
                                                                                       

 
SÅNG OCH MUSIK 

Vid kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter med demenssjukdom 

SARA KOPPARVIK 

SANDRA LATOSZ

Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Examensarbetet i vårdvetenskap 
Grundnivå 
15 Hp 
Sjuksköterskeprogrammet 
VAE027 

Handledare: Annica Engström 
                         Camilla Schmidt Birgersson 
Examinator: Martina Summer Meranius 
 
Datum:2017-10-18 

 



SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Demenssjukdom är ett samlingsnamn för ett flertal sjukdomar som drabbar 

hjärnan. Det kan vara problematiskt för omgivningen att tolka de symtom som orsakas på 

grund av demenssjukdom. Demenssjukdom påverkar en persons förmåga att förstå och 

använda språk. Detta kan påverka kommunikationen och sjuksköterskors arbete gällande att 

främja patienters hälsa. Kommunikation kan ses som överföring av information mellan 

människor. Sjuksköterskor kan använda sig av kroppsspråk, ögonkontakt, beröring och olika 

former av verktyg för att underlätta kommunikationen med patienter. Syfte: Att beskriva 

hur sång och musik kan påverka kommunikationsförmågan hos patienter med 

demenssjukdom. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats. Analysen baseras på tio 

vetenskapliga artiklar. Resultat: I analysen av de tio artiklarna framkom två teman och sex 

subteman. Teman: ökad social interaktion och ökad kognitiv funktion. Subteman: att visa 

positiv förändring i humöret, att delta i en gemenskap, att visa engagemang, att visa ökad 

uttrycksförmåga, att visa ökad perception och att visa förbättrat minne. Slutsats: Kunskaper 

om demenssjukdom och kommunikationen med patienter som har demenssjukdom behöver 

öka hos sjuksköterskor. Detta är viktigt för att sjuksköterskor ska kunna främja patienters 

hälsa. Mer forskning kring detta ämne rekommenderas i framtiden för att sjuksköterskor ska 

kunna främja hälsa hos patienter med demenssjukdom. 

Nyckelord: Demenssjukdom, kommunikation, kvalitativ, påverkan, sjuksköterskor. 

   

  



ABSTRACT 

Background: Dementia is a collective name for a number of diseases that affects the brain. 

It can be problematic for the surrounding to interpret the symptoms caused by dementia. 

Dementia affects a persons ability to understand and use language. This can affect the 

communication and nurses work in promoting the patients health. Communication can be 

seen as a transmission of information between people. Nurses can use body language, eye 

contact, touch and various types of tools to facilitate communication with the patients. Aim: 

To describe how song and music can affect the communication ability in patients with 

dementia. Method: A literature study with a qualitative approach. The analysis is based on 

ten scientific articles. Result: In the analysis of the ten articles, two themes and six 

subthemes emerged. Themes: increased social interaction and increased cognitive function. 

Subthemes: to show positive change in the mood, to participate in a fellowship, to show 

participation, to show increased expressiveness, to show increased perception and to show 

improved memory. Conclusion: Knowledge about dementia and communication with 

patients who has dementia needs to be increased along nurses. This is important along 

nurses in order to promote health for the patients with dementia. More research about this 

topic is recommended in the future in order for the nurses to be able to promote health for 

patients with dementia.     

Keywords: Communication, dementia, impact, nurses, qualitative. 
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1. INLEDNING 

Under vår sjuksköterskeutbildning hittills och som vårdare inom vårdverksamheten har vi 

kommit i kontakt med patienter som har demenssjukdom och vi är intresserade av hur icke 

farmakologisk behandling i form av sång och musik kan påverka patienter. Vi har bevittnat 

patientsituationer som för sjuksköterskor varit problematiska för att patienter med 

demenssjukdom inte kan uppfatta och kommunicera sin hälsosituation som de tidigare har 

kunnat göra. För patienter som har demenssjukdom kan det vara svårt att kommunicera 

deras egna tankar och åsikter om sin egen hälsa då demenssjukdomen påverkar dem både 

psykiskt och fysiskt. Brister i kommunikationen gör det svårt för sjuksköterskor att 

identifiera patienters begär, behov och problem. Vi har valt att undersöka hur sång och musik 

kan påverka kommunikationsförmågan hos patienter med demenssjukdom för att öka 

kunskapen kring detta hos redan legitimerade sjuksköterskor men också hos framtida 

sjuksköterskor. Detta för att kunna möjliggöra en så god och säker patientvård som möjligt 

avseende att främja patienters delaktighet och hälsa. 

2. BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med en generell beskrivning av demens som ett medicinskt tillstånd, 

symtom på demenssjukdom och riskfaktorer för att drabbas av demenssjukdom. Sedan 

presenteras kommunikationens betydelse för patienter med demenssjukdom, 

sjuksköterskors erfarenheter av bristande kommunikation, konsekvenser av bristande 

kommunikation, verktyg för kommunikation vid vårdande av patienter med demenssjukdom 

och stöd till anhöriga vars närstående drabbats av demenssjukdom. Avslutningsvis 

presenteras ett vårdvetenskapligt perspektiv av begreppen vårdrelation och hälsa samt en 

problemformulering. 

2.1 Demens som ett medicinskt tillstånd 

Demenssjukdom är ett samlingsnamn för ett flertal sjukdomar som drabbar hjärnan. 

Demenssjukdomar delas in i tre grupper, den första är primärdegenerativa 

demenssjukdomar. Symtomen kommer gradvis beroende på var i hjärnan skadan sitter och 

förvärras med tiden. Den andra gruppen är vaskulär demenssjukdom som är den näst 

vanligaste demenssjukdomen. Symtomen på vaskulär demenssjukdom yttrar sig olika 

beroende på var i hjärnan skadan sitter. Symtomen har snabb debut och patienter kan många 

gånger redogöra för när symtomen uppkom. Den tredje är sekundär demenssjukdom som 

endast är ett tillstånd och ingen sjukdom i sig men ger symtom som liknar demenssjukdom 

(Edberg, 2009). 
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Denna form av demenssjukdom kan orsakas av exempelvis vitamin B12 brist eller 

alkoholskada. Behandling med vitamin B12 minskar snabbt patienters psykiska symtom 

såsom glömska, trötthet och desorientering, speciellt om symtomen förekommer under en 

kort tid. Symtom som liknar de förändringar som förekommer vid demenssjukdom kan yttra 

sig vid hypotyreos. Överkonsumtion av alkohol medför att hjärnan åldras snabbt, bristande 

uppmärksamhet, försämrat minne, emotionell labilitet, kontrollförlust och omdömeslöshet. 

Personer som är berusade av alkohol löper större risk att drabbas av skalltrauman med mer 

eller mindre allvarliga följder. Avhållsamhet från alkohol kan förbättra psykiska störningar 

(Larsson & Rundgren, 2010). 

 

Kognitiv svikt, även kallat minnessvårigheter omfattar mer än bara minnesfunktionerna. Den 

vanligaste orsaken till kognitiv nedsättning är demenssjukdom. Kognition är ett begrepp som 

innebär människans förmåga att lära, tänka och bearbeta information i hjärnan. Den 

sjukdomsgrupp som främst associeras med kognitiv nedsättning är de olika 

demenssjukdomarna. Kognitiv sjukdom drabbar främst äldre personer. Den vanligaste 

demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom som i första hand drabbar tinning- och 

hjässloberna men också hela storhjärnan. Andra demenssjukdomar är frontallobsdemens och 

lewykroppsdemens (Edberg, 2009). 

 

2.1.1 Symtom på demenssjukdom 

Det kan vara problematiskt för omgivningen att tolka de symtom som orsakas på grund av 

demenssjukdom. Patienters beteenden bör inte tolkas som en störning utan som ett sätt för 

patienter att kommunicera på, varav benämningen BPSD växte fram. BPSD står för 

beteendemässiga psykologiska symtom vid demenssjukdom. Beteendemässiga symtom kan 

uttrycka sig i form av skrik, fysisk aggressivitet och rastlöshet. Psykologiska symtom som 

patienter kan uttrycka är oro, ångest och nedstämdhet. Kännetecken på oro och ångest är i 

ett flertal situationer enklare att upptäcka och åtgärda än kännetecken på nedstämdhet och 

apati. Apati innebär att en person ger uttryck för likgiltighet och känslolöshet. Det är 

betydelsefullt om sjuksköterskor är uppmärksamma på när patienter avviker från sociala 

sammanhang. Det finns en del orsaker till att en person med demenssjukdom beter sig 

aggressivt. I takt med att sjukdomen förvärras blir det mer besvärligt för personen att 

uttrycka sig och förstå sig på sin omgivning. Svårigheter som dessa påverkar patienters 

stresströskel och de blir alltmer beroende av sin omgivning och omvårdnad. Situationer som 

inte utlöser stress för personer utan sjukdomen kan utlösa katastrofreaktioner i uttryck av 

aggressivitet hos personer med demenssjukdom. Vid mild demens glömmer personen lätt 

bort saker, börjar få svårt att följa med i samtal, svårt att hitta ord och svårt att formulera sig. 

Vid måttlig demens börjar den kognitiva nedsättningen besvära personen alltmer och 

språkförmågan försämras så att det kan försvåra kommunikationen verbalt. Personen börjar 

få det svårt att utföra vardagliga sysslor som att klä på sig och att sköta den personliga 

hygienen. Vid svår demens förloras en del av personens olika förmågor. Förmågan att äta 

själv, förflytta sig, sitta upprätt, le och hålla huvudet upprätt försvinner så småningom. 

Under denna fas av demenssjukdomen är personen nästan helt beroende av vård och är 

slutligen bara sängliggande. Funktioner som påverkas är bland annat förmågan att tänka, 

planera, ta egna initiativ, uppleva känslor samt kontrollera dem som förr (Edberg, 2009). 
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2.1.2 Riskfaktorer för att drabbas av demenssjukdom 

 

Att drabbas av demenssjukdom förekommer mer i hög ålder. Efter 65 års ålder fördubblas 

risken att drabbas av demenssjukdom ungefär var femte år. I Sverige beräknas var femte 

person över 80 års ålder ha någon form av demenssjukdom. Kvinnor löper större risk av att 

drabbas av demenssjukdom än män. Kvinnor har en ökad risk att drabbas av 

demenssjukdom efter 85 års ålder och främst av Alzheimers sjukdom. Könsskillnaderna är 

färre vid lägre ålder. Om en person har en eller flera släktingar som har drabbats av 

Alzheimers sjukdom löper personen två till tre gånger större risk att själv drabbas av 

sjukdomen. Risken att själv drabbas är större om båda föräldrarna har sjukdomen och om 

insjuknandet skett tidigt, före 65 års ålder. Arvsanlag och gener har troligen stor betydelse för 

utvecklandet av demenssjukdom. Idag är 21 riskgener identifierade som kan vara orsaken till 

sjukdomen. Den främsta riskgenen benämns som ApoE. Personer som inte har 

gymnasieutbildning och eftergymnasial utbildning har större risk att drabbas av 

demenssjukdom. En ohälsosam livsstil förekommer mer hos lågutbildade och kan vara en 

bidragande faktor till sjukdomen. Med en ohälsosam livstil menas bland annat 

alkoholmissbruk. Andra orsaker som kan bidra till utvecklandet av demenssjukdom är 

förhöjt blodtryck i medelåldern. Diabetes har visat sig öka risken för utvecklandet av vaskulär 

demenssjukdom (Svenskt Demenscentrum, 2008). Personer som har Downs syndrom 

riskerar att drabbas av Alzheimers sjukdom när de åldras (Larsson & Rundgren, 2010). 

 

 
2.2 Kommunikationens betydelse för patienter med demenssjukdom 

Begreppet kommunikation kommer från det latinska ordet communica´tio ”ömsesidigt 

utbyte” och commu´nico ”göra gemensamt”. Kommunikation kan även ses som överföring av 

information mellan människor. Människan har ett behov av att kommunicera med sin 

omgivning för att en fullvärdig psykisk, social och kulturell utveckling ska ske 

(Nationalencyklopedin, 2017). Kommunikation kan yttra sig i form av ett samtal mellan 

sjuksköterskor och patienter. Kommunikationen utvecklas sedan till ett vårdande samtal. I 

vårdandet samtalar sjuksköterskor med patienter för att nå kommunikation. Kommunikation 

speglar gemenskap och när en människa upplever ohälsa är personen avskuren från 

gemenskapen med andra. Då patienter upplever sin ohälsa som outhärdlig och ordlös är det 

sjuksköterskors ansvar att försöka återupprätta kommunikationen med patienter. Den 

relationella kommunikationen, det vill säga den gemenskap som skapar förbindelse mellan 

sjuksköterskor och patienter, kan då gestalta sig i form av att lyssna, beröra och att vara 

närvarande. Detta skapar en högre grad av hälsa och välbefinnande hos patienter 

(Fredriksson, 2012). 

 

2.2.1 Sjuksköterskors erfarenheter av bristande kommunikation 

 

Brist på tid och allt för lite stöd från verksamheten kan leda till att sjuksköterskor känner sig 

otillräckliga i vårdandet av patienter med demenssjukdom. Sjuksköterskor upplever 

svårigheter i att lära känna patienter bakom demenssjukdomen. Svårigheter i 

kommunikationen med patienter som har demenssjukdom är något som sjuksköterskor 

många gånger upplever. Svårigheter i kommunikationen förekommer i situationer där 

sjuksköterskor förklarar och vägleder patienter i vårdsituationer, ofta i samband med 

personlig hygien (Edberg, Bird, Richards, Woods, Keeley & Davis-Quarrell, 2008). 
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Brister i kommunikationen leder ofta till att sjuksköterskor utför vårdandet emot patienters 

vilja och skuldkänslor kan därmed upplevas hos sjuksköterskor. Detta beteende hos 

sjuksköterskor kan påverka patienter negativt och sjuksköterskor är medvetna om att de 

inkräktar på deras autonomi och integritet. En sådan situation kan resultera till att 

sjuksköterskor blir osäkra på sitt vårdande av patienter med demenssjukdom. Sjuksköterskor 

beskriver att de ständigt strävar efter att göra det yttersta för patienter men att de många 

gånger inte vet om det är det bästa för dem. Sjuksköterskors osäkerhet, gällande vårdandet 

av patienter med demenssjukdom, är relaterat till deras begränsade förmåga av att kunna 

utföra den vård som de egentligen vill utföra på grund av brister i kommunikationen. 

Bidragande orsaker till att sjuksköterskor inte kan utföra vårdandet som de vill är bland 

annat att vissa delar i vårdandet kan vara svårt för sjuksköterskor att påverka, exempelvis 

patienters förmåga att kommunicera. Sjuksköterskor beskriver att detta utvecklar en 

frustration och en känsla av likgiltighet hos dem. Denna typ av stress har enligt 

sjuksköterskor en negativ påverkan på deras välbefinnande och de anser att en stödjande 

intervention som inriktar sig på etiska beslut inom demensvård är betydelsefullt för 

vårdandet av patienter med demenssjukdom (Edberg et al., 2008). 

 

Forskning gällande sjuksköterskors omvårdnad är betydelsefull för patienter med 

demenssjukdom. Forskning enligt flera studier visar bland annat hur sjuksköterskor kan 

agera och ta sina beslut för att främja patienters hälsa. Sjuksköterskors beslut och agerande 

bör vara lämplig, kostnadseffektiv och ge positiva resultat för patienter (Polit & Beck, 2012). 

 

2.2.2 Konsekvenser av bristande kommunikation 

 

Demenssjukdom kan påverka förmågan att förstå och använda språk. Patienters 

samtalsförmåga kan variera från dag till dag och den kan sakta försämras i samband med att 

sjukdomen förvärras (Ryder, 2016). Patienter med demenssjukdom kan ha svårt med att få 

fram rätt ord, kan repetera ett ord flera gånger om och när orden inte räcker till kan de hitta 

på egna ord (Weitzel, Robinson, Barnes, Berry, Holmes, Mercer & Kirkbride, 2011). Vid 

brister i kommunikationen kan patienter med demenssjukdom riskera att utveckla ångest 

och depression. Ångest och depression kan i sin tur leda till dåligt självförtroende som ger en 

djup negativ påverkan på kommunikationen. Det finns en risk att patienter med 

demenssjukdom kan hamna i en ond cirkel av negativa känslor som sedan kan leda till 

försämrad kommunikationsförmåga. De flesta patienter som har demenssjukdom 

kommunicerar inte på ett sådant sätt som kan förstås av deras omgivning vilket gör att 

sjuksköterskors kommunikationsfärdigheter blir alltmer viktigt inom vården. Smärta är en 

känsla som patienter med demenssjukdom i de flesta fall har svårt att uttrycka vilket gör att 

sjuksköterskors tolkning av patienters smärta kan uppfattas felaktigt. Otillräcklig behandling 

vid smärta på grund av brister i kommunikationen kan påverka patienters sinnesstämning 

negativt och kan göra dem aggressiva (Downs & Collins, 2015). 

 

2.2.3 Verktyg för kommunikation vid vårdande av patienter med demenssjukdom 

 

För att möjliggöra kommunikationen med patienter kan sjuksköterskor ge full 

uppmärksamhet till dem, inte ha bråttom och sitta så att de har ögonkontakt med patienter. 

Sjuksköterskor kan använda sig av verktyg för att visa patienter vad de ska göra, exempelvis 

när det är dags för att borsta tänderna kan sjuksköterskor visa tandborsten. Sjuksköterskor 

kan även hålla ut handen istället för att direkt ta tag i patienters händer för att se om de ger 

gensvar (Weitzel et al., 2011). 
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Kommunikation kan också ske genom att peka, beröra och nicka. Både sjuksköterskor och 

patienter kan använda sig av detta för att underlätta kommunikationen med varandra. 

Sjuksköterskor kan även observera kroppsspråket hos patienter vid sociala aktiviteter för att 

göra dem mer aktiva. I sammanhang där patienter inte förstår vad det är som de ska 

genomföra kan sjuksköterskor finnas där som stöd och visa dem med sin kropp hur 

aktiviteten ska utföras. Beröring kan yttra sig i form av att sjuksköterskor stryker patienter 

över kinden samt deras händer för att få dem att vakna till och vara närvarande. 

Sjuksköterskor kan också genom ett lekfullt och glatt uttryck få patienter att bli mer aktiva i 

olika situationer (Small, Mei Chan, Drance, Globerman, Hulko, O´Connor, Perry, Stern & 

Ho, 2015). Då sjuksköterskor interagerar med patienter som har demenssjukdom är det 

betydelsefullt om sjuksköterskor kan uttrycka sig genom olika former av kommunikation 

såsom kroppsspråk och ansiktsuttryck. En kombination av olika kommunikationsformer kan 

ge patienter möjligheter till att interagera känslomässigt med sjuksköterskor. Sjuksköterskor 

kan på sådant sätt få reda på patienters livshistoria, psykosociala och kulturella bakgrund. 

Att förstå vad patienter vill säga behöver inte innebära att sjuksköterskor ska förstå vad de 

vill få fram med ord (Hughes, 2013). Ansiktsuttryck kan för sjuksköterskor beskriva 

patienters attityder och hur de känner. Ögonkontakt är ett sätt för människan att uttrycka sig 

själv som person. När patienter förlitar sig på sjuksköterskor kan det leda till att de använder 

sig av samma kroppsspråk som sjuksköterskor och det kan på ett sådant sätt ske ett utbyte av 

information (Narzako, 2014). Tidigare forskning visar att det är viktigt att sjuksköterskor kan 

använda sig av kroppsspråk och ansiktsuttryck vid vårdandet av patienter, men även att de 

kan läsa av kroppsspråk och ansiktsuttryck hos patienter. Det är relevant om sjuksköterskor 

har en förförståelse för att det kan ta tid att läsa av kroppsspråk och ansiktsuttryck hos 

patienter med demenssjukdom samt att de uttrycker sig på olika sätt (Söderman & Pietilä 

Rosendahl, 2016). Samtalsmattan är ett verktyg som kan användas vid kommunikation där 

patienter kan svara genom att använda sig av kort med olika bilder. De olika korten med 

bilder har fyra ämnen varav ett är aktivitet där patienter har möjlighet till att beskriva vad de 

gör och vad de tycker om att göra. Kortet som symboliserar omgivningen speglar vad de 

tycker om sin omgivning. Bilden som föreställer människor speglar vad de tycker om 

relationen till sjuksköterskor, anhöriga och andra patienter. Det sista kortet symboliserar 

dem själva och där kan patienter uttrycka vad de känner gentemot sig själva och sin 

nuvarande situation. Till dessa kort tillhör även tre emotionella symboler, glad, vet inte och 

inte glad, för att stödja patienter i att kunna uttrycka sin inställning till vardera ämne. 

Patienters svar baseras på sjuksköterskors observationer av patienters tal, tonfall, 

ansiktsuttryck, ögonkontakt, gester och kroppsspråk. Det är betydelsefullt för patienter att få 

möjlighet till att uttrycka sina tankar och åsikter om sin omgivning så att sjuksköterskor och 

anhöriga ska kunna förstå hur de mår. Eftersom patienters relationer med andra människor 

kan förändras när de flyttar in på äldreboende är det viktigt att de får möjlighet till att 

uttrycka hur de känner gentemot människor i deras omgivning. Att låta patienter få uttrycka 

sina känslor om sig själva ger dem möjlighet till att få uttrycka sin identitet (Murphy, Tester, 

Hubbard, Downs & MacDonald, 2005). Samtalsmattan är inget högteknologiskt verktyg och 

gör det därför möjligt för patienter att uttrycka sina känslor och åsikter på ett enkelt sätt. 

Samtalsmattan har visat sig kunna användas av patienter med demenssjukdom oavsett vilket 

stadie i sjukdomen de befinner sig i (Murphy & Oliver, 2013). Att rita teckningar är ett 

effektivt kommunikativt verktyg och relationen mellan sjuksköterskor och patienter kan 

fördjupas. Syftet är att patienter vid detta tillfälle ska få möjlighet till att uttrycka det som de 

inte kan uttrycka med ord. Att be patienter att rita teckningar gör att sjuksköterskor kan få en 

tydligare inblick i hur de ska interagera med dem (McEvoy & Bellass, 2017). 
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2.3 Stöd till anhöriga vars närstående drabbats av demenssjukdom 

 

Då en person insjuknar i demenssjukdom påverkas de anhöriga. I och med att en person 

insjuknar i demenssjukdom sker en förändring av invanda mönster och maktförhållanden i 

relationerna. Det förekommer att anhöriga åsidosätter sina egna behov och därmed drabbas 

av någon form av fysik och psykisk ohälsa. Denna vårdsituation medför svårigheter med att 

bevara det sociala umgänget för patienter som har demenssjukdom och deras anhöriga. 

Anhöriga behöver ständigt finnas till hands, övervaka och hjälpa personen som har 

demenssjukdom. För de anhöriga finns det stöd att få när en närstående drabbats av 

demenssjukdom. Avlösning är ett stöd där personen som drabbats av demenssjukdom 

tillfälligt befinner sig på ett särskilt boende för personer som har demenssjukdom. En annan 

form av avlösning är då personen som har demenssjukdom stannar hemma och den anhörige 

ersätts med vårdpersonal som gör det möjligt för den anhörige att lämna hemmet i några 

timmar. Patienter som har demenssjukdom kan få möjlighet till att delta i dagverksamheter. 

Det finns också utbildningsprogram för anhöriga att delta i som sker i grupp. Där får de 

information och utbildning om demenssjukdom, sjukdomens symtom, orsaker och 

sjukdomens utveckling. I utbildningsprogrammen ingår bland annat utbildning gällande hur 

anhöriga kan bemöta och hantera beteendeproblem som kan uppstå hos personer som har 

demenssjukdom. Till de anhöriga finns det kombinationsprogram som innehåller ett flertal 

åtgärder, bland annat avlösning, utbildningsprogram och hemtjänst. 

Kombinationsprogrammen kännetecknas av olika typer av service, direkt och indirekt som 

stöd för anhöriga. Psykosociala stödprogram är en annan form av stöd för anhöriga som kan 

utföras individuellt, i par, inom familj eller i grupp. Gruppmedlemmarna delar tillsammans 

med sig av sina situationer och känslor. Fokus i det psykosociala stödprogrammet ligger på 

relationen, kommunikationen och att förmedla vidare sina erfarenheter av att hantera 

demenssjukdomen. Om stöd för anhöriga erbjuds tidigt i sjukdomsförloppet, ges under 

längre tid, är flexibelt, situationsanpassat, individanpassat och utformat i samråd med 

anhöriga, förstärks dem positiva effekterna av stöd för anhöriga (Socialstyrelsen, 2010). 

 

 

2.4 Vårdvetenskapligt perspektiv 

 

Eriksson (2014) perspektiv på hälsa har valts ut då hälsa är ett centralt begrepp i hela 

examensarbetet. Eriksson (2014) perspektiv på vårdrelationen har valts ut då det 

framkommer att hälsa kan främjas hos patienter i relationen med sjuksköterskor. 

Vårdrelationen innebär relationen mellan patient och vårdare. Vårdrelationen utgör 

utgångspunkten i vårdandet och vårdprocessen. I relationen mellan patient och vårdare 

utvecklas ett utrymme för patienten att växa som människa. Det är i relationen till 

sjuksköterskan som patienten ska få möjlighet till att kunna uttrycka sina begär, behov och 

problem. En vårdrelation bygger på ömsesidighet och får inte påtvingas av sjuksköterskan. 

Vårdrelationen mellan sjuksköterskor och patienter som har demenssjukdom kan skifta i 

intensitet och djup. Det som kännetecknar en vårdrelation är att den ska stödja patientens 

hälsoprocess. Vårdrelationen är professionell och innebär att den baserar sig på kunskap och 

tillgodoser dem etiska kraven. Vårdrelationen kan se olika ut beroende på den aktuella 

vårdsituationen för patienten. Oavsett hur länge vårdprocessen pågår är uppföljning av 

vårdrelationen viktig för patientens hälsa. Hälsa är en helhet och det är helheten som avgör 

hur människan upplever hälsa. Hälsa är en rörelse och en självverkande process där många 

faktorer samspelar. Människan är hälsa och det går inte att ge hälsa men en person kan ges 

stöd i att vara hälsa (Eriksson, 2014).  
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Hälsa är även någonting individuellt och varje människa är sin egen referens på sin egen 

hälsa. Hälsa kan också beskrivas som något relativt då det inte går att ange några mått på 

hälsa eftersom det varierar från person till person. Hälsa är en process inom människan och 

det beskrivs i form av olika nivåer. Den första är den animala nivån där det förekommer 

objektiva fysiologiska tecken på hälsa. Den andra nivån kallas för den mänskliga nivån där 

människan uttrycker en känsla av välbefinnande, vilja och motivation för hälsa. Den 

kulturella nivån utgör den tredje nivån där människan uttrycker sin ohälsa och värderingar 

om vad som anses vara sjukt eller friskt. En hälsoprocess som används i syfte för att uppnå en 

god hälsa är beroende av kulturella, samhälleliga och miljömässiga faktorer. Faktorer som 

bidrar till ohälsa kallas för hälsohinder. Hälsohinder som är kopplade till medvärlden, 

relationen mellan personer, är av central betydelse ur vårdvetenskaplig synvinkel (Eriksson, 

2014). 

 

2.5 Problemformulering 

Personer med demenssjukdom har i de flesta fall svårt att kommunicera som förr, det 

försvårar kommunikationen med sjuksköterskor. Tidigare forskning visar att sjuksköterskors 

kommunikation med patienter som har demenssjukdom utformar sig på ett annat sätt än 

med patienter som inte har sjukdomen. Till exempel använder sig sjuksköterskor av 

samtalsmatta för att underlätta kommunikationen med patienter. Sjuksköterskor kan även 

be patienter att rita teckningar för att beskriva det som inte går att uttryckas med ord, om de 

är kapabla till detta. Kommunikationen kan också yttra sig i form av kroppsspråk, 

ögonkontakt och genom tonfallet på rösten. Sjuksköterskor kan använda sig av sång och 

musik för att underlätta kommunikationen med patienter. Innan detta examensarbete fanns 

kunskap om att patienter med demenssjukdom påverkas positivt av sång och musik men 

ingen kunskap om hur kommunikationsförmågan påverkas. I detta examensarbete har det 

därför valts att studera detta på en djupare nivå. Detta examensarbete avser att belysa data 

som gör att sjuksköterskor kan få möjlighet till att bredda sina kunskaper samt få högre 

kompetens gällande hur sång och musik kan påverka kommunikationsförmågan hos 

patienter med demenssjukdom. Sjuksköterskor kan möjliggöra förmågan för patienter att 

uppnå hälsa och en god vårdrelation genom effektiv kommunikation. Människan är hälsa och 

det går inte att ge hälsa men en person kan ges stöd i att vara hälsa. Hälsa är även någonting 

individuellt och varje människa är sin egen referens på sin egen hälsa. Vårdrelationen 

innebär relationen mellan patient och vårdare. Vårdrelationen är betydelsefull för patienter 

med demenssjukdom för att det är i den som de ska få möjlighet till att uttrycka sina begär, 

behov och problem. Om denna möjlighet ges till patienter kan sjuksköterskor därmed stödja 

patienter i att främja deras hälsa. Genom goda kunskaper om hur sång och musik kan 

påverka patienter med demenssjukdom kan sjuksköterskors kommunikation med patienter 

förbättras. 

 

 

3. SYFTE 

 

Syftet med examensarbetet är att beskriva hur sång och musik kan påverka 

kommunikationsförmågan hos patienter med demenssjukdom. 
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4. METOD OCH MATERIAL 

 

Metod och material inleds med val av metod, urval och datainsamling samt genomförande 

och dataanalys. Metodavsnittet avslutas med en tydlig beskrivning av etiska överväganden 

som gjordes i examensarbetet. Examensarbetet är en litteraturstudie med kvalitativ ansats. 

Kvalitativ data som söktes fram till resultatet innehöll information om hur sång och musik 

kan påverka kommunikationsförmågan hos patienter med demenssjukdom. En 

litteraturstudie genomfördes för att få en större bild av det valda området vilket innebar 

insamling av data från flera författare. Resultatet grundade sig på tidigare forskning. Enligt 

Friberg (2012a) skapades ett kunskapsvärde i större bredd då fler än en kvalitativ studies 

resultat sammanställdes. 

 

4.1 Urval och datainsamling 

Arbetet grundade sig på kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar som söktes fram i databaserna 

CINAHL Plus och PubMed. Vid sökning av valda artiklar användes sökorden ”music”, ”music 

therapy”, ”memory”, ”dementia” och ”communication”. Vid sökning av valda artiklar 

användes begränsningarna ”Peer reviewed” som motsvarar att materialet var granskat av 

sakkunniga inom området, ”Full text”, ”English language” och ”Academic Journal”. 

Inklusionskriterier för arbetet var demenssjukdom, sång, musik och sjuksköterskeperspektiv. 

Val av artiklar grundade sig på om de svarade på syftet. Exklusionskriterier för arbetet var att 

utesluta artiklar med publikationsår före år 2000, kvantitativ data och anhörigperspektiv. 

Sjutton artiklar granskades och tio artiklar valdes ut till resultatet då de besvarade Friberg 

(2012b) frågor för kvalitetsgranskning samt att de svarade på syftet. Artiklar som användes 

till resultatet redovisas i en sökmatris under bilaga A. En artikelmatris av valda artiklar till 

resultatet presenteras under bilaga B. De tio artiklar som användes till resultatet 

kvalitetsgranskade enligt Friberg (2012b) förslag på frågor till kvalitetsgranskning av 

kvalitativa artiklar (se bilaga C). 

 

4.2 Genomförande och dataanalys 

Dataanalysen i resultatet genomfördes enligt en beskrivande syntes av Evans (2002) fyra 

analyssteg. Steg ett handlade om att välja analysmetod och att samla in datamaterial. Sedan 

utfördes ett urval av datamaterialet som samlades in. 

I steg två identifierades nyckelfynd ur textinnehållet. Nyckelfynden svarade på syftet och var 

delar av textinnehållet, och dessa speglade också textinnehållet. I steg tre jämfördes 

studierna med varandra för att identifiera subteman och teman. Subtemat lyfte fram textens 

innebörd och utvecklades sedan till ett tema. Steg fyra omfattade att beskriva fenomenet 

utifrån det valda datamaterial (Evans, 2002).  
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Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, subteman och teman. 

Nyckelfynd Subtema Tema 
Art 2: After the singing and 
playing had gone on for a 
while, the participants often 
laughed and were full of fun. 

  

Art 4: Humor and 
playfulness were frequently 
expressed. 

 
Att visa positiv förändring i 

humöret 

 

Art 6: The informants stated 
that the patients openly 
showed their happiness at  
the group’s meetings. 

  

Art 2: For the singing of the 
concluding song, the 
participants sat in the chairs, 
rocking in time to the music 
while at the same time 
looking happy and 
spontaneously touching 
eachother´s hands or arms. 

 Ökad social interaktion 

Art 4: Caregivers and PWD 
seemed excited when 
expressing mutual warmth 
and playfullness. 

 
Att delta i en gemenskap 

 

Art 5: Mutual eye contact 
was frequent, and some 
PWDs followed the 
caregivers’ movements with 
their eyes frequently. 

  

 

4.3 Etiska överväganden 

Enligt forskningskravet är forskning viktigt för både personers och samhällets utveckling. 

Forskningskravet säger även att kunskaper ska utvecklas och fördjupas. I CODEX (2016) 

beskrivs de att det vore oetiskt att inte forska kring faktorer som kan förbättra personers 

hälsa och levnadsvillkor (CODEX, 2016). Inom de forskningsetiska principer gällande 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning benämns forskningskravet. Forskningskravet 

har beaktats för att öka kunskapen om hur sång och musik kan påverka 

kommunikationsförmågan hos patienter med demenssjukdom i syfte av att främja deras 

hälsa. Vi har även beaktat forskningskravet då vi genom vårt resultat också vill öka denna 

kunskap hos vår omgivning. Resultatet kommer inte förvrängas eller manipuleras utan ses 

som en övergripande del. Vi har utgått från APA-systemet gällande referering för att 

säkerhetsställa var texten är hämtad ifrån men också för att inte plagiera någon annans text. 
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5. RESULTAT 

 

I analysen av examensarbetets artiklar framkom sex subteman och två teman, alla med 

grunden i att beskriva hur sång och musik kan påverka kommunikationsförmågan hos 

patienter med demenssjukdom (se tabell 2). 

Tabell 2. Resultat av subteman och teman. 

Subteman Teman 
- Att visa positiv förändring i humöret 
- Att delta i en gemenskap 
- Att visa engagemang 

 
Ökad social interaktion 
 

- Att visa ökad uttrycksförmåga 
- Att visa ökad perception 
- Att visa förbättrat minne 

 
Ökad kognitiv funktion 

 

5.1 Ökad social interaktion                                                                                                   

 

Sång och musik påverkade patienter med demenssjukdom positivt då det gav ökad social 

interaktion. Patienter visade tecken på glädje och minskad aggressivitet då sång och musik 

spelades, varav subtemat att visa positiv förändring i humöret kunde urskiljas. Subtemat att 

delta i en gemenskap identifierades då patienter genom sång och musik visade ökad 

samhörighet med sin omgivning och upplevdes även befinna sig på samma känslomässsiga 

nivå som dem. Sjuksköterskor observerade att patienters uppmärksamhet förbättrades 

genom sång och musik varav subtemat att visa engagemang kunde plockas ut. 

5.1.1 Att visa positiv förändring i humöret 

 

Musiken fick patienter att uttrycka positiva känslor och de talade med mildare och varmare 

ton i rösten. Patienter blev även exalterade och glada gentemot sin omgivning samt att de 

upplevdes som trevligare. Patienter uttryckte också glädje genom att de visade uppskattning 

mot sjuksköterskor i vårdandet (Götell, Brown & Ekman, 2009). En patient som hade 

deltagit i ett flertal musikevent uttryckte stor glädje gentemot eventen och beskrev att de gav 

en känsla av positivitet. Under musikeventen observerade sjuksköterskor att patienter 

skrattade tillsammans. Då patienter spelade instrument på musikeventen visade de glädje 

genom att de kommenterade hur vacker musiken var. Gruppträffarna visade sig bidra med så 

stor glädje till patienter att de efteråt ville börja spela på egna instrument (Götell, Brown & 

Ekman, 2000). Sjuksköterskor observerade att patienter som deltog i gruppträffar utstrålade 

livsglädje. Då patienter deltog i gruppträffar där det spelades barnsånger upplevdes de tycka 

att det var underhållande och roligt. Detta visade sig bland annat genom att de kramade samt 

tackade varandra och ledarna efteråt. Sjuksköterskor observerade att självförtroendet hos 

patienter ökade genom dessa gruppträffar (Lepp, Ringsberg, Holm & Sellersjö, 2003). 

Negativa känslor som patienter tidigare upplevt gentemot musiken förändrades till det 

positiva då musiken spelades flera gånger om. Aktiviteter med musik visade sig ha god effekt 

på de patienter som hade ett utåtagerande beteende. Vissa patienter var förvirrade på 

morgonen men genom att musik spelades i bakgrunden förändrades deras humör och istället 

visades positiva känslor (Norberg, Melin & Asplund, 2003). 

 



11 

Beteendet hos patienter som uttrycktes i form av att göra motstånd genom att slåss och att 

trycka bort sjuksköterskor reducerades. En patient som vid ett flertal tillfällen skrek när 

sjuksköterskor vårdade blev lugnare och skrek mindre (Götell, Brown & Ekman, 2002). När 

musik spelades i bakgrunden hos patienter på morgonen förändrades det ilskna humöret till 

ett glatt humör samt att patienter uttryckte sig mer verbalt vilket minskade deras 

utåtagerande beteenden (Götell et al., 2009). Att spela den musik som en patient föredrog 

visade sig ge positiv effekt på det aggressiva beteendet. När patienter fick lyssna på sin 

favoritmusik fick de kontakt med sitt förflutna och aggressiviteten reducerades. Musiken 

uppmärksammade patienter och den fungerade som en stimulans som lugnande dem. Då 

patienter befann sig i stressiga miljöer eller var stressade och oroade kunde musiken hindra 

stressnivån från att höjas. Beteendemässiga problem kunde hanteras genom musikterapi då 

den främjade och bevarade olika förmågor hos patienter och kunde därmed öka deras 

välbefinnande. Ledaren för musikeventen uppmuntrade patienter till att sjunga för de andra i 

gruppen, vilket resulterade till en positiv humörförändring hos dem (Clare, 2014). Då 

patienter fick sjunga sånger som de kände igen påverkades deras humör positivt. Även om 

patienter inte kände igen låtarna som spelades förändrades humöret fortfarande på ett 

positivt sätt. De positiva känslorna kunde vara kvar hos patienter i timmar efter 

musikeventen och ibland även under resten av dagen. Beteenden och humör hos patienter 

påverkades inte endast på kort sikt av musikterapin utan även på lång sikt (Götell et al., 

2000). 

5.1.2 Att delta i en gemenskap 

 

Då patienter deltog i musikevent reducerades skillnader mellan dem och deras omgivning 

samt att samhörighet utvecklades i relationer. I patienters relationer skapades det ett nytt 

band och en ny dimension genom musikeventen (Götell et al., 2000). Ömsesidig 

uppskattning visades hos patienter tillsammans med deras omgivning när sång och musik 

spelades i bakgrunden. Musiken gjorde att patienter kunde befinna sig på samma 

känslomässiga nivå som andra personer (Götell et al., 2009). Musiken gjorde även att 

patienter uttryckte likartade känslor som sjuksköterskor och kunde behålla ögonkontakten 

med dem vilket utvecklade gemenskap (Hammar, Emami, Engström & Götell, 2011). 

Relationer mellan patienter och andra personer förbättrades genom musiken och 

samhörighet utvecklades. Det beskrevs att då patienter i ett senare stadie i sin 

demenssjukdom sjöng ungefär samma sånger och hade samma terapeut vid 

musiksessionerna, förbättrades deras samhörighet med andra människor (McDermott, Orrell 

& Ridder, 2014). 

 

5.1.3 Att visa engagemang 

Musiken gjorde att patienters uppmärksamhet förbättrades vilket bidrog till att de blev mer 

närvarande i situationer (Götell et al., 2000). Uppmärksamheten förbättrades hos patienter 

då sjuksköterkor sjöng för dem. Sång och musik gjorde att de på ett enklare sätt kunde 

fokusera på sjuksköterskor, vilket gjorde dem mer närvarande i vårdsituationer (Götell et al., 

2009). Det visade sig att patienter kunde reagera med kroppsliga uttryck när musik spelades. 

En patient som var sängliggande reagerade genom att höja på huvudet och finna sig kvar i 

den positionen under hela tiden som musik spelades. Patienten reagerade även med munnen 

genom att mungiporna lyftes uppåt. Patienten var tystlåten innan musik spelades men visade 

tecken på vilja av att kommunicera efter att ha lyssnat på musik. Det visade sig också att alla 

patienter inte påverkades av sång och musik (Norberg et al., 2003).  
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En orsak till detta kunde vara att patienter vissa dagar var tröttare än andra. Sång och musik 

resulterade därmed inte till någon kognitiv stimuli (Norberg et al., 2003). Sång och musik 

utvecklade en medvetenhet hos patienter då de kunde känna igen sig själva i speglar samt 

uttrycka åsikter om deras utseende. Detta gjorde dem mer närvarande i situationer med 

sjuksköterkor (Götell et al., 2002). Musiken kunde uppmuntra patienter till att engagera sig 

med sin omgivning. Patienter kunde med hjälp av sång och musik visa tecken på att de ville 

ta kontakt med sin omgivning och delta i sociala situationer (Tuckett, Hodgkinson, Rouillon, 

Balil-Lozoya & Parker, 2015). 

 

 

5.2 Ökad kognitiv funktion 

 

Sång och musik resulterade till att patienter med demenssjukdom uttryckte en positiv 

förändring i de kognitiva funktionerna varav temat ökad kognitiv funktion skapades ur 

analysen. I analysen framkom det att sjuksköterskor observerade att patienters 

uttrycksförmåga förbättrades genom sång och musik, varav subtemat att visa ökad 

uttrycksförmåga identifierades. Sjuksköterskor observerade även att patienter genom sång 

och musik kunde få en förbättrad uppfattning om sig själva och om sin omgivning varav 

subtemat att visa ökad perception kunde urskiljas. Sång och musik visade sig också påverka 

minnesfunktionerna positivt varav subtemat att visa förbättrat minne plockades ut. 

 

5.2.1 Att visa ökad uttrycksförmåga 

Musiken gjorde att kommunikationen hos patienter kunde utvecklas och bli mer ömsesidig. 

Vissa patienter började sjunga tillsammans med sjuksköterskor då musik spelades och de 

fortsatte även att sjunga sången fast sjuksköterskor slutat sjunga (Götell et al., 2009). En 

patient som tidigare inte velat sjunga kunde efter att ha deltagit i gruppträffar börja sjunga 

självmant (Lepp et al., 2003). Sång och musik som genomfördes i grupp med patienter 

förbättrade deras verbala färdigheter (Tuckett et al., 2015). Genom musiken berättade många 

patienter ordvitsar och skämtade med varandra (Götell et al., 2000). När patienter uttryckte 

positiva känslor, kände de ett behov av att samtala med andra personer (Götell et al., 2009). 

Interventioner med musik resulterade till att patienter kunde göra sig förstådda och 

sjuksköterskor behövde inte uttrycka sig lika mycket verbalt då sång och musik ersatte stora 

delar av denna typ av kommunikation. Dessutom kunde patienter hålla en konversation med 

sjuksköterskor med hjälp av sång och musik (Götell et al., 2002). Musikterapi visade sig 

sammanföra patienter med sjuksköterskor samt att den förbättrade kommunikationen 

mellan dem. En patient beskrev att det var enklare att uttrycka sina känslor genom sång och 

musik (McDermott et al., 2014). 

 

5.2.2 Att visa ökad perception 

Genom att lyssna på sång och musik förstod patienter innebörden i sånger som 

sjuksköterskor sjöng för dem (Götell et al., 2009). Interventioner med musik påverkade den 

kognitiva delen i hjärnan positivt hos patienter. Det utvecklades en förståelse för olika sociala 

situationer, specifikt vid tillfällen då sjuksköterskor sjöng för dem. Sång och musik gjorde att 

patienter fick en ökad förståelse för vårdsituationer samt en ökad förståelse för 

sjuksköterskors verbala budskap. Genom sång och musik utvecklade patienter en ökad 

förståelse för sig själva, deras omgivning och för aktiviteter som de deltog i eller som utfördes 

runt om dem (Götell et al., 2002).  
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Vid tillfällen då sång och musik utfördes av sjuksköterskor kunde patienter förstå vad de 

skulle göra och de deltog i sången genom att själva sjunga (Götell et al., 2002). Den kognitiva 

delen påverkades positivt hos patienter då sång och musik spelades. Det skapades ett 

samband mellan hjärnan, örat och instrumentet. Detta samband resulterade i sin tur till att 

patienter på ett bättre sätt kunde förstå vad de skulle göra. Sången skapade ett samband 

mellan språk, musik och instinktivt mänskligt beteende som bidrog till att den neurologiska 

stimuleringen förbättrades (Osman, Tischler & Schnider, 2016). Patienters samarbete med 

andra människor förbättrades genom sång och musik. Sång och musik gjorde också att 

patienter kunde vara lika aktiva som sjuksköterskor i vårdandet (Götell et al., 2009). 

 

5.2.3 Att visa förbättrat minne 

Sjuksköterskor observerade att minnet hos patienter för en stund kom tillbaka när de sjöng 

samma sånger på musikeventen. Det medförde att patienter bland annat kunde berätta sina 

livshistorier för sjuksköterskor. Det beskrevs att några av de patienter som var gifta endast 

kom ihåg namnet på sin partner i början av musikeventen. Då musikeveten hade pågått ett 

tag beskrevs det att de uppvisade en ökad uppmärksamhet och kunde uttrycka minnen från 

förr. De patienter som deltog i musikeventen kunde uttrycka mer än bara namnen på deras 

partners efteråt. Patienter kunde komma ihåg minnesvärda händelser som inträffat i deras 

liv. Under musikeventen fick patienter möjlighet till att dansa tillsammans med någon av de 

andra deltagarna. Då patienter blev uppbjudna till dans i par kunde de på ett enklare sätt 

komma ihåg hur de skulle dansa (Götell et al., 2000). Det beskrevs att musiken kunde 

användas som ett hjälpmedel för att träna hjärnan hos patienter, det kunde definieras som 

psykisk träning (Tuckett et al., 2015). 

 

 

 

6. DISKUSSION 

 

Diskussionen består av en resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion. I detta 

avsnitt förekommer ordet författarna vid ett flertal tillfällen. Med detta menas författarna till 

det här examensarbetet. 

 

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Examensarbetet undersökte hur sång och musik kan påverka kommunikationsförmågan hos 

patienter med demenssjukdom. Patienter kunde delta i sång och musik genom att lyssna på 

musik, sjunga sånger, spela instrument och delta i musikterapier eller musikevents. 

Reaktionerna på sång och musik visade sig på olika sätt hos patienter då vardera person är 

unik, trots detta var majoriteten av reaktionerna positiva. En artikel beskrev att sång och 

musik inte påverkade alla patienter. En orsak till detta kunde vara att de vissa dagar var 

tröttare än andra. Sång och musik resulterade därmed inte till någon kognitiv stimuli.   
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I resultatet framkom det att patienter upplevde och uttryckte känslor av glädje. Patienter blev 

glada och exalterade när sång och musik användes. De blev även glada och positiva gentemot 

sig själva och sjuksköterskor. Patienter uttryckte därefter ett behov av att samtala och vilja till 

att vara socialt aktiva med sin omgivning. Genom att patienter ville samtala med hjälp av 

sång och musik beskrev sjuksköterskor att vårdandet av dem underlättades.  

I resultatet framkom det att patienter utvecklade en gemenskap med sjuksköterskor då sång 

och musik spelades. Då sång och musik spelades reducerades skillnader mellan patienter och 

sjuksköterskor och samhörighet utvecklades i deras relation. Det framkom även i resultatet 

att patienter upplevde en gemensam uppskattning tillsammans med sjuksköterskor och att 

sång och musik påverkade vårdandet positivt. Genom sång och musik blev vårdandet av 

patienter enklare och mer ömsesidig då båda parterna deltog lika aktivt. Detta associeras 

med Eriksson (2014) syn på vårdrelationen då den bygger på ömsesidighet och får inte 

påtvingas av sjuksköterskor. Det framkommer att kommunikation speglar gemenskap och 

när en människa upplever ohälsa är personen avskuren från gemenskapen med andra 

(Fredriksson, 2012). 

I resultatet framkom det att sång och musik påverkade den kognitiva delen i hjärnan positivt 

genom att patienter tillfälligt återupplevde gamla minnen. Det beskrevs att när patienter 

hörde specifika sånger associerade de sångerna med minnen från förr. Sång och musik 

reducerade muntliga instruktioner samtidigt som en ökad perception utvecklades hos 

patienter. Det framkommer att kognitiv svikt omfattar mer än bara minnesfunktionerna. 

Kognition är ett begrepp som innebär människans förmåga att lära, tänka och bearbeta 

information i hjärnan (Edberg, 2009). I resultatet framkom det att sång och musik var ett 

effektivt verktyg för att träna hjärnfunktioner hos patienter. Sjuksköterskor beskrev att sång 

och musik användes för att träna patienters psykiska förmågor. I resultatet framkom det 

också att sång och musik förbättrade patienters emotionella och sociala färdigheter. Sång och 

musik påverkade en rad olika faktorer positivt hos patienter och det associeras med Eriksson 

(2014) syn på hälsa. Hon beskriver att hälsa är en självverkande process där många faktorer 

samspelar. Hon beskriver också att hälsa är en process inom människan och att det beskrivs i 

form av olika nivåer. Resultatet visade att sång och musik var betydelsefullt för patienter i 

syfte av att främja deras hälsa. Detta associeras till Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 

§ 1 som beskriver att en god hälsa och vård ska ges på lika villkor för alla personer. Hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) § 2 beskriver att sjukvården ska arbeta för att förebygga 

ohälsa. 

I resultatet beskrevs det att sång och musik gjorde att patienter ville delta i sociala 

sammanhang såsom musikevent. Patienter blev mer observanta på sin omgivning och mer 

engagerade i sociala situationer med hjälp av sång och musik. I resultatet framkom det att 

patienter kontinuerligt skulle ges möjlighet till att delta i sammanhang där sång och musik 

inkluderades för att de kognitiva delarna i hjärnan skulle fortsätta utvecklas. 

Det framkommer att patienter har en försämrad förmåga av att kommunicera på grund av 

demenssjukdom. Detta kan skapa ett aggressivt beteende hos dem. I resultatet beskrevs det 

att sång och musik reducerade aggressivt beteende hos patienter vilket bidrog till en 

förbättring och utveckling av emotionella färdigheter.  
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I resultatet framkom det att sjuksköterskors vårdande av patienter främst var svårt på 

morgonen. Detta på grund av deras aggressiva beteenden som uppstod då de upplevde stor 

förvirring. Sång och musik var därför av stor hjälp under den dagliga morgonrutinen hos 

patienter med demenssjukdom.  

Patienter som i vanliga fall var tystlåtna och tillbakadragna blev mer sociala och kände ett 

större behov av att samtala då musik spelades. I samband med att demenssjukdomen 

förvärras blir det mer besvärligt för patienter att uttrycka sig och förstå sig på sin omgivning. 

Dessa svårigheter påverkar patienters stresströskel och de kan bli alltmer beroende av sin 

omgivning och omvårdnad. Situationer som inte utlöser stress för personer utan 

demenssjukdom kan utlösa katastrofreaktioner som kan uttryckas i form av aggressivitet hos 

personer med demenssjukdom (Edberg, 2009). Sång och musik är därför ett viktigt verktyg 

för att reducera aggressivitet hos patienter med demenssjukdom. 

Eriksson (2014) beskriver att hälsa är någonting individuellt och att varje människa är sin 

egen referens på sin egen hälsa. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) ska de 

medverka aktivt till att utveckla och upprätthålla omvårdnadens värdegrund. Sjuksköterskor 

ska arbeta för en hälsosam miljö och vara medvetna om miljöns betydelse för att patienter 

ska uppnå hälsa. Av resultatet framkom det att sång och musik kunde användas i syfte av att 

upprätthålla omvårdnadens värdegrund och skapa en god miljö för patienters möjlighet att 

uppnå hälsa. Det är sjuksköterskors plikt att främja hälsa hos patienter och sång och musik 

visade sig vara ett effektivt verktyg till att uppnå hälsa. Det vore därför oetiskt av 

sjuksköterskor att inte använda sig av dessa verktyg när forskning kring detta ämne visat 

positiva resultat. I resultatet framkom det att sång och musik gav positiva effekter på hälsan 

hos patienter med demenssjukdom. Författarna vill dock betona att det endast är patienterna 

själva som kan avgöra vad god hälsa är för dem. 

 

 

6.2 Metoddiskussion 

 

De artiklar som inkluderades i resultatet visade till övervägande del på att sång och musik 

påverkade patienter med demenssjukdom positivt. För att besvara syftet som var att beskriva 

hur sång och musik kan påverka kommunikationsförmågan hos patienter med 

demenssjukdom användes Evans (2002) beskrivande syntes. Metoden valdes för att den 

innehöll noggranna steg som enkelt kunde följas och för att den ansågs vara relevant för 

syftet. Evans (2002) metod är en kvalitativ analys som ger författarna möjlighet till att skapa 

en djupare förståelse för människans upplevelser. Detta associeras till Polit och Beck (2012) 

beskrivning av kvalitativ analys. De beskrev att analys av kvalitativ data innebär att läsa data 

flera gånger om för att utveckla en djupare förståelse för ämnet. De beskrev även att insikter 

och teorier inte skapas förrän de som undersöker datan blivit mer bekanta med det som dem 

fått fram. Kvalitativ data är en process där forskaren ska sammanföra data, att göra det 

osynliga uppenbart (Polit & Beck, 2012). 

Examensarbetet grundar sig på kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar som söktes fram i 

databaserna CINAHL Plus och PubMed.  
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Två databaser valdes för att de gav tillräckligt mycket med information för att kunna besvara 

syftet. Möjligen hade mer information kunnat tas fram om fler databaser hade använts vid 

sökning av artiklar till resultatet. Sökningen hade däremot tagit längre tid vid användandet 

av fler databaser.  

Sökorden som användes i sökningarna skapades utifrån att besvara syftet. Sökorden 

översattes till engelska och kombinerades för att få fram lämplig data. Vid kombination av 

flera sökord användes booleska sökoperatorn AND för att utöka sökningen av artiklar till 

resultatet. Under sökningsprocessen hittades dem i både CINAHL Plus och PubMed som 

även kallas för överlappning. Detta betyder att sökorden som valdes var valida. När artiklar 

söktes fram användes begränsningarna ”Peer reviewed” som innebär att materialet är 

bearbetat, ”Full text”, ”English language” och ”Academic Journal” som innebar att de är 

publicerade i en akademisk tidskrift. Författarnas inklusionskriterier för arbetet var 

demenssjukdom, sång, musik och sjuksköterskeperspektiv för att kunna besvara syftet. 

Exklusionskriterier för arbetet var att utesluta artiklar med publikationsår före år 2000, 

kvantitativ data och anhörigperspektiv. Författarna valde att utesluta artiklar före år 2000 

för att data i examensarbetet skulle vara mer aktuellt. Inklusions- respektive 

exklusionskriterierna förenklade och begränsade sökningen av artiklar till resultatet. Tjugo 

artiklar lästes och 17 artiklar kvalitetsgranskades, men tio artiklar användes till resultatet för 

att dessa enligt författarna var lämpligast för att svara på syftet. 

Artiklar till resultatet kvalitetsgranskades enligt Friberg (2012b) frågor till 

kvalitetsgranskning. Frågorna till kvalitetsgranskningen var ja- och nejfrågor där de frågor 

som valdes ut var de som författarna ansåg var mest relevanta. De frågor som ansågs vara 

relevanta för kvalitetsgranskningen av examensarbetets artiklar var bland annat frågor 

gällande deras syfte, om de var godkända av etiska komittéer och om metoden var beskriven. 

Friberg (2012b) hade 14 frågor till kvalitetsgranskningen men författarna valde åtta av dessa 

frågor. Fler frågor hade kunnat valts ut med de valda frågorna ansågs vara tillräckligt stödjande 

för granskingen av dessa artiklar. De tio artiklar som valdes till resultatet godkändes vid 

kvalitetsgranskningen. Hade de fått mer än ett nej hade de exkluderats för att 

tillförlitligheten hade minskat. För att en artikel skulle exkluderas och fått för många nej vid 

kvalitetsgranskningen skulle artikeln bland annat inte haft ett tydligt syfte formulerat samt 

sakna beskriven metod eller ett tydligt formulerat problem. Artikelns innehåll skulle inte gå att 

förlita sig på, därmed minskad tillförlitlighet. Tillförlitlighet innebär hur tillförlitligt ett 

instrument är som mäter resultatet (Polit & Beck, 2012). En detaljerad beskrivning av 

analysarbetet måste utföras i syfte av att stärka resultatets tillförlitlighet. Om forskaren 

styrker ställningsantaganden som genomförs under forskningsprocessen kan tillförlitligheten 

öka (Lundman & Hällgren Granheim, 2012). Detta examensarbete har hög tillförlitligthet för 

att processen gällande tillvägagångssättet under examensarbetets gång finns beskriven. 

Examensarbetet är också tillförlitligt men även giltigt då författarna har beskrivit steg för steg 

hur de har gått tillväga enligt Evans (2002) analysmetod. Gilitighet innebär att resultatet ska 

lyfta fram det som var tänkt att beskrivas från början (Lundman et al., 2012). Nyckelfynd, 

subteman och teman identifierades utifrån valda artiklar till resultatet. Genom Evans (2002) 

analysmetod har data framkommit som bidragit till att syftet kunnat besvaras, detta gör 

examensarbetet giltigt. Enligt Evans (2002) metod får endast kvalitativa artiklar användas 

vilket gjordes i bakgrunden respektive i resultatet.  

Resultatet i examensarbetet har en stark överförbarhet då denna information kan överföras 

till alla som är i kontakt med personer med demenssjukdom.  
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Överförbarhet är i vilken omfattning resultatet kan vidarebefodras till andra personer eller 

situationer (Lundman et al., 2012). Examensarbetet hade ett sjuksköterskeperspektiv men 

resultatet behöver inte enbart beröra dem. Exempel på andra som kan beröras av detta ämne 

är anhöriga, läkare, undersköterskor och personliga assistenter.  

Resultatet i examensarbetet var en sammanställning av tidigare forskningsresultat och har 

därmed en trovärdighet. Artiklar som användes till examensarbetets resultat var alla 

godkända av etiska kommittéer. 

Att vara två författare var en styrka för skrivprocessen eftersom tankar och åsikter kunde 

delas samt att kunskaper kunde utvecklas. Detta har därmed varit en styrka för kvaliteten på 

examensarbetet. Svårigheter sågs i relation till att författarna skulle vara oeniga. Den 

situationen uppstod inte då respekt för varandras åsikter hade värnats under hela arbetets 

gång. 

 

6.3 Etikdiskussion 

För att nyckelfynden till resultatet inte skulle uppfattas felaktigt översattes de inte till 

svenska. Samtliga artiklar i examensarbetet godkändes av etiska kommittéer och de etiska 

kraven har därmed beaktats vilket innebär att personer som deltog i dessa studier har 

skyddats. Då artiklar till resultatet söktes fram användes funktionen ”Peer reviewed” som 

innebar att datan i vardera artikel var kvalitetsgranskad av sakkunniga inom området 

(CODEX, 2017). Under hela processen av detta examensarbete har författarna varit 

självkritiska gällande hur de formulerat sig vid beskrivningen av patienter med 

demenssjukdom. Författarna anser att det är viktigt att betona att vardera patient med 

demenssjukdom är unik och att de inte är sjukdomen. 

 

 

 

7. SLUTSATSER 

 

Syftet med examensarbetet var att beskriva hur sång och musik kan påverka 

kommunikationsförmågan hos patienter med demenssjukdom. Resultatet visade till 

övervägande del på att sång och musik påverkade kommunikationsförmågan hos patienter 

med demenssjukdom positivt. Då sång och musik inkluderades i vårdandet upplevdes en 

positiv förändring i humöret, gemenskap utvecklades och patienter blev mer engagerade 

vilket bidrog till ökad social interaktion. Sång och musik bidrog även till att patienter fick 

ökad uttrycksförmåga, ökad perception samt att de kunde visa förbättrat minne. Ökad 

kognitiv funktion hos patienter kunde därmed observeras av sjuksköterskor i vårdandet. 

Sjuksköterskor beskrev att vårdandet av patienter blev enklare då sång och musik användes. 

Detta gäller inte bara sjuksköterskor som arbetar inom äldrevårdsomsorg utan även för 

sjuksköterskor som arbetar inom andra verksamheter. Sjuksköterskor möter förr eller senare 

patienter med demenssjukdom i sitt arbete. För att sjuksköterskor ska kunna främja hälsa 

hos patienter anser författarna att det är betydelsefullt om sjuksköterskor innehar kunskaper 

om demenssjukdom och om de olika verktygen för att kunna kommunicera med patienter.  
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För att kommunikation ska äga rum har författarna genom resultatet kommit fram till att det 

krävs att någon form av process startar hos den mottagande. Genom resultatet har 

författarna även kommit fram till att kommunikation handlar om att dela tankar, känslor och 

behov med andra. Att som sjuksköterska och även som övrig vårdpersonal inneha kunskap 

om hur sång och musik kan påverka kommunikationsförmågan hos patienter med 

demenssjukdom anser författarna av klinisk betydelse vara värdefullt. Denna studie kan vara 

till hjälp genom att sprida information och att utbilda vårdpersonal om kommunikation med 

patienter som har demenssjukdom inom olika verksamheter i vården. Det här 

examensarbetet kan även bidra med information till anhöriga vars närstående har 

demenssjukdom. Författarna anser att mer forskning kring detta ämne bör utföras i 

framtiden för att kunna främja hälsa hos fler patienter med demenssjukdom. Det vore även 

intressant om mer forskning skulle utföras kring hur anhöriga upplever hur 

kommunikationsförmågan hos deras närstående med demenssjukdom, påverkas av sång och 

musik. 
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Kvalitativ studie. 
Patienter med 
demenssjukdom 
deltog i studien 
tillsammans med 
sina vårdgivare. 
Musiken 
användes för att 
se hur patienters 
verbala 
kommunikation 
påverkades med 
musik och utan 
musik.  

Resultatet visade 
att musikterapin 
förbättrade 
kommunikatione
n mellan 
patienter med 
demenssjukdom 
och 
sjuksköterskor. 
Musikterapin 
gjorde att 
patienter med 
demenssjukdom 
kunde uttrycka 
positiva känslor 
samt utstråla 
livsglädje. 

Art 6: 
 
Lepp, M, 
Ringsberg, K.C, 
Holm, A-K,. & 
Sellersjö, G. 
(2003). 
 
Journal of 
Clinical 
Nursing. 

Dementia – 
involving 
patients and 
their 
caregivers in 
a drama 
programme: 
the 
caregiver´s 
experiences. 

Att beskriva hur 
ett 
dramaprogram 
påverkar 
patienter med 
demenssjukdom. 

Kvalitativ studie. 
Patienter delades 
in i två grupper 
och vardera 
grupp deltog i ett 
dramaprogram. 
Efter 
dramaprogramm
en intervjuades 
sjuksköterskor ur 
vardera grupp. 

Dramaprogramm
et visade sig göra 
patienter med 
demenssjukdom 
glada. De 
skrattade 
tillsammans och 
gemenskap 
utvecklades. 
Dramaprogramm
et visade sig även 
förbättra 
patienters 



   

verbala 
kommunikation. 
Sjuksköterskor 
observerade att 
patienter sakta 
försökte ta 
kontakt med 
andra patienter 
och vid senare 
tillfälle även 
försöka prata 
med dem. 
Dramaprogramm
et visade sig 
kunna öka 
patienters 
självförtroende. 

Art 7: 
 
McDermott, O, 
Orrell, M., & 
Ridder, H. 
(2014). 
 
Aging & Mental 
Health. 

The 
importance of 
music for 
people with 
dementia: the 
perspectives 
of people 
with 
dementia, 
family carers, 
staff and 
music 
therapists. 

Undersöka 
musikens 
betydelse och 
värde för 
personer som har 
demenssjukdom. 

Kvalitativ studie i 
form av 
intervjuer. 

Resultatet visade 
att patienter som 
har 
demenssjukdom 
med hjälp av 
musik kunde 
beskriva vem de 
är samt beskriva 
vad de tyckte om 
deras 
livssituation. 

Art 8: 
 
Norberg, A, 
Melin, E., & 
Asplund, K. 
(2003). 
 
INTERNATON
AL JOURNAL 
OF NURSING 
STUDIES. 

Reactions to 
music, touch 
and object 
presentation 
in the final 
stage of 
dementia: an 
exploratory 
study. 

Ta reda på hur 
patienter med 
demenssjukdom 
reagerar på 
beröring och 
musik. 

Kvalitativ studie 
där 
videoinspelningar 
observerades. 

Det framkom att 
brister i 
kommunikatione
n mellan 
patienter med 
demenssjukdom 
och 
sjuksköterskor 
orsakade stress, 
social 
tillbakadragenhet
, hallucinationer 
och 
vanföreställninga
r hos patienter. 
Då 
sjuksköterskor 
använde sig av 
musik vid 
kommunikation 
med patienter 
gav det en positiv 
effekt och 
negativa känslor 
hos patienter 
reducerades.  



   

Art 9: 
 
Osman 
Eldirdiry, S, 
Tischler, V., & 
Schneider, J. 
(2016). 
 
SAGE Journals. 

Singing for 
the Brain: A 
qualitative 
study 
exploring the 
health and 
well- being 
benefits of 
singing for 
people with 
dementia and 
their carers. 

Undersöka hur 
sång påverkar 
hjärnfunktionen 
hos patienter 
med 
demenssjukdom. 

Kvalitativ studie 
där 
semistrukturerad
e intervjuer 
utfördes med 
patienter som har 
demenssjukdom. 

Visade att sång 
för hjärnan 
hjälpte patienter 
med 
demenssjukdom 
att acceptera sin 
sjukdom och 
även att hantera 
den. 
Musiken visade 
sig stimulera och 
kunna reglera 
patienters 
känslor. Musiken 
gjorde även att 
patienter kände 
sig mindre 
stressade och 
kunde njuta av 
tillvaron. 

Art 10: 
 
Tuckett, A, G, 
Hodghinson, B, 
Rouillon, L, 
Balil- Lozoya, 
T., & Parker, D. 
(2015). 
 
International 
Journal of 
Older People 
Nursing. 

What carers 
and family 
said about 
music 
therapy on 
behaviours of 
older people 
with 
dementia in 
residential 
aged care. 

Undersöka hur 
interventioner 
med 
musikterapier 
påverkar 
beteendet hos 
patienter med 
demenssjukdom. 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerad
e intervjuer som 
utfördes i grupp. 

Visade att 
interventioner 
med 
musikterapier  
var ett effektivt 
verktyg att 
använda sig av då 
dessa aktiverade 
sociala 
interaktioner hos 
patienter med 
demenssjukdom 
samt att de kunde 
aktivera 
minnesfunktione
r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

BILAGA C – KVALITETSGRANSKNING 
 

Frågor för kvalitetsgranskning av kvalitativa studier utifrån Friberg (2012b). 

 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa isåfall formulerade? 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 

beskriven? 

4. Vad är syftet? Är syftet klart formulerat? 

5. Hur är metoden beskriven? 

6. Hur är undersökningspersonerna eller situationerna beskrivna? 

7. Hur har data analyserats? 

8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

9. Vad visar resultatet? 

10. Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

11. Hur argumenterar författarna? 

12. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

13. Finns det en återkoppling till omvårdnadsvetenskapliga utgångspunkter? 

14. Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet? 

 

Av 14 frågor valdes åtta frågor för kvalitetsgranskning av artiklar till studiens resultat. Detta 

för att författarna ansåg att dessa åtta frågor gick att svara ja eller nej på. 

 

Frågor till 
kvalitetsbe
dömning 

Clare, M. 
(2014). 

Götell, E., Brown, 
S., & Ekman, S. 
(2000). 

Götell, E., Brown, 
S., & Ekman, S. 
(2002). 

Götell, E., Brown, 
S., & Ekman, S. 
(2009). 

Finns det 
ett tydligt 
problem 
formulerat
? 

Ja Ja Ja Ja 

Finns 
teoretiska 
utgångspu
nkter 
beskrivna? 

Ja Ja Ja Ja 

Är syftet 
klart 
formulerat
? 

Ja Ja Ja Ja 

Är 
metoden 
beskriven? 

Ja Ja Ja Ja 

Är 
undersökni
ngs 
personerna 
eller 
situationer
na 
beskrivna? 

Ja Ja Ja Ja 

Är 
dataanalys
en tydligt 

Ja Ja Ja Ja 



   

beskriven? 
Finns en 
metoddisk
ussion? 

Ja Ja Ja Ja 

Är 
resultatet 
tydligt? 

Ja Ja Ja Ja 

 

Frågor till 
kvalitetsbe
dömning 

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

Lepp, M., 
Ringsberg, K., 
Holm, A., & 
Sellersjö, G. 
(2003). 

McDermott, O., 
Orrell, M., & 
Ridder, H. M. 
(2014). 

Norberg, A., Melin, 
E., & Asplund, K. 
(2003). 

Finns det 
ett tydligt 
problem 
formulerat
? 

Ja Ja Ja Ja 

Finns 
teoretiska 
utgångspu
nkter 
beskrivna? 

Ja Ja Ja Ja 

Är syftet 
klart 
formulerat
? 

Ja Ja Ja Ja 

Är 
metoden 
beskriven? 

Ja Ja Ja Ja 

Är 
undersökni
ngspersone
rna eller 
situationer
na 
beskrivna? 

Ja Ja Ja Ja 

Är 
dataanalys
en tydligt 
beskriven? 

Ja Ja Ja Ja 

Finns en 
metoddisk
ussion? 

Ja Ja Ja Ja 

Är 
resultatet 
tydligt? 

Ja Ja Ja Ja 

 

Frågor till kvalitetsbedömning Osman, S. E., Tischler, V., & 
Schneider, J. (2016). 

Tuckett, A. G., Hodgkinson, 
B., Rouillon, L., Balil-Lozoya, 
T., & Parker, D. (2015). 

Finns det ett tydligt problem 
formulerat? 

Ja Ja 

Finns teoretiska 
utgångspunkter beskrivna? 

Ja Ja 



   

Är syftet klart formulerat? Ja Ja 

Är metoden beskriven? Ja Ja 

Är undersökningspersonerna 
eller situationerna beskrivna? 

Ja Ja 

Är dataanalysen tydligt 
beskriven? 

Ja Ja 

Finns en metoddiskussion? Ja Ja 

Är resultatet tydligt? Ja Ja 
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