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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Antalet personer som lever med en demenssjukdom i Sverige är 

uppskattningsvis mellan 110 000 till 170 000. Den verbala och ickeverbala 

kommunikationen är betydelsefull för att möta denna grupp av personer i 

samspelet och i vårdandet. Svårigheter att förstå och tolka personen med 

demenssjukdomen komplicerar omvårdnadssituationen vilket gör att 

kommunikationen blir till en utmaning för vårdaren.  

Syfte: Syftet var att beskriva vårdares kommunikation med personer med 

demenssjukdom. 

Metod: En litteraturöversikt genomfördes där åtta artiklar söktes fram genom att 

använda kombinerade sökord. Analysen genomfördes med hjälp av Fribergs 

metodbeskrivning över analys vid litteraturöversikt där fokus låg på att 

skapa en översikt över den aktuella befintliga forskningen. 

Resultat: I litteraturöversikten identifierades tre teman: Kommunikationens betydelse i 

omvårdnadssituationen berörde hur verbal och icke verbal kommunikation 

ökade förståelsen för personen, Kommunikationens betydelse i bekräftande 

omvårdnad berörde hur vårdarens följsamhet för personens känsla av 

verklighet präglade omvårdnadssituationen och Kommunikationens 

betydelse för det relationsskapande vårdandet berörde hur individuellt 

anpassad omvårdnad påverkade samspelet med personen. 

Diskussion: Diskussionen fördjupade sig kring ämnena Relationens betydelse i 

vårdandet, vårdares kompetens och kunskap och kommunikationsstrategier 

som en omvårdnadsåtgärd, samt återkopplade till Feils teori om 

validationsmetoden och det vårdvetenskapliga konsensusbegreppet 

vårdande. 

Nyckelord: Litteraturöversikt, kommunikation, vårdare, validationsmetoden. 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: The number of persons with dementia disease in Sweden is approximately 

between being around 110 000 – 170 000. The verbal and non-verbal 

communication is important to meet this group of people while interacting 

and caring for this group. Difficulties in understanding and interpreting 

persons with dementia complicate the care situation, which means that 

communication becomes a challenge for the caregiver. 

Aim: The objective was to describe carers’ communication with persons with 

dementia disease. 

Method: A literature review was conducted in which eight articles were sought 

through the use of combined keywords such as carer, communication and 

dementia. The analysis was conducted using the method of literature 

reviews described by Friberg which focused on creating an overall 

summarization of the existing research. 

Results: The literature review identified three different main themes: The importance 

of communication that involves verbal and nonverbal communication and its 

effects in the interaction with the person. The importance of communication 

in confirming nursing involves how the effect of knowledge of the person’s 

lifeworld characterized nursing situations. The importance of 

communication when creating caring relationships involved how 

individually adapted caring actions effected interactions with the person.  

Discussion: The discussion focused on the topics: the meaning of the caring relationship, 

the knowledge and competence of the carer, and communication strategies 

as a caring action. It also made connections to Feil’s theory on validation 

and the common nursing concept of caring. 

Keywords: Literature review, communication, carers, the validation method. 
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"Hon hade ett mycket tydlig kroppsspråk. Axlar, händer, ansiktsuttryck visade tydligt när hon 

behövde min hjälp. Hennes ögon var missnöjda, ryggen var böjd och hon såg sig skyggt 

omkring. När hon var så här, var hon ledsen och deprimerad. Det var svårt att ändra denna 

stämning, tills vi förstod att hon vid dessa tillfällen var i verkligt behov av omväxling. Vi gick 

till matsalen. Du behövde inte göra så mycket, bara sitta där och efter en stund började hon 

prata och hon kom närmare och närmare mig. I slutet höll hon mig i handen, talade och 

verkade må bra” (Eggers, Ekman & Norberg, 2013, s. 26, egen översättning). 
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Inledning 

Kommunikation är en mellanmänsklig utmaning och en möjlighet att genom en ömsesidig 

process skapa förståelse i en social interaktion (Hydén, 2011).  

Idén till litteraturöversikten har uppkommit från egna och vårdkollegors erfarenheter och 

upplevelser av verbal och icke verbal kommunikation på en demensavdelning. Min 

observation är att det lätt kan uppfattas som personen med demenssjukdom är besvärlig, eller 

att vårdaren ibland kan tendera att dra sig från att hitta andra kommunikativa lösningar när 

den verbala kommunikationen inte fungerar på ett adekvat sätt. När personen med 

demenssjukdom inte kan förmedla sig står vårdaren inför en utmaning, när det gäller att tolka 

dennes uttryck och behov. Därför är syftet med litteraturöversikten att undersöka hur vårdare 

upplever fenomenet kommunikation med personer som har en demenssjukdom. 

Förhoppningen är att resultatet ska väcka diskussioner och att nya strategier arbetas fram 

inom vården av denna grupp.  

 

Bakgrund 

De olika demenssjukdomarna  

Demenssjukdom är samlingsnamnet för en rad sjukdomar som orsakas av allvarliga skador i 

hjärnan (Hellström & Hydén, 2016). Uppskattningsvis har mellan cirka 110 000 och 170 000 

personer i dag i Sverige en demenssjukdom och om ett tiotal år har detta sjukdomsantal ökat 

kraftigt till följd av en ökande livslängd och en större medvetenhet om demenssjukdomar. 

Demenssjukdomarna är indelade i grupperna primärdegenerativa (I), vaskulära (II) och 

sekundära (III) sjukdomar, beroende på den bakomliggande orsaken (Edberg, 2009).  

Livsstilsfaktorernas betydelse för uppkomsten av demenssjukdomar har uppmärksammats i 

en nyligen publicerad brittisk studie med 10 000 deltagare (Matthews et al, 2016). I studien 

som inleddes 1990 och där uppföljningen skedde 20 år senare, uppdagades en 20 procentig 

ungefärlig minskning av demenssjukdomar. Enligt forskarnas hypotes kunde minskningen 

bero på att deltagarna blivit mer medvetna om sina levnadsvanor under studiens gång och 

genom att ha förbättrat sina hälsoresurser minskat risken för att drabbas av demenssjukdom 

med åtminstone en tredjedel genom förekomsten av gynnsammare livsstilsfaktorer. Risken för 

att få en demenssjukdom påverkas delvis av genetiska anlag och en rad kända miljöfaktorer, 

exempelvis lågutbildade drabbas oftare än högutbildade. Riskerna ökar också om man har 

högt blodtryck, röker eller är överviktig. Behandling av demenssjukdomar är bromsmediciner 

men mest betydelsefullt är hur det går att förebygga sjukdomens framfart genom att kartlägga 
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sina positiva livsstilsfaktorer, utsätta sig för mentala utmaningar, samspela socialt med andra 

människor, motionera regelbundet, vara normalviktig och ha väl reglerat blodtryck, 

blodkolesterol och blodsocker (Socialstyrelsen, 2010). Alzheimers sjukdom är den vanligast 

förekommande formen av de primärdegenerativa (I) demenssjukdomarna. Den är en 

progressiv neurodegenerativ sjukdom och står för cirka 70 % av alla demenssjukdomar som 

diagnostiseras i Sverige (Alzheimerföreningen i Sverige, 2016). 

Alzheimers sjukdom kategoriseras i tre olika stadier (Albinsson & Strang, 2012). Första 

stadiet, mild demens, karakteriseras av försämrat närminne och svårigheter att hitta ord. 

Andra stadiet, måttlig demens, kännetecknas av att fjärr-minnet börjar försämras och att de 

kognitiva förmågorna som språk, tänkande och insikt avtar. Det tredje stadiet, svår 

demenssjukdom, innebär olika former av motorisk nedsättning. 

Fronttemporal demens är samlingsnamnet för en mindre sjukdomsgrupp som orsakas av en 

neurodegenerativ process som startar lokaliserat i någon del av frontala hjärnan (Kilander, 

2013). Sjukdomen innehåller en mycket skiftande symptombild, där personlighets- och 

beteendeförändringar respektive progressiv afasi är de typiska dragen. De vaskulära eller 

blodkärlsrelaterade tillstånden av demenssjukdomarna utgör cirka 25-30 % av alla 

demenssjuka personer (Wahlund, 2013). Tecken på cerebrovaskulärskada är t.ex. 

neurologiska symtom, asymmetri i extremitetsreflexer, dysartri (talrubbning), gångrubbning 

och urininkontinens. Vanligtvis sker insjuknandet plötsligt och många gånger efter en 

hjärninfarkt eller TIA. Bilden av kognitiv svikt kan vara mycket varierande med kraftiga 

försämringar i vissa funktioner medan andra är helt bevarade. 

Gemensamt för de så kallade sekundära demenssjukdomarna är att de inte är egentliga 

demenssjukdomar, utan tillstånd som ger demensliknande symtom (Edberg, 2009). 

Tillstånden, differentialdiagnoserna, kan i många fall behandlas om den bakomliggande 

orsaken fastställs korrekt. Till de sekundära demenssjukdomarna räknas olika bristtillstånd, 

ämnesomsättningsstörningar samt infektioner i hjärnan. Vissa toxiska skador orsakade av 

alkohol och skador orsakade av lösningsmedel räknas även in till de sekundära 

demenssjukdomarna.  

 

Begreppet kommunikation 

Eide och Eide (2009) tydliggör att begreppet ”kommunikation” kommer av det latinska 

communicare som betyder att göra något gemensamt, göra någon delaktig i, ha förbindelse 

med. Kommunikationens konst består bland annat i att uppfatta och tolka det komplexa 
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samspelet rätt mellan det verbala språket och de icke verbala tecknen och signalerna. 

Tillfredsställande interpersonell kommunikation förutsätter att kommunikatören samordnar 

sina ord, ansiktsuttryck, gester och kroppsrörelser. Tydligheten i både verbala och icke-

verbala signaler, känslighet, tolkning och lyhördhet från båda kommunikatörer är lika viktiga 

för att förstå varandras budskap. När vårdaren reflekterar över personen med 

demenssjukdomens mångfacetterade signaler i de olika verbala och icke verbala 

kommunikationssätten främjas en ökad förståelse för personens livsvärld och för de 

omvårdnadsbehov personen försöker uttrycka.  

En försämring av den språkbaserade kommunikationen är ett av kännetecken för en 

progredierande demenssjukdom, vilket kan leda till social isolering (Dampney-Jay, 2015). 

Samtidigt kan förmågan till icke verbal kommunikation vara relativt bevarad. 

 

Verbal kommunikation 

För en ökad förståelse ska uppnås i samspelet med vårdaren blir det allt viktigare för en 

person med demenssjukdom vid muntlig kommunikation att förstå vad som sägs till dem eller 

kunna reagera så att andra kan förstå dem (de Vries, 2013). Betydelsen av hur kombinationen 

av språket som används, tal-hastigheten, röstläge, intonation (tonhöjd och betoning) och den 

icke-verbala kommunikationen blir påtagligt då det påverkar beteendet hos personen med 

demenssjukdom under interaktionen. Intonationen är ett sätt att göra skillnaden mellan ett 

påstående och en fråga hörbar. Vårdare inom demensvården upplever ett behov av stöd och 

ökad kunskap i kommunikationen med personen med demenssjukdom då svårigheterna att 

tolka, förstå och förklara är påfrestande i mötet med personen (Edberg, 2009). 

Betydelsen av att inneha kompetenta lyssnarfärdigheter och användningen av ett 

långsammare tal, vid mild till måttlig grad av demenssjukdomens progrediering kan öka 

förståelsen för deras upplevelse av tillvaron, medan ett infantilt språk från vårdaren vid ett 

avancerat stadie i demenssjukdomen kan orsaka känslostormar hos personen med 

demenssjukdom. 

 

Icke verbal kommunikation 

Hydén (2011) beskrev i sin studie hur den sociala interaktionen mellan vårdaren och patienten 

stärktes då den verbala och icke-verbala kommunikationen förenades. Genom att använda sig 

av en kombination av verbala ord ihop med en medvetenhet om hur agerandet av icke-verbala 

kroppsliga uttryck och rörelser, ansiktsuttryck och mimik, röstläge, intonation och beröring 
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tedde sig för personen med demenssjukdom, ökade möjligheten för ett menings-skapande 

socialt samspel som gynnade omvårdnadssituationen. En tillåten beröring kan vara 

avslappnande och minska oron hos personen (Edberg, 2009). 

Dynamiken av olika ansiktsuttryck kan säga mer än ord (Sonnby-Borgström, Jönsson & 

Svenson, 2012) och i en situation av tystnad kan det förekomma ett underliggande 

omvårdnadsbehov. En positiv kommunikativ attityd innebär att vårdaren fokuserar på det 

förhållningssättet där ögonkontakt och kroppshållning är viktigast i den tysta dialogen i mötet 

med personer med kommunikationssvårigheter (Carlsson, 2009). Walmsley och McCormick 

(2014) beskriver dansen som ett kommunikativt uttrycksmedel. Genom kroppens 

fenomenologi framhålls individens sinnliga och emotionella kvaliteter vilket kan leda till 

ökad förståelse, kunskap och insikt om individen.  

 

Vårdaren till personen med demenssjukdom 

I denna litteraturöversikt menas med vårdare; sjuksköterskan, undersköterskan och de 

anhöriga. Det finns både informella och formella vårdare till personen med demenssjukdom. 

Den informella vårdaren är en närstående familjemedlem, en anhörig. Den formella vårdaren 

är den vårdare personen med demenssjukdomen möter inom hälso-och sjukvården och på 

särskilda boenden.  

I Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning (2013) beskrivs sex kärn-

kompetenser i sjuksköterskans profession; personcentrerad-, säker- och evidensbaserad vård, 

informatik, teamarbete och anhörigstöd. Sjuksköterskans ansvarsområde är att inneha en 

förmåga att bedöma personers resurser och förmåga till egenvård, identifiera och aktivt 

förebygga hälsorisker i arbetet med patienten.  

I det dagliga omvårdnadsarbetet har sjuksköterskan både möjligheter och skyldigheter att 

stödja personer med kommunikationssvårigheter till att känna trygghet och delaktighet i den 

egna vårdens planering och genomförande (Carlsson, 2009). För att kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och personen med demenssjukdom skall fungera bör sjuksköterskan 

implementera fyra strategier i omvårdnadssituationen; vara relationsskapande där personen 

upplever att sjuksköterskan är kompetent och pålitlig och ser individen som en hel person, 

kunna klargöra omvårdnadsbehoven utifrån personens upplevelse, ge förståelig och 

förberedande information och stödja personen att använda sina egna resurser, och de som 

vården erbjuder, för att möta de behov som hen upplever.  
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Sjuksköterskan ska vid genomförandet av evidensbaserad vård implementera 

personcentrerad omvårdnad i ett samarbete med undersköterskan och sedan objektivt 

dokumentera insatserna. Sjuksköterskans och undersköterskans gemensamma 

ansvarsområden är exempelvis basal omvårdnad, medicintekniskt och administrativt arbete 

och patientkontakten.  

Hälso- och sjukvårdslagen inleder med några grundläggande ledstjärnor i vårdarbetet 

(Sparring-Björkstén, 2013): ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på 

lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde 

och för de enskilde människornas värdighet. Den som har det största behovet av hälso-och 

sjukvård skall ges företräde till vården”. Hälso- och sjukvården skall bygga på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet och ge patienten möjlighet att välja det alternativ 

som hen föredrar (HSL, SFS 1982:763, 2 §). Enligt Sparring-Björkstén (2013) saknar Sverige 

adekvat lagstiftning för att ge tillräckligt skydd åt människor med nedsatt beslutsförmåga på 

grund av demenssjukdom. Vårdaren behöver anpassa sitt handlade utifrån kunskap och 

information från närstående om personen bakom demenssjukdomens grundläggande 

värderingar. 

Sjukdomsinsikten hos personen med demenssjukdomen och dennes anhöriga kan bli 

fördröjd under flera år, då försämringen i sjukdomen kommer smygande (Örulv, 2016). En 

missvisande och ibland gravt sårande formulering är då demenssjukdomen kallas för ”de 

anhörigas sjukdom” vilket speglar den gamla föreställningen om att personen med 

demenssjukdom skulle vara omedveten om sin livssituation.  

 

Problemformulering 

I takt med att vi lever längre idag i Sverige kommer allt fler personer med demenssjukdom att 

leva med samverkande svårigheter inom flera aspekter av kommunikation, till exempel 

nedsatt minnesfunktion och talsvårigheter (Edberg, 2009). När det tillstöter ytterligare 

förluster av sinnena, exempelvis syn- och hörselnedsättning, leder det till att personen med 

demenssjukdom får betydligt svårare att hantera omvärlden. Verbal och icke verbal 

kommunikation är viktiga redskap, vid omvårdnaden av personen med demenssjukdom. När 

kommunikationen brister kan det leda till att svårigheter att utföra personcentrerad omvårdnad 

uppstår. Då vårdare ständigt möter personer med demenssjukdom i det vardagliga vårdarbetet 

behövs det en omfattande kunskap för hur kommunikationen skall leda till en ömsesidig 

förståelse mellan parterna i vårdrelationen. 
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Syfte 

Att beskriva vårdares kommunikation med personer med demenssjukdom. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Konsensusbegreppet vårdande står i fokus i kombination med validationsmetoden (Feil, 

2012), något som författaren återkommer till i diskussionsavsnittet. Det relationsskapande 

vårdandet präglas av en livsvärldsteoretisk hållning där öppenhet och följsamhet är ledord då 

det vårdvetenskapliga möter vårdpraxis (Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdarens intresse för 

personens egen berättelse och det meningssammanhang som den uttrycker och är sprungen ur 

visar ett intresse för dennes livsvärld. Vårdvetenskapens centrala idé om en vårdande relation 

handlar om möten, samtal och närvaro som kännetecknas av en mellanmänsklig interaktion. 

Författarens teoretiska referensram validationsmetoden (Feil, 2012) utvecklades av Naomi 

Feil under 1960-talet och var avsedd till att underlätta kommunikationen med personer med 

demenssjukdom. Enligt Edberg (2009) kan metoden kan användas som ett förhållningssätt för 

att öka förståelsen för personen med demenssjukdom och dennes beteende när vårdare genom 

både verbal och icke verbal kommunikation bekräftar de känslor som personen uttrycker i 

handlingar och reaktioner. Feil (2012) utgår från i sin metod att respekt, empatisk inlevelse 

och ärlighet från vårdarens sida gentemot personen med demenssjukdom i 

omvårdnadssituationen är en förutsättning för att åstadkomma en tydlig kommunikation. 

Utifrån det resonemanget kan validationsmetoden stödja personen med demenssjukdomen på 

två plan, dels genom upprätthållande av dennes kommunikationsfärdigheter och dels genom 

underlättande av omvårdnadsrelationen. 

Enligt Söderlund, Cronqvist, Norberg, Ternestedt och Hansebo (2013) innebär 

validationsmetoden att vara närvarande, stödjande och uppmärksam i relationen med fokus på 

personens livsvärld. En förtroendefull atmosfär skapas när vårdaren sätter sig in i personens 

värld, lyssnar in dennes känslor och försöker se människan utanför sjukdomen. Relationer är 

tidskrävande och kräver ständig omsorg och tillsyn för att överleva. Feil (2012) menar att för 

att kunna skapa och stärka en relation är det en förutsättning att vårdaren bekräftar personen 

där den är i nuet.  
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I validationsmetoden ingår det att acceptera personen med demenssjukdomens upplevelser 

av verkligheten och vara lyhörda för innebörden av känslan bakom det verbala och 

ickeverbala uttryckta, i syfte att öka dennes självkänsla och välbefinnande (Skog, 2013). 

Enligt Skog (2013) utgår validationsmetoden från de svårigheter som personer med 

demenssjukdom har, det vill säga att minnas, beskriva sina upplevelser av vardagen och att 

upprätthålla bilden av sig själv och sin livshistoria vilket kan utan stödjande insatser leda till 

ett tillbakadragande från relationer.  

 

Metod 

En litteraturöversikt genomfördes enligt Fribergs metod (2012) med en sammanställning av 

ett begränsat forskningsområde. Motivet för denna litteraturöversikt var att skapa en överblick 

av ett avgränsat vårdvetenskapligt område av relevans för den grundutbildade sjuksköterskans 

kompetensområde. 

 

Datainsamling 

Författaren har främst sökt efter vetenskapliga originalartiklar i databasen CINAHL 

Complete. Den innehåller främst engelskspråkiga artiklar inom vårdvetenskap varvid den 

lämpade sig väl för det valda syftet i litteratursökningen. För att hitta användbara sökord som 

matchade databasens ordlista använde författaren sig av Swedish MESH som är ett svenskt 

system med översättningsfunktion för sökord (Karlsson, 2012). Författaren använde sig i 

första hand av sökord som ingick i litteraturöversiktens syfte. Sökord till ämnet var: 

Nonverbal communication, communication, caring, caregiver*, nurs*, dementia OR 

Alzheimers disease. I andra hand för att hitta ytterligare studier som svarade på syftet 

inkluderade författaren sökord i den närliggande miljön så som communication strategies. 

Den booeliska operatorn AND och OR applicerades i sökningarna för att inkludera olika 

kombinationer av termerna (Östlund, 2012), (se bilaga 1). Sekundärsökningar gjordes i 

referenslistorna i relevanta artiklar och doktorsavhandlingar. En resultatartikel av Eggers, 

Ekman och Norberg (2013), se bilaga 2 i referenslistan, kommer från en doktorsavhandling. 

Den artikeln är redovisad i sökmatrisen (se bilaga 1), som ”Manuell sökning”. 
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Urval  

För att få fram ett relevant urval hos databaserna användes avgränsningar vid sökningarna 

(Östlund, 2012). Som avgränsning tillämpades vetenskapligt granskade artiklar (peer 

reviewed), full text och engelska som artikelspråk. Den vetenskapliga kvalitén granskades 

ytterligare av författaren genom att granska den etiska tillförlitligheten. Författaren gjorde 

ingen medveten åtskillnad mellan kvalitativa eller kvantitativa studier, då fokus under hela 

processen var att finna relevanta studier som hjälpte till att besvara syftet. Då det var svårt att 

hitta relevanta artiklar togs tidsintervallet/årtalsbegränsningen bort. Det första urvalet skedde 

genom en granskning av titlar som speglade artikelns innehåll och bidrog till fortsatt intresse. 

Därefter lästes artikelns ämnesord och abstrakt för att bedöma artikelns innehåll och relevans 

gentemot syftet. I ett sista steg lästes hela artikeln och kvalitén granskades för att avgöra ifall 

den skulle ingå i materialet. Åtta studier valdes till slut ut som författaren ansåg bäst svarade 

på litteraturöversiktens syfte.  

 

Analys 

De valda artiklarna lästes ett flertal gånger i sin helhet, av författaren, med fokus på artikelns 

resultat, för att nå en god förståelse om innehållet (Friberg, 2012). Sedan numrerades 

artiklarna. Varje artikels resultattext analyserades för att kunna urskilja möjliga rubriker. Då 

likheterna och skillnaderna identifierats skapade författaren utifrån textmassan rubriker till 

teman i arbetets resultat-del. Efter ytterligare granskning av resultatartiklarna skapades till slut 

tre sammanhållande teman gällande olika aspekter av vårdares kommunikation med personer 

med demenssjukdom. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Vid urvalet valdes artiklar utifrån ett etiskt godkänd och/eller etiskt övervägt innehåll 

(Friberg, 2012). Författarens förförståelse och inställning för ämnet medvetandegjordes vilket 

innebar att författaren reflekterade över vad som påverkade eller färgade uppsatsens innehåll. 

Författaren eftersträvade att gå tillväga med ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt som 

karakteriserades av en fokusering på att återge resultatet utan egna värderingar eller 

tolkningar. 

Samtliga av de valda studierna som ligger till grund för den här litteraturöversikten har 

någon form av etiskt godkännande. I de valda artiklarna förklarades hur artikelförfattarna 

hade gått tillväga för att få ett etiskt godkännande, då de inkluderade vårdare och/eller 
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personerna med demenssjukdom för deltagande i studien (Sonde, 2013). Litteraturöversiktens 

syfte och fokus var att beskriva utifrån vårdarens kommunikation med personen med 

demenssjukdom. 

 

Resultat 

Efter granskning av resultatartiklarna skapades tre teman gällande olika aspekter av 

kommunikationens betydelse för personen med demenssjukdom: Kommunikationens 

betydelse i omvårdnadssituationen, Kommunikationens betydelse för bekräftande omvårdnad 

och Kommunikationens betydelse för det relationsskapande vårdandet. 

 

Kommunikationens betydelse i omvårdnadssituationen 

I studierna av Alnes, Kirkevold och Skovdahl (2011); Beach och Kramer (1999); Eggers, 

Ekman och Norberg (2013) och Söderlund, Cronqvist, Norberg, Ternestedt och Hansebo 

(2016) beskrevs betydelsen av användningen av anpassade individuella 

kommunikationsstrategier i omvårdnadssituationen med personen med demenssjukdom.  

Alnes et al. (2011) studie beskrev hur vårdaren förstod att bristande och otillfredsställande 

kommunikation bidrog till ett inlärt beteende som yttrade sig som en hjälplöshet och 

överdriven inkompetens hos personen med demenssjukdom. Vårdaren upplevde att den ökade 

kunskapen om personen med demenssjukdom synliggjorde en konkret förståelse för vilka 

stödstrategier som var användbara i de dagliga sociala interaktionerna.  

I Beach och Kramers (1999) studie beskrev vårdare de kommunikativa strategier som var 

effektiva i interaktionen med personen med demenssjukdomens. De strategier som gav stöd 

till omvårdnadshandlingen hade en meningsfull innebörd för personen med 

demenssjukdomen. Vårdaren beskrev att personen med demenssjukdomen blev tryggare då 

vårdaren använde respektfull beröring och visade personen vad som förväntades av denne. 

Genom att vårdaren exempelvis drog fram stolen till personen inför måltidssituationen gavs 

handlingen en innebörd och ett sammanhang till personen med demenssjukdom.  

I studien av Eggers et al. (2013) beskrevs nödvändigheten av att reflektera över sina egna 

iakttagelser och tolkningar vid omvårdnaden av personen med demenssjukdom. Ett sätt att 

lära känna personen bortom sjukdomen, var att vara medveten om dennes ickeverbala 

kommunikationsmönster. Vårdaren fick en djupare förståelse för personen genom att jämföra 

det nuvarande uttrycket med dennes uttryck i tidigare situationer.  

I Söderlunds et al. (2016) studie beskrevs förutsättningarna för skapandet av vårdande 
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relationer. Fokuseringen låg på vårdarens professionalitet och utbildning i validationsmetoden 

för att kunna kommunicera med personer med demenssjukdomens, på dennes villkor. Under 

den ett år långa utbildningen i validationsmetoden ökade vårdarens kompetens att lyssna 

uppmärksamt på personen med demenssjukdom vilket blev betydande i omvårdnads-

situationen för stödjande av personens återstående förmåga att kommunicera. Då vårdaren 

lyssnade med en öppen bekräftande attityd och känslighet gentemot sina egna uttryck 

genererade det en ökad sensitivitet för personen med demenssjukdomens affektiva tillstånd. 

Den in lyssnande förmågan ledde till att fler ämnen initierades och att samtalen förlängdes. 

 När vårdaren gav personen med demenssjukdom möjlighet att initiativ i samtalet verkade 

det generera en ökad känsla av meningsfullhet och välbefinnande hos personen. För att uppnå 

en ömsesidighet i den vårdande relationen var det nödvändigt med en tydlig kommunikation 

då personen med demenssjukdomen och vårdaren påverkade varandras agerande och 

reaktioner i samspelet. Genom att förmedla respekt och värdighet möjliggjordes en ökning av 

den kommunikativa förmågan hos personen med demenssjukdom. 

 I Wang, Hsieh och Wang (2013) studie beskrevs hur vårdaren upplevde konsekvenserna 

av de olika kommunikationssvårigheter som uppkom i samspelet med personen med 

demenssjukdom. Vårdarna uppfattade att upprepande frågor personen med demenssjukdomen 

ställde uppkom på grund av bristande kommunikation istället för att det kunde bero på 

sviktande minne hos personen. En ineffektiv kommunikation uppstod då vårdaren inte såg 

personens behov utan utgick från sitt eget perspektiv. Språkförbistringarna föranledde 

missförstånd och försvårade omvårdnadssituationen.  

 

Kommunikationens betydelse vid bekräftande omvårdnad 

I Beach och Kramers (1999) och Eggers et al. (2013) studier beskrevs hur vårdarna upplevde 

hur förhållningssättet och bemötandet gentemot personen med demenssjukdom påverkade 

omvårdnadssituationen. Vårdarens personliga inställning, inre kvaliteter och förmåga till att 

bekräfta och svara överenskommande med personen med demenssjukdomens aktuella 

verklighet påverkade följsamheten i omvårdnadssituation.  

Beach och Kramer (1999) visade genom sin studie betydelsen av att acceptera och 

konfirmera personen med demenssjukdomens verklighet oavsett de mest ologiska 

resonemang. Genom att vara närvarande och bekräftande i personen med demenssjukdomens 

affektiva tillstånd i omvårdnad, samspel och gemenskap uppnådde vårdaren en ökad 

förståelse för dennes kommunikation vilket stärkte personens identitet. 
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Eggers et al. (2013) studie visade att känsloorienterad kommunikation genererade en 

öppning för gemenskap med personen med demenssjukdom. Då vårdaren var nära, 

inkännande och anpassade sig till personen med demenssjukdomens känslor samtidigt med en 

respekt för personens reaktioner kunde en förståelse nås för dennes uttryck. Detta sätt att dela 

ett känslotillstånd utgjorde en grogrund för förståelsen då vårdaren kunde urskönja, avslöja 

och bekräfta personen med demenssjukdomens oro i konversationen. Känsloorienterad vård 

gav stöd till upprätthållandet av en känslomässig balans hos personen med demenssjukdom 

vilket gynnade ett bevarande av självbilden. 

I Söderlund et al. (2016) studie beskrevs hur personen med demenssjukdom reagerade och 

agerade olika i konversationen beroende på hur vårdaren ställde frågor och om vad 

frågeställningen gällde. När vårdaren använde ett infantilt språk eller inte tillät att personen 

med demenssjukdom själv tog initiativet till samtalet resulterade det oftare i tystnad eller ett 

tillbakadragande. Då personen istället gavs utrymme att delta i konversationen utan att 

avbrytas genererade det flera stunder av klarhet. 

I Alnes et al. (2011); Beach och Kramer (2008) och Söderlund et al. (2016) studier 

beskrevs betydelsen av att ha en individuell förståelse och kunskap om personerna med 

demenssjukdomens kommunikationskapacitet och kompetens i realiteten.  

Alnes et al. (2011) studie visade att utbildning ledde till att vårdaren ökade sin 

medvetenhet om personen med demenssjukdomens intentioner och kommunikations-

kompetens. Vårdarens förståelse om personen med demenssjukdomens förmåga att delta och 

agera i konversationer på ett meningsfullt sätt, visade i efterhand att personen var mer kapabel 

och kompetent än det förväntade. Den begränsade kompetensen hos personen med 

demenssjukdomen inkluderade nedsatt koncentrations, minnes- och fokuseringsförmåga, var 

ofta direkt kopplad till vårdarens beteende och förväntningar.  

 I motsats till Alnes et al. (2011) studie belyste Beach och Kramer (2008) hur den 

informella kompetensen hos vårdaren skattades högre än en professionell utbildning. I studien 

upplevde vårdarna att formell utbildning hade marginell betydelse jämfört med personlig 

instinkt vid tolkningen och förståelsen av språket personen med demenssjukdomen 

förmedlade. En naturlig fallenhet för vårdande skattades högre hos vårdarna och ansågs vara 

avgörande för att åstadkomma en rättvis tolkning av personen med demenssjukdomens 

budskap. 
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Kommunikationens betydelse för det relationsskapande vårdandet 

Studierna av Alnes et al. (2011) och Eggers et al. (2013) beskrev hur vårdaren fick en högre 

förståelse för vad personen med demenssjukdomen försökte förmedla och positivare respons 

vid omvårdnadssituationer då de använde sig av och särskilde personcentrerade strategier. 

Studien av Alnes et al. (2011) beskrev betydelsen av personcentrerad vård. Konsekvensen 

av att skifta fokus från personcentrerad vård till andra arbetsuppgifter ledde det till att 

konversationen havererade med personen med demenssjukdomen. Då vårdaren istället 

fokuserade sin uppmärksamhet på personen med demenssjukdomens egna val och initiativ 

upprätthölls interaktionen. Samspelet med personen med demenssjukdomen påverkades 

beroende av graden av självinsikt och medvetenhet hos vårdaren. Utbildning i kommunikation 

gav vårdaren en förståelse för hur tidsaspekten och hur de egna handlingarna påverkade 

omvårdnadssituationen.  

Eggers et al. (2013) studie visade hur tolkningen av personen med demenssjukdomens 

behov, uttryck och avsikter blev klarare för vårdaren genom att se utifrån personens 

perspektiv och genom att relatera till egna livserfarenheter. Användningen av egna 

livserfarenheter var ett sätt att komma närmare personens livsvärld. Vårdaren förstod behovet 

av att vara tillåtande och anpassningsbar i strävan att förstå personen med demenssjukdomen. 

Vårdaren visade sin förståelse genom att vara nära personen med demenssjukdom och utsätta 

sig för personens känslor. 

Savundranayagam et al. (2007) studie beskrev hur följsamheten till att skifta från en 

problembaserad vård till ett personcentrerat perspektiv förbättrade personen med 

demenssjukdomens förmåga att delta och ta initiativ till konversationen. När vårdaren 

använde sig av personcentrerade kommunikationsstrategier agerade de mer respektfullt vilket 

ledde till att personen blev mer behjälplig i omvårdnadssituationen. Samtidigt stärktes 

vårdarens kompetens och tillfredställelse med vårdsituationen. När vårdaren istället valde 

ämne, gav direktiv och försökte styra konversationen i önskad riktning föranledde det en 

sämre känsla för båda parter i interaktionen än när personen med demenssjukdom själv fick 

möjlighet att initiera till ett samtal. Vårdaren upplevde att när personen med 

demenssjukdomen kände sig respekterad efter konversationen blev mer benägen att inleda 

nästa konversation då vårdaren tagit hänsyn till personens livshistoria, värderingar, normer 

och personliga erfarenheter.  
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I Wang et al. (2013) studie beskrevs problemen med att vårdaren inte använder 

personcentrerade utan istället använder sig av uppgiftsorienterade kommunikationsstrategier 

vid omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Uppgiftsorienterade kommunikations-

strategier ledde till problem med förståelse för personen med demenssjukdomens 

underliggande behov och känslor. Språkförbistringen och brist på förståelse för personens 

med demenssjukdomens livsberättelse ledde till ett sämre samspel och var en stor orsak till 

problem som vårdaren upplevde i omvårdnadssituationen. 

 I studien av Perry, Galloway, Bottorff, och Nixon (2005) beskrevs vårdarens metoder för 

att förbättra kommunikationen med personen med demenssjukdomen. Studien klassificerade 

de metoder som vårdarna använde sig av. De kommunikationsmetoder som identifierades var 

exempelvis klargörande, utforskande, modererande, stödjande och bekräftande 

kommunikationstekniker. En ömsesidig förståelse uppnåddes när vårdaren använde den 

stödjande kommunikationstekniken då den stärkte personen med demenssjukdomens 

medverkan. När vårdaren uppmanade personen med demenssjukdomen att svara blev det fler 

svar än när personen själv fick ge kommentarer eller ställa frågor. 

 Studien av Small, Gutman, Makela och Hillhouse (2003) visade att de kommunikations-

strategier de anhöriga förknippade som mest effektiva i samspelet med personen med 

demenssjukdom var att eliminera distraktioner i närmiljön och att använda en förenklad 

konversation. Den anhörige till personen med demenssjukdom föredrog att ställa frågor som 

kunde besvaras med ett ja eller nej då öppna frågor krävde mer av personens minneskapacitet. 

Användningen av långsamt tal var för den anhöriga inte förknippad med förbättrad 

kommunikation med personen med demenssjukdom. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Inledningsvis under arbetet med litteraturöversikten var författarens syfte att undersöka 

sjuksköterskans upplevelse av icke-verbal kommunikation med personer med Alzheimers 

sjukdom. Då syftet var för snävt tilltaget i sökningen på relevanta artiklar valde författaren att 

inrikta sig på den bredare gruppen formella och informella vårdares kommunikation med 

personer med demenssjukdom.  

Vid översättningarna av artiklarna från engelska till svenska söktes en förståelse för textens 

innebörd genom att använda översättningslexikon. För att minimera feltolkningar vid 

översättningen rådfrågades handledaren, närstående och kollegor med god kunskap i engelska 
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språket. Det var intressant att använda sig av validationsmodellen som teoretisk utgångspunkt 

då den var utarbetad av en person, Naomi Feil, själv uppvuxen upp på ett äldreboende. Enligt 

Feil (2012) grundar sig teorin på Erik H Eriksons utvecklingsteori med åtta utvecklingsstadier 

i livet, vilket ger användaren av validationsmodellen möjligheter att följa och stödja personen 

i den utvecklingsfas hen befinner sig i. Feils antagande är att de personer som har behov av 

validation är de som har ouppklarade kriser, centrala livsfrågor och livsuppgifter från 

förfluten tid. Modellen ger vårdaren en möjlighet att komma nära personens livsberättelse och 

på så sätt bekräfta dennes verklighet för att kunna lösa dennes konflikter, ge läkning och 

förhoppningsvis frid i sinnet. 

De valda studierna genomfördes i olika västerländska länder, fastän författaren var 

medveten om att hälso-och sjukvårdssystem kunde se annorlunda ut, i olika världsdelar. Trots 

denna bakgrund visade resultatet sig inte skilja sig åt beroende på kontext, vilket indikerar att 

litteraturöversiktens resultat även kan appliceras inom den svenska vården. En begränsning i 

litteraturöversikten är att bara en person har läst och analyserat artiklarnas innehåll, då det kan 

ha påverkat tolkningen av artiklarnas relevans för översikten. Författaren har ändå valt att 

skriva uppsatsen själv då det har gett hen tid och styrka att bearbeta och reflektera över det 

framtagna materialet.  

 

Resultatdiskussion 

Friberg (2012b) skriver att viktiga delar ur resultatet bör diskuteras och återkopplas till den 

teoretiska referensramen i arbetet. Med stöd av Feils teoretiska validationsmodell, som 

används vid kommunikation med personer med demenssjukdom har författaren valt som 

fördjupningsområden att diskutera relationens betydelse i vårdandet, vårdares kunskap och 

kompetens och kommunikation som en omvårdnadsåtgärd.  

 

Relationens betydelse i vårdandet 

I litteraturöversiktens resultat framkommer det att vårdgivarna upplevde det som deras ansvar 

att anpassa sina kommunikationsstrategier efter personen med demenssjukdomens behov och 

budskap. I en studie av Wilson, Rochov, Leonard och Mihailidis (2012) uttryckte vårdarna att 

kommunikationsstrategierna var den bärande faktorn för att relationen stärktes då det verbala 

och ickeverbala språket blev samstämmigt.  
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En studie av Robinson, Giorgi och Ekman (2012) beskrev hur den levda erfarenheten av 

demenssjukdom var ett transitionsfenomen som innebar en personlig anpassning i det 

sammanhang av den samlade erfarenheten personen med demenssjukdom befann sig i.  

Feil (2012) anpassar sin teori till fyra olika övergångsstadier (transitioner) av 

demenssjukdomen vilket innebär att hon skiljer på hur personer med olika grad av demens bör 

bemötas och valideras med stöd av ett system av olika kommunikationstekniker.  

 Enligt Feil (2012) kan stress och påfrestning utgöra ett hinder för vårdaren att nå fram till 

personen med demenssjukdom. En förutsättning för att nå fram till en ömsesidig och givande 

vårdrelation är då att livsberättelsen får en betydande del i livssammanhanget (Hydén, 2016). 

Vårdarens tid med personen för att lära känna personen med demenssjukdomens livshistoria 

präglar förståelsen för dennes uttryck. Författaren till litteraturöversikten tolkar det som att då 

vårdaren har en förståelse för personens livsvärld och bekräftar de minnen och känslor som 

framträder genom stöd av validationsmetoden skapas möjligheten till en hållbar relation. 

Enligt Baggens och Sandén (2009) kan vårdaren utveckla sina relationella och 

medmänskliga förmågor när hen innehar en förståelse för personen med demenssjukdom. En 

tillfredställande omvårdnadssituation kan endast åstadkommas då parterna uppnått en 

ömsesidighet och gemenskap för varandra. 

 

Vårdares kunskap och kompetens 

Utbildning i kommunikation kan prägla samspelet mellan personen med demenssjukdom och 

vårdaren vilket påverkar miljön på vårdenheten. 

I studien av Söderlund, Norberg och Hansebo (2014) framkom det att utbildning av 

vårdpersonal i kommunikation kan påverka kvaliteten på vården av personer med 

demenssjukdom och samtidigt vara en bidragande orsak till vårdarens arbetstillfredsställelse. 

Förändringar av attityder och praxis inverkade på arbetsklimatet bland alla vårdare och var 

både tids-och resurskrävande men i längden gynnade utbildningen 

kommunikationssituationen med personen med demenssjukdom.  

Feil (2012) menar att validationsmetoden kan erbjuda kommunikationstekniker för att 

tillgodose personen med demenssjukdomens psykosociala behov, vilket kan minska stressen 

hos vårdaren, öka välbefinnandet och delaktigheten hos personen med demenssjukdomen, i 

omvårdnaden. 
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I litteraturöversiktens resultat del framkommer det att vårdaren skaffade sig kunskap 

genom egna erfarenheter och att kunskapen om personen med demenssjukdomens behov 

ökade med hjälp av reflektion och ökad medvetenhet. 

Feil (2012) menar att det är betydelsefullt för vårdaren att lära sig personen med 

demenssjukdomens icke verbala språk och icke verbala ”tecken” för att förstå personens 

omvårdnadsbehov. Författaren tolkar det som att kunskap om ickeverbal kommunikation är 

ett led i att förstå och bekräfta personens uttryck. Enligt Hanssen (2007) är det icke-verbala 

beteendet delvis medfött och den icke-verbala kommunikationen förmedlar oftare en sannare 

bild av ens tankar och känslor än vad orden gör. Enligt Feil (2012) innefattar validations-

metoden att erkänna en persons känslor som sanna samt vara observant och följsam på dennes 

sinnesstämningar.  

Vårdaren kan kompensera för personens svårigheter genom att bedöma personens resurser 

och kommunikationsförmåga utifrån personens förutsättningar (Samuelsson, Ekström, 

Majlesi & Plejert, 2016). Enligt Feil (2012) kan vårdaren med kunskap om personens 

livsberättelse bekräfta personens känslor, vilja och behov viket förmedlar en känsla av 

trygghet och delaktighet. 

 

Kommunikationsstrategier som en omvårdnadsåtgärd 

Utifrån resultatet kan man argumentera för att kommunikationsstrategier bör implementeras i 

omvårdnadsprocessen som en omvårdnadsåtgärd. Genom utvärdering och stöd av noggrann 

journalföring bör legitimitet ges åt de strategier som underlättar kommunikationen. 

Detta överensstämmer med en intervjustudie av Vasse, Vernooij-Dassen, Spijker, Olde 

Rikkert och Koopmans (2010) där anpassade kommunikationsstrategier och ett 

relationsskapande stöd för personen med demenssjukdom stärkte dennes delaktighet i 

omvårdnaden. 

Den personcentrerade vården har fått stort genomslag i Nationella riktlinjer för vård och 

omsorg vid demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010) och inom de olika verksamheter som 

vårdar och stödjer personerna som lever med sjukdomen (Nilsson & Hellström, 2016). Feils 

metod bygger på att personen sätts i fokus och tar utgångspunkt i personen med 

demenssjukdomens upplevelse av sin verklighet vilket stödjer grundförutsättningen för en 

personcentrerad omvårdnad. 

Studien av Samuelsson et al. (2016) visar att det är väsentligt att vara medveten om de 

begränsningar demenssjukdomen kan innebära och vilka samtals-strategier som kan 
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underlätta kommunikationssituationen. Genom att exempelvis använda sig av 

minneshjälpmedel som kommunikationsstrategi kan personens tankefokusering och verbala 

uppmärksamhet stärkas visar Egan, Berube, Racine, Leonard och Rochon (2010) studie, 

vilket leder till att kommunikationen förbättras.  

 

Kliniska implikationer  

Denna litteraturöversikt kan vara betydelsefull för sjuksköterskor och övriga vårdare till 

personer med demenssjukdom då en förståelig kommunikation är en av förutsättningarna för 

ett vårdande. Kommunikationsproblematik på arbetsplatser kan förekomma där vårdaren av 

personen med demenssjukdomen har svårigheter att förstå de underliggande 

omvårdnadsbehoven. I samspelet mellan personer är kommunikation en angelägen och 

grundläggande förutsättning för att förstå personens aktuella situation och livsvärld. Formell 

kunskap, evidens, erfarenhet och förståelse för hur en person med demenssjukdom 

kommunicerar, är en förutsättning att en meningsfull vård kan möjliggöras. Det bör finnas en 

sammanställning av de olika kommunikationsverktygen på vårdenheter där det specificeras, 

beskrivs och klargörs de olika fenomen som ger en tydligare differentiering av de olika 

varianter av kommunikation inom omvårdnaden av personer med demenssjukdom som finns. 

Författarens förhoppning är att detta uppmärksammande av kommunikationens betydelse för 

vården kan ses som ett verktyg i arbetet med personer med demenssjukdom. Vårdaren bör ges 

möjlighet till utbildning i kommunikation och därigenom få ökad självmedvetenhet genom 

kunskap om hur hen skall agera i mötet med personen med demenssjukdom.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Utbildningsinsatser inom vården bör det forskas mer om för att undersöka hur ökad kunskap 

hos vårdare bidrar till en bättre kommunikation i samspelet med personen med 

demenssjukdom. Otillräcklig och bristfällig kunskap hos vårdaren kan leda till att personens 

autonomi och hälsa äventyras. De verbala och de ickeverbala kommunikationssätten bör 

utforskas mer, menar författaren, då den markanta ökningen av flyktingströmmarna och vår 

livslängd genererar ett större behov av ökad förståelse mellan generationsklyftorna och de 

mångkulturella yttringarna. Litteraturöversiktens resultat visar att vårdarnas strategier, 

tolkningar och upplevelser av kommunikation bör tydliggöras för att kunna utveckla och 

kvalitetssäkra den personcentrerade omvårdnaden för personer med demenssjukdom. 

Författaren anser att anhöriga som vårdare bör lyftas fram som grupp och att mer studier 



 
 18 (30) 

 

behövs för att belysa deras viktiga roll för upprätthållandet av personen med 

demenssjukdomens identitet. 

 

Slutsats  

Resultatet visade att kommunikationen hade betydelse i samband med personcentrerad vård. 

Resultatet berörde hur individuellt anpassad omvårdnad ökade förståelsen för personen, vilket 

resulterade i en tryggare vårdrelation. Författaren kom fram till att både den verbala och icke 

verbal kommunikationen hade betydelse för och påverkade samspelet med personen. 

Slutsatsen var att vårdare behöver förses med kunskaper och färdigheter i både verbal och 

ickeverbal kommunikation för att kunna ge personcentrerad vård åt personer med 

demenssjukdom. Resultatet visade även hur livsberättelsen genererade en kunskap om 

personen med demenssjukdomens livsvärld, vilket präglade hur omvårdnadssituationen skulle 

gestalta sig. Slutligen kom författaren fram till i sitt resultat hur kommunikationen hade för 

betydelse i bekräftande omvårdnad. Resultatet visade att när vårdaren var kommunikativt 

stödjande och inkännande för personens affektiva tillstånd stärkte det personen med 

demenssjukdomens välbefinnande, livskvalitet och identitet samtidigt som personen nådde en 

tillfredsställelse över att bli förstådd. Resultatet visade även att genom att anpassa de 

individuella kommunikationsstrategierna, vara närvarande och bekräftande i personen med 

demenssjukdomens tillstånd i omvårdnad, samspel och gemenskap kunde vårdaren nå en ökad 

förståelse för dennes livsvärld och återstående förmåga. 
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Bilaga 1. Sökmatris  
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115 Ingen 

årtalsbegränsning 

Peer review 

 

9 5 Alnes, Kirkevold & Skovdahl, 
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CINAHL 
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459 Ingen 
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Peer review 

 

3 1 Söderlund, Cronqvist, Norberg, 
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CINAHL 
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Nurs* AND Communication strategies 
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Direct via 
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(Urval och 

datainsamling, analys) 
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 1. 

 

 

Alnes, R.E., 

Kirkevold, 

M. & 

Skovdahl, K. 

Marte Meo 

counselling: 

experiences of 

nurses in 

dementia specific 

care units. 

2011. 

Norge. 

Internationa

l Journal of 

Older 

People 

Nursing. 

Att sammanfatta 

sjuksköterskors 

upplevelser av det de lärt 

sig under sitt deltagande i 

videostödd rådgivning, 

baserad på Marte Meo 

principer i 

kommunikation. 
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Kvalitativ. 

Urval:  

60 Sjuksköterskor och 

undersköterskor.  

Datainsamling:  
Individuella- och 

fokusgruppintervjuer. 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys i tre 

steg enligt en metod 

beskriven av 

Graneheim & Lundman 

(2004). 

De deltagande sjuksköterskorna 

uppgav att utbildningen genererade 

ökad kunskap, självinsikt, 

medvetenhet och förbättrad förmåga 

i att tolka individens verbala och icke 

verbala kommunikationskompetens 

vilket resulterade i ett förbättrat 

samspel med personen med 

demenssjukdom. 

  

2. 

 

 

Beach, L.D. 

& Kramer, B. 

J. 

 

Communicating 

with the 

Alzheimer’s 

resident: 
Perceptions of 

care providers in a 

residential 

facility. 

 

1999.  

USA. 

Journal of 

Gerontologi

cal Social 

Work. 

 

Att undersöka vårdares 

upplevelser av 

kommunikation med 

demenssjuka individer. 

 

Metod: Kvalitativ.  

Urval: Åtta vårdare.  
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Analys: 
Innehållsanalys 
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beskriven av Miles & 

Huberman (1994). 

 

Resultatet visade att följsamma och 

bekräftande 

kommunikationsstrategier ökade 

förståelsen i samspelet och att den 

personliga inställningen och ens inre 

kvaliteter präglade hur 

omvårdnadssituationen skulle 

gestalta sig.  
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

 

Resultat 

3. 

 

 

 

 

Eggers, T., 

Ekman, S-L. 

& Norberg, 

A. 

Nursing staff´s 

understanding 

expressions of 

people with 

advanced 

dementia disease. 

2013. 

Sverige. 

Research 

and theory 

for nursing 

practice. 

Att beskriva vårdares 

tillvägagångssätt till att 

förstå de uttryck personer 

med avancerad 

demenssjukdom använder 

i kommunikativa 

interaktioner. 

Metod:  
Kvalitativ. 

Urval:  
Åtta vårdare, minst 8 

års erfarenhet.  

Datainsamling:  

Två intervjutillfällen 

med åtta års mellanrum. 

Analys:  

Kvalitativ 

innehållsanalys i två 

steg genomfördes enligt 

en metod beskriven av 

Graneheim & Lundman 

(2004). 

Resultatet visade att vårdaren kunde 

tolka personen med demens-

sjukdomens behov, uttryck och 

avsikter klarare genom att se utifrån 

personen med demenssjukdomens 

perspektiv och genom att relatera till 

egna livserfarenheter. Resultatet 

visade också hur vårdarens 

förhållningssätt och förståelse för 

personen med demenssjukdomens 

icke verbala kommunikations-

mönster påverkade 

omvårdnadssituationen. 

 

 

 

4. 

 

 

Perry, J., 

Galloway, S., 

Bottorff, J. & 

Nixon, S. 

Nurse-patient 

communication in 

dementia - 

improving the 

odds. 

2005.  

Canada. 

Journal of 

Gerontologi

cal Nursing. 

Att undersöka 

användningen av en rad 

kommunikationsstrategier 

i en sjuksköterskeledd 

socialiseringsgrupp med 

personer med avancerad 

demenssjukdom. 

Metod:  
Kvalitativ  

Urval: Åtta personer 

med demenssjukdom 

och specialists-

sjuksköterskor. 

Datainsamling: 
Inspelade gruppsamtal 

Analys: Mixad metod 

med en kvalitativ ansats 

till konversationsanalys. 

  

Den kommunikationsteknik 

sjuksköterskorna använde var 

individuellt stödjande i 

konversationen vilket förstärkte 

personen med demenssjukdomens 

samverkan då ömsesidig förståelse 

uppnåddes. Det blev fler svar från 

deltagarna när sjuksköterskan 

uppmanade personen att svara än när 

personen själva fick ge kommentarer 

eller ställa frågor. 
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Författare 

 

Titel 
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tidskrift 

 

Syfte 

 

Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

 

Resultat 

 

5. 

 

 

Savundranay

agam, Y.M., 

Ryan, B.E., 

Anas, P. A. 

& Orange, 

B.J. 

Communication 

and dementia: 

staff perceptions 

of conversational 

strategies. 

 

2007.  

U.S.A. 

Clinical 

Gerontologi

st. 

 

Att undersöka effekten av 

två kommunikations- 

höjande strategier som 

används av vårdarna vid 

samspelet med personer 

med demenssjukdom. 

 

Metod:  
Kvantitativ. 

Urval: 71 vårdare från 

fem vårdenheter. 

Sjuksköterskor och 

undersköterskor. 

Datainsamling: 

Vårdarnas skattningar. 

Analys: Kvantitativ 

statistisk analys. 

 

 

Resultatet visade att användning av 

personcentrerade strategier i 

kombination med ett förenklat 

repetitivt språk främjade personen 

med demenssjukdomens 

kommunikationsbeteenden positivt 

samtidigt som uppfattningen om 

personens aktuella kompetens höjdes 

i vårdarens ögon. 

 

 

 

6. 

 

 

Small, A. J., 

Gutman, G., 

Makela, S.& 

Hillhouse, B. 

Effectivness of 

communication 

strategies used by 

caregivers of 

persons with 

Alzheimers 

disease during 

activities of daily 

living. 

2003. 

Canada. 

Journal of 

speech, 

language 

and hearing 

research. 

Att undersöka 

effektiviteten av 10 

rekommenderade 

kommunikations-strategier 

i vardagen, när de 

användes av anhöriga till 

personer med Alzheimers 

sjukdom. 

Metod: Kvantitativ. 

Urval: 18 personer med 

demenssjukdom och 

deras anhöriga. 

Datainsamling: 
Enkäter och 

bandinspelade 

interaktioner. 

Analys:  

Kvantitativ ansats till 

konversationsanalys.  

Resultatet visade att de 

kommunikationsstrategier de 

anhöriga förknippade som mest 

effektiva i samspelet med personen 

med demenssjukdom var att 

eliminera distraktioner, använda 

enkla meningar och att använda 

ja/nej-frågor, istället för öppna 

frågor. Användningen av långsamt 

tal var inte förknippat med förbättrad 

kommunikation. 
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Resultat  

7.  

 

 

Söderlund, 

M. 

Cronqvist, A. 

Norberg, A., 

Ternestedt 

B.-M. & 

Hansebo, G. 

 

 

 

Conversations 

between persons 

with dementia 

disease living in 

nursing homes 

and nurses – 

qualitative 

evaluation of an 

intervention with 

the validation 

method. 

2016. 

Sweden. 

Scandinavia

n Journal of 

Caring 

Science. 

Att belysa de reaktioner 

hos personer med 

demenssjukdom boende på 

vårdhem i en-till-en 

konversationer med 

sjuksköterskor, under 

sjuksköterskans ett år av 

valideringsmetods 

utbildning. 

Metod: 

Kvalitativ. 

Urval: Sjuksköterskor 

och personer med 

demenssjukdom. 

Datainsamling: 

Videoinspelade en-till-

en konversationer 

mellan sjuksköterskan 

och pmd i dennes 

naturliga miljö. 

Analys: Visuell analys 

enligt en metod 

beskriven av Collier & 

Collier (1986). 

Resultatet visade att personen med 

demenssjukdom reagerade och 

agerade olika i konversationen 

beroende på sjuksköterskans 

följsamhet i frågeställningen. När 

sjuksköterskan använde ett infantilt 

språk eller inte tillät att personen 

själv tog initiativet till samtalet 

resulterade det i att personen 

tystnade eller drog sig tillbaka. Då 

personen gavs utrymme att delta i 

konversationen utan att avbrytas 

generade det flera klara stunder där 

minnen från förr kom fram. 

8. 

 

 

Wang J-J., 

Hsieh, P-F. 

& Wang C-J. 

Long-term care 

nurses’ 

communication 

difficulties with 

people living with 

dementia in 

Taiwan. 

2013. 

Taiwan. 

Asian 

Nursing 

Research. 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

svårigheter att 

kommunicera med 

personer med 

demenssjukdom. 

Metod: Kvalitativ. 

Fenomenologisk ansats. 

Urval: Femton 

sjuksköterskor med 

minst 6 månader av 

demensvård-erfarenhet. 

Datainsamling:  
Bandinspelade 

djupintervjuer. 

Analys:Innehållsanalys 

genomfördes beskriven 

av Hsieh & Shannon 

(2005). 

Resultatet visade att upprepande 

beteenden hos personen med 

demenssjukdom uppkom vid 

språkförbistringar mellan 

sjuksköterskan och personen med 

demenssjukdom. Sjuksköterskan 

upplevde att svårigheter att tolka 

personens verbala, ickeverbala 

beteenden och emotionella värld 

ledde till minskad förståelse för 

personen med demenssjukdomens 

omvårdnadsbehov. 
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