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Sammanfattning 

Bakgrund: Demens är en sjukdom som utgör minnesförluster, kommunikationssvårigheter 

och nedsatt förmåga att klara av vardagliga aktiviteter. Patientens problem med beteendet 

kan orsaka oro, aggressivitet och förvirring mot anhöriga och vårdare. När patienten inte kan 

förmedla sin önskan i kommunikationen så bidrar det att patienten inte kan uppnå hälsa. 

Missförstånd kan ha uppstått av det som patienten har försökt att förmedla. Patientens 

livsvärld kommer inte fram till följd av den oförmåga som sjukdomen kan ge upphov till. Det 

medför att patientens behov inte kommer fram.  

Problem: Det behövs mer kunskaper om kommunikation för patienter som lever med 

demenssjukdom.  

Syfte: Syfte är att beskriva kommunikationens betydelse för att underlätta omvårdnaden för 

patienter som lever med demens, ur ett vårdarperspektiv.  

Metod: En litteraturöversikt utfördes med tio vårdvetenskapliga artiklar i en beskrivande 

syntes som sammanställdes och beskrevs i resultatet. 

Resultat: Sjuksköterskan ska vara medveten om sitt förhållningssätt och tillämpa en 

individanpassad kommunikationsmetod för att patientens behov ska kunna tillgodoses. 

Vidare uppkommer det vikten av förståelse för människan bakom sjukdomen. Genom att 

känna till olika kommunikations metoder kan relationen förbättras. 

Slutsats: Det framkommer ett ökat behov av att kunna utöva kunskaper i kommunikationen, 

för vårdare och tillåta sig bli berörd av patienten genom att se patientens resurser och inte 

bara patientens sjukdom.  

 

Nyckelord: bemötande, demens, förståelse, kunskap, sjukdom  

 

 

  



  

 

 

ABSTRACT 

Background: Dementia is a disease`s which constitute memory disorder, communication 

difficulties and the ability to manage daily activities become reduced. The patient´s 

behaviour problem cause expressions like anxiety, aggression, confusion against relatives and 

carers. When the patient is unable to convey his desire of communication contributes the 

patient cannot achieve health. Misunderstandings may have arisen from what the patient has 

tried to convey. The patient's lifeworld cannot arrive due to the inability of the disease may 

cause. This means that the patient need is not being identified. 

Problem: There is a need for more knowledge on communication for patients living with 

dementia.  

Aim: The purpose is to describe the importance of communication to facilitate the care for 

patients living with dementia, from a caring perspective. 

Method: A literature review was conducted by ten nursing research articles in a descriptive 

synthesis compiled and described in the result. 

Results: The nurse should be aware of their approach and apply an individualized method of 

communication to the patient's needs can be met. Moreover, it arises as the importance of 

understanding of the human being behind the disease. By knowing the different methods of 

communication, the relationship improved.  

Conclusion: There is an increased need for being able to exercise skills in communication, for 

nurses and allow themselves to be touched by the patient by patient's resources and not just 

the patient's disease. 
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1 INLEDNING 

Människor över hela världen lever allt längre vilket för med sig att fler får uppleva 

demenssjukdom. Sjukdomen kan leda till att förmågan hos många människor att kunna leva 

ett normalt liv med social gemenskap reduceras. Begränsningar från sjukdomen kan också 

medföra att de ofta blir isolerade såväl om de bor kvar hemma som om de bor på någon form 

av institution. Sjuksköterskan får träffa många människor som lever med demens och detta 

får som följd att det är en viktig grupp att ha kunskap om samt förmåga att kunna 

kommunicera med. Mötet mellan sjuksköterskan och människor som lever med demens kan 

vara oväntade och plötsliga vilket försvårar situationerna ytterligare. Människor som lever 

med demens kan agera på ett oförutsägbart sätt samt variera i sitt beteende såväl på sjukhus, 

äldreboenden, hemtjänsten som inom primärvården. Jag har kommit i kontakt med 

människor som lever med demens både på min verksamhetsförlagda utbildning och genom 

tidigare arbetslivserfarenhet. Vid ett tillfälle så träffade jag ett äldre par på ett äldreboende 

som jag blev positivt bemött med artiga fraser för att senare träffa samma par dagen efter och 

de hade redan hade glömt bort vem jag var. Paret bemötte mig åter med artiga fraser och på 

ett positivt sätt och visade med all tydlighet att de upplevde mig som en ny bekantskap. Allt 

detta visar på hur viktigt det är att i varje möte tänka på att det kan vara en ny upplevelse för 

patienten. När jag har träffat en patient som har haft svårt att tala så har jag ändå upplevt att 

patienten finns där och vill säga något och kanske har börjat gråta istället. När brister finns i 

talförmågan så kanske patientens känslor kommer i uttryck på ett annat sätt än tidigare och 

vikten av förmågan att uttrycka sig blir då starkare i relationen med sjuksköterskan. 

Det har framkommit en önskan ifrån ett äldreboende i Västerås om fördjupad kunskap inom 

området omvårdnadsaktiviteter i samband med demens. När patientens förmågor och 

minnen upprätthålls på ett tidigt stadium med läkemedel så kan sjukdomsutvecklingen 

bromsas vilket leder till ett utökat välbefinnande. Patienterna kan ibland svara 

sjuksköterskan med ett aggressivt bemötande vilket medför att patientens behov inte 

kommer fram till sjuksköterskan. Detta gör att det är ännu viktigare att sjuksköterskan är 

medveten om vilka strategier som används i omvårdnaden av patienten. Detta är extra viktigt 

då sjuksköterskan ska möta patienten med respekt och lyhördhet. Jag vill därför beskriva 

kommunikationens betydelse för att underlätta omvårdnaden för patienter som lever med 

demenssjukdom utifrån ett vårdarperspektiv. Detta för att minska lidande och ohälsa för 

patienten.  

 

 

 

 

 



  

 3  

 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras följande avsnitt: definitioner av begrepp, teoretiskt perspektiv, 

demens, patientens livsvärld vid demens, beteendeförändringar hos patienter som lever med 

demens, kommunikation, kommunikationssvårigheter vid demens, sjuksköterskans 

ansvarsområden relaterat till styrdokument och riktlinjer, tidigare forskning och 

problemformuleringen.  

2.1 Definitioner av begrepp 

Patient är en person som har behov av hjälp med omvårdnad, råd eller behandling och som 

vänder sig till sjukvården för det. Det kan också vara en person som har sjukdom och som 

behöver hjälp (Nationalencyklopedin NE, 2015).  

I föreliggande examensarbete tillämpas begreppet ”patienter” med detta avses människor 

som lever med demens.  

Begreppet vårdare kommer ursprungligen från ordet vårdaren och innebär att en individ har 

i uppgift att vårda någon (Nationalencyklopedin NE, 2015). I detta examensarbete används 

begreppet vårdare som sjuksköterskan, undersköterska eller vårdbiträde. 

 

Anhörig innebär att någon är nära släkt med personen (Nationalencyklopedin NE, 2015). I 

föreliggande examensarbete tillämpas begreppet ”anhöriga” vilket avses vara en släkting som 

make, fru, dotter, son eller övrig person som känner patienten väl. 

2.2 Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet utgörs utifrån Fredrikssons (2003; 2012) teori kring begreppet 

vårdande kommunikation och Eriksson (2002;2014) vårdande. 

2.2.1 Vårdande kommunikation 

Det finns två skilda sätt att sätt att se på kommunikationen. Dessa är dualistisk-

reduktionistiska och holistiska-humanistiska. Dualistisk-reduktionistiska traditionen är 

indelad i en instrumentell samt en emotionell aspekt. I den dualistisk-reduktionistiska 

traditionen så sker en linjär sändar-mottagarmodell (Fredriksson, 2012). Den instrumentella 

aspekten innebär att patienten får information om sin sjukdom (Fredriksson, 2003). 

Emotionella kommunikationen består av tröst, tillit och av respekt. Patienten kan visa att den 

har förståelse och utgör ett stöd (Fredriksson, 2012). Det kan också relateras till förmågor att 

kunna hantera sin situation. Då kan även en känsla av tillit komma fram i en miljö där 

patienten har förståelse för sin situation. Kommunikationen kan vara ett redskap för 

vårdaren att samspela med patienten, men som kräver beslutsfattande, att utföra val och att 

tillhandahålla information till patienten. Genom att vårdare utövar kommunikationen till 
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patienten så kan vårdaren arbeta efter att försöka nå ett bestämt mål för patienten. Målet kan 

vara att vårdare ska kunna ge information till patienten om något specifikt.  

 

I den holistiska-humanistiska traditionen så handlar det istället om en 

problemlösningsprocess och att tolkningen som sker i kommunikationen grundar sig i en 

ömsesidighet. Vårdandet i den holistiska-humanistiska traditionen bygger på två områden 

vilket innebär förhållandet som visas mellan vårdare och patient (Relationella 

kommunikationen) samt hur de tillsammans skapar berättelser (Narrativa 

kommunikationen). Relationella kommunikationen kan liknas vid det möte som uppstår 

mellan vårdaren och patienten (Fredriksson, 2012). Narrativa kommunikationen visar sig 

genom att lidandeberättelsen kommer fram ifrån patienten. Medvetenheten kan då skapas 

samtidigt som det ger ett tillfälle att få ge uttryck för sitt lidande. Då binds nutid, framtid och 

patientens historia ihop för vårdaren (Fredriksson, 2012). 

Ett annat område som inverkar på kommunikationen kallas för den etiska kommunikationen 

och grundar sig på att finna en balans mellan vårdaren och patienten byggd på respekt 

samtidigt som patienten får en möjlighet att bygga upp sin självkänsla (Fredriksson, 2003). 

Konflikter i etisk kommunikation kan uppstå när informationen inte är jämlik mellan 

vårdaren och patienten. Patienten lider av sin situation och har själv rätt att bestämma över 

sitt liv samtidigt som det är vårdaren som strävar efter att göra gott till patienten 

(Fredriksson, 2012). 

2.2.2 Vårdande 

Eriksson (2014) anser att vårdandet är något som är naturligt och visar sig i form av en 

kärlekshandling. Vårdandet visar sig när den andra människans närvaro bekräftas. 

Människan får genom vårdandet möjligheten till att utvecklas och att växa. Utövandet av 

vårdandet handlar om att både kunna ge och ta emot kärlek. Andra sätt det kommer i uttryck 

är genom omtanke.  Eriksson (2002) delar upp vårdandet i ansning, lekande och lärande. 

Ansningen visar sig genom kärlek, värme, närhet och beröring till den andra medmänniskan. 

I ansningen visas den andra människans kravlösa handling i utövandet. I lekande kommer 

tillfredsställse och tillit fram, medan lärandet bidrar till utveckling. Genom lekandet kan den 

kreativa sidan komma fram, prövningen, övningen, lusten till att utföra något samt 

önskningar. 

2.3 Demens  

Begreppet demens är ett samlingsnamn för ett flertal sjukdomar som påverkar människans 

hjärna (Edberg, 2013). Idag lever ungefär 158 000 människor med demenssjukdom i Sverige 

(Ennart, 2015). I hela världen så finns det cirka 35,6 miljoner människor som har någon form 

av demenssjukdom (Goodman, Amador, Elmore, Machen & Mathie, 2013). 

Demenssjukdomar är inte sammankopplat med en normal åldersförändring i nervsystemet 

(Larsson & Rundgren, 2003). Sjukdomen visar sig genom att patienten har en sviktande 

kognitiv förmåga. Symtomen visar sig genom att patienten inte längre kan planera eller 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Amador%2C%20Sarah%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Elmore%2C%20Natasha%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Elmore%2C%20Natasha%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Mathie%2C%20Elspeth%22%7C%7Csl~~rl','');
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bedöma på samma sätt som tidigare i livet. Inlärningsförmågan är försvagad. Andra symtom 

som oro, ångest eller att de får för sig något är inte heller ovanligt i deras grundsjukdom 

(Nordeng & Spigset, 2009). Symtomen som uppkommer innefattar någon förändring i 

hjärnan beroende på var det sitter. Följden kan bli att individens minne, tankar, tal, 

orientering eller planering påverkas. Demens kan också påverka kommunikationsförmågan 

och humöret (Oddy, 2013). Samtliga demenssjukdomar uppdelas i tre olika stadier och är 

primärdegenerativa demenssjukdomarna, vaskulär demens och sekundära 

demenssjukdomar. När det gäller primärdegenerativa demenssjukdomarna är det 

lokalisationen i hjärnan som avgör symtomen. Sjukdomen kommer smygande och gör att 

hjärncellerna förstörs och slutligen dör (Edberg, 2013). Alzheimers sjukdom tillhör den 

vanligaste formen av primärdegenerativa demenssjukdomar. Skadan sitter i hjärnvävnaden. 

Konsekvensen av att människor lever längre är att fler kan drabbas av sjukdomen. Om man 

har någon nära anhörig, eller har varit med om något som påverkat hjärnan ökar risken att 

drabbas av demens. Utvecklingen av demenssjukdomen påverkas dels utifrån åldern, hur 

stort område som har drabbats och ärftlighet (Larsson & Rundgren, 2003). Alzheimer 

sjukdom debuterar med minnesluckor och svårigheter att hitta rätta ord som passar in i 

sammanhanget. Konsekvensen av nedsattheten av minnet och förmågan att kunna uttrycka 

sig i ord gör att det blir svårt att avgöra om en person har demens eller inte utifrån det. 

Patienten får besvär med att minnas namn, platser och kan bli förvirrad senare i sin sjukdom. 

Om patienten har bestämt träff med någon person så glömmer patienten bort mötet. 

Händelser som nyligen ägt rum glömmer patienten bort. Diagnosen ställs efter det som har 

kommit fram i en minnesbedömning, kroppsundersökning och med ett blodprov (Oddy, 

2013). 

 

I vaskulär demens så minskas syremängden i hjärnan. Minskningen av syremängden beror i 

första hand på att hjärnan har drabbats av antingen en hjärnblödning eller en blodpropp 

(Edberg, 2013). Kärlsystemet kan skadas av tillstånd som beror på diabetes, hjärtbesvär, högt 

blodtryck och förhöjt kolesterol. Hjärnblödningar kan bero på en stroke eller om det tidigare 

har förekommit transitoriska ischemiska attacker (TIA). Symtomen vid vaskulär demens är 

glömska, förvirring också kommunikationsbesvär, depressioner och 

koncentrationssvårigheter.  

 

Sekundära demenssjukdomar visar sig som differentialdiagnoser dvs. patienten får symtom 

som liknar demens men som inte är det. Orsaken till diagnosen kan vara olika faktorer till 

det. Risken att drabbas för en sekundär demenssjukdom ökar om patienten tidigare har fått 

t.ex. en traumatisk hjärnskada eller uppkomst av en tumör (Oddy, 2013).  

2.4 Patientens livsvärld vid demens 

Det kan vara svårt för omvärlden att förstå sig på patienter med demens när de upplever 

världen på ett främmande sätt. Patienter med demenssjukdom kan uttrycka sig på ett sätt 

som både innefattar saker som är sanna men också i sin helhet inte går ihop vilket innebär att 

det blir svårt för patienten att uttrycka sin livsvärld. När förmågan att höra, se, känna, lukta 



  

 6  

 

och smaka inte fungerar får patienten en begränsad autonom förmåga (Dahlberg, Fagerberg, 

Nyström, Segesten & Suserude, 2003). När patienten har lätt demens blir det svårt att 

använda sig av språket och inlärningsförmågan. Problem som uppstår är glömska, svårt att 

utföra handlingar som exempel köra bil och handla. Patienten som har lätt demens skriver 

ner komihåg lappar och almanacka används för att lättare minnas. Tillståndet leder ofta till 

att patienten kan utveckla depressioner och att patienten får ett sämre självförtroende vilket 

också kan visa sig i ängslan eller nedstämdhet. I medelsvår demens blir det svårt att vara 

delaktig i olika situationer samt besvär med närminnet, men också att orientera sig. 

Förmågan att kunna klara av att hantera pengar, matlagning och den personliga hygienen 

klaras inte av längre utan hjälp. Fortfarande uppvisas en social fasad utåt, men patienten kan 

uppleva en känsla av ensamhet inombords. Patienten kan också få svårt att känna igen saker. 

Tillståndet kan visa sig genom att det uppstår aggressivitet och sömnsvårigheter. Vandringar 

och rastlöshet är inte ovanliga symtom (Skog, 2010). När svår demens infinner sig blir det 

ännu svårare att utföra vardagliga aktiviteter och rörligheten försvinner (Oddy, 2013). 

Patienten vet kanske inte längre hur den ska tvätta sig och förmågan att känna igen bilder 

blir sämre eller försvinner helt (Larsson & Rundgren, 2003). Förmågan att kunna promenera 

för patienten blir svårare på grund av stelhet i muskulatur, men även kontakten till patienten 

blir drabbad. Patienter kan ibland använda sig av ilska, oro, aggressivitet och förvirring utåt 

(Skog, 2010). Beteendet från patienten kan visa sig vid utövande av fysiskt våld som vid t.ex. 

bråk eller att vifta med sin käpp mot personen som står den närmast. Andra saker som kan 

förekomma är att personen spottar, använder sig av fula ord, river eller försöker klösa någon 

annan person som är i närheten. Dessa förändringar brukar ibland benämnas som 

beteendemässiga och psykologiska symtomen vid demens (BPSD) och upplevs för omvärlden 

svår att begripa sig på (Edberg, 2013). BPSD är ett sätt för patienten med demens att 

kommunicera med sitt beteende då den inte längre kan säga rakt ut vad som bekymrar 

personen (Skog, 2010). Detta leder till att ett ökat hjälpbehov från samhället för att inte en 

stress-situation ska uppstå (Edberg, 2013).  

2.5 Kommunikation 

Ordet kommunikation heter på latin communica`tio och betyder ömsesidighet och 

gemenskap. Förutsättningen för att en kommunikation ska fungera är att ett språk innefattas 

eller att en kod tillämpas. Detta för att information kan komma att uttryckas och dessutom 

behövs någon form av verktyg för överföring. Informationen mellan människor har under 

tidens gång ständigt förändrats från bildskrift och tal till it. Inom lingvistiken delas 

informationen upp på verbal kommunikation och icke-verbal kommunikation t.ex. 

kroppsspråk. Den grundläggande formen av mänsklig kommunikation kallas interpersonell 

och avser bl.a. kommunikation inom familjen, kamrat- eller arbetsgruppen 

(Nationalencyklopedin NE, 2015). Det är inte ovanligt att människor tar språket för givet. Det 

medför ett sätt att fungera på ett normalt sätt. När personer tillbringar sina liv tillsammans 

så framkallas ett system för att kommunicera med varandra genom talet. Trots att andra 

kommunikationsmedel som t.ex. fingerspråk vid dövhet och olika skriftspråk som uppfunnits 

så är det talet som har ansetts den behändigaste och mest effektivaste metoden (Denes & 
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Pinson, 1975). Orden beskriver vad personen känner och tänker. Det som glöms bort eller 

som personen inte riktig klarar av att tydligt säga bidrar till att personen förväntar sig att 

andra ska förstå innebörden av det. När personen saknar talförmåga eller har en sviktande 

minne så används liknelser för att beskriva det rätta ordet (Meadows, 1994). Information 

sänds ut genom gester. Detta liknade Charles Darwin med att ansiktsuttryck kan märkas i 

form av gester både hos personer såväl som på apor. Senare har det förknippats med 

kroppsspråket. Gester kan antingen vara automatiska eller behöver läras in. Personer kan 

påvisa förväntan genom att gnida sina händer mot varandra för en kommande händelse. När 

personer möts och ska hälsa på varandra så ändras ögonlocken och lyfter lätt. Detta i sin tur 

besvaras i de flesta fall på ett omedvetet sätt. Skilda betydelser innefattas i olika kulturer 

(Meadows, 1994). 

2.6  Kommunikation inom vården 

Kommunikation innebär inom vetenskapen ett sätt att bemöta samt att skapa förståelse och 

utgöra en gemensam handling. Ursprungligen finns det en kommunikationsmodell som 

beskriver att sändaren skickar iväg information till mottagaren. Sändaren anser inneha en 

aktiv roll tillskillnad från mottagaren. En form av kommunikation är den samtalsanalytiska 

synen som innebär att det inte är självklart att mottagaren kan tolka och förstå det som 

sändaren meddelat. Det handlar om att informationen som sänds har olika budskap och kan 

ge sig till kännedom genom att samtalet kan förändras beroende på vilken relation som finns 

mellan parterna. Vidare kan en förändring ske mellan talaren och lyssnaren. Samtal som 

grundar sig på ojämlikheter mellan parterna är assymmetrisk (Lindholm, 2010). Patienten 

har vissa kunskaper med sig men de känner inte sjuksköterskan till. Det gör att deras möte 

kan bestå av att patienten inte förstår, medan sjuksköterskan trodde att patienten förstod. I 

kommunikationen används kroppsspråket på olika sätt i olika kulturer. Detta utgör 

svårigheter med att reagera och ge respons på signaler. När det gäller utövandet av 

kommunikationen inom vården så anses tiden vara en bidragande faktor. Patienten kanske 

inte själv får bestämma över sina egna val utan att vårdare får fatta dem istället och det kan 

väcka stora reaktioner hos patienten. Ibland kan mötet mellan patienten och vårdaren 

relateras till empati. Detta innebär förmågan att kunna sätta sig in i hur patientens känner 

sig och skapa en förståelse utifrån patientens aktuella situation. Patienten kan påverka sin 

kommunikation med sjuksköterskan genom att aktivt välja att inte visa sina känslor (Götlind, 

2008). 

2.7 Kommunikationssvårigheter vid demens 

Patienter med demens får försämrad verbal kommunikation och icke-verbal kommunikation. 

Om rösten ändras som följd av ansträngdhet eller svaghet blir konsekvensen att den verbala 

kommunikationen påverkas (Skog, 2010). Det är den verbala kommunikationen som krävs 

för att rösten ska fungera. När talstörningar förekommer är talmotoriken och 

talproduktionen drabbade av störningar. Den grundläggande orsaken till upplevandet av 
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språksvårigheter med att förstå ska vara drabbat av talstörningar samt på språket. I samband 

med att den verbala kommunikationen slutar att fungera får den icke-verbala 

kommunikationen en allt viktigare betydelse. Då blir gester, kroppsspråk och förmåga 

centrala för patienter som inte längre kan tala om sina önskningar eller inte kan använda sig 

av språket för att det är främmande ifrån deras modersmål (Carlsson, 2013). Det blir därför 

en större betydelse av att kunna förstå sin patient även vid icke-verbal kommunikation. Det 

kan vara svårt för patienten att själv stänga av plattan på ugnen efter att en vårdare har sagt 

till patienten. Patienten förstår inte uppmaningen. Hälsningsfraser hos patienterna finns 

kvar länge. Om patienten bemöts av ett trevligt bemötande så öppnas kommunikationen. 

Patienten har svårt för både namn på föremål och förståelse av dem. När patienten har ett 

sviktande minne så visar det sig i samband med att patienten kan upprepa sig. Patienten 

kommer inte längre ihåg att frågan ställdes nyligen (Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segesten 

& Suserude, 2003). I samband med att patienten ska utföra något så kan patienten lättare bli 

stressad om den inte kommer ihåg hur det ska göras och i vilken ordning. Det kan också vara 

svårt att minnas vad patienten redan har gjort (Aremyr & Lindell Ljunggren, 2012). 

2.8 Sjuksköterskans ansvarsområden relaterat till styrdokument 

Hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) ska utövas för att en god vård och hälsa på samma 

villkor för hela befolkningen ska kunna uppnås. Vården skall vara av god kvalitet och 

tillgodose patientens behov av trygghet inom vården samt i behandlingen. Den ska vara 

tillgänglig och bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Främja goda 

kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. Tillgodose patientens behov 

av kontinuitet och säkerhet i vården. Det är hälso- och sjukvårdens uppgift att arbeta för att 

förebygga ohälsa. 

 

Socialstyrelsen (2005) skriver att sjuksköterskan ska kunna bemöta patientens lidande samt 

sjukdomsupplevelse. Detta för att sjuksköterskan ska kunna utföra de åtgärder som krävs för 

att patienten inte ska bli lidande. Det är även viktigt att sjuksköterskan arbetar för att bevara 

patientens resurser. Sjuksköterskan ska vara säker på att patienten förstår sig på 

informationen som berättas.  

2.9 Tidigare forskning 

Kommunikationen anses vara individuell i relationen till patienter med demens, men att 

faktorer som i vilket stadie patienten befinner sig i sin sjukdom avgör hur ett samtal ska 

kunna genomföras (Jootun & McGhee , 2011). Innebörden av kommunikation som inte är 

verbal är betydelsefull mellan vårdare och patient. Ett förslag på att skapa en bättre kontakt 

med patienterna är SOLER vilket betyder att S står för att vårdaren ska (S-sitta) mitt emot 

patienten, O står för en öppen hållning, L står för att luta sig något framåt, E står för att 

upprätta en ögonkontakt och se till att hålla kvar ögonkontakten, R betyder att inge en 

avslappnad hållning. Metoden kan vara ett sätt att påbörja en kommunikation genom en 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22McGhee%2C%20Gerry%22%7C%7Csl~~rl','');
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konversation mellan patienten och sjuksköterskan. När orden saknas i en tidig debut av 

sjukdomen medför det utmaningar. Om patienten befinner sig i ett senare stadie i sin 

sjukdom så kan vårdaren behöva ändra sätt att kommunicera. Det föreligger i 

sjuksköterskans ansvarsområde att se till att underlätta kommunikationen för patienten 

(Jootun & McGhee , 2011).  

Att använda sig av empatisk nyfikenhet i kommunikationen kan vara ett sätt att skapa en 

meningsfull relation mellan vårdaren och patienten då möjligheten finns att patienten kan 

visa sina känslor. Tillit och förtroende kan möjliggöras i relationen till patienten. Patienten 

vill ha kontroll över sin upplevelse så att deras egen självbild stämmer överens med 

uppfattningen av samhällets krav och normer. Skillnaderna i uppfattningar om patientens 

agerande i förhållande till deras försämrade egna kontroll leder till att det kan skapa ett 

bristande samtal med vårdaren. När vårdare har ett öppet förhållningssätt så vill patienten 

dela med sig av sin nuvarande upplevelse oavsett om kommunikationen sker verbal eller inte 

verbal genom att lyssna empatiskt på patienten (Mcevoy & Plant, 2014).  

Vårdarens kommunikation gällande det sociala samspelet påverkar förutom patienten även 

relation till vänner, familjemedlemmar och människor som finns i patientens omgivning. 

Brister i kommunikationen som medför att patientens behov inte kan tillgodoses, patientens 

livskvalité blir nedsatt, utvecklar ilska och frustration hos patienten samt som medför ett 

motstånd till vårdandet. Anhöriga menar att den bristande kommunikationen kan vara en 

orsak till patientens aggressiva beteende vilket skulle kunna bero på en förändring i 

patientens sjukdom, frustrationen som patienten har inom sig och omgivande miljön men 

även att de anhöriga själva kan göra något fel i deras bemötande som utlöser frustration hos 

patienten. Anhöriga menar att patienternas förändrade beteende beror på inre, yttre och 

mellanmänskliga orsaker.  Enligt anhöriga så består den inre orsaken på att patienten inte 

kan förmedla sina känslor i samband med kommunikationen när den personliga 

omvårdnaden görs vilket resulterar i frustration. I den yttre orsaken så var miljön på 

avdelningen en utlösande faktor. Designen på avdelningen ansåg anhöriga vara en faktor som 

kunde främja aggression. Den mellanmänskliga orsaken kunde vara att säga något på ett sätt 

som patienten upplevde som felaktigt. Genom att använda sig av kompetensen, tilliten och 

uppmärksamheten så kan vårdare försöka att minska bristerna i kommunikationen. 

Kommunikationen har en viktig funktion i att kunna skapa en vårdmiljö där påverkan av 

störande beteenden kan minskas. Tonläget ifrån vårdaren har betydelse för vilken 

kommunikation som sker i mötet med patienten. Vårdare ska använda sig av slutna frågor, 

fråga en sak i taget, tillämpa lätta meningar, repetera orden samt tala sakta är en 

kommunikations strategi (De Vries, 2013; Duxbury, Hadi, Pulsford & Sykes, 2013). 

I samband med omvårdnadssituationer som till exempel att patienten ska bada kan det 

uppkomma beteendeförändringar som följd av bristande kommunikation. Detta innebär att 

patienten utrycker sig med verbal agitation eller genom att vara fysiskt aggressiv mot 

vårdaren. Orsaken är att det är ett sätt att försvara sig eller att det relateras till det behov som 

inte tillgodoses under badsituationen. Ett sätt att hantera dessa situationer är att ge 

patienterna psykofarmaka när de inte vill samarbeta med vårdaren och uppvisar ett fysiskt 

aggressivt beteende. Det är vanligt att patienten som visar motstånd gör det för att de har 
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vanföreställningar, delirium, depressioner och smärta (D’Hondt, Kaasalainen, Prentice & 

Schindel, 2011; Ishii, Saliba & Streim, 2010). 

Patienters förmåga att klara av att hantera förändringar och kunna behålla det som de lär sig 

om sin miljö kan vara svårt att få grepp om. Förflyttning från en plats till en annan som i 

samband med sjukhusförflyttning kan medföra ökade risker för hälsan. Det finns risk att 

utveckla förvirring, fall, inkontinens, felmedicinering och viktnedgång. Kommunikationen 

blir påverkad om inte informationen kommer ut om vilka funktioner som kan upprätthållas 

hos patienten i samband med en förflyttning (Heid-Grubman , 2013).  

Anhöriga har stor betydelse i patientens vård och bristande kontakt i kommunikationen till 

personalen kan bidra till att den anhörige saknar delaktighet i vårdandet av patienten. 

Information om patientens livshistoria kan erhållas från anhöriga till vårdaren vilket kan 

upprätthållas i en god kommunikation om en öppenhet finns. Förhållandet mellan anhöriga 

och vårdpersonalen kan brista när otillräckligt stöd finns ifrån vårdare. Anhöriga upplever att 

deras roll i patientens liv förändras. Vårdare får sköta om omvårdnaden till skillnad från 

tidigare då anhöriga fick sköta det centrala i patientens liv. Förändrade situationen för den 

anhörige över patienten tillstånd kan upplevas med blandade känslor. Vårdare kan ibland 

utesluta anhöriga ifrån information. Upplevelsen liknar de anhöriga med tre kärnområden 

där fokus består av familjeengagemang, familjecentrerad vård, samt kommunikationen. I 

familjeengagemanget så framkommer ett ökat ansvar och förändring i anhörigas roll. 

Familjecentrerad vård så handlar det om att de vill bli ihågkomna och att uppleva en känsla 

av delaktighet i vårdandet. I kommunikation kommer tillfredsställelse fram i samband med 

anhöriga och vårdare relationer samt om det erhålls en tillfredsställelse av vården (O'Shea, 

Weathers & McCarthy, 2014). 

Patienter har svårt att hitta rätt ord i samtalet så att ett innehåll kan bildas. Följden blir att 

patienterna i stället använder sig av namn (pronomen). En tidigare placering på ett boende 

blir då ett sätt att hantera den bristande förståelsen ifrån patienten i kommunikation i 

relation till omgivningen (Doyle, Medeiros, Mosby & Saunders, 2011). Om det finns en 

bristande uppmärksamhet så kan det visa sig genom att patienten i samtalet väljer att inte 

svara vårdaren. Då har samtalet inte kunnat bearbetas. Patienten kan behöva få tid på sig att 

få ge svar och det leder till tystnad. Det kan finnas skilda anledningar. En orsak kan vara 

svårigheter med språket. Vidare så anses personens namn och att uppmärksamhet i 

ögonblicket och beröring vara ett sätt att tillämpa sig av (Perkins, Whitworth & Lesser, 1998). 

 

Det kan uppstå konflikter i kommunikationen mellan anhöriga och vårdare som kan utgöra 

att relationen istället skapar en sämre kontakt. Det kan då vara ett sätt att använda sig av 

familjebiografi i kontakten mellan de båda parterna i kontakten. I familjebiografi kan 

relationen mellan anhöriga och vårdare bindas samman i anhörigas kunskap om patienten. 

Då kan anhöriga berätta om patientens liv vilket också kan öppna upp kommunikationen till 

patienten. Bakgrunden till hur patientens liv har sett ut (Gallagher, Kellett, King, McAllister 

& Moyle, 2010). 

 

Kommunikationen kan tränas genom att vårdaren tillämpar person-centrerad vård som kan 

indelas i fyra områden med namnet VIPS vilket innebär att V står för värdering av 
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människor, I står för att patienten ska få en personlig vård som är individanpassad, P står för 

personliga perspektiv samt S står för social miljö. När bristande kommunikation uppstår så 

blir också vårdare utsatta för utbrändhet vilket skulle kunna förändras om det fanns en 

positiv återkoppling från vårdare till patienten om omvårdnaden (Harwood & Passalacqua, 

2012). Det finns tre områden som anses vara av betydelse för att kunna tillämpa person-

centrerad vård. Dessa områden är patientens behov, att avhålla sig från förflyttningar i 

onödan och att ha ett system som är samordnat. Informationen kommer inte alltid ut till all 

vårdpersonal (Heid-Grubman , 2013).  

2.10 Problemformulering 

Demenssjukdomar leder vanligtvis till kommunikationssvårigheter. Patientens behov av 

hjälp under vardagen med att utföra sina behov uppkommer liksom svårigheter att använda 

sig av språket. Det uppges i tidigare forskning att människor med demenssjukdom utvecklar 

beteendeförändringar och psykiska symtom som aggressivitet till följd av bristande 

kommunikation till vårdare. Beteendeförändringar och psykiska symtom resulterar i 

motstånd mot sin omgivning 0ch behandlas med läkemedel som kan ge biverkningar. Det 

kan leda till att både personligheten och värdigheten blir hotad hos patienterna. När 

patienten vill förmedla något och inte lyckas så blir den drabbad av en utsatthet i sin existens. 

Frustration skapas om den inte blir förstådd. Kontakter till andra människor minskar. 

Anhöriga upplever att deras relation blir förändrad och att de får inta en ny roll. De får fatta 

besluten istället för som tidigare patienten själv. Sjukdomen medför ett ökat ansvar för 

anhöriga som leder till oro och stress. Anhöriga kan uppleva sjukdomen som svår. När det 

inte går att uttrycka sin önskan så innebär det att patienten kan uppleva vårdandet som 

ohälsa. Då kommer inte livsvärld och behov fram vilket leder till en nedsatt förmåga till 

konversationer, kroppsspråk och minne. Detta kommer till uttryck i samband med 

vårdandet. Sjuksköterskans ansvarsområde är att se till att underlätta för patienten med 

kommunikationen. När vårdare är medveten om patientens agerande kan livskvalité erhållas 

hos patienten i en vårdande kommunikation. Vårdare ska kunna nå fram till patienten och 

till dess anhöriga för att kunna bygga upp en relation med tillit och respekt. Genom att 

beskriva kommunikationens betydelse för att underlätta omvårdnaden för patienter som 

lever med demenssjukdom utifrån ett vårdarperspektiv så kan förhoppningsvis kunskap 

erhållas för vårdare som kan tillämpas i dagliga möten med patienten. 

3 SYFTE 

Syfte är att beskriva kommunikationens betydelse för att underlätta omvårdnaden för 

patienter som lever med demenssjukdom utifrån ett vårdarperspektiv 
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4 METOD 

Föreliggande examensarbetet tillämpar en kvalitativ metod som utgår från en beskrivande 

syntes inom det valda området. Det gör att en förståelse kan skapas utifrån upplevelser, 

förväntningar, erfarenheter samt behov som uppkommer i den kvalitativa forskningen 

(Friberg, 2012). Evans (2003) beskrivande syntes valdes som metod för att svara på 

examensarbetets syfte. I det första steget ska ett urval samlas in av vetenskapliga artiklar. 

Artiklarna söks fram i databaser som anses vara relevanta. Samtliga artiklar som valts ut ska 

vara granskade i en kvalitetsgranskning. Därefter i det andra steget ska artiklarna läsas i sin 

helhet flera gånger. Det väsentliga ur varje artikel ska sedan väljas ut. Detta utförs för att 

skapa en helhetsuppfattning. Nyckelfynden samt artiklarna som de valdes ut ifrån fick en 

siffra efter sig. I Artikelmatris bilaga C synliggörs det samt i tabell 1. I det tredje steget ska 

teman bestämmas för att sedan urskilja likheter och skillnader. Därefter så skapades 

subteman utifrån de likheter och olikheter som kom fram. Sedan i det fjärde steget så ska 

resultatet visas i en beskrivning av fenomenet genom att ge en rubrik till varje tema och 

subtema i en ny helhet.  

4.1 Urval och datainsamling 

Databaserna Cinahl plus, Discovery och PubMed användes vid sökning efter artiklar som var 

vårdvetenskapliga. Sökningarna i databaserna utfördes av följande sökord ” communication 

AND dementia AND caring”, ”Nonverbal Communication AND dementia AND health AND 

patient”, ” communication AND dementia”, ” Communication  AND dementia  AND nurse”, 

“nursing AND communication AND dementia”, ” communication and nurse staff and 

dementia”, “caregivers AND Communication Skills Training”,” communication AND 

dementia. Sökningar med trunkering utfördes med en asterisk* för att få med olika böjningar 

på sökorden på slutet av orden. Genom att avgränsa antalet träffar användes sökorden 

”Professional-Patient Relations”, ”nurses” och ”nursing”. Begränsningar som utfördes avser 

att beskriva kommunikationens betydelse för att underlätta omvårdnaden för patienter som 

lever med demenssjukdom utifrån ett vårdarperspektiv. Inklusionskriterier som har valts ut 

till urvalsprocessen var artiklar som var vårdvetenskapliga, skrivna på engelska, innefattar 

någon form av demens och kommunikation, är ett sätt att hantera de beteendeförändringar 

och psykiska symtom som kan uppstå i mötet. Exklusionskriterier var artiklar som var 

kvantitativa, artiklar som var kvantitativa och skrevs på andra språk än engelska samt 

kvalitativa artiklar som inte var skrivna på engelska och litteraturöversikter.I artrikelmatris 

bilaga A presenteras sökorden som används i examensarbetet. De artiklar som inkluderades i 

den systematiska litteraturöversikten hämtades på Cinahl plus, Discovery och Pub Med. 

Sökkritererna som användes i Cinahl plus var år ”2009-2014”, ”peer reviewed”, abstract och 

innefattar ”full text” samt skrivna på engelska eller på följande sökkriterier ”full text” och 

“peer reviewed” och var från 2009 år och uppåt.  I databasen Discovery så användes 

sökkriterierna ”peer reviewed”, ”2009-2014” eller ”full text”, ”peer reviewed” och var från år 

”2009-2014”. Sökkriterierna för PubMed var ”abstract”, ”10år”, ”full text”. Artiklarna som 

inkluderades var kvalitativa. Information som samlades in till datainsamlingen utgick från 

http://eds.a.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/eds/breadbox/search?term=AB%20dementia%2A%20AND%20AB%20music%2A&sid=d8f8abef-0399-4e8a-9a3d-d88cc2e757f9%40sessionmgr4003&vid=147
http://web.a.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/ehost/breadbox/search?term=caregivers%20AND%20Communication%20Skills%20Training&sid=066337a7-041c-4994-9444-4386177d72fd%40sessionmgr4003&vid=18
http://eds.a.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/eds/breadbox/search?term=communication&sid=d489343c-b9cc-4b90-972e-1394ae3c7a6d%40sessionmgr4005&vid=106
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examensarbetet syfte. De artiklar som kom fram när sökning utfördes i databasen lästes i en 

sammanfattning och i abstractet till en början. Om artiklarna ansågs innehålla något som 

kunde vara kopplade till examensarbetets syfte att använda sig av i resultatet så laddades de 

ner för att sedan läsas i fulltext. När artiklarna kunde läsas i fulltext så skapades en helhet av 

artikelns innehåll. Granskningsmallen som användes, se bilaga B.  

4.2 Genomförande och dataanalys  

I dataanalysen användes Evans (2003) beskrivande syntes.  Artiklarna söktes fram i 

databaser som ansågs vara relevanta för ämnet och uppfyllde studiernas inklusionskriterier. 

Artiklarnas kvalité granskades i bilaga B. Nyckelfynd analyserades fram utifrån 

examensarbetets syfte. Artiklarna lästes först i en sammanfattning (abstract).  

 

I det andra steget lästes artiklarna i sin helhet flera gånger och det viktigaste resultaten 

urskiljdes som fanns i varje artikels resultat. Detta utfördes för att skapa en helhetsbild över 

studierna. Nyckelfynden samt artiklarna som valdes ut fick en siffra efter sig. När varje 

nyckelfynd hade en siffra så underlättade de arbetet med att hålla isär artiklarna. Det 

utfördes en lista i datorn över samtliga resultat var för sig i ett dokument. 

I det tredje steget skulle teman bestämmas för att sedan urskilja likheter och skillnader. 

Därefter så skapades subteman utifrån de likheter och olikheter som kom fram. Sedan i det 

fjärde steget så skulle resultatet visas i en beskrivning av fenomenet genom att ge en rubrik 

till varje tema och subtema.  

Det framkom två huvudteman och fyra subteman. I tabell 1 återfinns exempel på nyckelord, 

subtema och tema som har framkommit. 
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Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, subtema och tema 

 

Nyckelfynd Subtema Tema 
”I think you learn as you go along, and that´s the way it 
is… you have to get the whole validation thing into your 
heart and your brain. They have to go hand-in-hand so 
that you show and speak the same language, somehow. 
It takes many years to work this into your system. It 
does. It´s something you have to practise and practise 
and try… “(8) 
 
“I experienced one resident who was very demented 
and was really good one week, walking around,  a bit 
unsteady on his feet and then one time he got sick and 
he was in bed for a couple of weeks, and I knew it 
wasn´t him, I knew there was something else 
happening to him… And when I asked him I said `just 
show me´ he looked up and he couldn`t understand, 
he probably could feel something was wrong, or he 
may have had a headache, he probably did but he 
couldn`t  express it. And a couple of weeks later he 
went up to hospital and he had a brain haemorrhage.” 
(6)   
 
“Sometimes I wonder what are the meanings of their 
postures or behaviour” (4) 
 
“Shall we put on this beautiful skirt? At the same time, 
the caregiver buttons the skirt around the persons with 
dementia´s waist while posing the question. The 
patient answered with eeeh (sounding confused). 
Stands still and looks at the caregiver” (5) 

Att använda samma 
språk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kroppsspråk från 
patienten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Icke verbal 
kommunikation 

 

4.3 Etiska överväganden 

När det gäller de etiska överväganden så anser Forsberg och Wengström (2013) att det ska 

genomföras innan en litteraturöversikt sätts igång. Det innefattas av urvalet samt 

resultatpresentationen. Artiklarna som har använts hade ett etiskt godkännande från den 

etiska kommittén. Till examensarbetet har därför artiklar som är godkända och granskade 

använts samt att artiklarna tar hänsyn till etiska övervägandena i forskningen. Genom att 

använda originalspråk på citat undviks misstolkningar av texter. Inga etiska problem har 

uppkommit i examensarbetet.  
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5 RESULTAT 

Resultatet redovisar två teman och fyra subteman vilka ska beskriva kommunikationens 

betydelse för att underlätta omvårdnaden för patienter som lever med demenssjukdom 

utifrån ett vårdarperspektiv 

 

Tabell 2. Teman och subteman 

 Verbal kommunikation 

Att använda sin röst 

Att förstå patienten 

 Icke verbal kommunikation 

Att använda samma språk 

Kroppsspråk från patienten  

 

5.1 Verbal kommunikation 

Vårdare kan i temat verbal kommunikation utöva kommunikationen genom att använda sig 

av sin röst i omvårdnaden och genom att tillämpa sig av språket förstå patientens behov. 

Resultatet visar på vikten av kännedom av det egna agerandet mot patienten i mötet samt att 

grunden till en relation inte kan byggas upp om inte tiden finns för att vägleda så väl 

patienten som anhöriga i patientens närhet. 

5.1.1 Att använda sin röst 

Vårdare kunde i verbala kommunikationen använda sig av rösten genom att sjunga för 

patienten eller tillsammans med patienten i samband med påklädningssituationer. När de 

sjöng låtar till patienten framkom det gensvar från patienten i form av en aktiv medverkan. 

Bemötandet av deras agerande skiljde sig beroende på om de fick något svar eller inte ifrån 

patienten. Om de fick svar så uppmärksammades patienten med ögonkontakt. När de istället 

är närvarande i relationen och inte gick iväg så kunde det utgöra ett välbefinnande hos 

patienten i vårdandet. Patienten blev lugnare och öppnare i deras ömsesidiga möte samtidigt 

som patienten fick möjlighet till att få vara sårbar. Relationen som skapades bidrog till att 

patienten lyssnade på vad som sades på ett aktivt sätt. Detta möjliggjorde att skapa en känsla 

av trygghet för patienten så att den upplevde sig som viktig samtidigt som det öppnade upp 

för att patientens realisering av känslor (Brown, Ekman, & Götell, 2009; Emami, Engström, 

Götell & Hammar, 2011. I ett samtal påvisas följsamheten genom ” Do you want to wash 

yourself, caregivers asks in a friendly voice. Where? Patient wonders and laughs with 

uncertainty. My face or…? She wonders, hesitatingly. Yes, caregivers reassures in a friendly 

way” (Brown, Ekman & Götell, 2009, s. 426). 
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Förhållningssättet elderspeak till patienten kan upplevas som nedlåtande och därför kan det 

vara bättre att använda sig av normalt tal istället. Det utfördes i samband med vanliga 

omvårdnadssituationer som exempel munvård genom att använda sig av korta fraser och tala 

sakta (Gajewski, Herman, Williams & Wilson, 2009). Elderspeak kan också visa sig genom 

att uttala “Are we ready for our bath ?” (s. 2). Det förekom att i de flesta fallen att utövandet 

av elderspeak inträffade när vårdare upplevde att patienten inte klarade att fatta egna beslut 

eller blev bemötta med motstånd. När vårdaren bekräftar patienten i kommunikationen i 

vårdandet så kan patienten känna sig mer självständig och inte bli tilltalad som ett barn 

(Gajewski, Herman, Williams & Wilson, 2009; Hsieh, Wang & Wang, 2013).  

Upplevelser av användandet av validationsmetoden kan framkalla en bättre relation till 

patienten när vårdaren vågar närma sig patienten på ett personligare plan i 

kommunikationen och samtidigt möta patientens känslor (Hansebo, Norberg & Söderlund, 

2011). ”It´s much better to validate with them and let them think what´s in their mind is real 

than to disillusion them. They are happier in their little world…” (Tuckett, 2012, s.13). När 

användandet av validation (kommunikationsmetod) utövades av vårdare så kunde de bemöta 

patienten i en gemensam tidpunkt där patienten var i fokus. Denna metod kunde antingen 

vara meningsfull eller inte alls ha någon effekt i mötet med patienten. Validation ansåg 

vårdare vara ett hjälpmedel i kommunikationen som öppnade upp för något som utfördes 

tillsammans. Sättet att konfrontera patienten visade på respekt för integritet och existens 

samt till en större kännedom om patientens liv. Vidare ansågs att när vårdare kunde bemöta 

patienten så kunde också möjligheten för patienten att få uttrycka sina känslor visas genom 

att ställa frågor och sätta sig in i patientens situation. Vårdare ansåg att validation tog tid att 

lära sig. Dessutom medförde detta att vårdaren inte upplevde samma rädsla vid bemötandet 

på grund av okunskap i vilken kommunikationsmetod som kunde utövas. De kunde på så vis 

möta patientens situation genom att bekräfta patientens behov genom att stanna kvar. 

Genom vårdarens agerande så ändrade patienterna sitt agerande och blev gladare samt 

öppnare (Hansebo m.fl., 2011; Tuckett, 2012).  

Samtalet mellan vårdare och patienten underlättades av hur mycket tid vårdaren har i mötet. 

När det var paus så kunde det upplevas obekvämt för båda i kommunikationen. Det 

förväntades också att det var vårdaren som skulle fortsätta samtalet. När tid kunde skapas 

uppkom en värdighet i relationen. Tillfällen då inget svar gavs så kunde ett sätt att fortsätta 

samtalet vara genom vägledningen genom att inleda med “That’s alright; what can you tell 

me about …?” (Beuscher, Grando, 2009, s.5). Vårdare behöver även vägleda anhöriga i 

omvårdnaden av patienten. När kommunikationen finns tillgänglig i ett samtal vet båda 

parter lika mycket om varandra och det som vårdare trodde att de anhöriga kände till visar 

sig saknas. Detta visar sig vid ”…The family needs good communication from their point of 

view and the staff`s point of view, so they know what`s  going on… It`s a two-way process, 

because they tell us about their past, filling in the gaps, as well…” (Chang, Daly, Easterbrook, 

Hancock, Harrison,  Johnson, & Noel, 2009, s. 471). Vårdaren försöker vägleda hur patienten 

ska upphöra med ett visst beteende. Vägledningen kan dock misslyckas om patienten saknar 

språkförmåga. Reminiscensen kan användas av vårdare för att få en uppfattning om 

patientens bakgrund. När tankar kom fram i samtalet så gav det en möjlighet att få fram det 
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genom minnen. Då kunde de bli bemötta av en klarare röst (Beuscher & Grando, 2009; 

Brown m.fl., 2009; Chang m.fl., 2009). 

5.1.2 Att förstå patienten 

Språkförmågan är avgörande i kommunikationen i dialogen och det visar sig genom ”No 

matter what I said to him, he wouldn´t stop his behavoir, he just wondered around and 

continuously made noise; nurse F” (Hsieh, Wang & Wang, 2013, s. 101). 

Verklighetsuppfattningen kan skilja sig mellan patient och vårdare inom demensvården. 

Vilket innebär att vårdare kan tvingas uttrycka sig på ett sådant sätt att de glider på 

sanningen för att uppnå välbefinnande hos patienten. Konsekvensen kan innebära 

upplevelser av att patienten befinner sig på en annan plats än i nutiden. Då väljer vårdare att 

inte gå in och tillrättavisa patientens upplevelse för att den anses vara sanning för patienten. 

Följden av deras agerande blir att patienten inte blir utåtagerande utan tillmötesgående och 

finner ett lugn i situationen (Hsieh, Wang & Wang, 2013; Tuckett, 2012) 

En förbättrad kommunikation är en förutsättning för att kunna fastställa patientens behov i 

tidigt stadium för att kunna sätta upp individuella mål i patientens omvårdnad. Vårdare kan 

träna på att sätta upp mål genom att diskutera olika scenarier för att kunna vara förberedd 

att möta patienten men också anhörigas önskemål. Genom förståelsen av patientens 

situation kan vårdare upptäcka den bakomliggande orsaken till patientens beteende så att en 

eventuell sjukdom kan synliggöras. Den personliga kompentensen påverkar hur 

förhållningen är emot patienten, men det framkommer att metoder och tillvägagångssätt inte 

klaras av att utföras separat utan måste utövas tillsammans (Beuscher & Grando, 2009; 

Chang m.fl., 2009; Franzmann, Haberstroh, Krause, Neumeyer & Pantel, 2011). Det beskrivs 

som ”I don´t understand what he means, don´t know what he needs. He makes some noise 

but… I cannot help him” (Hsieh m.fl., 2013, s. 102). Det handlar om att kunna finnas där för 

patienten här och nu, lyssna, beröring samt att det är patientens behov som ska prioriteras 

och de egna behoven ska åsidosättas. Då kan patientens historia om sitt liv komma fram. 

Relationen kan förbättras när vårdaren kan jämföra med hur den var innan den blev sjuk 

(Chang m.fl., 2009; Hansebo m.fl., 2011; Hsieh m.fl., 2013;). 

Mötet med patienten behöver genomföras med förberedelse av frågor som patienten förstår 

innebörden av. Faktorer som har betydelse för att öppna upp för att förbättra 

kommunikationen är att se till att tillämpa ord som patienten använder sig av och att erbjuda 

hjälp om patienten kommer av sig och i samband med minnesförluster kunna komma med 

ledtrådar. Genom att vårdare återkopplar samtal som tidigare har förekommit så kan 

påverkan på uppmärksamheten komma fram. Vårdaren ska inte gå in och korrigera 

patientens val av ord. Relationen främjas av ett leende som gensvar från vårdare. Då kan 

patienten bli mer delaktig i kommunikationen, men vårdare måste förstå patienten för att 

kunna se signaler på hur patienten känner sig. Kommunikationsstrategier är formade 

individuellt för vårdare och ett sätt kan vara genom FOCUSED. Där vårdaren avläser 

patientens ansikte, orientering, kontinuitet, upprepar och kommer med förslag på ord, ger 

struktur genom att ge chansen för patienten att ge ett svar, utbyte av ett normalt 
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samtalsämne och genom att inte använda svåra ord i dialogen (Beuscher & Grando,  2009; 

Franzmann m.fl., 2011).  

Under morgonvården öppnades möjligheten för vårdare och patienten att utöva en verbal 

kommunikation när musik spelades i bakgrunden. Genom att vårdare använda sig av 

musiken som anhöriga hade berättat att patienten tyckte om i utövandet av ordinarie 

vårdsituation så kunde patienten lättare delta. Lekfullheten i vårdandet öppnade upp för 

patientens känslor och humor i samband med musiken. Den visade också ett engagemang 

mot patienten. När vårdare spelade bakgrundsmusik under omvårdnaden på morgonen så 

ökade möjligheten till att patienten kunde uttrycka sig verbalt. Patienten kunde helt plötsligt 

börja säga något till vårdaren (Brown m.fl., 2009; Emami m.fl., 2011).  

5.2 Icke verbal kommunikation 

I temat icke-verbal kommunikation kan vårdare bemöta patienter som har nedsatt 

talförmåga vilket kan framkalla känslor hos patienten när ett möjliggörande möte kan skapas 

på lika villkor. Meddelanden som patienten vill förmedla består av upprepningar. Vårdarna 

upplevde svårigheter med sitt möte med patienten då de kunde uppträda på ett aggressivt 

sätt. De visste inte hur de kunde få patienten att bli lugnare. Vårdarna kände sig rädda och 

blev maktlösa inför patientens beteende och ansåg att det var viktigt att ge möjlighet till att 

visa bekräftelse till patienten oavsett om det handlade om saker som vårdaren redan kände 

till eller om det handlade om känslor. Bemötande kunde visa sig genom att antingen använda 

sig av strukturerade eller ostrukturerade samtal, men att samtalet kan underlättas om ett 

kommunikationshjälpmedel finns att använda sig av. Generellt innebär inte att hjälpmedlet 

automatiskt fungerar utan det kräver att vårdare sedan tillämpar sina nya kunskaper i 

omvårdnaden. Vikten av att vårdare använder sig av samma språk och kan avläsa patientens 

kroppsgester blir centralt i den icke verbala kommunikation.  

5.2.1 Att använda samma språk 

När verbala förmågan att uttrycka sig är nedsatt hos patienten så blir det svårare för vårdaren 

att förstå sig på det patienten vill uttrycka. Då blir vårdaren istället bemött av 

beteendeförändringar ifrån patienterna (Hsieh m.fl., 2013).  

 I think you learn as you go along, and that´s the way it is… you have to get the whole validation 

 thing into your heart and your brain. They have to go hand-in-hand so that you show and 

 speak the same language, somehow. It takes many years to work this into your system. It does. 

 It´s something you have to practise and practise and try… (Hansebo, Norberg & Söderlund, 

 2011, s.582) 

Vårdaren kan genom att öva på att tala samma språk i kommunikationsmetoder få kontakt 

med patienten i ett här och nu perspektiv. När patienten fick följdfrågor så skapades en 

närmare kontakt (Hansebo m.fl., 2011; Hsieh m.fl., 2013).  
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Vårdaren försöker att hitta en väg till patienten även om patienten inte är mottaglig för 

kommunikationen. Bemötandet kan visa sig genom att patienten upprepar sig. När 

patienterna inte minns svaret så upprepar patienten sitt beteende. Språket kan uttryckas på 

ett sätt så att patienten inte förstår vad vårdaren försöker att förmedla. När båda tillämpar 

samma språk bildas en förståelse och det dolda behovet kan tydliggöras. Det skapade 

frustration när inte förståelse fanns av vad patienten vill berätta (Chang m.fl., 2009; Hsieh 

m.fl., 2013).  

5.2.2 Kroppsspråk från patienten 

Resultatet visar på att vårdare får olika respons av patienten beroende på hur frågor ställs till 

patienten i morgonvårdssituationer. Vårdare använder sig av frågor som kan bestå av ett 

konstaterande direkt till patienten eller uppges som en fråga som patienten väntas besvara. 

Vårdare behöver få återkoppling av patienten, men patienten har svårt att uttrycka sig 

känslomässigt tillbaka till vårdare vilket visar sig när vårdare blir bemött av kroppgester 

(Beuscher & Grando, 2009; Cox, Gray, Murphy, van Achterberg, Wyke, 2010; Emami m.fl., 

2011; Hsieh m.fl., 2013).” Sometimes I wonder what are the meanings of their postures or 

behavior ?”. (Hsieh, m.fl. 2013, s. 102) Vårdaren kan inte alltid tillgodose patientens behov 

när avsaknad av den verbala kommunikationen föreligger. Ibland kunde patienten visa 

motstånd oavsett om intuitionen från början var god. Det kunde svaras med ett skrikande 

eller med en total tystnad (Emami m.fl., 2011). 

 Shall we put on this beautiful skirt? At the same time, the caregiver buttons the skirt 

 around the persons with dementia´s waist while posing the question. The patient 

 answered with eeeh (sounding confused). Stands still and looks at the caregiver (s.163). 

Genom vårdarens uppträdande kan patienten avläsa vårdarens reaktion i tystnaden. Vilket 

visar sig i samband när patienten plötsligt uttrycker sig med ett gensvar (Emami m.fl., 2011).  

 ”I didn´t say anything to this resident anything, and he picked up ´You´re angry-I hadn´t said 

 anything… And he has dementia? Yes. So he knows…So, it´s very strange and it´s  just 

 uncanny how they pick up on things” (Tuckett , 2012, s. 11). 

I TANDEM modellen som är ett träningsprogram för att hjälpa kommunikationen mellan 

vårdare och patienter så utfördes det i fyra steg. Tandem modellen kan användas som ett stöd 

i vårdarens arbete. Det första steget var att en information kommer till patienter först när en 

presentation utförs i samband med en daglig aktivitet. Modellen beskriver betydelsen av att 

vårdaren bevarar patientens förmågor. Vårdare kan genom att stärka patientens förmågor 

underlätta patientens vardag. Ögonkontakt är ett sätt för vårdare att skapa en kontakt med 

patienten, men omgivningsfaktorer kan påverka patientens mottaglighet av informationen. 

Om uppmärksamhet kan skapas till patienten så har kommunikationen lyckats komma fram 

till patienten vilket är steg två. När patienten inte kan uppmärksamma vårdaren så 

misslyckas kommunikationen och då kan inte en fortsatt kommunikation främjas. 

Följsamheten från patientens sida efter information avgör sedan om innehållet har begripits 

eller inte av patienten. I det tredje steget så visades om informationen blev förstådd av 

patienten. Förståelsen kunde bli påverkad av sjukdomen som kunde göra att det blir svårare 
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att förstå avancerade arbetsuppgifter som att duka så istället så uppmanades patienten till att 

ta fram tallrikar. Fjärde steget bestod av att patienten kunde minnas den information som 

vårdare hade instruerat (Franzmann m.fl., 2011). 

Talking Mats är ett sätt för vårdare att använda sig av i samtal med patienten som har 

påverkan på beteendet. Då vårdare använde sig av bilder som föreställde olika symboler 

kunna patienterna peka ut vilken symbol som representerade deras känsla för tillfället. 

Bilderna kunde föreställa ämnen, valmöjligheter till varje bild samt uttrycka patientens 

känslomässiga tillstånd. Genom bilderna kunde till exempel vårdare få en uppfattning om 

patienten var lycklig eller inte. Öppna frågor var ett sätt att kunna bemöta patienten utan att 

påverka patientens egna känslor (Cox m.fl., 2010). 

När patient som var i sen fas av sin demenssjukdom inte kunde medverka i 

kommunikationen så blev det svårare för vårdare att avläsa patientens bakomliggande 

symtom. Vårdarens kunskap om orsaker till patientens symtom och agerande kunde saknas 

(Chang m.fl., 2009).  

I experienced one resident who was very demented and was really good one week, walking 

 around,  a bit unsteady on his feet and then one time he got sick and he was in bed for a couple 

of weeks, and I knew it wasn´t him, I knew there was something else happening to him… And 

when I asked him I said `just show me´ he looked up and he couldn`t understand, he probably 

could feel something was wrong, or he may have had a headache, he probably did but he 

couldn`t  express it. And a couple of weeks later he went up to hospital and he had a brain 

haemorrhage (s. 470).   

Bedömningarna på patientens beteende utfördes genom kontakten med anhöriga. 

Informationen som kan uppkomma i kontakten från anhöriga är viktig för att skapa en 

förståelse för familjen om vad som händer med patienten men även till medarbetarna för att 

inga oklarheter ska uppstå. De kunde uppleva att frågor som handlade om behandling ifrån 

anhöriga om patienten var besvärliga och de möttes av att anhöriga upplevde att de saknade 

information. Grunden till bristen var att de inte kunde fråga patienten själv, men även för att 

undvika konfrontationer (Chang m.fl., 2009; Tuckett , 2012).  

 

5.3 Resultatsammanfattning 

Resultatet visar på vikten av att vårdare har kännedom om patientens situation och är 

medveten om konsekvensen av sitt förhållningssätt mot patienten. Genom att utöva en 

kommunikationsstrategi så kan vårdare skapa en tryggare kontakt till patienten. 

Omgivningen kan skapa brister i kommunikationen och utövandet av 

kommunikationsstrategier tar tid. Vårdare kan använda sig av bilder för patienter som har 

nedsatt verbal kommunikation. Sång och musik är andra metoder som vårdaren öppnar upp 

kontakten till patienten vilket också framkallar känslor hos patienten tillsammans med 

humor i samband med dagliga omvårdnaden. När kommunikationen brister så blir patienten 
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utåtagerande och upplevelser av missförstånd uppkommer riktade till vårdaren. Genom att 

vårdaren är medveten om patientens resurser och inte fokuserar på brister så kan vårdarens 

egen förmåga att utveckla en kommunikationsstrategi som fungerar specifikt för vårdaren 

utformas. Grunden är att skapa en förståelse och uppmärksamhet hos patienten. Då kan 

information framföras ifrån vårdaren mot patienten i olika situationer i omvårdnaden.  

6 DISKUSSION 

Följande avsnitt kommer närmare att belysa: resultatdiskussion, metoddiskussion, 

etikdiskussion, slutsats och förslag på fortsatt forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visar i första temat, Verbal kommunikation, där vårdarens förmåga att använda 

sin röst och att förstå patienten öppnar upp för ett samtal. I resultatet framkommer att 

kommunikationen kan utövas på ett lekfullt, kreativt sätt och där patientens önskemål står i 

fokus genom att vårdaren sjunger låtar tillsammans med patienten. Vidare visar resultatet på 

att kommunikationen skapar en vårdrelation till patienten när vårdaren är närvarande i 

situationen och att trygghet skapas i relationen. Vilket skulle kunna utföras om vårdaren 

visar bekräftelse till patienten i mötet med patienten. Genom att utföra enklare aktiviteter 

tillsammans med patienten och att använda ögonkontakt i mötet till patienten, uppmuntra 

patienten när det går bra så ökar möjligheten för att kunna kommunicera. Tidigare forskning 

menar att vårdmiljön också påverkar patienten. Om vårdaren ordnar så att patienten får 

informationen och har förstått innebörden så kan förvirring och andra symtom undvikas som 

utvecklar ett onödigt lidande för patienten (Duxbury, Hadi, Pulsford & Sykes, 2013). Liksom 

Eriksson (2002) framhåller också att genom lekande sker lärandet i en utveckling men menar 

att också tillfredsställelse och tilliten kommer fram i utövandet. Vidare relateras lekandet till 

att utlösa människans kreativa sida, prövningen, övningen samt lusten till att utföra något 

och önskningar.  

Resultatet visar att beroende på hur rösten används mot patienten så kan patienten uppleva 

tonläget som nedlåtande och därför ska elderspeak inte tillämpas i vårdandet. I resultatet så 

framgår att vårdaren istället ska använda sig av det vanliga tonläget för att se till att 

patientens autonomi upprätthålls och att patientens kunskaper inte underskattas i samtalet. 

Genom att vårdare tillåter patienten i samtalet att få möjlighet att besvara och undvika 

pauser så upplever vårdare att patienterna främjar ett välbefinnande. Tidigare forskning 

anser rösten också vara beroende av vilket tonläge som vårdaren har till patienten så styr det 

också om patienten är villig att ta emot omvårdnaden eller inte. Enligt tidigare forskning så 

relateras rösten till att vara ett sätt för vårdaren att kunna utöva makt mot patienten (De 

Vries, 2013). 
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Resultatet visar vikten av att tala sakta och använda sig av korta fraser är något som används 

inom elderspeak vilket ska undvikas. Vårdare ska använda sig av slutna frågor, fråga en sak i 

taget, tillämpa lätta meningar, repetera orden samt tala normalt. I resultatet framkom att 

tiden är en betydande faktor när det gäller kommunikationen mellan vårdaren och patienten 

vilket visar sig i att vårdaren förväntas vara personen som leder samtalet men också avgöra 

vilken återkoppling som patienten ger tillbaka till vårdaren. Vårdare behöver ge mer tid till 

patienten som därigenom får möjlighet att sätta ord på sin situation. Resultatet visar att 

validationen anses vara ett sätt att få en närmare kontakt till patienten genom att vara 

närvarande i en gemensam tidpunkt där vårdaren skapar en personlig kontakt till patienten 

tillsammans med ett öppet förhållningssätt. Röstens betydelse öppnar upp för en relation där 

patienten delar med sig av livserfarenheter, känner sig viktiga och en känsla av att någon har 

tid att lyssna på patienten. Tidigare forskning visar att ett öppet förhållningssätt kan skapas i 

en meningsfull relation där känslorna hos patienten framkallas i en empatisk nyfikenhet 

vilket baseras på att patienten ska få tillit och förtroende, men också att patienten vill ha egen 

kontroll över sin situation och sin egen självbild (Mcevoy & Plant, 2014). Enligt Hälso-och 

sjukvårdslagen (1982:763) så betonas vikten av att kunna upprätthålla goda kontakter mellan 

patienten och den professionella vårdaren för att kunna se till att både patienten får sina 

behov tillgodosedda och en trygg relation.  

Resultatet visar att vårdare behöver kännedom om patientens bakgrund för att kunna fatta 

viktiga omvårdnadsbeslut om patienters individuella omvårdnadsmål, vilket kan utföras 

genom att vårdaren låter sig bli berörd av patientens situation. Resultatet visar att kunskaper 

om ökad kännedom om patientens tillstånd även skulle kunna öka möjligheterna för att 

anhöriga blev informerade när eventuella frågor uppkommer. Genom att undvika ett för svårt 

språk kan vårdaren få patienten att förstå innebörden av informationen som vårdaren vill 

förmedla till patienten, men också via en kommunikationsstrategi som exempel FOCUSED. I 

resultatet framkom att kommunikation kan stärkas om signaler kunde avläsas på patienten 

och genom att inte korrigera patientens val av ord så kunde patienten uppleva ett lugn i 

mötet och patientens önskan komma fram. Liksom Fredriksson (2012) menar att det visar på 

att relationen mellan de båda grundar sig på en samhörighet i utbytet av kunskaper. Den 

relationella kommunikationen visar sig genom att det uppstår en samhörighet mellan 

vårdare och patient. Tidigare forskning visar på att vårdare ska kunna vägleda anhöriga i 

patientens omvårdnadssituation och vikten av kontakten till patientens anhöriga och vänner 

för att kommunikationen ska kunna upprätthållas och patientens behov ska kunna 

tillgodoses i samspelet (Duxbury, Hadi, Pulsford & Sykes, 2013). Socialstyrelsen (2005) 

skriver att vårdare ska kunna bemöta patientens lidande samt sjukdomsupplevelse. 

Resultatet visar att vårdare behöver arbeta för att bevara patientens förmågor vilket utövas i 

kommunikation. Tidigare forskning visar på att vårdaren får även information om patientens 

livshistoria ifrån anhöriga samtidigt som om kommunikationen brister så uppstår ingen 

delaktighet mellan vårdare och anhöriga (O'Shea, Weathers, McCarthy, 2014).  

I andra temat ur resultatet, Icke verbal kommunikation betonas vikten av att vårdare har 

förmåga att kunna läsa av patientens kroppsgester och kunna bekräfta patientens känslor. 

Resultatet visar på att vårdare kan genom att träna på olika kommunikationsstrategier som 

TANDEM eller med hjälpmedel som Talking Mats i sitt utövande komma närmare patienten. 
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Genom att använda sig av bilder som visar på olika symboler så kan patienten lättare besvara 

vårdarens fråga efter sin egna individuella förmåga. Om vårdare använder sig av ett språk 

som patienten känner sig bekväm med och är medveten om patientens bristande 

minnesförmåga kan en kommunikation möjliggöras med utebliven beteendeförändring ifrån 

patienten till vårdaren. Liksom Fredriksson (2012) relaterar till att patientens 

lidandeberättelse kan skapas om patienten kan få möjlighet till att uttrycka sitt lidande. 

Tidigare forskning visar att vårdare kan utöva en individanpassad vård när vårdare använder 

sig av VIPS-modellen då vårdare visar hänsyn till patienten genom att utgå från patientens 

värdering, miljö och personliga perspektiv (Harwood & Passalacqua, 2012). Min uppfattning 

är att när vårdaren känner till patientens förståelse för informationen som ska ges i 

omvårdnadssituationen samtidigt som när vårdare bemöts av upprepning från patienten att 

vårdaren då ska ändra sitt sätt att formulera sig på. Genom att vårdaren ändrar sitt sätt att 

formulera sig på och ger uppmuntran till patienten så kan upplevelsen av respekt skapas, 

men att hitta rätt kommunikationsstrategi för vårdare kan vara känslomässigt ansträngande, 

vara tidskrävande, men också vara ett sätt att komma patienten närmare i en professionell 

förhållning. När vårdaren beaktar vilken nivå patienten befinner sig i sin sjukdom och vilka 

resurser patienten har att använda sig av så ökar möjligheteten att tillgodose bakgrunden till 

varför patienten uppför sig på ett visst sätt.  

Resultatet visar på att vårdaren behöver visa sin uppmärksamhet till patienten genom att 

vara närvarande i kommunikationen. I tidigare forskning framhålls också att 

kommunikationsmetoden SOLER är ett sätt för vårdare att kunna möta patienten. SOLER 

vilket innebär att vårdaren ska sitta mitt emot patienten, står för en öppen hållning, står för 

att luta sig något framåt, står för att upprätta en ögonkontakt och se till att hålla kvar 

ögonkontakten samt vilket betyder att inge en avslappnad hållning. Vilket skulle kunna 

genomföras om vårdare vill lära känna patienten som person och avläser patientens beteende 

genom patientens kroppsspråk (Jootun & McGhee, 2011).  

I resultatet så framkom att vårdare kunde skapa bedömningar över patienters vård genom 

kontakt med anhöriga vilket innebär att inte patienten alltid är delaktig i omvårdnaden. 

Vilket kan skapa en konflikt i etisk kommunikation. Då balansen mellan strävan av att 

vårdaren vill uppnå gott för patienten inte är jämlik med patientens rätt att själv bestämma 

över sin situation enligt Fredriksson (2003). Tidigare forskning menar att vårdare kan 

komma närmare anhöriga när en familjebiografi kan upprättas. Genom att patientens 

livshistoria kan komma fram och vårdaren får en utökad kunskap om hur patientens liv har 

sett ut. Vilket visar på att missförstånd skulle kunna skapas om inte vårdaren känner till 

bakgrunden till varför patienten uppträder på ett visst sätt i omvårdnaden (Gallagher, Kellett, 

King, McAllister & Moyle, 2010). 

Resultatet visar på betydelsen av att vårdare använder sig av öppna frågor till patienter som 

saknade talförmåga, men att patienterna hade olika svårt att besvara vårdaren. Tidigare 

forskning visar på att vårdare blir bemötta av patienter som är utåtagerande och för att 

förhindra uppträdandet så används psykofarmaka vid omvårdnadssituationer som till 

exempel badning, men relateras till att det kan vara ett sätt för patienten att försvara sig som 

följd av ett behov som inte har kunnat tillgodoses (D’Hondt, Kaasalainen, Prentice & 

Schindel, 2011). Forskningen visar också på att vårdare använder sig av psykofarmaka och 
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ger en tillfällig lösning att hantera beteendeförändringarna som patienten har, men om 

vårdare vågar stanna kvar i situationen istället som resultatet visar på och möta patientens 

beteende så kan agerande hos patienten hävas. Min uppfattning är att vårdaren behöver 

beakta att patienter som har minnessvårigheter och svårt med att uttrycka sig får svårare att 

förstå information och frågor som ställs.  

Resultatet i examensarbetet visar på vikten av att vårdare skapar en förståelse hos patienter i 

samband med utövandet av kommunikationen vilket också Fredriksson (2012) anser att den 

emotionella kommunikationen kan utgöra ett stöd för patienten. Tidigare forskning 

konstaterar att anhöriga relaterar patientens beteende på att vara inre, yttre och 

mellanmänskliga faktorer vilket visar på att vårdare behöver vara medveten om sitt eget 

förhållningssätt mot patienten för att kunna förhindra missförstånd. Omgivande miljön på 

avdelningen kan också skapa en vårdmiljö med en god kommunikation om hänsyn av 

vårdare sker på störande ljud i patientens närmiljö. När miljön beaktas kan aggression 

förhindras ifrån patienten till vårdaren. Fredriksson (2012) menar att kommunikation 

innebär att utföra val, kräver beslutsfattande och att tillhandahålla patienten vilket då ger 

upphov till patienten att få berätta om sin sjukdom. Samtidigt som patienten vill bestämma 

över sitt eget liv och vårdare vill patienten väl. Genom att vårdare tillämpar en personlig 

kontakt med patienten utifrån ett personcentrerat förhållningssätt där varje patients värde 

och integritet respekteras så kan en öppenhet skapas i relationen. Då tryggheten utgör en bas 

för vårdare och genom att följa patienten genom ögonkontakten och ansiktsgester så får 

vårdaren mycket information om patientens upplevelse. När patienten får tid att besvara med 

ett enkelt ord så känner patienten sig delaktig i vårdandet.  

6.2 Metoddiskussion 

Den beskrivande kvalitativa syntesen utgick utifrån Evans (2003) och låg till grund för 

datainsamling och analys. Det kan påverka om det som beskrivs ger en rättvisande bild eller 

inte. Det finns också svagheteter genom att sammanfattningen som samlas in kan inneha 

brister i hur processen har utförts. Styrkor med Evans metod är att tabeller kan användas för 

att visa på hur resultatet blev för att få fram en överskådligblick över helheten över 

litteraturöversikten på redan förekommande material. Detta för att läsaren ska få se helheten 

och kan skapa en jämförelse mellan material som framkommit i resultatet i relation till 

författarens egna uppfattningar. Om det hade funnits fler kvantitativa artiklar hade en 

kvantitativ studie kunnat utföras. Då hade en jämförelse kunnat ske samtidigt som 

säkerheten ökar och slumpen minskar i studiernas resultat över t.ex. en viss period. Styrkor 

med den kvalitativa studien är att ett mönster kan skapas av de fynd som finns och kan skapa 

en förståelse i en helhetsbild över ett fenomen. I examensarbetet har artiklar från 

databaserna Discovery och Cinahl plus använts och de var högst fem år gamla, vilket gjorde 

att en del intressanta artiklar exkluderades för att de var för gamla. Detta för att kunskaper 

förändras med tiden och det är viktigt att det senaste inom området kommer fram. Det fanns 

artiklar om kommunikationsmetoder och demens som också var vårdvetenskapliga men för 

gamla så exkluderades även de.  I databaserna Discovery uppkom det en hel del om 

tidskrifter som handlade om annat än det som svarade på syftet. Discovery valdes som en 
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sökmotor då det är en samlad databas för flera databaser därför ansågs den kunna ge en bred 

sökning inom området samtidigt som det var vårdvetenskapligt. Anledningen till att Cinahl 

Plus valdes som databas är att det anses utgå ifrån det vårdvetenskapliga perspektivet. De 

vetenskapliga artiklar som har använts i den systematiska litteraturstudien bidrar alla till att 

ge ny kunskap och har tidigare granskats av antingen två eller tre forskare (Segesten, 2012). I 

början av examensarbetet så tillämpades både kvalitativa och kvantitativ ansats men när det 

visade sig finns begränsat antal studier som var kvantitativa så valdes det enbart kvalitativa 

studier till examensarbetet. Svagheten som uppkommer vid användandet av kvalitativ 

datainsamling är att under insamlingen som utförts i de vetenskapliga artiklarna har 

inneburit att forskaren har fått vara inne i undersökningen samtidigt som ett neutralt 

förhållningssätt ska ha tillämpats i studien. Styrkor i examensarbetet består av att texten 

användes i sitt ursprungliga språket och var vetenskapligt granskade och ifrån ett utifrån 

perspektiv vilket inte påverkar trovärdigheten samtidigt som det valdes flera olika artiklar så 

ökade kunskapen i den kvalitativa studien. I en systematisk studie är det viktigt att det 

framkommer vad som var syftet med undersökningen, vad som kom fram genom resultatet i 

forma av en ny kunskap (Forsberg & Wengstöm, 2013). Examensarbetet har utförts 

självständigt vilket har både positiva och negativa sidor. Överförbarheten i examensarbetet 

innebär en övergripande användning inom demensvården för vårdare att tillämpa sig av i 

vårdandet. Artiklarna som valdes ut kvalitetsgranskades. De artiklar som valdes ut utgjordes 

av 5st artiklar från engelsk talande länder, medan 5st artiklar var från ett land som inte hade 

engelska som sitt ursprungsspråk. När det finns artiklar som har skrivits på ett annat språk 

än engelska från början kan det översättas till engelska på ett felaktigt sätt och det gör att 

resultatet blir missvisande i studien. Då blir resultatet som framkommer i artiklarna inte 

rättvisande och tillförlitligheten minskar samt att överförbarheten i översättningen kan bli 

påverkad genom en egen tolkning. När arbetet har utförts har författaren varit öppen för det 

som framkommit i studierna och arbetat efter att inget eget tyckande ska kunna påverka 

resultatet. Det för att skapa en trovärdighet i arbetet. Arbetet har lästs flera gånger. 

Tillförlitligheten till examensarbetet har utgått från att välja ut artiklar som alla är etiskt 

godkända och granskade av den etiska nämnden. Detta för att säkerställa att studien har 

genomförts på ett korrekt sätt. Inom den kliniska forskningen så är information förknippat 

med att vara en färskvara (Forsberg & Wengstöm, 2013). Giltigheten i examensarbetet skulle 

öka om frågorna skulle kunna ställas direkt till vårdare ute i verksamheten som arbetar med 

patienterna i en empirisk studie.  I kvalitativa studier så strävar forskaren att uppnå lämpliga 

deltagare i sitt urval och meningen för att kunna få fram kännetecken i de flesta studier 

istället för att som i en kvantitativ studie kunna göra generaliseringar. Detta för att kunna få 

fram det som ännu inte är känt sedan tidigare. När det gäller urvalet i metoderna så är oftast 

kvalitativa studier ofta inte valda genom slumpmässiga val eller fler än 50 deltagare (Polit & 

Beck, 2012). 

6.3 Etikdiskussion 

I examensarbetet så har ett öppet förhållningssätt använts till vad som finns inom området. 

Samtliga artiklar har ett etiskt godkännande från den etiska kommittén. I examensarbetet 
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har olika ord på engelska översatts till svenska för att förstå innebörden av innehållet i 

texten. När det gäller citaten så valdes det att inte översätta meningarna för att inga 

tolkningsfel skulle kunna uppstå och för att förtydliga innebörden av texten. Studierna i 

artiklarna bestod i de flesta fall av någon form av intervju eller av videoinspelning. Det har 

varit viktigt att inte blanda in sina egna uppfattningar i examensarbetet samt att inte använda 

sig av fusk. Enligt ICN: Etiska kod för Sjuksköterska (2012) betonas ska sjuksköterska ska 

medverka till en vårdkultur som främjar ett etiskt förhållningssätt och en öppen dialog med 

patienten. 

6.4 Slutsats 

Det finns ett behov att lära vårdare i kommunikationsstrategier. Det upplevs svårt att kunna 

möta patientens behov vilket kan utövas med olika kommunikationsmetoder varav till 

exempel Talking Mats samt bristande kunskaper i patientens symtom. Detta utgör en 

osäkerhet från den professionella vårdgivaren där patienten inte kan uppleva ett 

välbefinnande. När mera kunskaper finns så utgör det en vårdrelation med en ömsesidig 

kontakt för både vårdgivaren och för patienten att leva med sin kognitiva sjukdom. Den 

professionella vårdgivaren kan genom olika kommunikationsmetoder få en närmare kontakt 

med såväl patienten som med anhöriga. När lyssnande och förståelse finns för människan 

bakom sjukdomen så blir det ett bemötande utan aggression. Det gör att förhållningssättet 

kan främja en god kommunikation. Konsekvensen blir att patienten känner sig följsam och 

att de kan uppleva att det finns ett engagemang för det de gör i samband med en 

omvårdnadssituation. 

6.5 Förslag på fortsatt forskning 

Författaren har genom sina sökningar sett att den professionella vårdgivaren på grund av 

brister i bemötandet med patienten behöver få mera utbildning. Examensarbetet har visat på 

att det behövs kunskaper om ytterligare kommunikation i alla dess former för att förbättra 

omvårdnaden av patienter som lever med demens. Detta för att säkerställa att vårdandet till 

patienten blir säkert och tryggt och förlänger en god hälsa hos patienten. Det behövs mer 

utbildning i arbetet med patienterna och att vårdare som har arbetat längre med patienterna 

känner sig oftare tryggare i sitt arbete än vad de yngre nyexaminerade sjuksköterskorna gör. 

När självkännedom finns om hur kommunikationen ska hanteras så försvinner maktlösheten 

och bemötandet blir personligt och äkta i en mer jämlik relation. Patienten kan uppleva 

välbefinnande som följd av vårdarens öppna förhållningssätt till patientens förmågor i 

sjukdomen. Vilket förhindrar ett onödigt lidande för patienten med behov som inte har 

uppfyllts.     

Det finns för lite forskning kring kvantitativa studier i området och därför skulle det vara bra 

om flera sätt kommer fram att kunna tillämpa kommunikation på. Sjuksköterskan som 

arbetar med patienterna behöver hela tiden hålla sig uppdaterad inom forskningen. Det 
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framkommer att det finns ett fortsatt behov av personcentrerad vård. Detta stöds även av 

Svenska sjuksköterskeföreningen (2010). 
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arbetat med patienter 
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Ekman, S. 2009. The 

influence of caregiver 

singing and background 

music on vocally 

expressed emotions and 

moods in dementia care: 

a qualitative analysis.  

 

Emami, A., Engström, 
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Hammar, M., L. 2011. 
Communicating through 
caregiver singing during 
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in dementia care   

 

 Discovery 

 Hämtad: 

  150307 

 

AB Nonverbal 

Communication* 

AND AB dementia* 

AND AB health* 

AND AB patient* 

9 Strategiskt urval. Det var 

15 sjuksköterskor som 

hade arbetat minst 6 

månader inom 

demensvården. 

Hsieh, P.-F., Wang, C.-
J., & Wang, J.-J. 2013. 
Long-term Care Nurses' 
Communication 
Difficulties with People 
Living with Dementia in 
Taiwan 

 

http://eds.a.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/eds/breadbox/search?term=AB%20communication%2A%20AND%20AB%20dementia%2A%20AND%20AB%20caring%2A&sid=5b44161b-d01a-4634-9d36-722915008747%40sessionmgr4001&vid=17
http://eds.a.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/eds/breadbox/search?term=AB%20communication%2A%20AND%20AB%20dementia%2A%20AND%20AB%20caring%2A&sid=5b44161b-d01a-4634-9d36-722915008747%40sessionmgr4001&vid=17
http://eds.a.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/eds/breadbox/search?term=AB%20communication%2A%20AND%20AB%20dementia%2A%20AND%20AB%20caring%2A&sid=5b44161b-d01a-4634-9d36-722915008747%40sessionmgr4001&vid=17
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Götell%20E%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Brown%20S%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Ekman%20S%22%7C%7Csl~~rl','');
http://eds.b.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/eds/breadbox/search?term=AB%20Nonverbal%20Communication%2A%20AND%20AB%20dementia%2A%20AND%20AB%20health%2A%20AND%20AB%20patient%2A&sid=4a5e3b4a-7955-4a8f-a1e6-dedfda990dd3%40sessionmgr114&vid=49
http://eds.b.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/eds/breadbox/search?term=AB%20Nonverbal%20Communication%2A%20AND%20AB%20dementia%2A%20AND%20AB%20health%2A%20AND%20AB%20patient%2A&sid=4a5e3b4a-7955-4a8f-a1e6-dedfda990dd3%40sessionmgr114&vid=49
http://eds.b.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/eds/breadbox/search?term=AB%20Nonverbal%20Communication%2A%20AND%20AB%20dementia%2A%20AND%20AB%20health%2A%20AND%20AB%20patient%2A&sid=4a5e3b4a-7955-4a8f-a1e6-dedfda990dd3%40sessionmgr114&vid=49
http://eds.b.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/eds/breadbox/search?term=AB%20Nonverbal%20Communication%2A%20AND%20AB%20dementia%2A%20AND%20AB%20health%2A%20AND%20AB%20patient%2A&sid=4a5e3b4a-7955-4a8f-a1e6-dedfda990dd3%40sessionmgr114&vid=49
http://eds.b.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/eds/breadbox/search?term=AB%20Nonverbal%20Communication%2A%20AND%20AB%20dementia%2A%20AND%20AB%20health%2A%20AND%20AB%20patient%2A&sid=4a5e3b4a-7955-4a8f-a1e6-dedfda990dd3%40sessionmgr114&vid=49
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Wang%2C%20Jing-Jy%22%7C%7Csl~~rl','');


  

   

 

Cinahl Plus 

Hämtad:            

150307 

AB communication* 
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Relations 

 

 

4 Strategiskt urval. 

Deltagare utgjordes av 

familjevårdare, frivilliga 

arbetare inom palliativ 

vård, specialist vårdare 

inom demensvård och 
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äldreboenden. 

Chang, E., Daly, J., 

Easterbrook, S., 

Hancock, K., Harrison, 

K., Johnson, A., & Noel, 

M. 2009. The 

communication 

challenges faced in 

adopting a palliative 

care approach in 

advanced dementia. 
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AB Communication* 
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19 boende på 

äldreboende, 23 vårdare 

och 15 sjuksköterskor.  
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12 sjuksköterskor som 

deltog i studien.  

Tuckett, G., A. 2012. The 

experience of lying in 

dementia care: A 

qualitative study.  

 

Hansebo, G., Norberg , 

A., Söderlund, M. 2011. 

Implementation of the 

validation method: 

Nurses' descriptions of 

caring relationships 

with residents with 
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PubMed 
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“communication" 
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nurse staff and 
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I studien deltog 15 

deltagare som hade 

Alzheimerssjukdom som 

levde i sina hem. 

 

 

 

Det var samarbete 

mellan med vårdgivare 

och patienter under 80 

olika tillfällen på 

kommunikationssätt.  

Beuscher L, Grando V.T. 

2009. Challenges in 

conducting qualitative 

research with 

individuals with 

dementia 

 

 

Williams, K.N, Herman, 

R., Gajewski, B., Wilson, 

K. 2009. Elderspeak 

Communication: Impact 

on Dementia Care 

http://eds.a.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/eds/breadbox/search?term=AB%20dementia%2A%20AND%20AB%20music%2A&sid=d8f8abef-0399-4e8a-9a3d-d88cc2e757f9%40sessionmgr4003&vid=147
http://eds.a.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/eds/breadbox/search?term=AB%20dementia%2A%20AND%20AB%20music%2A&sid=d8f8abef-0399-4e8a-9a3d-d88cc2e757f9%40sessionmgr4003&vid=147
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~MM%20%22Professional-Patient%20Relations%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~MM%20%22Professional-Patient%20Relations%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Chang%20E%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Daly%20J%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Easterbrook%20S%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Hancock%20K%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Harrison%20K%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Harrison%20K%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Johnson%20A%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Noel%20M%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Noel%20M%22%7C%7Csl~~rl','');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Beuscher%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20077988
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Grando%20VT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20077988
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Williams%20KN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18591210
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Herman%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18591210
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Herman%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18591210
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Gajewski%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18591210
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Wilson%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18591210
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Wilson%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18591210


  

   

 

Cinahl Plus 

Hämtad: 

150518 

caregivers AND 

Communication 

Skills Training 

 

14 I studien deltog 

tjugofyra informella 

vårdare i fem veckor i 

2,5 timmar varje gång. 

De fick delta i 

träningsprogram. 

Haberstroh, 
J., Neumeyer, 
K., Krause, 
K., Franzmann, J., 
Pantel, 2011. TANDEM: 
Communication training 
for informal caregivers 
of people with dementia. 

 

Discovery 

Hämtad: 

150516 

communication AND 

dementia 

 

Subject: 

caregivers 

communication 

 

43 I studien så gjordes det 4 

besök vid olika tillfällen 

på 31 patienter med 

olika stadier i 

demenssjukdom.  

Murphy, J. Gray, C.M., 

Wyke, S., Cox, S., & 

van Achterberg, T. 2010. 

The effectiveness of the 

Talking Mats framework 

in helping people with 

dementia to express 

their views on well-

being 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.a.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/ehost/breadbox/search?term=caregivers%20AND%20Communication%20Skills%20Training&sid=066337a7-041c-4994-9444-4386177d72fd%40sessionmgr4003&vid=18
http://web.a.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/ehost/breadbox/search?term=caregivers%20AND%20Communication%20Skills%20Training&sid=066337a7-041c-4994-9444-4386177d72fd%40sessionmgr4003&vid=18
http://web.a.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/ehost/breadbox/search?term=caregivers%20AND%20Communication%20Skills%20Training&sid=066337a7-041c-4994-9444-4386177d72fd%40sessionmgr4003&vid=18
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Haberstroh%2C%20Julia%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Haberstroh%2C%20Julia%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Neumeyer%2C%20Katharina%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Neumeyer%2C%20Katharina%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Krause%2C%20Katharina%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Krause%2C%20Katharina%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Franzmann%2C%20Judith%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Pantel%2C%20Johannes%22%7C%7Csl~~rl','');
http://eds.a.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/eds/breadbox/search?term=communication&sid=d489343c-b9cc-4b90-972e-1394ae3c7a6d%40sessionmgr4005&vid=106
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Murphy%2C%20J.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Wyke%2C%20S.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Cox%2C%20S.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22van%20Achterberg%2C%20T.%22%7C%7Csl~~rl','');


  

   

 

BILAGA B- KVALITÉSGRANSKNING AV ARTIKLARNA  

Denna lista är utförd enligt den kvalitativa metoden ur Forsberg & Wengström (2003).  

1. Syftet                    

a. Finns det ett syfte med studien?  

b. Framgår det vilken kvalitativ metod som har använts i studien?   

c. Går studiens frågeställning att besvaras med den valda designen?  

 

2. Undersökningsgrupp 

a. Är både inklusionskriterierna och exklusionskriterierna för den valda  

undersökningsgruppen tydligt beskriven? 

b. Framhävs det var någonstans undersökningen har ägt rum?   

c. Går det att följa på vilket sätt som undersökningsgruppen kontaktades?  

d. Anges det vilken urvalsmetod som tillämpades i studien?   

 

3. Metod för att utföra datainsamlingen 

a. Framkommer det hur och av vem som datainsamlingen utfördes?   

b. Beskrivs det i vilket sammanhang datainsamlingen inträffade?  

c. Framhävs det på vilket sätt metoderna användes?  

d. Beskrivs det vilken datainsamlingsmetod som användes?  

e. Går det att se om någon intervjuguide eller studieprotokoll framkommer?  

 

4. Dataanalys 

a. Framkommer det något tema med kategorier eller begrepp?  

b. Går det att se att en diskussion av resultatet är tolkade samt analyserade?  

c. Är resultatet som framkommer trovärdigt med angivna källor?  

d. Framhävs resultatet som utförts för att vara pålitligt?  

e. Framhävs fenomenet på samma sätt, alltså lika stabilt?  

f. Beskrivs det om några återkopplingar har utförts med undersökningsgruppen?  

  Ja    Nej 



  

   

 

g. Framgår det att de teorier och tolkningar som presenteras utgår från insamlade data?  

 

5. Utvärdering 

a. Framkommer det att resultatet kan återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  

b. Framgår det att forskarens resultat över den insamlade data får stöd?  

c. Framkommer det en klinisk relevans i resultatet som kommer fram?  

d. Beskrivs det att det förekommer diskussioner om metodologiska fel eller risk för 

systematiska fel? 

e. Förekommer det risk för bias?  

f. Är de slutsatser som framkommer rätt enligt dig också? 

 

Kvalité  

Ja= 1 poäng 

Nej= 0 poäng 

 

Max poäng: 25 poäng 

Hög: 17-25 

Medel: 9-16 

Låg:0-8 poäng 

 

 

 



  

   

 

BILAGA C- ARTIKELMATRIS   

      År/Land Författare       Titel Syfte Metod Resultat Kvalité  

Årtal: 2010 
Storbritann
ien 

Murphy, J. Gray, 

C.M., 

Wyke, S., Cox, S., 

van Achterberg, T. 

(1) The 

effectiveness 

of the Talking 

Mats 

framework in 

helping 

people with 

dementia to 

express their 

views on 

well-being 

Syftet går ut på 

att se om 

Talking Mats 

kan vara ett 

hjälpmedel i 

kommunikatio

nen vid 

kommunikatio

nssvårigheter 

med patienter 

som lever med 

någon form av 

demenssjukdo

m  

Kvalitativ 

studie. 

Intervjuer. 

I studien så 

gjordes det 4 

besök vid olika 

tillfällen på 31 

patienter med 

olika stadier i 

demenssjukdo

m. Det var både 

strukturerade 

och 

ostrukturerade 

frågor om olika 

ämnen och 

valmöjligheter 

som var utförda 

som visuella 

symboler. 

 

 

 

Resultatet 

visade på att i 

jämförelse 

med vanliga 

kommunikati

ons metoder 

så är Talking 

Mats en 

bättre 

kommunikati

ons metod 

för patienter 

med demens 

på alla 

stadier.  

 

Medel 

kvalité 

Årtal: 2009 

Sverige 

Götell , E., Brown, 

S., Ekman, S. 

 

(2) The 

influence of 

caregiver 

singing and 

background 

music on 

vocally 

expressed 

emotions and 

moods in 

dementia 

care: a 

qualitative 

analysis. 

Syftet är att 

genom denna 

studie påvisa 

både känslor 

och humör 

verbalt i 

samband med 

kommunikatio

nen mellan 

patienten och 

när 

vårdgivaren 

använder sig 

av sången i 

Kvalitativ 

studie. 

Innehållsanalys

. 

I studien deltog 

tjugofyra 

boende 

patienter med 

svår demens. 

Videoinspelnin

g utfördes 

under den 

vanliga 

morgonvårdssit

uationen utan 

Aggressivitet

en minskade 

och de 

positiva 

känslorna 

kommer fram 

i sjungandet. 

Lekfullhetete

n kom fram 

när 

bakgrundsm

usiken 

tillämpades.  

Hög kvalité 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Murphy%2C%20J.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Wyke%2C%20S.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Cox%2C%20S.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22van%20Achterberg%2C%20T.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Götell%20E%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Brown%20S%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Brown%20S%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Ekman%20S%22%7C%7Csl~~rl','');


  

   

 

 vårdandet. musik, inspelad 

musik i 

bakgrunden, 

när vårdgivaren 

sjöng för 

patienterna 

eller 

tillsammans 

med dem. 

Sedan 

jämfördes det. 

Årtal: 2009 

USA 

 

Beuscher, L., 

Grando, V., T. 

(3)Challenges 

in conducting 

qualitative 

research with 

individuals 

with 

dementia 

 

Syftet går ut på 
att diskutera 
de utmaningar 
som finns i 
kommunikatio
nen som kan 
uppkomma 
samt den 
pålitlighet som 
det medför i 
samband med 
vårdandet för 
patienter med 
demenssjukdo
m. 

Kvalitativ 

studie.  

I studien deltog 

15 deltagare 

som hade 

Alzheimerssjuk

dom som levde 

i sina hem.   

Resultatet 

visar på 

vikten av att 

förstå de 

utmaningar 

kommunikati

onen utgör 

för att kunna 

utveckla 

kommunikati

onsstrategier 

så att de 

stukturerna 

ändras. Det 

gör att 

strukturen på 

frågor blir 

förändrade 

mot patienter 

och att 

deltagarna 

får tid på sig 

till att ge svar 

Medel 
kvalité 

Årtal: 2013 

Taiwan 

Hsieh, P.-F., Wang, 

C.-J., & Wang, J.-J. 

(4) Long-

term Care 

Nurses' 

Communicati

on 

Difficulties 

with People 

Living with 

Dementia in 

Taiwan 

 

Syftet är att 

identifiera 

sjuksköterskor

s svårigheter 

med att 

kommunicera 

med 

patienterna. 

Kvalitativ 

studie. 

Konventionell 

innehållsanalys.

Intervjuer 

genomfördes på 

femton 

sjuksköterskor 

som hade 

erfarenhet på 

minst sex 

Resultatet 

visade på två 

teman. Annat 

språk mellan 

sjuksköterska

n och 

patienten och 

blockerade 

meddelanden 

 

Hög kvalité 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Beuscher%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20077988
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Grando%20VT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20077988
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Wang%2C%20Jing-Jy%22%7C%7Csl~~rl','');


  

   

 

månader av 

patienter inom 

demensvården.  

 

 

Årtal: 2011 

Sverige 

 

Emami, A., 

Engström, G., 

Götell, E., & 

Hammar, M., L. 

(5)Communi

cating 

through 

caregiver 

singing 

during 

morning care 

situations in 

dementia 

care. 

Syftet med den 

här studien är 

att beskriva 

hur patienter 

samt 

vårdgivare 

visar sina icke-

verbala och 

verbala 

kommunikatio

n i med 

ögonkontakt 

under 

omvårdnadsak

tiviteterna 

Kvalitativ 

studie.  

Innehålls 

analys.  

I studien deltog 

tolv patienter. 

Musik under 

morgonvårdssit

uationen och 

utan musik 

spelades in på 

video. Därefter 

så jämfördes 

det.  

 

Resultatet 

visade på tre 

teman. 

Vårdgivaren 

bjuder in till 

kommunikati

on och 

patienten 

svarar aktivt 

och följer 

med, 

vårdgivaren 

bjuder in till 

kommunikati

on och 

patienten 

svarar med 

motstånd 

eller i ett 

oförenligt 

beteende och 

slutligen 

vårdgivaren 

och patienten 

kommunicer

ar ömsesidigt 

lugnande och 

med 

välbefinnand

e.    

Hög kvalité 

Årtal: 2009 

Sydney 

Chang, E., Daly, J., 

Easterbrook, S., 

Hancock, K., 

Harrison, K., 

Johnson, A., & Noel, 

M.  

(6) The 

communicati

on challenges 

faced in 

adopting a 

palliative 

care 

Syftet är att 

identifiera och 

förstå behov 

och brister av 

den 

professionella 

vårdpersonale

Kvalitativ 

studie.  

Grundad teori. 

En fokus grupp 

och djupgående 

intervjuer som 

spelades in. 

Resultatet 

visade på 

bedömning 

av symtom 

och deras 

hantering 

samt hur 

Hög kvalité 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Chang%20E%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Daly%20J%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Easterbrook%20S%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Hancock%20K%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Harrison%20K%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Johnson%20A%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Noel%20M%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Noel%20M%22%7C%7Csl~~rl','');


  

   

 

approach in 

advanced 

dementia. 

 

n.   Sedan så 

transkriberades 

det i fokus 

gruppen och på 

intervjuerna. 

kommunikati

onen var en 

nyckel i det 

praktiska 

vilket stöder 

båda 

områdena.    

 

Årtal: 2012 

Australien 

Tuckett, G., A. (7)The 

experience of 

lying in 

dementia 

care: A 

qualitative 

study. 

Det utgör en 

fyra steg 

kompletterand

e 

kommunikatio

ns strategi för 

att tala sanning 

som första 

hands val i 

mötet med 

patienter i 

demensvården. 

 

Kvalitativ 

studie.  

Grundad teori.  

Sökningar 

gjordes i 

personliga 

journaler, 

grupp 

diskussioner, 

uppföljande 

intervjuer och 

författarens 

anteckningar.  

 

 

Resultatet 

visade på tre 

teman. 

Konsekvense

n, bekräftelse 

och förvirring 

och motsats 

till att ljuga. 

 

Hög kvalité 

 

Årtal: 2011 

Sverige 

 

 

 

 

 

Hansebo, G., 

Norberg , A., 

Söderlund, M. 

(8) 

Implementati

on of the 

validation 

method: 

Nurses' 

descriptions 

of caring 

relationships 

with 

residents 

with 

dementia 

disease 

Syftet var att 

beskriva 

sjuksköterskor

s upplevelser 

av 

kommunikatio

n och 

relationer med 

boende 

patienter före 

och efter 

validations 

metod och att 

jämföra 

upplevelser 

med de 

sjuksköterskor 

som hade lång 

Kvalitativ 

studie. 

Innehållsanalys

. 

Det utfördes tio 

träningspass i 

validations 

metoden i ett 

program i en till 

en 

konversationer 

som hölls en 

gång i månaden 

och efter andra 

tillfället 

tillämpades 

validations 

metoden mellan 

Resultatet 

visade på fyra 

teman. Att 

vara 

uppmärksam

t närvarande 

i relationen, 

att sätta sig 

in i 

vårdtagarens 

värld, skapa 

en 

förtroendeful

l atmosfär 

genom att 

lita på 

boendes och 

att lita på 

Hög kvalité 

 



  

   

 

erfarenhet i att 

använda 

validations 

metoden. 

 

tillfällena. Det 

utfördes en 

inspelning och 

varje 

sjuksköterska 

hade valt ut tre 

boende för att 

följa upp 

livshistoria och 

dokumentation 

om livet.   

egna 

förmågor, 

svårigheter 

med att 

använda 

validations 

metoden i 

vårdandet av 

boende med 

demenssjukd

om.  

 

Årtal: 2009 

USA 

Williams KN, 

Herman R, Gajewski 

B, Wilson K. 

 

(9) 

Elderspeak 

Communicati

on: Impact 

on Dementia 

Care 

Syftet var att i 

studien 

undersöka 

vårdpersonale

ns utövande av  

elderspeak 

effekter på 

beteendet hos 

personer med 

demens  

 

 

Kvalitativ 

studie. 

Videoinspelnin

g.   

 Det var 

samarbete 

mellan med 

vårdgivare och 

patienter under 

80 olika 

tillfällen på 

kommunikation

ssätt. I det här 

fallet så 

studerades 

normalt tal, 

tystnad 

gentemot att 

använda sig av 

elderspeak  

1. Resultatet 
visar på att 
elderspeaker 
kan minskas 
och ta bort 
motstånd 
med träning i 
kommunikati
ons metoder. 
Det gör att 
det normala 
talet 
tillämpas 
istället i 
omvårdnade
n på personer 
med 
demenssjukd
om. 
 

Medel 

kvalité 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Williams%20KN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18591210
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Herman%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18591210
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Gajewski%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18591210
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Gajewski%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18591210
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.bib.mdh.se/pubmed/?term=Wilson%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18591210


  

   

 

  

Årtal: 2011 

Tyskland 

 

Haberstroh, 
J., Neumeyer, 
K., Krause, 
K., Franzmann, 
J., Pantel, J.  

 

 

 

 

(10)  

TANDEM: 

Communicati

on training 

for informal 

caregivers of 

people with 

dementia. 

 

Syftet är att 
undersöka på 
vilket sätt 
TANDEM 
modellen kan 
få för 
informella 
vårdgivare som 
kommunikatio
nsstrategier för 
att kunna ge en 
god omvårdnad 
för patienter 
med 
demenssjukdo
m. 

Kvasiexperimen

tell. I studien 

deltog tjugofyra 

informella 

vårdare i fem 

veckor i 2,5 

timmar varje 

gång. De fick 

delta i 

träningsprogra

m. Det var inom 

geriatrisk 

psykiatri, 

äldrevård och 

pedagogisk 

psykologi. 

Träningsprogra

mmet gick ut på 

att få en 

djupare 

kunskap om 

kommunikation 

inom vård av 

människor med 

demens och var 

baserad på 

TANDEM 

modellen.  

Resultatet 
visar på att  
TANDEM 

utbildning 

ökar 

informella 

vårdgivarnas 

användning 

av 

kommunikati

onsstrategier  

i 

demensvårde

n på patienter 

som lever 

med 

demenssjukd

om i mötet.  

Medel 

kvalité 
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