkontakt med personerna med demens, att vara uppmärksam på personernas 

kroppsspråk och att anpassa tonläge och hastighet under samtalet. Det bästa sättet att 

minska motståndsbeteende och aggressiva symtom var att skjuta upp den tänkta 

uppgiften till ett senare tillfälle när personerna med demens blivit lugnare. Vidare 

menade Wilson et al. (2012) att det vid långt gången demenssjukdom var viktigt att 

visa och peka på det föremål som ska användas i omvårdnadssituationen, likaså att 

räcka föremålet till personerna med demens. Vårdpersonalen upplevde förhandling 

som mycket viktiga i vården av personerna med demens. Förhandling kunde till 

exempel vara att locka med en kopp kaffe efter att uppgiften var utförd (ibid). När 

vårdpersonalen ställde frågor om personerna med demens känslor fick personalen, 

enligt Söderlund et al. (2015), klarare och tydligare svar. Personerna med demens som 

blev uppmuntrade till kommunikation och inte avbrutna under samtalet talade mer 

fritt om sina tankar och känslor. Bédard et al. (2011) uppmärksammade i sin studie att 

när vårdpersonalen pratade med personerna med demens om ämnen som intresserade 

dem och var uppmärksamma på all försökt till kommunikation minskade den verbala 

agitationen. Hammar et al. (2011) menade att när personerna med demens reagerade 

eller svarade adekvat på frågor och uppmaningar var det vanligare att vårdpersonalen 

sökte ögonkontakt. 

Att känna till personerna med demens intresse och historia kunde enligt Söderlund et 

al. (2015) främja kommunikationen mellan vårdpersonalen och personerna med 

demens. Att vänta in svar från personen med demens underlättade också 

kommunikationen. Även Wilson et al. (2012) menade att det var viktigt att känna till 

personerna med demens intresse, inställning och bakgrund för att kunna ge en god 

omvårdnad. Bédard et al. (2011) beskrev att personerna med demens som hade högre 

kognitiv förmåga samt var av manligt kön visade större förbättring av verbal agitation 

än personerna med lägre kognitiv förmåga eller kvinnligt kön när de fick ökad 

uppmärksamhet av vårdpersonalen.  

Att använda sång och musik i omvårdnaden 

I studien av Götell et al. (2009) undersöktes hur personerna med demens känslor och 

stämningsläge påverkades av bakgrundsmusik och sång jämfört med den vanliga 

omvårdnadssituationen. Personerna med demens verkade vara mer vakna och livfulla 

när musik spelades i bakgrunden jämfört med den vanliga omvårdnadssituationen och 

dessutom uttryckte sig mer verbalt när det spelades musik. Positiva känslor 

dominerade och endast en av de nio personerna med demens uttryckte aggression mot 

vårdpersonalen. Vårdpersonalen visade ett djupare engagemang och var mer lekfulla 

och glada samt visade även en ökad förståelse för personerna med demens förmågor 

och begränsningar. Kommunikationen mellan vårdpersonalen och personerna med 

demens liknade mer kommunikationen mellan två vuxna människor. Vårdpersonalen 

använde mer humor och gav komplimanger till personerna med demens som 

reagerade med värme och tillfredsställelse. Även i studien av Hammar et al. (2011) 
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undersöktes det hur musik kunde påverka omvårdnadssituationen. Även när musik 

spelades styrdes omvårdnadsarbetet av vårdpersonalen men till skillnad mot den 

vanliga omvårdnadssituationen bjöds personerna med demens in till kommunikation. 

Vårdpersonalen verkade mer intresserad av personerna med demens som i sin tur 

uttryckte välbefinnande och avslappning. Kroppsspråk användes för att visa hur 

påklädningen skulle gå till och ögonkontakt var vanligt förekommande när musik 

spelades och när vårdpersonalen sjöng. Götell et al. (2009) beskrev att när musik 

spelades i bakgrunden förändrades känslorna och stämningen. Det verkade som om 

vårdpersonalen upplevde det befriande att inte behöva lägga så mycket energi på att 

skapa en god stämning. Musiken i sig verkade bidra till en mer lättsam stämning. När 

musik spelades under omvårdnadsarbetet kunde det gå långa perioder där enbart 

musik hördes och vårdpersonalen och personerna med demens upplevde en trivsam 

stämning även utan verbal kommunikation. Förvirringen från personerna med 

demens, som ofta uppkom när musik inte spelades, minskade. Det var bara en av nio 

personer med demens som visade beteendemässiga symtom även med musik. 

I studien av Hammar et al. (2011) sjöng vårdpersonalen sånger om annat än det som 

utspelade sig i omvårdnadssituationen. Sångerna handlade om till exempel kärlek, 

dans och segling. För det mesta reagerade personerna med demens på ett lugnt sätt 

genom att vara aktiv i omvårdnadssituationen, vara samarbetsvilliga och avslappnade, 

dock förekom även reaktioner i form av motstånd och beteendemässiga symtom där 

personerna med demens inte alls reagerade på sången. Götell et al. (2009) beskrev att 

när vårdpersonalen sjöng under omvårdnadssituationen verkade personerna med 

demens lyssna mer uppmärksammat. I motsats till studien av Hammar et al. (2011) 

förekom det i studien av Götell et al. (2009) inte alls skrik och inte någon av 

personerna med demens visade aggressivitet. När vårdpersonalen sjöng verkade 

personerna med demens medvetenhet om vad som utspelade sig i 

omvårdnadssituationen öka och samarbetet dem emellan ökade också.  

Det visade sig i studien av Götell et al. (2009) att egenskaperna, känslorna och 

samspelet verkade förändras när vårdpersonalen sjöng under omvårdnadssituationen. 

Det var en ökad ömsesidighet mellan vårdpersonalen och personerna med demens 

som kännetecknades av uppriktighet, öppenhet, intimitet och sårbarhet. Känslorna var 

högtidliga, seriösa och uppriktiga och det var en överväldigande betoning på positiva 

känslor och stämningsläge. Även i studierna av Hammar et al. (2011) och Söderlund 

et al. (2015) ökade ömsesidigheten och relationen mellan vårdpersonalen och 

personerna med demens när vårdpersonalen sjöng. Både Götell et al. (2009), Hammar 

et al. (2011) och Söderlund et al. (2015) beskrev att personerna med demens ofta 

sjöng eller hummade med i sången och de log och skrattade tillsammans. Även 

ögonkontakt förekom i de flesta situationerna.    
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva kommunikationens betydelse i omvårdnadssituationen 

vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. En förförståelse för det valda 

ämnet fanns utifrån erfarenhet av omvårdnad av personer med demens där de 

beteendemässiga och psykiska symtomen försvårar kommunikationen. Enligt 

Wallengren och Henricson (2012) kan en förförståelse om ämnet vara både en styrka 

och en svaghet. En styrka kan vara att förförståelsen kan hjälpa till att ringa in 

problemområdet och stärka studiens trovärdighet. Svagheten kan vara att den 

vetenskapliga kvaliteten kan minska vid analys av data då förförståelsen kan innebära 

att för stort fokus läggs på områden som redan är bekanta.  

Litteraturstudien började med att en inledande informationssökning gjordes för att få 

en översikt över det tänkta problemområdet, därefter påbörjades den egentliga 

informationssökningen (Östlundh, 2012; Wallengren & Henricson, 2012). 

Resultatartiklarna som användes hittades i databaserna Cinahl, PsycINFO och 

PubMed som alla täcker omvårdnadsområden (Forsberg & Wengström, 2013). Att 

databaserna innehåller omvårdnadsrelaterad forskning anses vara en styrka. Sökorden 

utformades utifrån syftet och de sökord som användes var: Dementia, communication, 

nursing homes, ”behavioral symptoms”, nurs*, caregiver*, BPSD och Norberg, A, se 

tabell 1. Sökordet Norberg, A användes eftersom Astrid Norberg är Sveriges första 

professor i omvårdnad och hennes forskning har haft en patientnära inriktning med 

fokus på demens och etik. Norberg har betytt mycket för omvårdnadsforskningen 

både i Sverige och i världen och ansågs därför relevant för studien. Samma sökord 

och sökordskombinationer användes i de olika databaserna för att utföra sökningen 

systematiskt vilket styrker resultatet av studien. Av resultatartiklarna var det sex 

stycken som hittades i Cinahl, två stycken i PsycINFO och två stycken i PubMed. Det 

var flera av artiklarna som hittades i mer än en databas eller vid olika 

sökordskombinationer, se tabell 2. Att det uppkom dubbletter vid flera sökningar kan 

ses som en styrka då det visar på att stora delar av sökområdet täckts in.  

I studien valdes att som tidsbegränsning avgränsa sökningen till åren 2005-2016. 

Enligt Östlundh (2012) är vetenskapligt material en färskvara och det är därför viktigt 

att avgränsa sökningen med en tidsbegränsning (ibid). Tidsbegränsningen valdes från 

år 2005 då studier om kommunikation inte ansågs förändras i sådan takt att det 

vetenskapliga materialet skulle vara inaktuellt. Ingen sökning gjordes med 

tidsbegränsning de sista fem åren vilket kan anses vara en svaghet. En styrka med 

tidsbegränsningen kan vara att risken att missa artiklar med relevant information 

minskade.    

Dementia och communication användes i kombination vid samtliga sökningar utom 

när sökordet BPSD användes eftersom BPSD i sig förutsätter att vårdtagarna lider av 

en demenssjukdom och BPSD användes då enbart i kombination med sökordet 

communication. I enlighet med Karlsson (2012) användes ämnesord vid sökningarna i 
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databaserna. Det ökar trovärdigheten att använda ämnesord eftersom det gör 

sökningen mer exakt (ibid). Det var Dementia, communication och nursing homes 

som användes som ämnesord i sökningarna. När sökordet Norberg, A användes som 

fältsökning på författare, gjordes först försök med att även där använda dementia och 

communication som ämnesord. Antalet träffar blev då endast två stycken i PubMed 

och det genererade inga träffar alls i de andra databaserna. När sökningen gjordes 

med dementia och communication som fritextord istället för ämnesord blev träffarna 

något fler och det genererade en artikel från PubMed som motsvarade studiens syfte 

och som sedan kunde användas som resultatartikel. Sökordskombinationen gav inga 

träffar alls i PsykINFO men valdes ändå att redovisa för att visa på en systematisk 

sökning. Vid sökorden nurs och caregiver användes trunkering * för att söka på olika 

böjningar av orden. Det kan vara en styrka att använda trunkering för att inte gå miste 

om artiklar där annan böjning av sökorden använts. Östlundh (2012) menar att de 

flesta sökord bör trunkeras (ibid). Trunkering av ord kan göra att antalet träffar blir 

fler vilket inträffade vid sökordskombinationen dementia, communication, nurs och 

caregiver. Antalet träffar blev relativt stort, särskilt i databasen PubMed där 

sökningen genererade 106 träffar. Även sökordskombinationen dementia, 

communication och nursing homes genererade många träffar i databasen PubMed, 

närmare bestämt 119 träffar. Det kan ses som en svaghet i studien med så många 

träffar då det är svårt att kunna läsa igenom så många titlar och abstract. Hade studien 

gjorts igen hade tillägg av fler sökord kunnat minska antalet träffar och därmed 

minska risken att relevanta artiklar valdes bort. Vid sökning med sökordet behavioral 

symptoms användes frassökning för att hålla ihop de båda orden. För att koppla ihop 

sökorden användes, enligt Östlundh (2012), den booleska operatorn AND. Inga andra 

booleska operatorer användes vilket kan ses som en svaghet. Att använda OR hade 

kunnat gynna sökningen genom att fler synonymer hade kunnat användas som sökord. 

I studien valdes det att belysa kommunikationen mellan vårdpersonal och personer 

med demens. Artiklar som belyste kommunikationen mellan anhöriga och 

vårdpersonal eller mellan anhöriga och personerna med demens exkluderades. Flera 

artiklar beskrev kommunikationen vid bedömning av smärta hos demenssjuka vilka 

också exkluderades eftersom syftet var att beskriva kommunikationen i omvårdnaden 

och inte vid specifika bedömningar. Det kan ses som en svaghet att inte inkludera de 

anhörigas perspektiv eftersom det hade gett en bredare syn. Det kan även vara en 

styrka att begränsa urvalet till kommunikationen mellan vårdpersonalen och 

personerna med demens eftersom ett smalare område minskar risken att relevanta 

artiklar missas. Artiklar som beskrev den farmakologiska behandlingen vid 

beteendemässiga och psykiska symtom vid demens exkluderades eftersom det inte 

ansågs relevant till syftet. 

Fyra av resultatartiklarna var kvalitativa, tre var kvantitativa och tre var av både 

kvalitativ och kvantitativ ansats. Enligt Forsberg och Wengström (2013) har 

kvalitativa studier som mål att beskriva, tolka och ge ökad förståelse medan 

kvantitativa syftar till att se samband. Att kombinera de båda metoderna kan vara en 
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styrka då ett fenomen belyses från olika synvinklar (ibid). De valda artiklarna 

granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa och 

kvantitativa studier. Att granskningen endast gjorts av en författare ses som en 

svaghet för studien. För att ändå säkerställa kvaliteten på studien gjordes 

kvalitetsgranskning på artiklarna vid två olika tillfällen för att se om de bedömdes få 

samma kvalitet även vid andra bedömningen. Av de tio resultatartiklarna var det sex 

stycken som bedömdes till grad I och fyra stycken som bedömdes till grad II. En elfte 

artikel, som bedömdes till grad III, exkluderades. Anledningen till att artikeln 

bedömdes som grad III var att bortfallet var stort, över 50 procent, och både 

resultatbeskrivningen och problemanknytningen var otydlig. Den vetenskapliga 

kvaliteten på resultatartiklarna var hög vilket anses vara en styrka för studien. 

Av resultatartiklarna var det två som var från Kanada, fyra från USA, tre från Sverige 

och en från Nederländerna. Det kan ses som både en styrka och en svaghet att 

inkludera artiklar från olika länder och världsdelar. Svagheten kan vara att 

överförbarheten till Svenska förhållande kan bli svårare då vården skiljer sig åt mellan 

olika länder och även kulturella skillnader kan påverka resultatet. Styrkan kan vara att 

resultatet kan vara överförbart mellan olika länder.  

Av de tio resultatartiklarna var det en som inte var etiskt godkänd vilket anses vara en 

svaghet eftersom det minskar det vetenskapliga värdet. Artikeln valdes att inkluderas i 

studien eftersom den följde de svenska rekommendationerna för forskningsetik där 

deltagarna gett informerat samtycke, deltagit frivilligt och fått information om att de 

närsomhelst kan avbryta sitt deltagande i studien. 

Resultatdiskussion 

I resultatet från litteraturstudien framkom fyra teman som beskrev kommunikationens 

betydelse i omvårdnadssituationen vid beteendemässiga och psykiska symtom vid 

demens. De fyra teman som framkom var: Att inte anpassa kommunikationen till 

personerna med demens, att använda ett barnsligt språk, att anpassa kommunikationen 

till personerna med demens och att använda sång och musik i omvårdnaden. 

I resultatet framkom att personerna med demens inte alltid fick möjlighet att göra sin 

röst hörd. Det beskrevs i studierna av Hammar et al. (2011), Söderlund et al. (2015) 

och Christenson et al. (2011) att det var vårdpersonalen som ofta tog initiativ och 

ställde frågor. Enligt Hammar et al. (2011) bjöds personerna med demens sällan in i 

samtalet och vårdpersonalen väntade inte på att personerna skulle svara. Christenson 

et al. (2011) beskrev att personerna med demens inte fick möjlighet att följa de 

uppmaningar som gavs utan att de istället blev avbrutna. Även Söderlund et al. (2015) 

uppmärksammade att vårdpersonalen ibland avbröt personerna med demens vilket 

kunde leda till att personerna slutade prata helt eller blev förvirrade. Resultatet styrks 

av äldre forskning från Acton et al. (2007) som beskrev att personerna med demens 

behövde extra tid för att ta till sig information och för att få fram orden. Om 

personerna med demens inte fick den extra tiden av vårdpersonalen, eller om de blev 
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avbrutna, resulterade det i att personerna bara lyssnade och endast gjorde få försök att 

bidra till kommunikationen. Resultatet överensstämmer även med resultatet från en 

äldre studie av Eggers, Norberg och Ekman (2005) som beskrev att när 

vårdpersonalen inte bjöd in personerna med demens i samtalet eller när 

vårdpersonalen ställde frågor men inte tog sig tid att lyssna på svaret kunde 

personerna med demens känna sig ovärdigt behandlade och även bli förvirrade.  

Henderson (1991) belyste vikten av att sjuksköterskan skapade en god relation till 

patienten och lyssnade till patientens tankar, känslor och önskningar (ibid). En 

reflektion är att det kan upplevas svårt för vårdpersonalen att vänta in svar från 

personerna med demens då det tidvis är svårt att få tiden att räcka till. Att låta 

personerna med demens få den tid de behöver är dock viktigt i den personcentrerade 

omvårdnaden. 

Resultatet visade att när vårdpersonalen inte anpassade kommunikationen till 

personerna med demens kunde det leda till beteendemässiga och psykiska symtom 

(Christenson et al., 2011; Götell et al., 2009; Hammar et al., 2011; Söderlund et al., 

2015). Det framkom att otydlighet från vårdpersonalen kunde leda till 

beteendemässiga och psykiska symtom hos personerna med demens (Christenson et 

al., 2011; Götell et al., 2009; Hammar et al., 2011; Söderlund et al., 2015) vilket även 

ett barnsligt språk kunde göra (Herman & Williams, 2009; Söderlund et al., 2015; 

Williams et al., 2009). Götell et al. (2009) beskrev att reaktionen från personerna med 

demens kunde visa sig i form av förvirring, ilska och rädsla. Christenson et al. (2011) 

belyste att vaga och indirekta uppmaningar från vårdpersonal kunde resultera i 

minskat samarbete från personernas med demens sida. Enligt Hammar et al. (2011) 

kunde beteendemässiga symtom förekomma både om vårdpersonalen förklarade och 

inte förklarade vad som skulle ske. Resultatet bekräftas av en artikel där Jootun och 

McGhee (2011) gjort en sammanställning av effektiva kommunikationsstrategier till 

personer med demens. I artikeln beskrevs att knapphändig och otydlig 

kommunikation kunde leda till oro och frustration hos personerna med demens. Även 

i en äldre artikel av Bush (2003) framhävdes att beteendemässiga symtom ofta 

uppkom som ett resultat av att personerna med demens blev frustrerade av att inte bli 

förstådda eller av att inte få behov och känslor bekräftade. Henderson (1991) menade 

att det var viktigt att sjuksköterskan förstod att reaktionerna som patienten uppvisade 

hörde samman med känslor och att reaktionerna kunde vara meningsfulla. Enligt 

socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (2010) 

ska BPSD i första hand hanteras med personcentrerade omvårdnadsåtgärder och först 

som en sista åtgärd, eller vid svår BPSD som orsakar lidande för personerna med 

demens, kan farmakologiska åtgärder provas.   

I studien av Söderlund et al. (2015) belystes att vårdpersonalen kunde ifrågasätta 

rimligheten i det som personerna med demens sa vilket kunde resultera i förvirring. 

Götell et al. (2009) beskrev att vårdpersonalen kunde överreagera om inte personerna 

med demens utförde det som vårdpersonalen ansåg att personerna klarade av vilket 
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kunde resultera i motståndsbeteende och aggression. Den äldre studien av Acton et al. 

(2007) förklarade att vårdpersonalen upplevde det svårt att kommunicera med 

personerna med demens eftersom det ibland var svårt att förstå vad personerna med 

demens sa eller att det som sades upplevdes som orimligt eller osammanhängande. 

Det i sin tur kunde leda till att personernas med demens behov inte blev 

tillfredsställda vilket kunde resultera i beteendemässiga symtom som tolkades som 

problem för vårdpersonalen istället för symtom på ouppfyllda behov. En annan 

förklaring till detta fenomen återfinns i Ragneskogs (2011) bok om omvårdnad och 

omsorg vid demens där en översikt över klinisk omvårdnadsforskning vid demens 

sammanställts vilket beskrev att personerna med demens ofta hade bristande förmåga 

att kommunicera muntligt och olika beteende blev uttryck för avsaknaden av ord. 

Resultatet i studien överensstämmer med resultatet i en reviewartikel av Egan, 

Bérubé, Racine, Leonard och Rochon (2010) som poängterade att vårdpersonalen ofta 

upplevde svårigheter att kommunicera med personerna med demens vilket upplevdes 

som stressande för personalen. Enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och 

omsorg vid demenssjukdom (2010) bör vårdpersonalen utbildas för att få ökad 

kunskap om demenssjukdomar vilket påverkar vårdpersonalens uppträdande mot och 

attityder till personerna med demens på ett positivt sätt. I resultatet av studien av 

Sprangers et al. (2015) framkom att vårdpersonal som fick utbildning i 

kommunikationsfärdigheter fick en ökad förståelse och hade lättare att kommunicera 

med personerna med demens vilket ledde till en minskning av irritabiliteten hos 

personerna med demens, minskningen av irritabilitet var dock inte signifikant (ibid). I 

resultatet framkom även att ”elderspeak” hade en negativ inverkan på 

omvårdnadssituationen. Både i studien av Herman och Williams (2009) och Williams 

et al. (2009) framkom att användandet av ”elderspeak” var kopplat till 

motståndsbeteende hos personerna med demens. Detta styrks av ny forskning, som 

publicerats efter sökningen av resultatartiklar, av Williams, Perkhounkova, Herman 

och Bossen (2016) som beskrev att när användningen av ”elderspeak” minskade 

uppvisade personerna med demens mindre motståndsbeteende (ibid). Det framkom 

även att personerna med demens kunde reagera med både motståndsbeteende och 

beteendemässiga symtom trots att vårdpersonalen uttryckte sig och förklarade på ett 

värdigt och tydligt sätt (Götell et al., 2009; Hammar et al., 2011). Götell et al. (2009) 

belyste i resultatartikeln att trots att vårdpersonalen talade med värme, vänlighet, 

intresse och engagemang kunde personerna med demens reagera med 

beteendemässiga symtom och även Hammar et al. (2011) menade att trots att 

vårdpersonalen förklarade för personerna med demens vad som skulle ske i 

omvårdnadssituationen kunde personerna reagera med motståndsbeteende. Henderson 

(1991) menade att sjuksköterskan måste försöka förstå och uppfatta det som patienten 

förmedlar genom att analysera orden och kroppsspråket. Att ha självkännedom och 

förstå sitt eget handlande är en förutsättning för att kunna förstå och visa respekt för 

andra (ibid). En tanke är att det är viktigt att vårdpersonalen får möjlighet till 

utbildning och reflektion av de reaktioner som personerna med demens och de själva 

uppvisar då det skulle kunna leda till ökad förståelse och underlätta kommunikationen 

och omvårdnaden. 
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Christenson et al. (2011), Hammar et al. (2011), Spangers et al. (2015) och Wilson et 

al. (2012) beskrev alla att genom att visa personerna med demens vad som skulle ske i 

omvårdnadssituationen och att förklara och vara tydlig ökade sannolikheten för 

samarbete. Enligt Christenson et al. (2011) var den effektivaste verbala 

kommunikationen att klargöra och återupprepa det som tidigare sagts och Spangers et 

al. (2015) och Hammar et al. (2011) beskrev att vårdpersonal ofta förklarade vilken 

aktivitet som skulle utföras. Hammar et al. (2011) och Wilson et al. (2012) belyste att 

vårdpersonalen visade personerna med demens vilken aktivitet som skulle utföras 

vilket, enligt Hammar et al. (2011), ofta resulterade i samarbete och ökad verbal 

respons från personerna med demens. Christenson et al. (2011), Kim et al. (2014), 

Sprangers et al. (2015) och Wilson et al. (2012) beskrev att korta och enkla 

instruktioner upplevdes som effektiva i omvårdnaden och Kim et al. (2014) och 

Wilson et al. (2012) belyste att genom att tilltala personerna med demens vid namn 

ökade sannolikheten för samarbete. Resultatet överrensstämer med de strategier för att 

hantera beteendemässiga och psykiska symtom som beskrevs i en artikel av Kales, 

Gitlin och Lyketsos (2014) där en expertgrupp definierat och funnit tillvägagångssätt 

att hantera beteendemässiga och psykiska symtomen. Där framkom att det var viktigt 

att ge personerna med demens tid att svara på frågor och att endast ställa en fråga i 

taget, att använda enkla meningar, tala med lugn och betryggande röst och visa vilken 

aktivitet som ska utföras. I en studie av Williams och Parker (2012) som fokuserade 

på kommunikationen mellan makar där den ena led av demenssjukdom framkom det 

att de vanligaste icke-verbala strategierna som användes var att visa intresse för 

personen med demens, att sitta nära och att tala med lugn röst medan de vanligaste 

verbala strategierna var att uppmuntra till samtal, att använda enkla meningar och att 

endast ställa en fråga i taget vilket går i samklang med studiens resultat. Enligt Bédard 

et al. (2011) kunde beteendemässiga symtom i form av verbalt störande beteende 

minska om vårdpersonalen gav ökad uppmärksamhet och pratade om ämnen som 

intresserade personerna med demens. Söderlund et al. (2015) och Wilson et al. (2012) 

beskrev att det var viktigt att känna till personerna med demens intressen då det kunde 

underlätta kommunikationen och omvårdnaden. Att känna till personerna med 

demens intresse och historia, beskrevs i reviewartikeln av Egan et al. (2010) som 

viktigt för kommunikationen då personerna med demens hade lättare att kommunicera 

om det som varit viktigt i livet (ibid). I studien av Kim et al. (2014) framkom att 

kommunikation som anpassades till personerna med demens var det som minskade de 

beteendemässiga symtomen mest. Det spelade inte lika stor roll om kommunikationen 

var anpassad efter kulturella skillnader. I Ragneskogs (2011) forskningsöversikt 

beskrevs att det var viktigt att vårdpersonalen förstod olika kulturer och att aggressiva 

beteende kunde minska om personerna med demens fick vård av personal som talade 

samma språk.  

I resultatet framkom att ömsesidigheten mellan vårdpersonalen och personerna med 

demens ökade när sång och musik användes i omvårdnaden och personerna med 

demens sjöng ofta med och uttryckte glädje (Götell et al., 2009; Hammar et al., 2011; 
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Söderlund et al., 2015). Götell et al. (2009) beskrev att musik gjorde att personerna 

med demens uttryckte sig mer verbalt och aggressionen mot vårdpersonalen 

minskade. Hammar et al. (2011) belyste att musik i omvårdnaden medförde att 

personerna med demens oftare bjöds in till kommunikation vilket resulterade i ökat 

välbefinnande för både vårdpersonal och personerna med demens. Götell et al. (2009) 

och Hammar et al. (2011) beskrev båda att när vårdpersonalen sjöng under 

omvårdnadssituationen uttryckte personerna med demens mer positiva känslor. 

Resultatet bekräftas av en reviewartikel av Konno, Kang och Makimoto (2014) som 

beskrev att personerna med demens humör förbättrades när musik spelade. Även en 

reviewartikel av Eells (2014) belyste att musik som spelades vid måltider på särskilda 

boenden signifikant minskade de beteendemässiga och psyksiska symtomen hos 

personerna med demens. Resultatet styrks även av Ragneskogs (2011) 

forskningsöversikt av omvårdnad vid demens som belyste att sång och musik var 

lugnande och kunde vara en metod för vårdpersonalen att nå personerna med demens 

som annars var svåra att kommunicera med och musiken kunde minska oron och 

irritationen hos personerna med demens. Reviewartikelarna av Konno et al. (2014) 

och Oliveira et al. (2015) belyste att om musik spelades under omvårdnaden var det 

signifikant troligare att aggressiva beteende minskade. I Hendersons (1991) 

omvårdnadsteori beskrivs att sjuksköterskan ska hjälpa patienten till kontakt med 

omgivningen i den mån det är möjligt. Sjuksköterskan har skyldighet att hjälpa 

patienten att bibehålla möjligheten att förmedla sina behov, intressen och önskningar 

(ibid). En reflektion är att musiken skulle kunde vara ett sätt att hjälpa personerna 

med demens att förmedla sina känslor och behov då ömsesidigheten och 

kommunikationen mellan vårdpersonalen och personerna med demens ökar. Om 

vårdpersonal skulle få utbildning i musikens och sångens goda effekter på 

beteendemässiga och psykiska symtom och få förutsättningar för att använda det i 

omvårdnaden skulle personernas med demens välbefinnande och livskvalitet kunna 

öka.  

Konklusion och implikation 

Resultatet visade att det var vanligt att personerna med demens inte blev inbjudna till 

samtal av vårdpersonalen. Om vårdpersonalen använde vaga och otydliga 

uppmaningar eller avbröt personerna med demens var det vanligt att demenssjuka 

reagerade med förvirring, ilska, apati eller motståndsbeteende. Om vårdpersonalen 

använde ”elderspeak”, en form av barnsligt språk med förenklade meningar, långsamt 

tal och förhöjd tonhöjd och volym, var det dubbelt så vanligt att motståndsbeteende 

förekom jämfört med om vanlig kommunikation användes. Att använda tydlig 

information och korta instruktioner samt att visa och förklara vad som skulle göras i 

omvårdnadssituationen ökade sannolikheten för samarbete. Även att ge 

uppmärksamhet till personerna med demens och att känna till deras bakgrund och 

intresse underlättade omvårdnaden. Sång och musik hade en positiv inverkan i 

omvårdnaden av personerna med demens. Kommunikationen förbättrades och både 
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vårdpersonalen och personerna med demens upplevde en ökad samhörighet och bättre 

välbefinnande.  

Det kan vara utmanande för vårdpersonalen att vårda någon med beteendemässiga 

och psykiska symtom vid demens. När språket och förståelsen sviker den 

demenssjuke ökar kravet på vårdpersonalen att anpassa kommunikationen och hitta 

alternativa sätt att kommunicera så att personerna med demens kan förstå. Det är 

viktigt att all vårdpersonal får utbildning och kunskap om beteendemässiga och 

psykiska symtom vid demens och hur kommunikationen och omvårdnaden kan 

anpassas till personerna med demens. Studien bidrar med ökad kunskap och förståelse 

för kommunikationens betydelse för omvårdnad av personer med beteendemässiga 

och psykiska symtom vid demens. Jordens befolkning blir allt äldre vilket innebär fler 

människor med demenssjukdom. Eftersom de flesta av personerna med demens någon 

gång kommer utveckla beteendemässiga och psykiska symtom behöver 

vårdpersonalen kunna hantera det genom omvårdnadsåtgärder istället för 

farmakologiska åtgärder. Ytterliggare forskning om ämnet behövs för att kunna möta 

den stora utmaning som samhället står inför. Genom att identifiera hur 

kommunikationen påverkar demenssjukas beteendemässiga och psykiska symtom kan 

kommunikationsstrategier för att minska symtomen utarbetas.  

 



 

 

Referenser 

Acton, G. J., Yauk, S., Hopkins, B. A., & Mayhew, P. A. (2007). Increasing social 

communication in persons with dementia. Research and theory for nursing 

practice, 21(1), 32-44. doi: 10.1891/088971807780482760  

*Bédard, A., Landreville, P., Voyer, P., Verreault, R., & Vézina, J. (2011). Reducing 

verbal agitation in people with dementia: Evaluation of an intervention based on 

the satisfaction of basic needs. Agin & Mental Health, 15(7), 855-865. doi: 

10.1080/13607863.2011.569480 

Bush, T. (2003). Communicating with patients who have dementia. Nursing Times, 

99(48), 42-45. 

Carlsson,S., & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad. Studiematerial för 

undervisning inom projektet ”Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete 

mellan universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”, Rapport nr 2. Hämtad 

2016-02-07 från 

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/660/rapport_hs_05b.pdf?sequence=

1  

*Christenson, A. M., Buchanan, J. F., & Houlihan, D. (2011). Command use and 

compliance in staff communication with elderly residents of long-term care 

facilities. Behavior Therapy 42(1), 47-58. doi: 10.1016/j.beth.2010.07.001 

Dahlberg, K., Segersten, K., Nyström, M., Suserud, B-O., & Fagerberg, I. (2003). Att 

förstå vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur 

de Vries, K. (2013). Communicating with older people with dementia. Nursing older 

people, 25(4), 30-37. doi: 10.7748/nop2013.05.25.4.30.e429 

Edvardsson, D. (2010). Personcentrerad omvårdnad – definitioner, mätskalor och 

hälsoeffekter. I D. Edvardsson (Red.), Personcentrerad omvårdnad i teori och 

praktik (s. 29-37). Lund: Studentlitteratur. 

Eells, K. (2014). The use of music and singing to help manage anxiety in older adults. 

Mental Health Practice 17(5), 10-17.  

Egan, M., Bérubé, D., Racine, G., Leonard, C., & Rochon E. (2010). Methods to 

enhance verbal communication between individuals with alzheimer´s disease 

and their formal and informal caregivers: A systematic review. International 

Journal of Alzheimer´s Disease, doi: 10.4061/2010/906818 

Eggers, T., Norberg, A., Ekman, S-L. (2005). Counteracting fragmentation in the care 

of people with moderate and severe dementia. Clinical Nursing Research, 

14(4), 343-369. doi: 10.1177/1054773805277957 



 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier : 

värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. (3. utg.) 

Stockholm: Natur & Kultur. 

Fossum, B. (2013a). Kommunikation och bemötande. I B. Fossum (Red.), 

Kommunikation: samtal och bemötande i vården. (s. 25-50). (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Fossum, B. (2013b). Framgångsrika kommunikationsmodeller. I B. Fossum (Red.), 

Kommunikation: samtal och bemötande i vården. (s. 199-222). (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för 

uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s.133-143). (2., 

[rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.  

Graneheim, U. H. (2010) Beteendeförändringar vid demenssjukdom – ett 

personcentrerat perspektiv. I D. Edvardsson (Red.), Personcentrerad 

omvårdnad i teori och praktik (s. 61-74). Lund: Studentlitteratur 

*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. 

*Hammar, L. M., Emami, A., Engström, G., & Götell, E. (2011) Communicating 

through caregiver singing during morning care situations in dementia care. 

Scandinativan Journal of Caring Sciences, 25(1), 160-168. doi: 10.1111/j.1471-

6712.2010.00806.x 

Henderson, V. (1991). Grundprinciper för patientvårdande verksamhet. (3. uppl.) 

Solna: Almqvist & Wiksell. 

*Herman, R. E., & Williams, K. N. (2009). Elderspeak’s influence on resistiveness to 

care: Focus on behavioral events. American Journal of Alzheimer’s Disease & 

Other Dementias, 24(5), 417-423. doi: 10.1177/1533317509341949 

Jootun, D., & McGhee, G. (2011). Effective communication with people who have 

dementia. Nursing Standard 25(25), 40-46 

Jutkowitz, E., Brasure, M., Fuchs, E., Shippee, T., Kane, R. A., Fink, H. A., … & 

Kane, R. L. (2016). Care-delivery interventions to manage agitation and 

aggression in dementia nursing home and assisted living residents: A systematic 

review and meta-analysis. The American Geriatrics Society, 64(3), 477-488. 

doi: 10.1111/jgs.13936 



 

 

Kales, H. C., Gitlin, L. N., & Lyketsos, C. G. (2014). Management of 

neuropsychiatric symtoms of dementia in clinical settings: Recommendations 

from multidisciplinary expert panel. Journal of the American Geriatrics Society, 

62(4), 762-769. doi: 10.1111/jgs.12730  

Karlsson, E-K. (2012). Informationssökning. I M. Henricsson (Red.), Vetenskaplig 

teori och metod från idé till examination inom omvårdnad (s. 96-113). Lund: 

Studentlitteratur. 

*Kim, H., Woods, D. L., Mentes, J. C., Martin, J. L., Moon, A., & Phillips, L. R. 

(2014). The nursing assistants’ communication style and the behavioral 

symptoms of dementia in Korean-American nursing home residents. Geriatric 

Nursing 35(2 suppl), 11-16. doi:10.1016/j.gerinurse.2014.02.016. 

Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I M. Henricsson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod från idé till examination inom omvårdnad (s. 96-113). Lund: 

Studentlitteratur. 

Konnor, R., Kang, H. S., & Makimoto, K. (2014). A best-evidence review of 

intervention studies for minimizing resistance-to-care behaviours for older 

adults with dementia in nursing homes. Journal of Advanced Nursing 70(10), 

2167-2180. doi: 10.1111/jan.12432 

Kristensson, J., & Jakobsson, U. (2010) Olika perspektiv på åldrandet. I A. Ekwall 

(Red.), Äldres hälsa och ohälsa: en introduktion till geriatrisk omvårdnad (s. 

15-27). Lund: Studentlitteratur 

Norberg, A. (2010). Upplevelser av identitet hos personer med demenssjukdom tolkat 

utifrån Harrés teori. I D. Edvardsson (Red.), Personcentrerad omvårdnad i teori 

och praktik (s. 19-28). Lund: Studentlitteratur. 

Oliviera, A. M., Radanovic, M., Mello, P. C. H., Buchain, P. C., Vizzotto, A. D. B., 

Calestino, D. L., … & Forlenza, O. V. (2015) Nonpharmacological 

Interventions to Reduce Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia: 

A Systematic Review,”BioMed Research International, vol. 2015, 

doi:10.1155/2015/218980 

Ragneskog, H. (2011). Omvårdnad och omsorg vid demens. (2., [uppdaterade] uppl.) 

Göteborg: Printema. 

Raune, I. (2008). Se personen, inte bara sjukdomen. Hämtad 2016-03-26 från Svenskt 

Demenscentrum, http://www.demenscentrum.se/Dold---Puffar-RSS-

Menyer/Aldre-i-Centrum-107/Se-personen-inte-bara-sjukdomen/  



 

 

Rosén, M. (2012) Systematisk litteraturöversikt. I M. Henricsson (Red.), Vetenskaplig 

teori och metod från idé till examination inom omvårdnad (s. 429-444). Lund: 

Studentlitteratur. 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. 

Sjöström, K., & Ekwall, A. (2010) Psykisk ohälsa. I A. Ekwall (Red.), Äldres hälsa 

och ohälsa: en introduktion till geriatrisk omvårdnad (s. 117-132). Lund: 

Studentlitteratur 

Sköldunger, A. (2015). Hur kan vi möta kommande behov av vård och omsorg. 

Medicinsk Access 2015;11(4-5)44-6 

Socialstyrelsen (2010). Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 

2010. Hämtad 2016-01-21 från 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18012/2010-5-

1.pdf  

Socialstyrelsen (2014). Nationell utvärdering – Vård och omsorg vid demenssjukdom 

2014. Hämtad 2016-01-21 från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19331/2014-2-

4.pdf  

*Sprangers, S., Dijkstra, K., & Romijn-Luijten, A. (2015). Communication skills 

training in a nursing home: effects of a brief intervention on residents and 

nursing aides. Clinical Interventions in Aging, 2015(10), 311-319. doi: 

10.2147/CIA.S73053 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2006). Demenssjukdomar: 

En systematisk litteraturöversikt (SBU-rapport, nr 172). Stockholm: Statens 

beredning för medicinsk utvärdering. Hämtad 2016-02-06 från 

http://www.sbu.se/upload/publikationer/content0/1/demens_sammanfattning.pd

f  

*Söderlund, M., Cronqvist, A., Norberg, A., Ternestedt, B-M., & Hansebo, G. (2015). 

Conversations between persons with dementia disease living in nursing homes 

and nurses – qualitative evaluation of an intervention with the validation 

method. Scandinavian Journal of Caring Sciences. doi: 10.1111/scs.12219 

Voyer, P., McCusker, J., Cole, M. G., Monette, J., Champoux, N., Ciampi, A., … 

Richard, H. (2015). Behavioral and psychological symptoms of dementia: How 

long does every behavior last, and are particular behaviors associated with PRN 

antipsychotic agent use? Journal of Gerontological Nursing, 41(1), 22-37. doi: 

10.3928/00989134-20141030-01 



 

 

Wallengren, C., & Henricson, M. (2012). Vetenskaplig kvalitetssäkring av 

litteraturbaserat examensarbete. I M. Henricsson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod från idé till examination inom omvårdnad (s. 481-498). Lund: 

Studentlitteratur. 

WHO (2012). Dementia: a public health priority. Hämtat 2016-02-01 från 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75263/1/9789241564458_eng.pdf?ua=1  

Williams, C. L., & Parker, C. (2012). Development of an observer rating scale for 

caregiver communication in persons with Alzheimer´s disease. Issues in Mental 

Health Nursing, 33(4), 244-250.  doi: 10.3109/01612840.2011.653040 

Williams, K. N., & Herman, R. E. (2011). Linking resident behavior to dementia care 

communication: Effekts of emotional tone. Behavior Therapy 42(1), 42-46. doi: 

10.1016/j.beth.2010.03.003  

*Williams, K. N., Herman, R., Gajewski, B., & Wilson, K. (2009). Elderspeak 

communication: Impact on dementia care. American Journal of Alzheimer´s 

Disease & Other Dementias, 24(1), 11-20. doi:  10.1177/1533317508318472 

Williams, K. N., Perkhounkova, Y., Herman, R., & Bossen, A. (2016). A 

communication intervention to reduce resistiveness in dementia care: a cluster 

randomized controlled trial. The Gerontological Society of America, 00(00), 1-

12. doi: 10.1093/geront/gnw047 

Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: en bro 

mellan forskning & klinisk verksamhet. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

*Wilson, R., Rochon, E., Leonard, C., & Mihailidis, A. (2012). Formal caregivers’ 

perceptions 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. Från  

https://www.academia.edu/2588890/Formal_Caregivers_Perceptions_of_Effecti

ve_Communication_Strategies_while_Assisting_Residents_with_Alzheimer_s_

Disease_During_Activities_of_Daily_Living 

Östlundh, L. (2012). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s.57-79). (2., [rev.] uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

* Artikel förekommer i litteraturstudiens resultatdel. 

 



BILAGA A  
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Sökord 
Cinahl 

Subject Headings 

PsykINFO 

Thesaurus 

PubMed 

MeSH-term 

Demens 
Dementia 

Dementia (fritext) 

Dementia 

Dementia (fritext) 

Dementia 

Dementia (fritext) 

Kommunikation 
Communication 

Communication (fritext) 

Communication 

Communication (fritext) 

Communication 

Communication (fritext) 

Vårdhem Nursing Homes Nursing Homes Nursing Homes 

Beteendemässiga symtom 
”Behavioral symptoms” 

(fritext) 

”Behavioral symptoms” 

(fritext) 

”Behavioral symptoms” 

(fritext) 

Omvårdnad 

Sjuksköterska 
Nurs* (fritext) Nurs* (fritext) Nurs* (fritext) 

Vårdgivare Caregiver* (fritext) Caregiver* (fritext) Caregiver* (fritext) 

BPSD BPSD (fritext) BPSD (fritext) BPSD (fritext) 

Astrid Norberg Norber A [Author] A Norberg [Author] Norberg A [Author] 
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Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

160131 Cinahl 

(MM "Dementia+") AND (MM 

"Communication+") AND (MH 

"Nursing Homes+")  

Limits: 2005-2016;  Academic 

Journals; English language 32 12 3 3 

160202 Cinahl 

(MM "Dementia+") AND (MM 

"Communication+") AND 

“behavioral symptoms”  

Limits: 2005-2016; Academic 

Journals; English language 8 4 1  1 

160203 Cinahl 

(MM "Dementia+") AND (MM 

"Communication+") AND Nurs* 

AND caregiver* 2005-2016, 

Academic Journals, English 28 12 5 (1)* 2 

160205 Cinahl 

(MM "Communication+") AND 

BPSD  

Limits: 2005-2016;  Academic 

Journals; English language 2 1 0 0 

160210 Cinahl 

AU Norberg A AND Dementia 

AND communication 

Limits: 2005-2016; Academic 

Journals; English language 2 1 0 0 

160202 PsycINFO 

SU.EXACT("Nursing Homes") 

AND 

MJSUB.EXACT.EXPLODE("De

mentia") AND 

MJSUB.EXACT.EXPLODE("Co

mmunication")  

Limits: 2005-2016;  Peer 

Reviewed; English language 11 8  3  2 

160202 PsycINFO 

(MJSUB.EXACT.EXPLODE("De

mentia") AND 

MJSUB.EXACT.EXPLODE("Co

mmunication")) AND (behavioral 

symptoms)  

Limits: 2005-2016;  Peer 

Reviewed; English language 6 2 0 0 

160203 PsycINFO 

(MJSUB.EXACT.EXPLODE("De

mentia") AND 

MJSUB.EXACT.EXPLODE("Co

mmunication")) AND nurs* AND 

caregiver*  

Limits: 2005-2016;  Peer 

Reviewed; English language 14 10 3 (3)* 0 
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*Dubbletter av tidigare valda artiklar redovisas inom parentes. 

 

160205 PsycINFO 

MJSUB.EXACT.EXPLODE("Co

mmunication") AND BPSD  

Limits: 2005-2015;  Peer 

Reviewed; English language 3 3 0 0 

160210 PsycINFO 

au(a norberg) AND dementia AND 

communication 

Limits: 2005-2016; Peer 

Reviewed; English language 0 0 0 0 

160205 PubMed 

((dementia[MeSH Terms]) AND 

communication[MeSH Terms]) 

AND nursing homes[MeSH 

Terms]  

Limits: 2005-2016;  English 

language 119 25 6 (4)* 1 

160205 PubMed 

((dementia[MeSH Terms]) AND 

communication[MeSH Terms]) 

AND "behavioral symptoms" 

Limits: 2005-2016;  English 

language 40 7 1 (1)* 0 

160205 PubMed 

(((dementia[MeSH Terms]) AND 

communication[MeSH Terms]) 

AND nurs*) AND caregiver* 

Limits: 2005-2016;  English 

language 106 14 3 (3)* 0 

160205 PubMed 

(communication[MeSH Terms]) 

AND BPSD  

Limits: 2005-2016;  English 

language 10 3 1 (1)* 0 

160206 PubMed 

((Norberg A[Author]) AND 

dementia) AND communication 

Limits: 2005-2016; English 

language 5 5 1 1 

   384 106 27 (14)* 10 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

Referens Bédard, A., Landreville, P., Voyer, P., Verreault, R., & Vézina, J. (2011). Reducing verbal 

agitation in people with dementia: Evaluation of an intervention based on the satisfaction of basic 

needs. Agin & Mental Health, 15(7), 855-865. doi: 10.1080/13607863.2011.569480 

Land  

Databas 

Kanada 

Cinahl 

Syfte Studiens syfte var att identifiera den andel personer med demenssjukdom som visar betydande 

förbättring av verbal agitation med behovsanpassade interventioner och att utvärdera effekten av 

dessa. Enligt en hypotes ansågs verbal agitation minska signifikant för de vårdtagare som fick 

behovsanpassade interventioner. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ och kvantitativ metod 

Pilotstudie, Single-case design 

Urval Strategiskt urval av 26 vårdtagare från sex olika vårdhem. För att delta i studien skulle vårdtagarna 

vara över 60 år, ha bott på boendet minst tre månader och förväntas bo där under den tid studien 

pågick. De skulle även ha en demensdiagnos samt ha visat verbal agitation flera gånger per dag 

under de sista två veckorna. 

Datainsamling Studien genomfördes enligt en metod av Barlow, Nock & Hersen (2008) som innefattade fyra 

faser. Varje fas omfattade två veckor. De enskilda vårdtagarna filmades under total 30 minuter, 

sex gånger vardera, under varje fas. Under fas två fick vårdtagarna interventioner som utformats 

av Bédard & Landreville (2005). De bestod av komfort (där en terapeut såg till att vårdtagaren 

hade det bekvämt, t.ex. att de satt bra eller att det var lagom varmt i rummet), uppmärksamhet (där 

terapeuten pratade om ämne som var intressanta för vårdtagaren samt svarade på all försök till 

kommunikation) och stimulering (där fokus låg på sinnesstimulering, t.ex. lyssna på musik, titta i 

tidningar, lukta på kryddor eller klappa djur). Vårdtagarna intervjuades även under studiens gång. 

Dataanalys Varaktighet och frekvens av verbal agitation (t.ex. skrikande, jämmer eller upprepningar) räknades 

ut med hjälp av ett datorprogram. Hos deltagarna registrerades och mättes medicinska diagnoser 

och samsjuklighet, depression, självständighet, kognitiv funktion, verbal agitation och 

engagemang för att se om det kunde ha samband med resultatet. En checklista utformades också 

för att se vilka insatser vårdtagarna fått utanför interventionen. 

Bortfall Antal vårdtagare som uppfyllde kriterierna för att vara med i studien var 49 stycken. Det återstod 

33 vårdtagare efter att 11 tackat nej, hos två kunde inte godkännande fås av god man och sju 

uppfyllde inte längre kriterierna för att vara med innan eller under studiens första fas. Ytterliggare 

tre deltagare uteslöts efter att de vägrade insatserna minst tre gånger. 

Slutsats Frekvensen och varaktigheten av verbal agitation visade signifikant minskning under 

interventionsfasen. Effekten av insatserna visade en signifikant skillnad mellan män och kvinnor 

samt om vårdtagaren led av Alzheimers sjukdom eller någon annan demenssjukdom. Män samt de 

demenssjuka som inte led av Alzheimers visade större förbättring med insatserna. De vårdtagare 

som var mer självständiga samt hade högre kognitiv förmåga och fick längre perioder av 

uppmärksamhet av vårdpersonalen fick en större effekt av åtgärderna. Resultatet visar en viktig 

och signifikant association mellan effekten på insatserna och den kognitiva nivån. Avsaknaden av 

kontrollgrupp begränsar de slutsatser som kan göras från studien. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 

70 % 
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Artikel 2 

 

 

Referens Christenson, A. M., Buchanan, J. F., & Houlihan, D. (2011). Command use and compliance in 

staff communication with elderly residents of long-term care facilities. Behavior Therapy, 42(1), 

47-58. doi: 10.1016/j.beth.2010.07.001 

Land  

Databas 

USA 

PsycINFO 

Syfte Syftet med studien var att identifiera uppmaningar som används av vårdpersonal på vårdhem i 

samband med dagliga aktiviteter (ADL) hos demenssjuka. Syftet var också att undersöka 

följsamheten och icke-följsamheten i samband med olika uppmaningar. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ och kvantitativ metod 

Observationsstudie 

Urval Strategiskt urval av elva vårdtagare från tre olika demensboende. För att få vara med i studien 

krävdes att vårdtagaren hade en demensdiagnos, att de skulle kunna medverka, åtminstone 

minimalt, i ADL samt att de bott på vårdhemmet minst tre månader. Det var elva vårdpersonal 

som deltog i studien. De skulle ha arbetat med de vårdtagare som deltog i studien regelbundet 

(minst två till tre gånger per vecka under minst en månad). 

Datainsamling Alla ADL situationer som involverade både vårdpersonal och vårdtagare och där det förekom hög 

frekvens av uppmaningar filmades. Videokamerorna placerades så diskret som möjligt. Ingen 

forskare befann sig i rummet eftersom det skulle kunna störa omvårdnadssituationen. Alla 

videoinspelningar granskades och transkriberades.  

Dataanalys Transkriptionen inkluderade verbala uppmaningar från vårdpersonalen, respons från vårdtagarna 

och alla fysiska uppmaningar och gester som förekom i samband med givna uppmaningar. Dessa 

kodades sedan enligt Forehands (1977) och Bertschs et al. (2009) kodningssystem som egentligen 

är utformat för barn. Det var därför förväntat att interaktionen mellan vårdpersonal och vårdtagare 

kunde skilja sig från interaktionen mellan barn och deras föräldrar/lärare. Därför valdes 

slumpmässigt 5 videoband ut. Dessa granskades återigen av forskarna för att hitta ny och mer 

passande definitioner och kodningsregler. De fem videobanden användes sedan inte i studien.  

Processen resulterade i omfattande revideringar av kodningssystemet, inklusive tillägg av fyra nya 

typer av uppmaningar. En annan förändring av kodningssystemet innebar att alla direkta 

uppmaningar kodades som alpha-uppmaningar medan indirekta uppmaningar kodades som beta-

uppmaningar. Det återstod sedan 22 videoband som kodades enligt de nya kodningsreglerna. 

Bortfall En vårdpersonal som tackat ja till att medverka i studien avböjde innan studien började. 

Slutsats Resultatet visade nio olika typer av uppmaningar som användes av vårdpersonalen under ADL 

situationer. Uppmaningarna användes både som alpha-uppmaningar, där uppmaningarna var 

tydligare och ofta innefattade order, förslag eller frågor där det kunde förväntas en motorisk 

respons, samt beta-uppmaningar som var otydligare eller där vårdtagaren inte fick möjlighet att 

själv utföra uppmaningen utan att vårdpersonalen tog över. Det visade sig att det var en signifikant 

skillnad i följsamhet om vårdpersonalen använde alpha-uppmaningar jämfört med beta-

uppmaningar. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

85 % 



BILAGA C  
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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 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Studiens syfte var att belysa hur verbalt uttryckta känslors och stämningsläge påverkas av 

bakgrundsmusik och sång från vårdpersonal under morgonarbetet hos personer med svår 

demenssjukdom. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Innehållsanalys 

Urval Studien genomfördes på ett särskilt boende. Nio vårdtagare med demenssjukdom deltog i studien, 

kravet för att vara med var att ha en demensdiagnos och befinna sig i sjukdomens sena stadie. Fem 

vårdpersonal som antingen var allmänsjuksköterskor eller psykiatrisjuksköterskor deltog också i 

studien. 

Datainsamling Omvårdnadssituationer som utspelade sig i vårdtagarens badrum mellan klockan 7.00 och 9.00 

filmades. Först filmades omvårdnadssituationen såsom den vanligtvis utfördes. Efter i genomsnitt 

tre dagar filmades omvårdnadssituationen igen och då med musik som vårdtagaren gillade i 

bakgrunden. Efter ytterligare ca nio dagar genomfördes den sista videoinspelningen av 

omvårdnadssituationen och denna gång sjöng eller nynnade vårdpersonalen själva eller 

tillsammans med vårdtagaren medan de utförde morgonarbetet. 

Dataanalys En innehållsanalys gjordes där två av författarna lyssnade och bedömde, enligt Scherer (2003), om 

de uttryckta känslorna och stämningsläget var positivt eller negativt. Ljuden och bilderna, liksom 

den verbala kommunikationen som utspelade sig i filmerna transkriberades till text och användes 

för att analysera känslor och stämningsläge hos de demenssjuka. Analysen gjordes i fem steg. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Trots att vårdpersonalen talade med en tydlig röst som förmedlade vänlighet och värme, reagerade 

vårdtagaren ofta med att visa svaghet, apati, förvirring eller irritation i omvårdnadssituationen. När 

musik spelades i bakgrunden ökade ömsesidigheten mellan vårdtagaren och vårdpersonalen. Mer 

humor och tillfredsställelse speglade omvårdnadssituationen. När vårdpersonalen sjöng eller 

hummade ändrades samspelet dem emellan och en känsla av uppriktighet, intimitet, sårbarnet, 

livslust och glädje visade sig. Vårdtagarnas uppmärksamhet ökade och kommunikationen 

förbättrades mycket och gjorde den mer ömsesidig. Även om vårdtagarna kunde blir arga och 

irriterade även vid bakgrundsmusik och sång så minskade det kraftigt och det var lättare att 

avleda. En vårdtagare blev dock inte alls hjälpt av sång och musik vilket skulle kunna bero på att 

musik inte alls uppskattades. 

Vetenskaplig  
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Referens Hammar, L. M., Emami, A., Engström, G., & Götell, E. (2011) Communicating through caregiver 

singing during morning care situations in dementia care. Scandinativan Journal of Caring 

Sciences, 25(1), 160-168. doi: 10.1111/j.1471-6712.2010.00806.x 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva hur demenssjuka och vårdpersonal uttryckte verbal och icke-verbal 

kommunikation och ögonkontakt under påklädning på morgonen med och utan musik-terapeutisk 

omvårdnad. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Innehållsanalys 

Urval Studien genomfördes på två vårdhem i Sverige. Ansvarit sjuksköterska föreslog vårdtagare och 

vårdpersonal som var lämpliga att delta i studien. Det var tio vårdtagare som deltog. Av 

vårdpersonal var det sex stycken som deltog. För att vara med i studien skulle vårdtagarna ha en 

demensdiagnos. Samtliga hade en långt gången demenssjukdom. Vårdpersonalen uppfyllde 

kriterierna för att medverka om de hade erfarenhet av att arbeta med dementa samt att de arbetade 

med vårdtagarna som deltog i studien.  

Datainsamling Situationen som observerades och filmades var omvårdnaden på morgonen, mer specifikt 

påklädning av överkroppen. Det vanliga morgonarbetet fick vara jämförelsegrupp gentemot 

morgonarbetet där interventionen (musik-terapeutisk omvårdnad) skedde. Deltagarna filmades i 

par, först under vanligt morgonarbete en gång per vecka under en månads tid och sedan skedde 

samma observation, med samma intervall, men med interventionen istället. Vårdpersonalen fick 

alla utbildning i musik-terapeutisk omvårdnad. 

Dataanalys Videoinspelningarna analyserades med hjälp av fem steg där bland annat den verbala och icke-

verbala kommunikationen samt ögonkontakt transkriberades till text som sedan kodades. 

Analysen av det vanliga morgonarbetet och morgonarbetet med musik-terapeutisk omvårdnad 

analyserades separat. 

Bortfall Det var tolv vårdtagare som valdes till studien, två av dem avled under studiens gång. Av 

vårdpersonal var det tio stycken som var tillfrågade att medverka i studien, en valde att inte 

medverka, två tackade nej på grund av hälsoproblem och en avslutade sin medverkan efter att den 

vårdtagare hon tog hand om avled. 

Slutsats Vanligt morgonarbete visade att det var vårdpersonalen som ledde aktiviteten och den verbala 

responsen från vårdtagaren var mycket liten, likaså ögonkontakten dem emellan. Några 

samarbetade men det fanns inte mycket glädje i vårdsituationen. Flera av dem reagerade med 

aggression och förvirring. När vårdpersonalen sjöng välkända låtar reagerade vårdtagaren oftare 

med vilja att samarbeta, glädje och ömsesidig tillfredsställelse. Dock förekom även motstånd mot 

påklädning och oönskat beteende men det förekom mer sällan och var lättare att avleda. 

Ögonkontakten var frekvent mellan vårdpersonal och vårdtagare. 
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Referens Herman, R. E., & Williams, K. N. (2009). Elderspeak’s influence on resistiveness to care: Focus 

on behavioral events. American Journal of Alzheimer’s Disease & Other Dementias, 24(5), 417-

423. doi: 10.1177/1533317509341949 

Land  

Databas 

USA 

PsycINFO 

Syfte Studiens syfte var att identifiera vilka specifika motståndsbeteende som var direkt kopplade till 

vårdpersonalens användning av ”elderspeak” (barnslig kommunikation). 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Psykolingvistik observation- och beteendeanalys 

Urval Det var 52 vårdpersonal och 20 vårdtagare från tre olika boenden som deltog i studien.  

Vårdpersonal och vårdtagare, samt deras anhöriga, bjöds in till ett informationsmöte och fick 

sedan anmäla sitt intresse att vara med i studien. 

Datainsamling En försöksledare filmade alla omvårdnadssituationer som utspelades under en dag. Innan detta 

hade försöksledaren tillbringat en dag på boendena för att deltagarna skulle vänja sig vid att bli 

filmade samt att hitta dolda platser att filma ifrån. Försöksledaren följde vårdtagarna under en dag 

och filmade dagliga aktiviteter (ADL), såsom måltider, påklädning, tandborstning, och personlig 

hygien, i takt med att de uppkom. De första tio minuterna av varje inspelning raderades eftersom 

det ansågs vara tid då deltagarna anpassade sig efter att bli filmade. 

Dataanalys Videoinspelningarna granskades för att identifiera samspelet under ADL aktiviteterna och de 

första tio minuternas verbala och icke-verbala beteende användes som standardmått för den övriga 

interaktionen mellan vårdtagare och vårdpersonal eftersom det är standardintervall i forskning av 

omvårdnad vid demenssjukdom. Det var 80 olika omvårdnadssituationer som kodades efter 

vårdpersonalens kommunikation och vårdtagarens beteendemässiga reaktion. Kommunikationen 

kodades som ”elderspeak”, tystnad och normalt vuxenspråk medan vårdtagarens beteende kodades 

som neutral, samarbetsvillig och motstånd mot omvårdnad. 

Bortfall Det var 55 vårdpersonal som bjöds in att delta i studien. Det var tre som tackade nej. 

Slutsats Vårdpersonalens sätt att kommunisera och vårdtagarens motstånd till omvårdnad har ett tydligt 

samband. Beteende som att skrika, putta och säga nej var signifikant troligare att inträffa vid 

användning av ”elderspeak”. Vid tystnad var det signifikant troligare att vårdtagaren reagerade 

med gråt. Användandet av normalt vuxenspråk var mycket litet i jämförelse med ”elderspeak” och 

tystnad vilket gjorde det svårt att tyda resultatet av motståndet till omvårdnad i relation till 

vuxenspråk.  

Vetenskaplig  
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Referens Kim, H., Woods, D. L., Mentes, J. C., Martin, J. L., Moon, A., & Phillips, L. R. (2014). The 

nursing assistants’ communication style and the behavioral symptoms of dementia in Korean-

American nursing home residents. Geriatric Nursing , 35(2 suppl), 11-16. 

doi:10.1016/j.gerinurse.2014.02.016. 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att utforska och beskriva sambandet mellan hur icke-Koreansk 

vårdpersonal kommunicerade och beteendemässiga symtom hos dementa Koreaner som lever i 

vårdhem i USA. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ och kvantitativ metod 

Deskriptiv longitudinell design 

Urval Det var 20 vårdtagare som var Koreaner deltog i studien. För att kunna delta i studien skulle 

vårdtagaren vara invandrare från Korea, över 65 år, ha en demensdiagnos och fått mindre än 24 

poäng på Mini Mental State Examination (K-MMSE), bott på boendet under minst två månader, 

förväntas bo kvar under hela studien och medicinändringar av psykofarmaka fick inte göras. Det 

var 28 vårdpersonal som deltog i studien, de fick inte vara Koreaner eller tala Koreanska flytande 

och de skulle förväntas arbeta kvar på vårdboendet under hela studien. 

Datainsamling Samspelet och kommunikationen mellan vårdtagare och vårdpersonal observerades två gånger per 

dag under tre dagar. De observerades under morgonen mellan klockan 08.00 och 10.00 då 

vårdtagarna tvättades, kläddes, kammades och vid mun- och tandvård. De observerades också på 

eftermiddagen mellan klockan 15.00 och 17.00 då de skulle gå på toaletten eller byta 

inkontinensskydd och lägga sig. Två forskarassistenter observerade hur kommunikationen skedde 

till den dementa (t.ex. att presentera sig, tilltala vårdtagaren med namn och knacka innan dörren 

öppnas till rummet) och hur den kulturella kommunikationen (t.ex. att tilltala på ett lämplig och 

artigt sätt eller att ha ögonkontakt) skedde. Resultatet kodades sedan. En tredje forskarassistent 

observerade och spelade in vårdtagarens beteendemässiga symtom.  

Dataanalys Andelen lämplig och olämplig kommunikation till dementa och kulturell kommunikation 

analyserades och beräknades för varje observationstillfälle. Beteendemässiga symtom beräknades 

efter frekvens av sex olika beteende (skrik, rastlöshet, försök att lämna boendet, vandrande, 

plockande och bankande) och efter förekomst under observationerna. 

Bortfall Det var 54 vårdtagare uppfyllde kriterierna för att vara med. Det var 20 av dem tackade ja till att 

medverka. Antal vårdpersonal som tillfrågades att medverka var 32 stycken och 28 av dem 

tackade ja. 

Slutsats Beteendemässiga symtom minskade vid användandet av lämplig kommunikation till dementa även 

i frånvaro av lämplig kulturell kommunikation. När de beteendemässiga symtomen var få ökade 

den lämpliga kommunikationen till dementa. Sambandet mellan lämplig kommunikation till 

dementa och lämplig kulturell kommunikation visade att kombinationen av båda 

kommunikationsstilarna minskade de beteendemässiga symtomen. Om lämplig kulturell 

kommunikation användes i hög grad kunde de beteendemässiga symtom ökade och det var mer 

framträdande hos vårdtagare som redan uppvisade stora beteendemässiga symtom. Resultatet var 

inte statistiskt signifikant. 
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Referens Sprangers, S., Dijkstra, K., & Romijn-Luijten, A. (2015). Communication skills training in a 

nursing home: effects of a brief intervention on residents and nursing aides. Clinical Interventions 

in Aging, 2015(10), 311-319. doi: 10.2147/CIA.S73053  

Land  

Databas 

Nederländerna 

PubMed 

Syfte Syftet var, att med en kort utbildning i kommunikationsträning, förbättra kvantiteten och 

kvaliteten på vårdpersonalens kommunikation med vårdtagarna. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Kvasti-experimentell design 

Urval Studien utfördes på ett vårdhem för personer med demenssjukdom. Vårdpersonal rekryterades 

under ett personalmöte. Det var 24 vårdpersonal som deltog under studien. Exklusionskriterier var 

tillfällig anställning. Samtliga vårdtagares familjer eller gode män fick ett brev för samtycke om 

att delta i studien. För att kunna delta i studien skulle vårdtagarna ha en demensdiagnos, en 

förväntad medellivslängd på minst sex månader och kunna genomföra ett MMSE-test för att 

bedömas ha tillräcklig kongnitiv förmåga att delta. Medelpoängen på MMSE var 11/30. Det var 

26 vårdtagare som deltog. 

Datainsamling Vårdpersonalens kommunikationsfärdigheter bedömdes med hjälp av två checklistor. Den första 

mätte mängden av effektiva och ineffektiva instruktioner. Den andra checklistan användes för att 

mäta frekvensen av olika typer (positiv, neutral och negativ) av språkbruk. Vårdtagarnas frekvens 

av 29 olika agitationsbeteende mättes med en Holländsk skala som är styrkt för att användas för 

dementa som bor på vårdhem. En andra skala användes för att mäta svårighetsgraden av olika 

beteendemässiga symtom och vilken stress som vårdpersonalen upplevde i samband med dessa 

symtom. Två separata avdelningar ingick i studien. Vårdtagare och vårdpersona på den ena 

avdelningen fick interventioner medan den andra avdelningen fungerade som en kontrollgrupp. 

Studien genomfördes i fyra faser under totalt åtta veckor. Vårdpersonalen fick utbildning i 

kommunikation som är lämplig till demenssjuka. Observationerna gjordes av två observatörer 

bakom en dörr eller en gardin, endas ljudupptagningar skedde.  

Dataanalys De olika checklistorna och skalorna summerades och ett genomsnitt räknades ut för varje del. 

Mätningarna analyserades sedan med hjälp av ett dataprogram. Samma analysmetod användes för 

både kontollgruppen och interventionsgruppen. 

Bortfall Det var två vårdpersonal som exkluderades under studiens gång då de inte var tillgängliga under 

stora delar av studien. 

Slutsats Det var ingen signifikant skillnad mellan mängden av effektiva och ineffektiva instruktioner 

mellan de båda grupperna, inte heller efter att personalen i interventionsgruppen fått utbildning. 

En signifikant skillnad i frekvensen av positiv kommunikation sågs i interventionsgruppen efter att 

vårdpersonalen fick utbildning. De beteendemässiga symtomen minskade i interventionsgruppen 

medan de ökade i kontrollgruppen under tiden studien pågick, dock var det ingen signifikant 

skillnad. 
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Referens Söderlund, M., Cronqvist, A., Norberg, A., Ternestedt, B-M., & Hansebo, G. (2015). 

Conversations between persons with dementia disease living in nursing homes and nurses – 

qualitative evaluation of an intervention with the validation method. Scandinavian Journal of 

Caring Sciences. doi: 10.1111/scs.12219 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att belysa de handlingar och reaktioner som demenssjuka, boende på 

vårdhem, uppvisade i kommunikationen med vårdpersonal som fick träning i att bekräfta den 

demenssjuke.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Naturalistisk deskriptiv design 

Urval Det var fyra vårdpersonal och fyra vårdtagare från tre olika vårdhem som deltog i studien. 

Vårdtagarna skulle ha en demensdiagnos men ingen bakgrund av psykisk sjukdom eller 

alkoholproblem. För att kunna medverka skulle samma vårdtagare och vårdpersonal ha 

videofilmats under konversationer med varandra under hela studiens gång. 

Datainsamling Vårdpersonalen fick utbildning i hur de skulle bekräfta den demenssjuke under hela studiens gång. 

En gång per månad, under ett års tid, filmades vårdpersonalen när de konverserade med 

vårdtagarna. Konversationen skedde mellan endast en vårdpersonal och vårdtagare åt gången.   

Dataanalys Åtta videoinspelningar granskades, fyra från början och fyra i slutet av studien. 

Videoinspelningarna analyserades efter en modell av Collier & Collier (1986). Allt material 

granskades ett flertal gånger och transkriberades till text, både verbal och icke verbal 

kommunikation transkriberades. Därefter utfördes en strukturerad analys där vårdtagarnas 

handlingar och reaktioner kodades till fyra olika kategorier: Vara ointresserad eller oförmögen att 

svara på frågor, prata om mer än ett ämne i taget, försöka prata om det som de tänker på samt 

prata mer fritt om det som de tänker på.   

Bortfall Samtlig vårdpersonal fullföljde hela studien. Vårdtagare ej redovisat. 

Slutsats Vid frågor om det förflutna visade vårdtagarna mer ointresse och oförmåga till att svara och 

frågorna fick ofta en mer barnslig karaktär. När vårdpersonalen ställde frågor om hur vårdtagaren 

mådde fick de tydligare svar. Det förekom dock både i början och i slutet av studien men i slutet 

lämnades ofta mer utrymme för vårdtagaren att kunna svara på frågorna. Ofta talade vårdtagarna 

om mer än ett ämne i taget och det var svårt för vårdpersonalen att följa samtalet vilket gjorde att 

de ofta pratade om olika ämne och detta gjorde vårdtagarna förvirrade. I slutet av studien blev de 

förvirrande samtalen mindre förekommande. När vårdtagaren försökte tala om det som de tänkte 

på, t.ex. om känslor och besvikelse som förekommit i deras ungdom försökte vårdpersonalen ofta 

byta ämne för att muntra upp vårdtagaren. Det resulterade i både förvirring och missförstånd men 

också i situationer där vårdtagaren verkade bli tröstad av vårdpersonalen. Dessa samtal förekom 

både i början av och i slutet av studien. När vårdtagaren inte blev avbruten pratade de mer fritt om 

det som de tänkte på, vårdpersonlen lyssnade och visade intresse och relationen dem emellan blev 

djupare. I början av studien förekom dessa samtal sällan medan de i slutet av studien förekom 

under större delar av konversationen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

83 % 
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Artikel 9 

 

 

Referens Williams, K. N., Herman, R., Gajewski, B., & Wilson, K. (2009). Elderspeak communication: 

Impact on dementia care. American Journal of Alzheimer´s Disease & Other Dementias, 24(1), 

11-20. doi:  10.1177/1533317508318472 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka förhållandet mellan användandet av ”elderspeak” (barnslig 

kommunikation) och motståndsbeteende mot omvårdnad vid dagliga aktiviteter.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Psykolingvistisk observations- och beteendeanalys. 

Urval Det var 52 vårdpersonal och 20 vårdtagare från tre olika boenden som deltog i studien.  

Vårdpersonal och vårdtagare, samt deras anhöriga, bjöds in till ett informationsmöte och fick 

sedan anmäla sitt intresse att vara med i studien. 

Datainsamling En försöksledare filmade alla omvårdnadssituationer som utspelades under en dag. Innan detta 

hade försöksledaren tillbringat en dag på boendena för att deltagarna skulle vänja sig vid att bli 

filmade samt att hitta dolda platser att filma ifrån. Försöksledaren följde vårdtagarna under en dag 

och filmade dagliga aktiviteter (ADL), såsom måltider, påklädning, tandborstning, och personlig 

hygien, i takt med att de uppkom. De första tio minuterna av varje inspelning raderades eftersom 

det ansågs vara tid då deltagarna anpassade sig efter att bli filmade. 

Dataanalys Ljuddelen från varje videoobservation, totalt 80 stycken, transkriberades till text som sedan 

kodades för kommunikationsätt (”elderspeak”, normalt språk eller tystnad) och beteende 

(motståndsbeteende mot omvårdnad, samarbete eller neutral). Vårdtagarnas motståndsbeteende 

mot omvårdnad poängsattes efter varaktighet och intensitet enligt The Resistiveness to Care Scale 

(RTCS). Analyser gjordes för att jämföra användandet av och relationen mellan ”elderspeak” och 

motståndsbeteende under fyra olika aktiviteter. De tittade på om ”elderspeak” resulterade i 

motsåndsbeteende eller om motståndsbeteende resulterade i användandet av ”elderspeak”. 

Bortfall Det var 55 vårdpersonal som bjöds in att delta i studien. Det var tre som tackade nej. 

Slutsats Det var ingen signifikant skillnad mellan olika aktiviteter och motståndsbeteende mot omvårdnad. 

Det var en signifikant skillnad i förekomsten av motståndsbeteende vid användandet av 

”elderspeak” jämfört med normalt språk eller tystnad. Om vårdpersonalen använde ”elderspeak” 

ökade sannolikheten signifikant att vårdtagaren skulle reagera med motståndsbeteende. 

Sannolikheten att vårdpersonalen använde ”elderspeak” ökade när vårdtagarna hade ett neutralt 

beteende. Det visade sig att vissa vårdtagare tenderade att alltid reagera med motståndsbeteende 

medan andra alltid var samarbetsvilliga.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

83 % 
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Referens Wilson, R., Rochon, E., Leonard, C., & Mihailidis, A. (2012). Formal caregivers’ perceptions 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. Från  

https://www.academia.edu/2588890/Formal_Caregivers_Perceptions_of_Effective_Communicatio

n_Strategies_while_Assisting_Residents_with_Alzheimer_s_Disease_During_Activities_of_Daily

_Living  

Land  

Databas 

Kanada 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att beskriva vårdpersonalens uppfattning om effektiva 

kommunikationsstrategier när de hjälpte vårdtagare med Alzheimers sjukdom vid dagliga 

aktiviteter (ADL). 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Deskriptiv design 

Urval Det var tio vårdpersonal från två olika vårdhem (fem från varje vårdhem) som medverkade i 

studien. För att medverka skulle varje vårdpersonal vara ansvarig för den direkta vården av 

personer med Alzheimers sjukdom. De skulle även arbeta dagpass, vara Engelsktalande samt ha 

arbetat minst ett år med människor som lider av Alzheimers sjukdom.  

Datainsamling Fokusgruppsintervjuer, som varade en timme, genomfördes på varje vårdhem. Intervjuerna var 

halvstrukturerade med både förutbestämda och öppna frågor. Vårdpersonalen fick också 

betygssätta effektiviteten av nio olika kommunikationsstrategier som användes när de hjälpte 

vårdtagarna att tvätta händerna. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades ordagrant och en innehållsanalys utfördes för att undersöka hur 

vårdpersonalen upplevde kommunikationen med vårdtagarna. Ett kodningsschema, MOCS, 

användes för att identifiera kommunikationsstrategier som diskuterades av vårdpersonalen. Alla 

uttalanden som inte ingick i MOCS kodades också under en egen rubrik. 

Bortfall Det var 15 vårdpersonal som från början var tilltänkta att medverka. Det var fem av dem som inte 

medverkade i studien, fyra av dem fick avstå relaterat till opassande arbetsschema och en kunde 

inte medverka på grund av sjukdom. 

Slutsats Vårdpersonalen diskuterade olika strategier som de upplevde som effektiva när de hjälpte 

vårdtagare vid ADL. De flesta strategier var uppgiftsfokuserade och de verbala 

kommunikationsstrategier som användes mest var att förhandla (t.ex. att locka med en kopp kaffe 

efter att aktiviteten är slutförd) och att förklara vad de ämnade göra under ADL samt använda 

vårdtagarens namn för att fånga deras uppmärksamhet. Icke-verbala kommunikationsstrategier 

som upplevdes mest effektiva var att demonstrera uppgiften och att ge vårdtagaren objektet som 

skulle användas (t.ex. att räcka dem tandborsten när de skulle borsta tänderna). Hos vårdtagare 

med långt gången Alzheimers var inte förhandling ett bra alternativ utan att återupprepa uppgiften 

och förklara på olika sätt var bättre, speciellt om de uppvisade ett aggressivt beteende.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

85 % 
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