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Abstrakt
Alzheimers sjukdom leder till att kommunikationen inte fungerar som den tidigare 
gjort och i stor utsträckning drabbas också närstående. Syftet med litteraturöversikten
var att sammanställa den kunskap som finns om hur kommunikationen kan stödjas 
mellan en person med Alzheimers sjukdom och dennes närstående. Inklusions-
kriterierna var; vetenskaplig omvårdnadsforskning med fokus på kommunikationen 
mellan personer med Alzheimers sjukdom och deras närstående skrivna på engelska 
eller svenska, utgivna mellan 1995-2010. Alla artiklar till analysen har kvalitets-
granskats och artiklar av låg kvalitet exkluderades. Sökning av artiklar planerades och 
utfördes rigoröst i PubMed och CINAHL. Litteratursökningen resulterade i 17 artiklar 
som analyserades och gav följande fem kategorier; sätt att tala som stödjer 
kommunikationen; sinnesstimulering för ökad kommunikation; hjälpmedel som 
stödjer kommunikationen; anpassning av miljön som stödjer kommunikationen samt 
stödjande kommunikationsstrategier för närstående. Resultatet visade hur personer 
med Alzheimers sjukdom kan bli hjälpta av att använda stödjande strategier. En 
slutsats är att sjuksköterskor kan lära ut strategier till familjer drabbade av Alzheimers 
sjukdom för att stödja deras kommunikation.

Nyckelord: litteraturöversikt, Alzheimers sjukdom, närstående, kommunikation, stöd.
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Enligt Statens beredning för medicinsk utveckling (SBU, 2008) beräknades det i juni 2008 

finnas drygt 90 000 personer som lider av Alzheimers sjukdom i Sverige och eftersom den 

äldre befolkningen ökar i mängd kommer den siffran att stiga. Alzheimers sjukdom är den 

vanligaste av de olika demenssjukdomarna och utgör mellan 40 och 60 procent. Sjukdomen 

uppträder främst hos personer över 65 men kan ge symtom redan i 40-50 årsåldern.  

Alzheimers sjukdom kan enligt Ripich, Wykle och Niles (1995) delas in i tre olika stadier. 

Personer med Alzheimers sjukdom i ett tidigt stadie har svårt att hitta ord eller namn, tar långa 

pauser och kan ha ett beteende då de korrigerar sig själva och ursäktar sig när det låser sig i 

kommunikationen. När sjukdomen utvecklas börjar frågor upprepas, kunskap går förlorad och 

personen med Alzheimers sjukdom känner inte längre igen vanliga ord och namn. I ett sent 

stadie av sjukdomen försämras vokabulären och personen med Alzheimers sjukdom kan inte 

längre förstå enkla ord och kommer antingen att prata konstant utan mening i talet eller dra 

sig tillbaka och inte prata alls. Enligt en studie av Small, Geldart och Gutman (2000) uppstod 

kommunikationsproblem i allmänhet mer hos individer i ett måttligt stadie än hos de i ett 

senare stadie.

Att vårda en person med kommunikationssvårigheter kan vara väldigt frustrerande, både då 

kommunikationen misslyckas men också ifall kunskap fattas saknas om vilka 

kommunikationsstrategier som finns att tillgå. I en intervjustudie med sjuksköterskor om 

kommunikationsvårigheter uttryckte de att vårdandet var svårt för att de inte kände sig säkra 

på vad patienten behövde samt upplevde och för att de inte fick någon feed-back. När 

kommunikationen misslyckades kunde det leda till att patienterna blev arga och upprörda. 

Även om kommunikationssvårigheter fanns kunde kommunikationen vara lyckad när olika 

strategier användes. Dessa kunde vara att sätta sig ner och ta god tid för patienten, ha det lugnt 

och tyst runtomkring, använda ja/nej frågor, tolka kroppsspråk/ansiktsutryck och användning 

av elektroniska hjälpmedel, bilder och alfabetstavlor (Hemsley et al., 2001).

Personer som lever med afasi uttryckte att de kände sig trygga när de pratade med någon som 

gav positivt stöd genom att exempelvis invänta svar och förvänta sig att personen med afasi 

var kapabel att svara. Känslomässigt stöd kunde också vara uppmuntran till att försöka igen 

när orden inte hittades, det vilket gav dem ökat självförtroende. Självförtroende och stöd var 

nödvändigt för att de skulle vara delaktiga i sociala interaktioner och bidrog till att de kände 

sig stärkta. När självförtroendet var lågt gav det dem en känsla av osäkerhet och de blev rädda 
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för att prata. De upplevde även att andra var rädda vilket visade sig i att de tog avstånd från 

dem. Ibland fyllde andra personer i orden som saknades och det gjorde att personerna med 

afasi kände sig dumma vilket sänkte deras självförtroende. Det var inte alltid folk fyllde i det 

som de själva ville säga och det gjorde dem förtvivlade. Personerna med afasi upplevde det 

svårare att kommunicera med många personer närvarande och med personer de inte kände. 

Det gjorde dem mycket olyckliga när de inte kunde uttrycka vad de ville och upplevde att det 

ofta blev missförstånd. De beskrev det som fruktansvärt att höra andra människor prata hela 

tiden utan att kunna säga något själv. De upplevde det som en stor förlust (Andersson & 

Fridlund, 2002). Närståendes livssituation och psykiska hälsa blev också påverkad i hög grad 

av de språkliga svårigheter som personerna med afasi hade (Franzen-Dahlin, Laska, Larson, 

Wredling, Billing & Murray, 2008).

Personer med Alzheimers sjukdom i ett sent stadie då det verbala talet hade försvunnit, kunde 

kommunicera med leenden och skratt när vårdgivare tittade på dem och berörde dem. 

Vårdgivarna uttryckte att personerna med Alzheimers sjukdom kunde agera med aggression 

eller undvikande av kontakt med andra genom att vända bort huvudet och blunda samt vara 

apatiska och stirra rakt framför sig när de inte ville kommunicera eller då det inte gick att 

kommunicera med dem. Vårdgivarna upplevde också att omvårdnaden var krävande då de 

inte kunde framkalla några reaktioner hos patienten, eller då patienten skrek och motarbetade 

vårdgivaren. När de inte kunde komma i kontakt med patienten kände de sig otillräckliga, 

utan hopp, missnöjda eller utbrända. En del vårdgivare såg det som en utmaning. De var 

övertygade om att det alltid gick att få någon sorts kontakt och att det var spännande att hitta 

meningen i det. De kunde känna glädje över små responser som kunde vara en glimt av 

igenkännande i patientens ögon (Ekman, Norberg, Viitanen & Winblad, 1991).  

Personer med Alzheimers sjukdom i ett tidigt stadie berättade att deras definition av att åldras 

väl innebar att ha fysisk och psykisk hälsa, möjlighet att vara socialt aktiva, självständiga, 

lyckliga och att acceptera förändringar som exempelvis minnesförlust. Att acceptera 

begränsningar möjliggjorde anpassning och var en strategi för att kunna fortsätta leva sitt liv 

istället för att fokusera på förluster. I samma studie deltog också närstående till personerna 

med Alzheimers sjukdom. De fokuserade mer på hur minnesförlusten var ett hinder för att 

kunna åldras väl (Beard, Fetterman, Wu & Bryant, 2009). 
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Personer med Alzheimers sjukdom i ett tidigt stadie beskrev att de var medvetna om vilken 

effekt deras minnesförluster hade för deras fortsatta liv men de berättar också hur de behövde 

ta del av sin partners åsikt för att bli medveten om vilka förändringar som verkligen skedde. 

En del upplevde otillräcklig information från sjukvården och allmänt bristande 

kommunikation från omgivningen. De upplevde att det tystades ner av människor runt 

omkring dem, att deras läkare, make/maka inte ville nämna ordet ”Alzheimers” trots att de 

själva var väl medvetna om att de hade Alzheimers sjukdom. En del kände att för att få reda 

på mer om sjukdomen fick de söka information i tidningar och tv. De berättade vidare om hur 

de inte längre kunde finna nöje i saker de tidigare gjort. De skämdes i sociala situationer, då 

de inte kände att de kunde tillföra något i konversationer vilket de tidigare hade kunnat göra, 

det sårade deras självbild. De upplevde att konversationerna alltid gick för fort för dem. De 

upplevde också att deras sociala status förändrades och att de inte längre kände sig som den 

auktoritet de tidigare gjort (Clare, 2003).

I stor utsträckning är det också de närstående till personer med Alzheimers sjukdom som lider 

när deras familjemedlem förändras. De känner sig ofta psykiskt stressade och begränsade i sitt

känslomässiga och sociala liv, de skattar sin egen hälsa som dålig och använder ofta medicin 

för psykiska symtom (Grafström, Fratiglioni, Sandman & Winblad, 1992). Närstående till 

personer med Alzheimers sjukdom uttryckte att de upplevt det svårt när deras livspartner blev 

sjuk och den nära relation som de hade haft upphörde. De kunde inte längre få kontakt, prata 

och nå fram till varandra. Närstående till personer med Alzheimers sjukdom berättade vidare 

om olika förändringar i personlighet hos deras familjemedlem till följd av sjukdomen såsom 

olika rädslor och paranoia. Missförstånd skedde ofta för att kommunikationen inte fungerade 

och minnet blivit sämre hos personerna med Alzheimers sjukdom. De närstående uttryckte att 

deras familjemedlemmar kunde vara arga på dem för att de aldrig hörde av sig, trots att de 

besökte dem varje dag eller hur deras familjemedlem med Alzheimers sjukdom kunde vara 

frånvarande när de sökte kontakt och pratade till dem. De berättade vidare om deras 

familjemedlems vardagliga problem, svårigheter med att klä på sig och klara sin hygien och 

hur de upprepande gånger kunde bli uppringda på jobbet för att få samma fråga (Samuelsson, 

Annerstedt, Elmståhl, Samuelsson & Grafström, 2001).

Närstående kände en personlig förlust när konversationen med deras älskade blev begränsad. 

De kunde känna att det var omöjligt att föra en konversation när de inte fick någon respons av 

personen med Alzheimers sjukdom eller då de inte förstod vad de sa. De närstående beskrev 
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vidare att frustrationen över den icke-fungerande kommunikationen kunde leda till att de 

reagerade på sätt som de inte hade önskat och som ledde till att kommunikationen fungerade

ännu sämre. De beskrev att de kunde bli som förbytta, från att ha varit tålmodiga och toleranta 

till att fräsa åt sin familjemedlem vilket upplevdes som skadligt och hämmande för personen 

med Alzheimers sjukdom. Vidare blev andra aktiviteter som att prata i telefon, gå på toaletten, 

planera vardagen och matförberedelser problematiska (Small, Geldart & Gutman, 2000).

Kommunikationssvårigheter som uppstår vid Alzheimers sjukdom leder till begränsningar i 

vardagen och drabbar den närstående i stor utsträckning. I denna studie innebar närstående; 

make/maka, son eller dotter. Kommunikationen kunde vara både verbal och icke-verbal i 

form av ord, skrift, bilder, ansiktsuttryck, beröring och kroppsspråk. Syftet med 

litteraturöversikten var att sammanställa den kunskap som finns om hur kommunikationen

kan stödjas mellan en person med Alzheimers sjukdom och dennes närstående.

Metod

För att göra en kunskapssammanställning av aktuell litteratur på området som svarade till 

forskningsfrågan valde vi att göra en systematisk litteraturöversikt. Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006, s. 89) menar att den ideala översiktsartikeln utgörs av en systematisk 

genomgång av litteratur inom ett område. En sådan översikt berör en fokuserad klinisk fråga 

och använder en strikt metod för att finna, granska och kvalitetsgranska relevanta studier. Vi 

har formulerat en tydlig frågeställning utifrån studiens syfte, planerat en sökning med 

lämpliga sökord utifrån inklusions/exklusionskriterier samt utfört en rigorös sökning (jfr. 

Whittemore & Knafl, 2005).

Litteratursökning                   

Sökning av vetenskapliga artiklar har skett i databaserna PubMed och CINAHL. Dessa är de 

största inom området för hälso- och sjukvård (Willman et al. 2006, 72-73). Enligt Polit och 

Beck (2008, s. 543) ger det en bredare sökning och ökar trovärdigheten av data när olika 

sökvägar kombineras. För att få hög kvalitet på vår kunskapsöversikt var det viktigt att den 

omfattade all aktuell litteratur och därför nödvändigt att sökningen var väl avgränsad (Polit & 

Beck, s. 108-109). Litteratursökningen avgränsades med inklusions- och exklusionkriterier 

(tabell 1). Ett väl avgränsat område och välformulerad frågeställning underlättade också för de 

senare stegen av analysen (jfr. Whittemore & Knafl, 2005).
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Tabell 1. Översikt över kriterier för litteratursökningen
Inklusionskriterier

Studier som fokuserar på kommunikationen mellan personer med Alzheimers sjukdom och deras närstående
Vetenskapliga artiklar
Omvårdnadsforskning
Artiklar /litteratur på Engelska eller Svenska
Artiklar inom tidsperioden 1995-2010

Exklusionskriterium
       Vetenskapliga artiklar med låg kvalitet

Utifrån inklusionskriterierna har alla sökningar avgränsats till artiklar utgivna mellan 1995-

2010 som fanns på engelska eller svenska. Sökningen utfördes först i  PubMed och sedan i 

CINAHL med exkludering av MEDLINE-records. All litteratur som svarade mot syftet har 

granskats och analyserats av oss båda för att resultatet skulle bli så fullständigt som möjligt. I 

denna studie var tiden begränsad till 10 veckor och därför valdes enbart de två största 

databaserna. Vi har använt oss av kvalitativa artiklar, kvantitativa artiklar och 

litteraturöversikter. De sökord vi startade med var; Alzheimer’s disease, communication, 

nursing, family och importance. Sökorden utökades efterhand som artiklar lästes då fler idéer 

till sökord uppkom. De sökord som tillkom var; Strategie*, technique*, e-health*, 

photography, telephone*, tele-health*, memory, technology, aromatherapy, art therapy, 

validation, therapy, play and playthings, music therapy, music, human pet, danc*, massage, 

bright light therapy och toy*. Efter sökning med olika kombinationer av söktermer (tabell 2) 

valdes artiklar till dataanalys genom att alla abstrakt lästes igenom för att avgöra om de 

svarade mot syftet. Om de svarade mot syftet gick de vidare till kvalitetsgranskning om de 

inte hade uppenbart låg kvalitet, exempelvis helt saknade metodbeskrivning. De artiklar som 

inte fanns i full-text har beställts via biblioteket om abstraktet svarade mot syftet. Vi har tittat 

igenom referenslistor på artiklar vi läst och letat igenom databasernas förslag på liknande 

träffar (jfr. Willman et al., 2006, s. 80). Tre av artiklarna till analysen valdes ut på detta vis. 

Sökningen avslutades när samma artiklar dök upp i träffarna.
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Tabell 2. Översikt litteratursökning
Syftet: Att sammanställa den kunskap som finns om hur kommunikationen kan stödjas mellan en person 
med Alzheimers sjukdom och dennes närstående.
Söknr.          *) Söktermer Antal träffar Artiklar till 

granskning 
**)

Valda 
artiklar

PubMed 2010 01 28
1 MSH Alzheimers Disease 44829
2 MSH Communication 257375
3 MSH Nursing 154599
4 1 AND 3 278
5 1 AND 2 1477
6 1 AND 2 AND 3 30 4
CINAHL 2010 02 01 
1 CH Alzheimers Disease 3286
2 CH Communication 18095
3 CH Nursing 105559
4 1 AND 3 238
5 1 AND 2 132
6 1 AND 2 AND 3 21 6
PubMed 2010 02 01 
1 MSH Alzheimers Disease 33826
2 MSH Communication 157776
3 FT Importance* 190067
4 1 AND 2 AND 3 27
PubMed 2010 02 02
1 MSH Alzheimers Disease AND 

Communication AND Family
50 1

2 MSH Alzheimers Disease AND 
Communication AND Family AND 
Nursing

10 3 2

3 KS Alzheimers Disease AND 
Communication AND Strategie*

38 5 3

4 KS Alzheimers Disease AND 
Communication AND Techniques*

35

5 KS Alzheimers Disease AND 
Communication AND Techniques* 
AND Nursing

1 1

6 KS Alzheimers Disease AND 
Communication AND E-health*

0

7 MSH Alzheimers Disease AND 
Communication AND Photography

35

8 KS Alzheimers Disease AND 
Communication AND Telephone*

3 1

9 KS Alzheimers Disease AND
Communication AND telehealth*

1

10 MSH Alzheimers Disease AND 
Communication AND Memory

192

11 MSH Alzheimers Disease AND 
Communication AND Memory AND 
Nursing

3 1

12 MSH Alzheimers Disease AND 
Communication AND Technology

11 5 1

*) MSH- Meshtermer i databasen PubMed, CH-CinahlHeading i databasen CINAHL, KS-kombinerad sökning, 
FT-fritextsökning
**) I sökningar där artiklar valts ut har alla abstrakt lästs.
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forts. Tabell 2. Översikt litteratursökning
Söknr.          *) Söktermer Antal träffar Artiklar till 

granskning 
**)

Valda 
artiklar

CINAHL 2010 02 02 
1 FT Alzheimers Disease AND 

Communication AND Family
121

2 FT 1 AND Nursing 17 1
3 FT Alzheimers Disease AND 

Communication AND Strategie*
55

4 FT Alzheimers Disease AND 
Communication AND Techniques*

25 2

5 FT Alzheimers Disease AND 
Communication AND E-health*

0

6 FT Alzheimers Disease AND 
Communication AND Photograph*

1

7 FT Alzheimers Disease AND 
Communication AND Telephone*

14 1 1

8 FT Alzheimers Disease AND 
Communication AND telehealth*

4

9 FT Alzheimers Disease AND 
Communication AND Memory

20 3 1

10 FT Alzheimers Disease AND 
Communication AND Technology

34 1

CINAHL 2010 02 04          
1 CH Alzheimers Disease AND 

Communication AND Family
4 2

PubMed 2010 02 09
1 MSH Alzheimers Disease 

AND Aromatherapy
19

2 MSH Alzheimers Disease 
AND Art Therapy

18

3 MSH 2 AND Communication 1
4 MSH Alzheimers Disease 

AND Play and Playthings
9 1 1

5 FT Validation AND Therapy 20391
6 KS Validation AND Therapy

AND Alzheimers Disease
121

7 KS Validation AND Therapy 
AND Alzheimers Disease 
AND Communication

10

8 MSH Music AND Alzheimers Disease 34
9 MSH 8 AND Communication 3
10 MSH Music Therapy 

AND Alzheimers Disease
39

11 MSH 10 AND Communication 4 1 1
PubMed 2010 02 11
1 MSH Alzheimers Disease AND 

Bonding, Human Pet
10 1 1

2 KS Danc* AND Alzheimers Disease 10 1
3 MSH Massage AND 

Alzheimers Disease
5

4 KS Bright light therapy
AND Alzheimers Disease

24

*) MS- Meshtermer i databasen PubMed, CH-CinahlHeading i databasen CINAHL, KS-kombinerad sökning, 
FT-fritextsökning
**) I sökningar där artiklar valts ut har alla abstrakt lästs.
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forts. Tabell 2. Översikt litteratursökning
Söknr.          *) Söktermer Antal träffar Artiklar till 

granskning 
**)

Valda 
artiklar

CINAHL 2010 02 11
1 KS Alzheimers Disease

AND Aromatherap*
9

2 KS Alzheimers Disease AND Art* 50
3 KS 2 AND Communicat* 33
4 KS 3 AND Therap* 13
5 KS Alzheimers Disease AND Toy* 2 2 2
6 FT Validation* AND Therap* 682
7 KS 6 AND Alzheimers Disease 9 1
8 KS 7 AND Communicat* 2
9 KS Alzheimers Disease 

AND Music*
36

10 KS 9 AND Communicat* 7 1
11 KS Alzheimers Disease 

AND Massage*
15

12 KS Alzheimers Disease AND Pet* 20
13 KS 12 AND Communicat* 3
14 KS Alzheimers Disease AND Danc* 2
15 KS Alzheimers Disease AND light* AND 

Therap*
18

16 KS 15 AND Nursing 4
*) MS- Meshtermer i databasen PubMed, CH-CinahlHeading i databasen CINAHL, KS-kombinerad sökning, 
FT-fritextsökning
**) I sökningar där artiklar valts ut har alla abstrakt lästs.

Kvalitetsgranskning

Kvalitetsgranskning av artiklarna har skett enligt Willman et al. (2006). De forskningsartiklar 

som finns med i analysen (tabell 4) har lästs ett flertal gånger och granskats utav oss båda

utifrån särskilda granskningsprotokoll beroende på om artikeln var kvalitativ, kvantitativ eller 

en litteraturöversikt (Se bilaga 1, 2 och 3). 1 poäng har tilldelats vid varje positivt svar och 

negativa svar gav 0 poäng. Om frågan inte stämde in på studien ströks den ur 

granskningsprotokollet för den studien. Poängen sammanställdes sedan och räknades om till 

procent (tabell 3). Studien graderades därefter i tre steg där:

Tabell 3. Gradering av kvalitet
Grad %
Hög 80-100
Medel 70-79
Låg 60-69



11

Tabell 4. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=17)                                                                
Författare 
/År

Typ av 
studie                      

Antal
deltagare
/artiklar

Metod
Datainsamling /Analys    

Huvudfynd  Kvalitet

Brotons & 
Koger
2000

Kvantitativ 26
deltagare

Ljudupptagning/
Innehållsanalys och 
mätning av flyt i talet.

Musik var bättre än 
konversationsträffarna för både 
innehåll och flyt i talet hos 
personer med Alzheimers sjukdom.

Hög

Done & 
Thomas                                                    
2001

Kvantitativ 45
deltagare

Mätning av stress hos 
de närstående samt 
mätning av 
kommunikativa 
problem.
/ Kvalitativ analys
      

Båda interventionerna ökade de 
närståendes förmåga att hantera 
kommunikationsproblem. 
Signifikant i träningsgruppen.

Medel

Ducharme 
et al.
2009

Kvalitativ 13 
deltagare

Intervjuer/  
innehållsanalys

Behoven som uttrycktes av 
deltagarna som intervjuades var 
följande: Förstå deras närståendes 
sjukdom; utveckla nya färdigheter 
anpassat till deras närståendes 
nuvarande situation och finna en 
balans i deras liv; utveckla 
kommunikationsfärdigheter för att 
interagera med deras närstående;  
få bekräftelse på deras kapacitet 
som vårdgivare och ge mening åt 
deras roll som vårdgivare.

Hög

Filan &                                                           
Llewellyn-
Jones                             
2006

Litteratur-
översikt

13 artiklar Sökning av 
vetenskapliga artiklar i 
tre databaser  
publicerade mellan 
1996 och 2001.

Närvaron av djur kan minska 
aggression och agitation och bidra 
till ökat socialt beteende hos 
människor med demens. Akvarier 
kan stimulera till ökad aptit och 
viktuppgång. Robotdjur kan 
erbjuda nöje och intresse.

Medel

Greer et al.        
2001  

Kvantitativ 6
deltagare

Videoupptagning av 
sessionerna/ mätning 
av, totalt antal ord, 
meningsfulla enheter 
och initiativtagande till 
kommunikation.

Levande katter hade positivt 
inflytande på initiativtagande till 
kommunikation, antal ord och 
meningsfullhet i talet hos 
människor med Alzheimers 
sjukdom.

Medel

Hopper et al.
1998

Kvantitativ 4
deltagare

Videoupptagning/ 
Totalt antal 
meningsfulla ord 
räknades.

De fyra deltagarna producerade 
fler informativa enheter när ett 
leksaksstimuli var närvarade.

Medel

Johnson
1997

Kvalitativ 4 
deltagare                

Intervjuer, 
observationer, 
standardiserade test.
/ Jämförelse av 
resultatet av 
mätningarna i en tabell 
samt innehållsanalys.

Uppmärksamhet hölls, 
socialiseringen ökade, och 
minnesböckerna erbjöd en 
alternativ kommunikationsstrategi 
som kunde användas av formella 
och icke-formella vårdgivare för 
att förändra beteende, bekräfta den 
boende, minnas och konversera.

Hög
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forts. Tabell 4. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=17)                                                                 
Författare 
/År

Typ av 
studie                      

Antal
deltagare
/artiklar

Metod
Datainsamling /Analys    

Huvudfynd Kvalitet

Murray et al.                         
2002

Kvantitativ 3
deltagare

Frågeformulär samt
standardiserade test
/mätning av testresultat 
samt innehållsanalys

En del patienter med Alzheimers 
sjukdom kan dra fördel av 
leksaksstimulering men dessa 
positiva effekter inte bör förväntas 
på alla aspekter av 
kommunikation, kognitivitet och 
känslomässigt välmående, eller i 
liknande aspekter av funktion hos 
alla patienter då ingen signifikant 
förändring kunde bevisas.

Medel

Phinney 
2006

Kvalitativ            16 
deltagare
varav
8 par        

Semistrukturerade 
intervjuer/ kvalitativ 
analys.

Tre strategier användes av 
familjerna för att stödja aktiviteten 
i dagligt liv: Sänkta krav, 
vägledning, delta/göra sällskap.

Hög

Richter et al.       
1995

Kvalitativ 45 
deltagare

Gruppintervjuer/  
Tematisk 
innehållsanalys.

Vanliga strategier använda av både 
familj och formella vårdgivare 
inkluderade (a) minskandet eller 
justerandet av stimulationen i 
miljön för att utesluta agitation; (b) 
undvikande av 
verklighetsorienterings tekniker; 
och (c) erbjuda verbal och/eller 
ickeverbal uppmuntran.

Hög

Roberto et 
al.     
1998

Kvalitativ 28 
deltagare
varav 14 
par           

Observation med hjälp 
av mikrofoner samt 
frågeformulär/ 
fallstudie.

Enkla strategier som 
sjuksköterskor kan lära 
familjevårdgivare i förbättrandet 
av hemsituationen inkluderar 
upprepande av önskemål; tillåtande 
av behövlig tid för svar, 
undvikande av oklara pronomen, 
minskande av tvetydlighet, och 
undvikande av för många frågor. 
Att lära vårdgivare specifika 
kommunikationsstrategier kan 
hjälpa dem att förbättra 
involveringen till sina livspartners.

Hög

’
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forts. Tabell 4. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=17)
Författare 
/År

Typ av 
studie                      

Antal
deltagare
/artiklar

Metod
Datainsamling /Analys    

Huvudfynd  Kvalitet

Small
& Gutman     
2002

Litteratur-
översikt
& 
Kvantitativ       

     20 
deltagare   

Litteratursökning samt 
frågeformulär/ 
jämförelse av förekomst 
av strategier i 
litteraturen, användning 
av strategier samt 
strategiernas 
effektivitet.

Fråga en fråga eller ge en 
instruktion åt gången. Använd 
korta enkla meningar. Avlägsna 
distraktioner (exempelvis tv, 
radio). Prata långsamt. Undvik att 
avbryta personen med Alzheimers. 
Ge personen med Alzheimers
mycket tid för att svara.
Parafrasera upprepade 
meddelanden. Uppmuntra 
”rundprat” (prata omkring eller 
beskriva ordet de söker). Upprepa 
medellandet med samma ord.
Använd ”ja-nej” hellre än öppna
frågor. Närma sig långsamt och 
framifrån, etablera och behåll 
ögonkontakt.

Medel

Small et al.
2003

Kvantitativ 18 
deltagare

Frågeformulär, 
observationer/ 
Skattningskala.

Avlägsnande av distraktioner (ex, 
tv, radio), användning av korta, 
enkla meningar och användning av 
Ja/Nej frågor hellre än öppna 
frågor var effektiva strategier för 
förbättrad kommunikation dock 
visades att långsamt tal gav motsatt 
effekt.

Medel

Small                             
Perry & 
Lewis
2005

Kvantitativ  20 
deltagare

Beskattningsskala/ 
Korrelations analys

När vårdgivares kommunikativa 
beteende uppfattades som mer 
respektfyllt och vårdande, mindre 
kontrollerande och mer stödjande 
av deras livspartners kompetens 
bedömdes kommunikationen med 
deras livspartner vara betydligt 
smidigare.

Medel

Small
& Perry
2005

Kvantitativ 36 
deltagare 
varav 
18 par

Observationer med 
hjälp av 
ljudupptagning/ 
Kodning av förekomst 
av frågor, typ av fråga, 
vilket minne frågan 
krävde samt hur lyckat 
svaret blev.

Svaren blev mer lyckade om de 
krävde semantiskt minne (generell 
kunskap om världen) jämfört med 
episodiskt minne (specifika platser, 
tidpunkter, händelser eller 
personer) oavsett om det var ja-nej 
frågor eller öppna frågor.

Hög

Tappen et al.
2001

Kvantitativ 55 
deltagare

Standardiserade 
mätningar/ deskriptiv 
statistik, analysis of 
variance (ANOVA) och 
chi-square.

Gruppen som konverserade var den 
mest effektiva för att förbättra 
kommunikationen.

Medel
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forts. Tabell 4. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=17)
Författare 
/År

Typ av 
studie                      

Antal
deltagare
/artiklar

Metod
Datainsamling /Analys    

Huvudfynd  Kvalitet

Topo et al.              
2002                                                                  

Kvalitativ  6 familjer         Frågeformulär, 
intervjuer/ Ej beskrivet.

Telefonen som testades 
underlättade att hitta och slå 
nummer, och i en del fall hjälpte 
det personen med demens att 
minnas med vem han/hon pratade 
med och vad de diskuterade. Men i 
de flesta fall hjälpte det inte 
personen att komma ihåg med vem 
han ringt och när. Desto tidigare i
demensförloppet som telefonen var 
introducerad desto mer hjälpsam 
var den.

Hög         

Analys       

I ett första steg har en primär gruppering skett av de valda artiklarna. Denna kan enligt 

Whittemore och Knafl (2005) göras utifrån olika parametrar såsom ursprungsland, 

kronologisk ordning, kontext, genus eller resultat, det viktiga är att indelningen är logisk 

utifrån vad som ska studeras. Grupperingen kan sedan presenteras i diagram, tabeller, kartor 

eller annan form av nätverk (Whittemore & Knafl, 2005). Vi valde att gruppera utifrån vilken 

typ av stöd för kommunikation artikeln handlade om och presentera det i en tabell (tabell 5). I 

nästa steg extraherades textenheter som svarade mot syftet som sedan kodades från de primära 

källorna för att underlätta och organisera data till en hanterbar storlek (Whittemore & Knafl, 

2005). De textenheter som extraherades ur primärdata var alla delar i artikeln som svarade 

mot syftet. De extraherade textenheterna översattes sedan till svenska och kondenserades så 

att enbart den viktiga kärnan fanns kvar, detta för att få en överblick över innehållet. 

Textenheterna kodades med hjälp av siffror och färger för att enkelt kunna spåra dem tillbaka 

till primärkällan. Varje primärkälla fick en färg och alla textenheterna från samma källa fick 

samma färg, de numrerades sedan utifrån i vilken ordning de kom i primärkällan. I detta 

stadie var alltså data som handlade om samma saker men som kom från olika primärkällor 

organiserade i grupper av hanterbart kondenserade textenheter, vilket enligt Whittemore och 

Knafl (2005) underlättar för att systematiskt kunna jämföra primärstudierna utifrån särskilda 

variabler och dess karaktär. Därefter kunde slutsatser dras och de likheter och skillnader som 

hittades kunde tas till en högre nivå av sammanfattande resultat. Vi jämförde textenheterna 

under varje kategori vad gällde likheter och skillnader. Studier med liknande resultat 

presenterades i en sammanhängande brödtext där olika skillnader och nyanser synliggjordes.
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Tabell 5. Översikt av interventioner förekommande i artiklar som ingår i analysen
Författare
/ År

Sätt att tala Sinnesstimulering Hjälpmedel Utbildning Miljö

Brotons & Koger
2000

X

Done & Thomas                                                    
2001

X

Ducharme et al.
2009

X

Filan & Llewellyn-Jones                             
2006

X

Greer et al.        
2001  

X

Hopper et al.
1998

X

Johnson
1997

X

Murray et al.                         
2002

X

Phinney 
2006

X X X

Richter et al.       
1995

X X

Roberto et al.     
1998

X

Small & Gutman
2002

X X X

Small et al.
2003

X X

Small, Perry & Lewis
2005

X X

Small & Perry
2005

X

Tappen et al.
2001

X

Topo et al. 
2002                                                                  

X X

Resultat

Analysen bestod av 17 artiklar, 9 kvantitativa, 6 kvalitativa, en litteraturöversikt och en artikel 

som var delvis kvantitativ och delvis litteraturöversikt. Utifrån de extraherade textenheterna 

framkom fem kategorier som svarade mot studiens syfte (tabell 6).

Tabell 6. Översikt över de funna kategorierna (n=5)

Kategorier
Sätt att tala som stöder kommunikationen
Sinnesstimulering för ökad kommunikation
Hjälpmedel som stödjer kommunikationen
Anpassning av miljön som stödjer kommunikationen
Stödjande kommunikationsstrategier för närstående
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Sätt att tala som stödjer kommunikationen

Sju studier (Phinney, 2006; Richter, Roberto & Bottenberg, 1995; Roberto, Richter, 

Bottenberg & Campbell, 1998; Small & Gutman, 2002; Small, Gutman, Makela & Hillhouse, 

2003; Small & Perry, 2005; Small, Perry & Lewis, 2005) beskrev hur närstående till personer 

med Alzheimers sjukdom ska prata för att kommunikationen ska fungera så bra som möjligt.

Två studier (Roberto et al., 1998 och Small et al., 2005) belyste att det inte bara är viktigt vad 

som sägs utan också hur det sägs. De menade på att kommunikationen fungerar bättre då de 

närstående pratar på ett sätt som är respektfullt och stödjande för personen med Alzheimers 

sjukdom och genom att ta dem på allvar. Richter et al. (1995) visade hur det var en effektiv 

strategi från de närstående att bekräfta det som personen med Alzheimers sjukdom upplevde 

även om det inte var logiskt istället för att argumentera eller försöka förklara. 

Verbal uppmuntran var en effektiv strategi enligt två studier (Richter et al., 1995; Small & 

Gutman, 2002). Enligt Small och Gutman (2002) kunde detta innebära att uppmuntra 

rundprat, det vill säga att be personen med Alzheimers sjukdom att prata omkring eller 

beskriva ordet som de sökte. Två studier (Roberto, et al., 1998; Phinney, 2006) belyste hur de 

närstående kan be personen med Alzheimers sjukdom att upprepa vad som sagts för att 

bekräfta att kommunikationen fungerar. I den ena studien (Phinney, 2006) påvisas också hur 

detta kan användas för att påminna personen med Alzheimers sjukdom om vad som ska göras. 

Tre studier (Small & Gutman, 2002; Small & Perry, 2005; Small et al., 2003) föreslog att de 

närstående till personer med Alzheimers sjukdom hellre ska använda sig av ja-nej frågor än 

öppna frågor för att få lyckade svar. Small och Perry (2005) hävdade att både ja-nej frågor 

och öppna frågor är mer effektiva om de refererar till det semantiska minnet, det vill säga 

generell kunskap om världen, exempelvis ”vad vill du ha till middag?”, istället för det 

episodiska minnet som är knutet till särskilda tidpunkter, personer, platser och händelser, 

exempelvis ”Vad hade vi till middag?” En annan studie (Phinney, 2006) belyste också att det 

är viktigt för de närstående till personer med Alzheimers sjukdom att tänka på att inte ställa 

frågor som kräver att personen med Alzheimers sjukdom ska minnas något särskilt för att 

kommunikationen ska flyta smidigt men också för att bevara självförtroendet hos personen 

med Alzheimers sjukdom.

Andra strategier för att underlätta kommunikationen om den inte fungerade var att omdirigera 

konversationen till ett välkänt ämne eller om personen med Alzheimers sjukdom var svår att 
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få kontakt med kunde de vänta några minuter och sedan upprepa vad som sagts (Richter et al.,

1995). Roberto et al. (1998) poängterade att de närstående till personer med Alzheimers 

sjukdom skulle använda sig av tydliga pronomen och undvika tvetydighet för att inte skapa 

missförstånd. Två studier (Roberto et al., 1998; Small & Gutman, 2002) visade vikten av att 

de närstående ger en instruktion åt gången, ställer en fråga åt gången samt ger personen med 

Alzheimers sjukdom gott om tid för att svara. Två studier (Small & Gutman, 2002; Small et 

al., 2003) angav vikten av att använda korta enkla meningar. Small och Gutman (2002) 

pekade också på att det är effektivt prata långsamt, och att upprepa meddelanden med samma 

ord. Small et al. (2003) menade dock på att långsamt tal resulterade i sämre kommunikation.

Enligt Phinney (2006) var det effektivt att ge noggrann, ihärdig, detaljerad instruktion om en 

särskild uppgift skulle utföras av personen med Alzheimers sjukdom.

Sammanfattningsvis framkom vikten av att närstående visar respekt, bekräftar, uppmuntrar 

och är tydlig i kommunikationen med personer som har Alzheimers sjukdom.

Sinnesstimulering för ökad kommunikation

Fem studier (Filan & Llewellyn-Jones, 2006; Greer, Pustay, Zaun & Coppens, 2001; Brotons 

& Koger, 2000; Murray, Dickerson, Lichtenberger & Cox, 2002; Hopper, Bayles, & 

Tomoeda, 1998) angav att sinnesstimulering påverkade kommunikationen positivt.

Två studier (Filan & Llewellyn-Jones, 2006; Greer et al., 2001) menade att närvaron av 

levande djur var stimulerande för kommunikationen och kunde frambringa mer verbal 

kommunikation hos personer med Alzheimers sjukdom. Greer et al. (2001) beskrev att 

katternas aktiva natur kunde tolkas som ett initiativ till kommunikation och därför gav mer 

stöd för kommunikationen än leksakskatter. Filan och Llewellyn-Jones (2006) visade att när 

en hund var närvarande visade de boende signifikant mer socialt beteende: leenden, skratt, 

uttryck, närhet, beröring och verbalisering. De menade att både längden och frekvensen av 

socialt beteende ökade signifikant i närvaron av en besökande terapi hund. Brotons och Koger 

(2000) beskrev att musik stimulerande talet och påverkade både innehåll och flyt positivt hos 

personer med Alzheimers sjukdom. Två studier (Hopper et al., 1998; Murray et al., 2002) 

beskrev att leksaksstimulering i form av mjukdjur och dockor ökade förmågan att 

kommunicera hos personer med Alzheimers sjukdom. Murray et al. (2002) poängterade att 

personerna med Alzheimers sjukdom behövde ha leksaksstimuleringen kontinuerligt för att de 

skulle dra nytta av den. Hopper et al. (1998) belyste att personer med Alzheimers sjukdom 

pratade mer när leksaksstimulit var närvarande då de förblev synliga och var konkreta.
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Hopper et al. (1998) menade på att ett ökat antal ord utan ökat antal informativa enheter för 

personer som är ordrika eller hoppar från det ena till det andra inte är önskvärt på grund av att 

mindre relevant information är förmedlad. Ett ökat antal ord kan dock reflektera ökad 

uppmärksamhet, intresse och glädje i att prata. Personerna med Alzheimers sjukdom 

reagerade till leksakerna genom att kommentera och/eller ställa frågor. Om leksaken var 

frånvarande ifrågasatte de uppgiften de skulle utföra samt var rastlösa. Reaktionerna hos 

personerna med Alzheimers till stimulit verkade relatera mer till associationer till deras 

förflutna eller erfarenheter med bebisar eller hundar än till hur realistisk leksaken var.

Sammanfattningsvis så framkom att leksaksstimuli påverkade talet positivt i innehåll och flyt 

då leksakerna var konkreta samt att de väckte gamla minnen om hundar och bebisar.

Hjälpmedel som stödjer kommunikationen

Tre studier (Johnson, 1997; Phinney 2006; Topo, Jylhä, & Laine, 2002) beskrev om olika 

hjälpmedel som kunde användas för att underlätta kommunikationen mellan en person med 

Alzheimers sjukdom och dennes närstående. Hjälpmedlen var; minnesböcker med foton, 

bilder, schema och text som enkelt kunde fyllas på i plastfickor (Johnson, 1997), enklare 

modell av telefon med inprogrammerade snabbnummer med tillhörande foton/text (Topo et 

al., 2002) och kom-ihåg-lappar med meddelanden, instruktioner och påminnelser från den 

närstående (Phinney, 2006). 

Två studier (Phinney 2006; Topo et al. 2002) beskrev att hjälpmedlen bidrog till ökad 

självständighet. Kom-ihåg-lapparna möjliggjorde för personer med Alzheimers sjukdom att 

kunna utföra ärenden och hitta i en värld som annars kändes främmande (Phinney, 2006). 

Topo et al. (2002) visade att en enklare telefonen gjorde att personerna med Alzheimers 

sjukdom fick kapacitet att själva eller delvis själva genomföra ett telefonsamtal. Det var 

viktigt att telefonen introducerades i ett så tidigt stadie som möjligt för att förlänga förmågan 

att självständigt ringa telefonsamtal. Johnson (1997) poängterade att minnesboken kunde 

anpassas till den kapacitet som personerna med Alzheimers sjukdom hade och till det stadie 

av sjukdomen de befann sig i då det användes ord och bilder som var bestående och lätta att 

förstå.

Två studier (Johnson, 1997; Topo et al., 2002) belyste vikten av igenkänning för att 

hjälpmedlet skulle vara effektivt. När personerna med Alzheimers sjukdom blev bekanta med 
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minnesböckerna ökade deras verbalisering och de tyckte då mycket om att titta i dem 

(Johnson, 1997). I en del fall fungerade inte den enklare telefonen som ett effektivt 

hjälpmedel på grund av att personerna med Alzheimers sjukdom inte kände igen telefonen 

som en telefon och inte reagerade på ringsignalen (Topo et al. 2002).

Två studier (Johnson, 1997; Topo et al., 2002) pekade på att hjälpmedlen höjde 

sinnestämningen hos personer med Alzheimers sjukdom då kommunikationen blev lyckad. 

Minnesböckerna gjorde att färre missförstånd uppstod samt att personerna med Alzheimers 

sjukdom tyckte om att titta i dem (Johnson, 1997). Topo et al. (2002) menade på att den 

enklare telefonen bidrog till lycka när den möjliggjorde att ringa telefonsamtal självständigt 

vilket i sig också bidrog till ökad kommunikation. Personen med Alzheimers blev mer 

pratsam efter telefonsamtalen.

Tre studier (Johnson, 1997; Phinney 2006; Topo et al., 2002) angav att den kommunikation 

som hjälpmedlen erbjöd personer med Alzheimers sjukdom och deras närstående gav 

trygghet. Personerna med Alzheimers sjukdom behövde inte oroa sig över att slå fel nummer 

längre och för deras närstående var det en trygghet att veta att de nu kunde använda telefonen 

själv även om ingen annan var hemma (Topo et al., 2002). Minnesböckerna gav trygghet till 

personerna med Alzheimers sjukdom särskilt då deras närstående inte fanns närvarande då det 

kunde erbjuda icke-verbal bekräftelse om deras omgivning (Johnson, 1997). Kom-ihåg-

lapparna gav trygghet för personerna med Alzheimers sjukdom då de påminde om att det 

fanns någon som påminde dem om vad de skulle göra och som fanns där i en värld som var 

ökande svår att förstå och klara sig igenom.

Johnson (1997) belyste att minnesböckerna gav de närstående ett hjälpmedel för 

kommunikation som också var till hjälp för att öka självförtroendet hos personerna med 

Alzheimers sjukdom genom att de kunde fokusera på det positiva i deras liv både nu och i det 

förflutna och fokusera på förmågor som var bevarade. Phinney (2006) menade också på att 

kom-ihåg-lapparna var ett hjälpmedel för personer med Alzheimers att känna samhörighet till 

sina närstående även när de inte var närvarande. Johnson (1997) menade också på att 

minnesböckerna ökade personerna med Alzheimers sjukdoms socialisering med omgivningen. 

Minnesböckerna var också ett hjälpmedel för de närstående att på ett kärleksfullt sätt hantera 

hemgång efter besök på familjemedlemmens äldreboende. De behövde inte längre hitta på en 
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historia om varför personen med Alzheimers sjukdom inte kunde följa med och varför de var 

tvungna att gå.

Tre studier (Johnson, 1997; Phinney 2006; Topo et al., 2002) belyste också att de tre olika 

hjälpmedlen bidrog till att stödja minnesfunktionen på olika sätt. Kom-ihåg-lapparna som de 

närstående lämnade till personerna med Alzheimers sjukdom gjorde det möjligt för dem att 

komma ihåg vad de skulle göra under dagen, vilka tider de skulle göra vad, vem som skulle 

komma på besök och hur de skulle göra saker (Phinney, 2006). Bilderna och namnen på 

telefonen gjorde det möjligt för personer med Alzheimers sjukdom att komma ihåg vem de 

pratade med och var därmed ett stöd under konversationen. Efter samtalen kunde de återge 

vem de hade pratat med och vad de hade pratat om under en längre tid efteråt (Topo et al., 

2002). Minnesböckerna väckte till liv gamla minnen för personerna med Alzheimers sjukdom 

och på så sätt ökade kommunikationen både i kvantitet och i sammanhang (Johnson, 1997).

Sammanfattningsvis så innebar hjälpmedlen för personen med Alzheimers sjukdom ökad 

självständighet, höjd sinnestämning, ökat självförtroende och stöd för minnet. För personen 

med Alzheimers sjukdom och dennes närstående gav hjälpmedlen trygghet och samhörighet.

Anpassning av miljön som stödjer kommunikationen

Sex studier (Richter, Roberto, & Bottenberg, 1995; Small & Gutman, 2002; Small, Gutman, 

Makela & Hillhouse, 2003; Small, Perry & Lewis, 2005; Tappen, Williams, Barry & Disesa, 

2001; Topo, Jylhä & Laine, 2002) visade att genom att avlägsna olika distraktioner och 

genom att minska eller justera stimuleringen i miljön hos personer med Alzheimers sjukdom 

förbättrades kommunikationen. Två studier (Small & Gutman 2002; Small et al., 2003) gav 

förslag på att stänga av tv och radio. Topo et al. (2002) angav att vid användning av enklare 

telefoner med foton var det viktigt att dessa inte täcktes av siffror och att alla tangenterna som 

inte används dagligen borde placeras i telefonens nedre del. Small et al. (2005) menade att 

genom att ändra den fysiska kontexten så kan det öka personen med Alzheimers förmåga att 

bearbeta information.

Två studier (Ducharme et al., 2009; Richter et al., 1995) talade för att distrahera personen med 

Alzheimers sjukdom då denna var i ett upprört sinnesläge. Genom att exempelvis uppmuntra 

personen med Alzheimers sjukdom att följa med till ett annat rum kunde de närstående 

avstyra rädslor för saker eller situationer som inte var verkliga (Richter et al., 1995). 
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Ducharme et al. (2009) beskrev att de närstående lärt sig kommunikationsknep för att avstyra 

att personen med Alzheimers sjukdom varvar upp sig. 

Richter et al. (1995) belyste även att de strategier som erbjöds av familj och formella 

vårdgivare i kommunikationen med personer med Alzheimers sjukdom måste vara 

individanpassade. Vidare menade de att behovet av att kommunicera, till och med på en 

väldigt simpel nivå, var genomgående under hela sjukdomsförloppet och därför var det viktigt 

att när sjukdomen fortskred behövde vårdgivare kanske använda mer ickeverbala 

kommunikationsmetoder såsom beröring eller kramar. Small och Gutman (2002) pekade på 

att för att stimulera och främja kommunikationen var det bra att närma sig personen långsamt, 

framifrån och att etablera och behålla ögonkontakten.

Sammanfattningsvis så visade det sig vara positivt för kommunikationen att avlägsna 

distraktioner samt att anpassa kommunikationsstrategierna både efter individ och allteftersom 

sjukdomen fortskrider.

Stödjande kommunikationsstrategier för närstående

Fyra studier (Done & Thomas, 2001; Roberto, Richter, Bottenberg & Campbell, 1998; Small 

& Gutman, 2002; Small, Perry & Lewis, 2005) visade att då närstående får lära sig att känna 

igen kommunikationsproblem och vilka kommunikationsstrategier som går att tillämpa 

stödjer det kommunikationen mellan personer med Alzheimers sjukdom och den närstående. 

En studie (Beaudet, Legault, Kergoat, Lévesque & Caron, 2009) menade att närstående 

behöver förstå vilka förändringar som sker hos personen med Alzheimers sjukdom för att 

kunna utveckla anpassade kommunikationsförmågor. Small et al. (2005) ansåg att de 

närstående till personer med Alzheimers sjukdom skulle bli hjälpta av att erbjudas träning i att 

identifiera och undvika beteenden som är associerat med mindre lyckad kommunikation . 

Done och Thomas (2001) angav att det mest effektiva sättet för närstående till personer med 

Alzheimers sjukdom att lära sig kommunikationsstrategier är att delta i studiegrupper. Detta 

var bevisat mer effektivt än att få läsa informationshäften.

Två studier (Done & Thomas, 2001; Small & Gutman, 2002) beskrev att då närstående till 

personer med Alzheimers sjukdom fick lära sig kommunikationsstrategier och 

kommunikationen blev bättre höjde det funktionsnivån allmänt i hemmet. Done och Thomas 

(2001) angav också att vårdandet blev lättare och att det hade en positiv effekt på relationen 

mellan parterna. Small, Perry & Lewis (2005) belyste att då närstående till personer med 
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Alzheimers sjukdom lärde sig känna igen områden av styrka i kommunikationen till deras 

livspartner ledde det till att de erbjöd möjligheter för kommunikation som gynnade dessa 

bevarade förmågor och byggde på deras livspartners självförtroende. Roberto et al. (1998) 

föreslog enkla strategier som sjuksköterskor kan lära närstående i förbättrandet av 

hemsituationen inkluderade upprepande av önskemål; tillåtande av behövlig tid för svar, 

undvikande av oklara pronomen, minskande av tvetydighet, och undvikande av för många 

frågor. Small et al. (2000) menar att konversation borde bli tillagt som en vardaglig 

arbetsuppgift för vårdare i hemmiljö. Två studier (Ducharme et al. 2009; Done & Thomas, 

2001) poängterade att då närstående till personer med Alzheimers sjukdom fick lära sig 

kommunikationsstrategier bekräftade det också de närstående i att de redan hade många 

färdigheter och att det som de gör är korrekt.

Sammanfattningsvis så medförde utveckling av stödjande kommunikationsstrategier att 

kommunikation och vardag fungerade bättre för personer med Alzheimers sjukdom och 

dennes närstående samt att de närstående blev bekräftade i att de redan hade många 

färdigheter. Sjuksköterskan föreslogs lära ut enkla kommunikationsstrategier.

Diskussion

Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa den kunskap som finns om hur 

kommunikationen kan stödjas för en person med Alzheimers sjukdom och dennes närstående.

Analysen resulterade i fem kategorier: Sätt att tala som stödjer kommunikationen,

Sinnesstimulering för ökad kommunikation, Hjälpmedel som stödjer kommunikationen,

Anpassning av miljön som stödjer kommunikationen och Stödjande 

kommunikationsstrategier för närstående.

Resultatet i vår litteraturstudie belyser att det inte bara var viktigt vad som sägs utan också hur 

det sägs. Kommunikationen fungerade bättre då närstående pratade på ett sätt som var 

respektfullt och stödjande. Clare (2003) menar att genom att personer med Alzheimers 

förlorar sin kompetens och kontrollen över sig själva så påverkar det personens självkänsla 

och självförtroende negativt. Hon menar också att det är viktigt att ge tid till personer med 

Alzheimers sjukdom. Detta kan kopplas till resultatet i vår studie att tid för svar var viktigt för 

att stödja kommunikationen. Resultatet i vår studie visar att det var bättre att använda ja och 
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nej frågor till personer med Alzheimers sjukdom men att även använda sig av öppna frågor. 

Tappen, Williams-Burgess, Edelstein, Touhy och Fishman (1997) har gjort en studie som

handlar om strategier som vårdpersonal kan använda sig av för att på bästa sätt kunna 

kommunicera med och nå fram till den Alzheimerssjuka personen. De menar att när 

vårdpersonal använde sig av öppna frågor ledde det till längre svar från personen med 

Alzheimers sjukdom och även att antal ord ökade.   

Resultatet i vår litteraturstudie anger att sinnestimulering i olika former påverkade 

kommunikationen positivt, bland annat musik stimulerade både innehåll och flyt i talet hos 

personer med Alzheimers sjukdom. Götell, Brown och Ekman (2003) visar att när 

bakgrundsmusik spelas under omvårdnaden av personer med demens i ett sent stadie 

förändras deras kroppshållning till mer upprätt, deras ansikten utrycker lycka samt intresse, de 

utrycker sig med fler ord, de lyssnar mer fokuserat till frågor och uppmaningar och är lättare 

att få kontakt med. När vårdgivarna sjunger under omvårdnaden på morgonen är resultatet än 

mer positivt då personerna med demens dessutom kan formulera hela meningar samt har

oavbruten ögonkontakt med vårdgivaren. Kovach och Magliocco (1998) belyser att både djur-

och musikterapi ökar den verbala kommunikationen på så vis att personer med Alzheimers 

sjukdom lättare kan uttrycka olika känslor till vårdpersonalen. Detta fördjupar resultatet från 

vår litteraturöversikt. Sång för att öka kommunikationen bör kunna användas av närstående 

till personer med Alzheimers sjukdom likväl som vårdgivare. 

Resultatet i vår litteraturstudie visar att olika hjälpmedel som kunde stödja kommunikationen. 

Hjälpmedlen omfattade foton, meddelanden, scheman och text. Aggarwal et al. (2002) menar 

att bilder och olika skalor exempelvis med tre olika ansiktsutryck; glad, neutral, ledsen, ibland 

kan stimulera till diskussion för personer med demens eller hjälpa de som har svårigheter med 

att kommunicera verbalt att svara på frågor. 

Resultatet i vår studie pekar på att hjälpmedlen bidrog till ökad självständighet. Enligt Beard, 

Fetterman, Wu och Bryant (2009) är det vanligt att personer med Alzheimers sjukdom 

uttrycker att åldras väl innebär att vara självständig och inte vara beroende av andra. Enligt 

Benbow, Ong, Black och Garner (2009) är målet för den sociala omsorgen att människor ska 

få bo kvar hemma så länge som möjligt då en flytt medför till extra förvirring. Närstående till 

personer med demens känner sig också hjälplösa då deras familjemedlem önskar att få bo 

kvar hemma och de känner att det inte går. Beard et al. (2009) belyser vidare att personer med 
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Alzheimers sjukdom anser att åldras väl innebär att vara aktiva, att kunna göra vad de vill och 

att ha kul. Kom-ihåg-lapparna i resultatet i vår studie möjliggjorde för personer med 

Alzheimers sjukdom att de kunde utföra ärenden själva och ta sig runt i världen på egen hand.

Clare (2003) beskriver att när personer med Alzheimers sjukdom bekräftar förändringar 

försöker de anpassa sig till dessa förändringar på något sätt. Ökad självständighet kan leda till 

att personerna med Alzheimers sjukdom kan klara sig hemma under en längre tid och därmed 

undvika flytt och ökad förvirring och få bevara känslan av att åldras väl.

Resultat i vår studie visar att minnesböcker var ett bra hjälpmedel för ökad kommunikation 

och att det ökade verbaliseringen hos personer med Alzheimers sjukdom. Detta styrks av 

Bourgeois, Dijkstra, Burgio och Allen-Burge (2001) som visar att personer med demens som

hade minnesböcker lättare kan slutföra fullständiga meningar än de som inte har

minnesböcker vilket stärker Beard et al. (2009) belyser att närstående till personer med 

Alzheimers sjukdom associerar sjukdomen med minnesförlusten och de beskriver 

familjemedlemmen som försvarslös och krävande på grund av det sviktande minnet. Personer 

med bevarat minne beskriver de som välsignade, lyckade, levande och att det är att åldras väl. 

De olika hjälpmedlen i vår studie bidrog till att stödja minnesfunktionen på olika sätt.

Minnesböckerna väckte också till liv gamla minnen för personerna med Alzheimers sjukdom. 

McKee et al. (2005) menar dock att det inte alltid är positivt att minnas. Äldre människor som 

minns saker de ångrar tenderar att tänka mer på minnen, vilket är negativt för dem och de har 

också ett sämre socialt välbefinnande. Vår studie indikerar att den enklare telefonen gjorde 

det möjligt för personer med Alzheimers sjukdom att komma ihåg vem de pratade med på 

grund av bilderna och namnen på telefonen. Snowden, Thompson och Neary (2004) menar 

dock att personer med demens bättre kommer ihåg ”kändisars” namn än deras ansikten.

Resultatet i vår litteraturstudie visar att behovet av att kommunicera var genomgående under 

hela sjukdomsförloppet och därför var det viktigt att när sjukdomen fortskred behövde 

vårdgivare kanske använda mer ickeverbala kommunikationsmetoder såsom beröring eller 

kramar. Clare (2003) belyser att när patienter inte får fram vad de vill ha sagt blev de på dåligt 

humör, tystnade och inte pratade alls under flera dagar. Gleeson och Timmins (2004) menar 

att den mest effektiva metoden för att kommunicera med äldre personer med demens är 

beröring och är en ofta använd metod av sjuksköterskor. Sjuksköterskorna menade också på 

att beröring är ett effektivt sätt att få personer med Alzheimers sjukdom att lyssna och för att 

bibehålla deras uppmärksamhet. 
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Vår litteraturstudie visar att närstående kunde bli hjälpta av att få lära sig 

kommunikationsstrategier. När närstående till personer med Alzheimers sjukdom fick lära sig 

kommunikationsstrategier bidrog det till att deras relation blev bättre Enligt Benbow, Ong, 

Black och Garner (2009) är närstående till personer med demens förtvivlade då de inte kan ta 

reda på vad deras familjemedlem menar. De provade olika saker och ibland blev det rätt men 

oftast gjorde de familjemedlemmen olyckliga. Genom att personer med Alzheimers sjukdom 

och deras närstående lär sig att kommunicera med varandra går det att undvika missförstånd 

över hur personen med Alzheimers sjukdom vill ha det. Benbow et al. (2009) menar att 

närstående till personer med demens sörjer och upplever en känsla av förlust. Enligt Fessey 

(2007) så upplever sjuksköterskor att de enbart delvis har den kunskap och de färdigheter de 

skulle behöva vilket innebär att de själva skulle behöva lära sig mer, särskilt om de ska lära ut 

strategier till andra. Detta visar betydelsen av att de närstående till personer med Alzheimers 

sjukdom tillvaratar de förmågor som personen med Alzheimers sjukdom har. Samt att 

sjuksköterskor skaffar sig kunskap för att kunna lära närstående strategier för att förbättra 

hemsituationen. I resultatet i vår litteraturstudie föreslås att kommunikation borde bli tillagt 

som en arbetsuppgift för vårdare i hemmiljö och förslag ges på enkla strategier som 

sjuksköterskor kan lära ut. Detta stärks av ICNs etiska kod (2005) som påpekar att 

sjuksköterskor har ett ansvar att initiera och stödja åtgärder som främjar hälsa och sociala 

behov speciellt för de svaga befolkningsgruppernas hälsa och sociala behov i samhället.

Metoddiskussion

Enligt Willman et al. (2006, s. 76) är det positivt att söka i flera databaser samtidigt för att se

hur många referenser som finns. Datainsamlingen skedde i två databaser vilket gjorde det 

möjligt att göra en djupare sökning i dessa. Hade sökning skett i fler databaser hade kanske 

fler interventioner kunnat presenteras men kunskapsöversikten hade då inte omfattat alla 

artiklar från de databaser då tiden var begränsad. Hade tidsperioden varit längre hade arbetet 

blivit utförligare och mer omfattande. Enligt Polit och Beck (2004, s. 430) höjs trovärdigheten 

om det finns tillräckligt med tid för insamling av data då det ger möjlighet för en djupare 

förståelse. Polit och Beck (2004, s. 35-36) menar att trovärdigheten i ett arbete höjs om det 

går att göra om samma studie och få samma resultat. Vi hade en välformulerad frågeställning,

en väl beskriven metod och presentation av inklusions- och exklusionskriterier samt de 

sökningar som gjorts, det går därför att följa tillvägagångssättet vilket höjer trovärdigheten. 
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Eftersom artiklarna har granskats och analyserats av oss båda så minskar risken för bias då det 

fanns mindre risk utrymme för subjektivitet (jfr. Polit & Beck, 2004, s. 37). En begränsning 

kan anses vara att flera studier av författaren Small ingår i analysen vilket kan medföra bias. 

Vi valde trots det att ha med dem då de svarade mot syftet, hade god kvalitet och fördjupade 

resultatet. Vid användning av litteraturöversikter hamnar data längre ifrån de ursprungliga 

beskrivelserna då texten tolkas i fler steg, därmed ökar risken för subjektivitet. Vi valde trots 

det att ha med två litteraturöversikter till vår analys då de beskrev viktiga interventioner och 

var av kvalitet som inkluderades till analys.

Vi exkluderade artiklar med låg kvalitet, vilket gör att kvaliteten på litteraturöversikten höjs, 

pågrund av detta så minskade dock mängden artiklar till analysen och en del interventioner 

kan ha missats. Genom att artiklar som svarat mot syftet och sedan försvann i 

kvalitetsgranskningen redovisas i tabell 2 så styrker det trovärdigheten. Willman et al. (2006, 

s. 84) beskriver att sortering och exkludering av artiklar är en uppgift som kan ta mycket tid 

att utföra. Referenser som kan sorteras bort kan vara ledarartiklar, kapitel i böcker och 

beskrivningar av kliniska erfarenheter vars författare aldrig haft för avsikt att deras material 

skulle bedömas i en vetenskaplig granskning. Annat material som kan sorteras bort kan vara 

att det inte överrensstämde med den aktuella frågeställningen och angivna 

inkluderingskriterier och även de material som har uppenbara svagheter. Vissa artiklar som 

svarade mot syftet gallrades bort direkt på grund av uppenbar låg kvalitet eller inte var 

vetenskapliga, exempelvis om de helt saknade metodbeskrivning.

Vi avslutade datainsamlingen då nya sökningar resulterade i att samma artiklar dök upp. Hade 

vi gjort sökningen nu efter att vi vet vad analysen resulterade i hade vi valt andra sökord och 

kanske hittat ytterligare artiklar till analysen. Enligt Whittemore och Knafl (2005) är det 

viktigt att inte ha förutfattade tankar om vad resultatet blir. Talar olika artiklar mot varandra 

kan detta vara uppslag för vidare forskning. Vi valde ut textenheter som svarade mot syftet 

och kategoriserade utifrån dem vad gällde de likheter och skillnader som fanns för att undvika 

att förutse resultatet.

En begränsning i vårt arbete var vår limiterade erfarenhet av denna metod. Vi har dock fått 

kontinuerlig feed-back av en erfaren handledare och av andra handledare och klasskamrater 

vid flertalet seminarier.
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Slutsats

Närstående till personer med Alzheimers sjukdom behöver strategier för kommunikationen 

med den sjuke. För personen med Alzheimers sjukdom stärks självförtroendet när 

kommunikationen fungerar, de blir mer självständiga och sinnesstämningen höjs. Det kan

höja livskvaliteten och tryggheten både för personen med Alzheimers och för den närstående, 

vardagen skulle fungera bättre och deras relation till varandra skulle förbättras. I och med det 

skulle behovet av vård minska och kostnader för samhället sjunka. Detta är viktigt i dagens 

samhälle då fler människor kommer drabbas av Alzheimers sjukdom och vårdtyngden stiger 

och behovet av att vårdas i hemmet ökar. För att sjuksköterskor ska kunna lära ut strategier 

för kommunikation behöver hon/han kunskap om olika kommunikationsstrategier. 

Sjuksköterskor måste också se till de kunskaper som hon/han redan har om kommunikation 

och hjälpa personer med Alzheimers sjukdom och dennes närstående att tillämpa dem genom 

utbildning och uppföljning. Viktigt är också att kommunikationsstrategierna individanpassas

till varje enskild individ och situation. Mer forskning skulle behövas gällande stödjande 

kommunikation mellan person med Alzheimers sjukdom och dennes närstående. Förslag till 

vidare forskning är: undersöka hur personer med Alzheimers sjukdom och dennes närstående 

upplever att använda stödjande kommunikationsstrategier och hur det hjälper dem i det 

vardagliga livet.
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