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SAMMANFATTNING 

 
Befolkningen i dagens samhälle blir allt äldre. Många individer drabbas av någon typ av 

demens, exempelvis Alzheimers sjukdom, då denna sjukdom är starkt knuten till hög ålder. 

En demenssjukdom för med sig många svårigheter, däribland drabbas minne, språk samt 

kommunikation. I Sverige idag finns många yrkesgrupper representerade kring den som 

har insjuknat i demens men sällan finns någon som har djupgående kunskaper om de 

språkliga och kommunikativa svårigheter som en individ, till följd av sjukdomen får. I 

början av Alzheimers sjukdom är de språkliga förändringarna knappt märkbara men med 

tiden tilltar de språkliga svårigheterna. Den yrkesgrupp som har särskild kompetens inom 

området språk- och kommunikationsstörningar är logopeder. Syftet med föreliggande 

arbete var att undersöka hur den svenska logopedens arbete kan te sig idag vad gäller 

arbetet med personer med demens. Syftet var också att kartlägga några av de i litteraturen 

beskrivna metoder gällande språklig kognitiv intervention av personer med demens. 

Resultatet visade att få logopeder arbetar med kommunikationsproblem vid demens i 

Sverige idag men det finns dock goda exempel där logopeden är involverad både i 

utredningsarbetet för en diagnos samt i rådgivning till den drabbade och de anhöriga. 

Resultatet visade också att det i litteraturen finns metoder både för direkt och indirekt 

intervention gällande denna patientgrupp. Några av de metoder som svenska logopeder 

redan idag använder, såsom exempelvis Supported Conversation for Adults with Aphasia, 

(SCA
TM 

) eller Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) kanske går att 

använda i arbetet med individer med demens. Slutsatsen är att det är få logopeder som 

arbetar inom den svenska demensvården och att det finns arbetsmetoder beskrivna i 

litteraturen, både för direkt samt indirekt intervention, som kan användas av logopeder vid 

arbete med personer med demens/Alzheimers sjukdom. Metoder som Spaced Retrieval 

training (SR-träning), Reminiscence samt ”The Breakfast Club” är exempel på metoder 

som är evidensbaserade. För att fortsätta utveckla metoder och utvärdera dess effekt på 

individer med demens, behövs vidare studier både kring de idag befintliga 

arbetsmetoderna, samt ett utprövande av nya.   

 

Nyckelord: Demens, Alzheimers sjukdom, språk, kommunikation, logopedi, intervention. 
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ABSTRACT 
The population in today´s society is getting older. A lot of people suffer from some kind of 

dementia, including Alzheimer´s disease, as this disease is strongly associated with old 

age. Dementia brings many difficulties, including difficulties with memory, language and 

communication. Many professions are represented around the person with dementia in 

Sweden today, however there is rarely any professional person with a thorough knowledge 

of the language and communication difficulties which the sick individual gets. In early 

Alzheimer´s disease the linguistic changes are barely noticeable, but as the disease gets 

worse, major linguistic difficulties will show. The occupational group that is already in the 

field of language and communication disorders is the speech therapist. The purpose of this 

study was to identify the Swedish speech therapists work today regard working with 

people with dementia and to map some of the methods described in the literature 

concerning cognitive communicative intervention of people with dementia. The results of 

this study showed, that few speech therapists are working with people with communication 

problems of dementia in Sweden today. There are still good examples though, where the 

speech therapist is involved in both diagnosing and advising the person with dementia and 

their relatives. The results also showed that in the literature there are methods for both 

direct and indirect interventions regarding this patient group. Perhaps some of the methods 

that Swedish speech therapists use today, like Supported Conversation for Adults with 

Aphasia (SCA
TM 

) or Augmentative and Alternative Communication (AAC) can be used 

with patients with dementia. The conclusion is that there are few speech therapists that 

exist in the Swedish dementia care and that there are methods for working with this group 

of patients described in the literature, both for direct and indirect interventions, which can 

be used by speech therapists when working with people with dementia/Alzheimer´s 

disease. Spaced Retrieval training (SR-training), Reminiscence and “The Breakfast Club” 

are examples of some evidence based methods. To continue to develop methods and to 

assess its effect on people with dementia, further studies are needed both on the currently 

existing methods as well as testing of new ones. 

 

Keywords: Dementia, Alzheimer´s disease, language, communication, speech therapy, 

intervention. 
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1. Inledning  

Allt större krav ställs på människans förmåga att kunna klara sig själv i dagens samhälle. 

Blir en individ drabbad av en sjukdom där förmågan att hitta i omgivningen, att tänka och 

planera, att tala och att utföra handlingar, det vill säga en sjukdom där främst de kognitiva 

förmågorna blir drabbade, kan många svårigheter uppstå. 

Många av de tidiga tecknen på demens kan verka ungefär som normala vuxnas vardagliga 

misstag, fast i en mer överdriven form (Brookshire, 2007, s532). En normalt fungerande 

person kan kanske glömma ett viktigt möte på jobbet, glömma namnet på en granne eller 

glömma någons födelsedag. En individ drabbad av demens kanske inte ens kommer ihåg 

att bestämma ett viktigt möte, kanske inte känner igen en granne eller har ingen aning om 

vems födelsedag det är ett visst datum (Brookshire, 2007, s533).  

Vanliga och tillsynes enkla handlingar, som att kunna hitta till affären vid inköp eller att 

kunna komma ihåg att ta sina mediciner, kan bli till en svårighet. Problem som att inte 

kunna minnas telefonnummer eller att glömma bort att stänga av plattan när man lagat mat 

eller att glömma hur man gör saker rent praktiskt, kan också skapa stora svårigheter. Detta 

kan relativt snabbt bli verklighet för en individ som har drabbats av demens. 

 

Individer som drabbas av demens och fortfarande är yrkesverksamma kan få stora problem 

att genomföra de uppgifter som de är ålagda att göra, dels genom att de kan ha svårt att 

hitta, dels genom att de kan ha svårigheter att lösa problem eller att de helt enkelt inte kan 

minnas vad de ska göra. Det kanske blir omöjligt att stanna kvar på arbetet.  

 

Allt fler i befolkningen lever längre och detta kommer att leda till att antalet individer med 

Alzheimers sjukdom, som är den vanligaste formen av demens, kommer att öka de närmsta 

årtiondena (Marcusson et al., 2011). Enligt Socialstyrelsen (2011) fanns det i Sverige 

142 200 personer med demenssjukdom år 2005. Det är en ökning på nästan 10 000 

personer på 5 år (133 000 personer år 2000). Socialstyrelsen uppskattar att det idag finns 

cirka 148 000 demenssjuka i Sverige. Det finns en mängd olika demenssjukdomar. När en 

demenssjukdom drabbar en person över 65 års ålder kallas den senil demens. I detta arbete 

har uppmärksamheten riktats främst åt Alzheimers sjukdom, som tidigare nämnt, är den 

vanligaste demenssjukdomen. Då enbart termen demens används åsyftas senil demens 

generellt. 

 

2. Syfte 

Syftet med det föreliggande arbetet är att undersöka hur den svenska logopedens arbete 

kan se ut i dag när de möter patienter med demenssjukdom, framförallt då individer med 

Alzheimers sjukdom, då denna demenssjukdom är den vanligaste. Finns metoder beskrivna 

i litteraturen för direkt och indirekt intervention vad gäller språklig kognitiv intervention 

för dessa individer? Syftet är också att ge en överblick över vilka logopediska 

arbetsmodeller som skulle kunna utvecklas i framtiden. I detta arbete har ingen särskild 

uppmärksamhet riktats åt logopedens arbete med patienter med dysfagi och demens då 

denna roll i dagsläget är tämligen etablerad. 
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3. Bakgrund 

3.1. Demens och Alzheimers sjukdom 

 

3.1.1.  Definition och förekomst av demens och Alzheimers sjukdom 

Demens definieras av ICD-10-SE (Svenska versionen av ICD-10)
1
 som en störning av de 

högre kortikala funktionerna utan medvetandegrumling. Detta drabbar funktioner som 

exempelvis minne, tänkande, orientering, förståelse, inlärningskapacitet, språk samt 

omdöme. Demens är ett syndrom som på grund av sjukdom i hjärnan, ofta av kronisk eller 

progressiv karaktär, skapar märkbara nedsättningar i dessa intellektuella funktioner.  

ICD-10-SE definierar Alzheimers sjukdom, som är den vanligaste demenssjukdomen, som 

en sjukdom med smygande debut och som progredierar sakta men jämnt under många år. 

Det är en degenerativ cerebral sjukdom där orsaken är okänd. 

 

Andra sjukdomar som kan orsaka demens är vaskulära sjukdomar och sena stadier av 

extrapyramidala systemsjukdomar som Huntingtons eller Parkinsons sjukdom. En del 

andra tillstånd kan orsaka demens såsom metabola störningar, bristsjukdomar, infektioner, 

droger eller förgiftningar. De flesta demenstillstånden är irreversibla men de som orsakats 

av näringsbrist, droger, infektioner eller förgiftningar kan gå tillbaka (Brookshire, 2007, 

s535). Den vanligaste orsaken till funktionsstörningar hos äldre är demens (Marcusson et 

al., 2011).    

  

Demenssyndrom kan delas in i tre huvudgrupper. Detta baseras på var i hjärnan de 

patologiska förändringarna sker. De kortikala demenserna orsakas av förändringar i 

cerebrala cortex. Alzheimers och frontotemporala demenser är de mest vanliga orsakerna 

till kortikal demens. Subkortikal demens orsakas av förändringar i basala ganglierna, 

thalamus och i hjärnstammen. Exempel på en sjukdom som kan ge sådan demens är 

Parkinsons sjukdom och vaskulär sjukdom. I blandade demenser är både kortikala samt 

subkortikala strukturer drabbade av förändringar.  Exempel på sådan demens är vaskulär 

demens.  I västvärlden är prevalensen av demenssjukdom hos individer över 65 års ålder 

mellan 5-10%.  Alzheimers sjukdom är den tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden. 

Det är bara hjärt-kärlsjukdomar och cancer som skördar fler dödsoffer (Marcusson et al., 

2011). 

 

Varje år insjuknar ungefär 25 000 personer i demens av någon form (Alzheimerföreningen, 

2009). I Sverige är inte alla med någon form av demenssjukdom medicinskt utredda, men 

Socialstyrelsens mål är att åtminstone de ca 25 000 personer som nyinsjuknar varje år ska 

utredas (Socialstyrelsen, 2011). Socialstyrelsen hävdar att olika undersökningar visar att 

det idag finns individer som bor på demensboenden i Sverige som inte har diagnosen 

demens. Antalet är okänt men det är allt vanligare att kommunen idag kräver en 

demensutredning innan något boende erbjuds (Socialstyrelsen, 2011). Det finns vissa 

sjukdomar som exempelvis depressiv pseudodemens som kan behandlas och det är en av 

anledningarna till att en individ, där en demenssjukdom misstänks, ska utredas grundligt. 

En annan anledning är att det i vissa fall kanske måste sättas in farmakologisk behandling i 

form av acetylkolinesterashämmare eller åtgärder som rehabiliterar patienten (Marcusson 

et al., 2011).    

                                                 

1 (International Statistical Classification of Diseases and related health problems) 

http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/sokdiagnoskodicd-10 
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3.1.2.  Riskfaktorer för Alzheimers sjukdom 

Förutom en ökad ålder och att man har nära släktingar med demens är också låg utbildning 

de mest vedertagna riskfaktorerna för Alzheimers sjukdom. Därtill kommer också 

vaskulära riskfaktorer, som hypertoni och att man har vissa sårbarhetsgener som anses öka 

risken för Alzheimers sjukdom samt att individer med Downs syndrom har en ökad risk att 

få omfattande alzheimerförändringar i hjärnan redan i 40-årsåldern (Marcusson et al., 

2011).  

 

Alzheimers sjukdom kan delas in i en familjär och en sporadisk typ. De allra flesta fall av 

den familjära typen av sjukdomen har en tidig debut. Sporadisk Alzheimer är den typ som 

är vanligast förekommande i hög ålder, mer än 98-99% av de drabbade har den 

(Marcusson et al., 2011). Den familjära typen av Alzheimers orsakas av en autosomalt 

dominant ärftlighetsgång medan individer med den sporadiska typen ofta har en nära 

släkting med demens och har vissa sårbarhetsgener (Marcusson et al., 2011).  

En hel del studier pågår om hur man bäst ska förebygga demens och Alzheimers sjukdom. 

Ingen studie har fram till idag kunnat visa att man kan skjuta upp eller förebygga demens 

men konsensus råder kring vikten av att fler människor regelbundet kontrollerar sin vikt, 

kolesterol, blodtryck och glukos. Det skulle kunna vara av betydelse för antalet 

demensdrabbade i framtiden då dessa faktorer anses kunna vara bidragande orsaker till 

insjuknande (Marcusson et al., 2011).  

 

3.1.3.  Förändringar i hjärnan och olika faser av sjukdomen 

De förändringar i hjärnan som sker vid Alzheimers sjukdom leder till hjärnatrofi och 

vidgade hjärnventriklar. Mikroskopiska förändringar i form av neurofibriller (trådformade 

proteinsamlingar i nervcellen) och plack (extracellulär samling av β-amyloid) går att finna 

(Marcusson et al., 2011). Delar av mediala temporalloben drabbas av neurofibriller som 

sedan sprider sig till amygdala och hippocampus. Under sjukdomens förlopp drabbas även 

neocortex i temporal- parietal- samt frontalloberna i storhjärnan. Dock har det 

uppmärksammats att förändringarna är tämligen små i områden som exempelvis sensoriska 

och motoriska cortex (Marcusson et al., 2011). Plack bildas till en början i frontal-parietal-

temporal samt occipitalcortex i storhjärnan. När sjukdomen avancerar sprider sig även 

dessa till bland annat amygdala och hippocampus. 

 

De första symtomen på Alzheimers sjukdom är subtila. Att minnet sviktar är oftast det 

första tecknet (Marcusson et al., 2011). En progressiv försämring av det episodiska minnet 

(minnet för händelser) sker (Blennow, 2006).  Tidiga tecken på sjukdomen är också att det 

kan bli svårare för individen att resonera, omdömet blir sämre, desorientering och 

förändringar i humöret följer (Brookshire, 2007, s544). Ofta blir inte personligheten så 

drabbad i det tidiga skedet men det kan ändå innebära att individen börjar dra sig undan 

sociala kontakter (Brookshire, 2007, s544). I ett senare skede av sjukdomen börjar 

störningar i språket och kommunikationen komma (Brookshire, 2007, s545).  

 

Lindrig demens. När sjukdomen fortskrider blir minnesnedsättningen mer till ett riktigt 

handikapp. Personen har börjat upprepa frågor och kan börja få uppenbara problem att 

förstå resonemang. Apraxi (oförmåga att utföra inlärda praktiska sysslor) samt vissa 

svårigheter att hitta ord och problem med den visuospatiala förmågan börjar komma nu; 

det blir svårt att hitta i omgivningen (Marcusson et al., 2011). Individer i detta stadium har 

ofta en ganska god sjukdomsinsikt. 
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I nästa stadium, måttlig demens, har individen stora svårigheter med minnet. Apraxin tilltar 

och det kan bli svårt att till exempel knäppa knappar. Svårigheten att hitta i tillvaron blir 

tydligare och bland annat blir en nedsatt koncentrationsförmåga uppenbar (Marcusson et 

al., 2011). Individen har nu en nedsatt sjukdomsinsikt. 

I det svåraste skedet, av sjukdomen, svår demens, blir alla symtom värre. Individen 

glömmer namnen på sina närstående. Förmågan att känna igen sin familj och att hitta är i 

stort sett borta. Stora svårigheter att klara av ADL-funktioner (Aktiviteter i Dagligt Liv) 

och emotionell avflackning hör till detta stadium (Markusson et al., 2011).  

 

3.2. Språket och minnet 

Demenssjukdomars påverkan på språket, framförallt Alzheimers sjukdom, har länge varit 

ett intresse för två amerikanska logopeder som kan ses som pionjärer inom detta område; 

Kathryn Bayles och Cheryl Tomoeda. De beskriver Alzheimers sjukdom som ”en 

degenerativ process som successivt minskar förmågan hos den drabbade att kommunicera” 

(Bayles et al., 2000).  

Bayles & Tomoeda (2007) har efter en modell av minnesforskaren Squire (2004) skapat ett 

lättöverskådligt och kliniskt användbart schema som beskriver de olika typerna av minne 

som människan anses ha. Squire (2004) visade att människans minnessystem fungerar 

oberoende av varandra. Därmed kan de också bli drabbade på olika sätt av neurologiska 

sjukdomar och skador . Det är av stor vikt att kliniker har en förståelse för detta då man 

genom detta även kan förstå varför en individ har de symptom den har (Bayles & 

Tomoeda, 2007). Nedan följer en redogörelse för hur Bayles & Tomoeda (2007) beskriver 

detta schema. 

 

1986 myntade Alan Baddeley termen Arbetsminne. Det är det minne som tar vid när den 

sensoriska informationen gått vidare och blivit medveten. Här pågår en massa aktiviteter 

och många underliggande minnessystem arbetar. En viktig funktion som brukar tillskrivas 

arbetsminnet är uppmärksamheten. Vi behöver ta fram våra tidigare upplevelser för att 

kunna tolka den nya informationen vi just fått och den informationen ligger i 

långtidsminnet. Därför samarbetar arbetsminnet med långtidsminnet och arbetsminnet ser 

sedan till att den nya informationen kodas och läggs i långtidsminnet och kan hämtas 

därifrån vid behov (Bayles & Tomoeda, 2007).  

Eftersom frontalloberna är mycket viktiga för att arbetsminnet ska fungera kan man förstå 

att individer med demens får problem med denna del av minnet, då det typiska för demens 

är att skador uppstår i de frontala loberna samt i de strukturer som skickar information till 

de frontala loberna (Bayles & Tomoeda, 2007).  

 

Vidare delas långtidsminnet in i ett deklarativt samt ett icke-deklarativt minne. I det 

deklarativa minnet finns den typ av information som kan tydliggöras verbalt . De tre 

systemen med semantiskt (koncept), episodiskt (händelser) samt lexikalt (ord) minne finns 

här. Det deklarativa minnessystemet är beroende av cortex, parahippocampala området 

(område som omger hippocampus) samt hippocampus. Hippocampus är den struktur som 

möjliggör att vi kan ta in ny information och tillgodogöra oss den och länka den samman 

med äldre, redan inlärd information. Det kan härigenom bli lättare att förstå att de individer 

som får skador på hippocampus, som sker exempelvis hos dem med Alzheimers sjukdom, 

får svårigheter med sitt episodiska minne (Bayles& Tomoeda, 2007). Detta får till följd att 

individen glömmer vad de just har hört, läst eller tänkt. De får även svårt att förvärva ny 

kunskap. Även det semantiska minnet drabbas då sjukdomen fortskrider och sprider sig till 

temporala och parietala cortex.  
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Det icke-deklarativa minnet innehåller bland annat minne för motoriska färdigheter 

(exempelvis att skriva eller artikulera) och vissa kognitiva färdigheter och reflexer. Dessa 

minnen har gemensamt att de förstärks av repetition och övning (Bayles & Tomoeda, 

2007). Det motoriska minnet kallas också ibland för procedurminnet. 

 

Enligt Bayles & Tomoeda (2007) hör språkproduktion och språkförståelse ihop med 

kognition. Störningar i det deklarativa minnet samt i arbetsminnet svarar för en del av de 

svårigheter som uppstår då individer drabbade av demens ska producera språk. En annan 

del av problemet är att individen har förlorat en del av sin tidigare kunskap (Bayles & 

Tomoeda, 2007). Svårigheter som en nedsatt förmåga till perception samt uppmärksamhet 

och igenkännande tillsammans med svårigheter att göra inferenser, sämre minne och 

kunskapsförlust gör det svårare för individen att förstå språk. De områden som är längst 

bevarade hos individer med Alzheimers sjukdom är motor- och visuella cortex. Motoriska 

symtom som exempelvis postural instabilitet (balansförlust) och svårigheter att gå, kan 

komma sent i sjukdomen (Bayles & Tomoeda, 2007). 

  

Det episodiska minnet och arbetsminnet är alltid nedsatt hos individer med Alzheimers 

sjukdom. Delar av det icke-deklarativa minnet, exempelvis procedurminnet, är relativt 

bevarat och kan därmed användas för att lära in nya beteenden anser Bayles & Tomoeda 

(2007).   

Somliga patienter har större svårigheter med visuell spatial förmåga än med språket och 

andra kan ha precis tvärtom (Bayles & Tomoeda, 2007). Vilka förmågor som drabbas 

hårdare än andra hos en individ med demens, beror på vilken underliggande orsak som 

finns till demensen. Att identifiera de förmågor och kunskaper som är bevarade är minst 

lika viktigt som att kartlägga de sämre fungerade förmågorna. Detta för att kunna planera 

terapin på bästa sätt, de bäst bevarade förmågorna kan då användas för att kompensera de 

mindre fungerande förmågorna (Bayles & Tomoeda, 2007).  

 

Människan blir med stigande ålder generellt något långsammare både psykiskt och fysiskt. 

Det kan vara svårt att skilja mellan en frisk människa och en människa med begynnande 

demens då båda kan ha ett sviktande episodiskt minne (Bayles& Tomoeda, 2007). 

De främsta kommunikativa skillnaderna mellan friska individer och individer med 

begynnande Alzheimers är att den som blivit sjuk har en minskad kvalitet på innehållet i 

sitt språk och yttrar sig totalt sett mindre samt har många repetitioner i sitt språk. De har 

också svårigheter med att hitta ord (Bayles & Tomoeda, 2007).  

 

 

3.3. Språkets förändringar vid Alzheimers sjukdom  

 

3.3.1.  Övergripande språkliga förändringar 

”Störningar i språket är en viktig del av den totala psykologiska förändringen som sker vid 

demens” (Miller, 1973, s 221). 

Bayles (1982) visade att det semantiska systemet var det som var det mest sårbart hos 

patienter med diagnosen senil demens. Det fonologiska (vetskapen om språkets 

ljudstruktur) och syntaktiska systemet (satsläran) visade sig inte vara lika sårbart. 

Förmågan att kunna känna igen och själv kunna korrigera meningar som exempelvis ”I lost 

John´s temper” (jag tappade Johns humör) visade sig vara det som skiljde gruppen icke 

dementa från de som fått diagnosen senil demens (Bayles, 1982). Fonologiska fel var 

ovanliga bland de dementa patienterna och de producerade ofta ljudräckor som lät som det 
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undersökaren hade sagt men det blev tydligt att patienten inte hade förstått betydelsen av 

meningen. Syntaktiska svårigheter förekom sällan; ordningen på orden var inte avvikande, 

dock yttrade patienter med svår senil demens ofta bisarra meningar som var semantiskt 

felaktiga när de skulle repetera meningar som undersökaren sagt (Bayles, 1982).   

Vidare använde patienter med demens totalt sett färre ord, färre unika ord, färre 

prepositionsfraser, och färre antal underordnade meningar vid beskrivning av en bild (Hier, 

Hagenlocker & Schindler, 1985). De använde också fler ofullständiga meningar. De 

lexikala svårigheterna föreföll mera allvarliga än de syntaktiska svårigheterna och detta 

tyder på att den insjuknades lexikon är mer sårbart än syntax. Hos patienter med långt 

framskriden Alzheimers sjukdom, karaktäriserades språket bland annat av ett ökat 

användande av tomma ord och pronomen (Hier et al., 1985).   

 

Onofre de Lira et al. (2009) undersökte de mikrolingvistiska funktionerna (de fonologiska, 

lexikala samt de syntaktiska funktionerna inom en mening) i diskurs hos personer med 

Alzheimers sjukdom. De fann då en syntaktisk förändring hos personer med Alzheimers 

sjukdom och menade att upptäckter av dessa förändringar kunde anses som en språklig 

markör för Alzheimers sjukdom och var av stor vikt för terapeuter vid en undersökning och 

uppföljning av patienter med Alzheimers sjukdom. Dessa förändringar kunde bestå av 

exempelvis att antalet komplexa meningar blev lägre (de använde bland annat färre 

underordnade meningar) och fler lexikala fel gjordes; språket innehöll bland annat fler 

repetitioner, fonemiska parafasier (utbyten av ljud) och de hade svårigheter att finna ord. 

Dock hittades inga specifika förändringar inom fonologin. Denna studie framhävde 

fördelarna med att undersöka de mikrolingvistiska förändringarna hos individer med hjälp 

av att låta deltagarna berätta om en serie bilder, då det ansågs identifiera strukturella 

förenklingar bättre än ett samtal. Ett samtal kan bli missvisande då yttrandena och syntaxen 

hos personer med Alzheimers sjukdom kan bli bättre än de egentligen är, med hjälp av en 

samtalspartner. Vidare ansåg forskarna att diskurs är ett bra verktyg för att kunna utvärdera 

språket hos individer med Alzheimers sjukdom samt att detta kan bidra till diagnosen och 

kontrollera förändringar över tid och förklara kommunikativa sammanbrott hos patienter 

med sjukdomen.  

 

Bayles & Tomoeda (1991) gjorde ett försök att kartlägga förekomsten av olika språkliga 

symtom vid Alzheimers sjukdom samt om det fanns något samband mellan dessa symtom 

och i vilken ordning symtomen kom hos individerna. Svårighetsgraden av demens i 

gruppen som undersöktes var ungefär lika fördelad mellan lindrigt, måttligt samt svårt 

stadium av Alzheimers sjukdom.  

De fann att de lingvistiska symtom som förekom mest hos individer med Alzheimers 

sjukdom var svårigheter att finna ord, benämning samt svårigheter att skriva ett 

meningsfullt brev. De symtom som var minst förekommande var en ökad pratsamhet, 

svårigheter att tolka humor och tendens att tolka innebörden bokstavligt.  

Studien visade också att de lingvistiska förändringarna kom efter det att individen fått 

”icke-lingvistiska” svårigheter med minnet (exempelvis att lägga bort saker samt att gå 

vilse när man reser någonstans) (Bayles & Tomoeda, 1991). Prevalensen av lingvistiska 

symtom korrelerade starkt med i vilken ordning symtomen dök upp. Detta kan enligt 

författarna tyda på en viss homogenitet i lingvistisk symptomatologi hos patienter med 

Alzheimers sjukdom.  De mest förekommande symtomen hos patienter med Alzheimers 

hade en tendens att komma tidigt i sjukdomen och de som förekom minst kom senare 

(Bayles & Tomoeda, 1991). 
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Apell et al. (1982) studerade och fann att det vid spontantal var vanligt med många 

omskrivningar och semantisk jargong hos individer med Alzheimers sjukdom. Dessa 

karaktäriserades av flytande tal med irrelevant innehåll. I en jämförelse med patienter med 

afasi efter en stroke hade Alzheimerspatienterna en lägre förståelse men ett bättre talflyt än 

strokepatienterna. Det föreföll som om det är unikt för Alzheimers sjukdom att talflytet 

bevaras, även om innehållet till följd av bland annat en nedsatt benämningsförmåga, blir 

tomt och innehållslöst (Appell et al., 1982). 

Att hitta språkliga förändringar och dysfunktioner kan vara till hjälp vid diagnosticering av 

senil demens och detta kan även bidra till att kunna bedöma svårighetsgraden av den hos 

patienten (Bayles, 1982).  

 

3.3.2.  Uppskattning av svårighetsgrad av Alzheimers sjukdom med hjälp av språket 

I en longitudinell studie av Bayles & Tomoeda (1991) fann de, genom att intervjua 

vårdgivare till 99 individer som insjuknat med Alzheimers sjukdom, 5 symtom som visade 

sig vara mer vanliga hos individer med svår demens än hos de med mindre svår demens 

(Bayles & Tomoeda, 1991). Dessa symtom anser författarna vara de bästa att använda för 

att kunna särskilja och förutsäga svårighetsgrad av demens hos den drabbade individen. 

Det visade sig vara sådana tecken som att individen hade en tendens till att uttrycka 

betydelselösa meningar, uppvisade en nedsatt läsförståelse, talade om olämpliga ämnen, 

hade svårigheter att känna igen humor och en oförmåga att bilda hela meningar (Bayles & 

Tomoeda, 1991).  

 

Ett vanligt skattningsinstrument i demensstudier är Global Deterioration Scale (GDS 

skalan) (Reisberg, Ferris, de Leon, & Crook, 1982). Det används för att kartlägga de olika 

stadierna av demens. Denna 7-gradiga skala ger en överblick över de kognitiva 

funktionernas olika stadier hos en individ med en degenerativ demens som exempelvis 

Alzheimers sjukdom (Reisberg et al., 1982). Stadium 1-3 är ett förstadie till demens. 

Stadium 4-7 är demensstadium. Vid stadium 5 brukar en individ med demens inte kunna 

klara sig själv längre (Reisberg et al., 1982). GDS skalan innehåller dock inte så mycket 

information om hur språket hos den dementa påverkas i detalj i de olika stadierna. Bayles 

& Tomoeda & Trosset (1992) gjorde en studie där man relaterade språkets förändringar till 

GDS skalan. Detta kan vara bra för kliniker då man ska hjälpa till att diagnostisera 

Alzheimers sjukdom, kunna förse drabbade och anhöriga med någon slags prognos samt 

vid rådgivning till patienten och anhöriga (Bayles et al., 1992).  

Reisberg et al. (1982) hade funnit en viss påverkan på språket med början i stadium 3. Det 

visade sig genom att individen fick svårigheter med att finna ord samt namn. Individen 

kunde också börja få svårt att komma ihåg vad de läste. Reisberg et al. (1982) ansåg att en 

individ i det sista stadiet av demens (7) förlorade all sin verbala förmåga. En del 

obegripliga yttranden och ett fåtal ord och fraser kunde dock förekomma (Reisberg et al., 

1982). 

 

Bayles et al. (1992) visade att individer med lindrig Alzheimers klarade vissa språkliga 

kommunikativa uppgifter lika väl som normalt åldrande personer gjorde. Bayles et al. 

(1992) visade också att individer i GDS stadium 3 klarade uppgifter såsom exempelvis 

högläsning, hörförståelse samt att skriva vid diktering, på en nivå av 90 % eller högre av 

den normala nivån. Dock hade de klart sämre resultat på uppgifter som objekts- och 

bildbeskrivning. Stadium 4 patienter presterade fortfarande ungefär normala poäng på 

läsning, läsförståelse och hörförståelse test. Dock presterade stadium 4 patienterna sämre 

på exempelvis objektbeskrivning (deltagaren fick ett vanligt objekt i handen, exempelvis 

en penna, och blev ombedd att beskriva den) och ordflödestestet FAS. Individer i GDS 
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stadium 5 presterade normala resultat endast på tester med läsning. Stadium 6 patienter når 

inte poäng inom normalnivån på någon av testerna. Bäst går ändå lästesterna. Stadium 7 

patienter nådde endast 1 % eller mindre av normalnivån på samtliga test och därmed ansåg 

Bayles et al. (1992) att denna studie kunde bekräfta resultatet Reisberg et al. (1982) hade 

fått i sin tidigare studie gällande stadium 7. 

 

Bayles et al. (1992) visade också med denna studie att de största språkliga förändringarna 

inträffade mellan stadium 4 och 6. Stadium 6 patienter hade 10 % (eller under 10 %) av 

normal nivå. Det enda som fortfarande gick ganska bra, som tidigare nämnt, var läsning. 

 

De flesta beskrivningar av de språkliga svårigheter patienterna har, finns på de individer 

som har lindrig till måttlig Alzheimers (Bayles et al., 2000). Få studier finns på de sena 

stadierna av sjukdomen. I en studie av Reisberg et al. (1984) fann man att i början av 

stadium 7 på FAST-skalan (Functional Assessment Staging, en funktionell skala med 7 

steg där symtom beskrivs för måttlig-svår demens) hade patienten förmågan att tala 

begränsat mellan 1-5 ord. Senare under stadium 7 beskrivs dessa patienter som att de har 

förlorat allt begripligt språk (Reisberg et al., 1984). Dessa förändringar i språket skedde 

efter det att patienten blivit helt inkontinent (Reisberg et al., 1984). Bayles et al. (2000) 

fann dock att individer som endast var urininkontinenta kunde ge adekvata svar när de blev 

hälsade på, kunde sina namn och svarade adekvat på en komplimang. En del kunde känna 

igen sitt namn när det var nedskrivet, de kunde tala om sin mans/hustrus namn, känna igen 

svart-vita teckningar på två vanliga objekt samt följa en uppmaning i ett steg. En individ 

producerade så mycket som 82 olika ord. Författarna kunde därmed påvisa att även om 

patienten befann sig i ett sent stadium av demensen kunde den övervägande delen av 

deltagarna, 82 % (14 av 17stycken) producera språk (åtminstone ett ord). 

Dock kunde ingen av individerna som var både urin och tarm inkontinenta uppnå resultat 

på något av det ovan nämnda (Bayles et al., 2000).   

 

3.3.3. Förändringar i språket i de olika stadierna av Alzheimers sjukdom. 

 I tidigt stadium av Alzheimers sjukdom är de nedsatta språkliga förmågorna ofta 

omärkbara för den vanliga samtalspartnern (Bayles, 1982). När personer som lider av 

lindrig demens känner att deras mentala kapacitet inte räcker till, använder de sig ofta av 

strategier som att ändra samtalsämne till något lättare eller repeterar det de just sagt för att 

fylla ut (Bayles, 1982). Det episodiska minnet och arbetsminnet har redan börjat bli 

påverkat och därmed också möjligheten att ta in ny information och lagra den, 

uppmärksamheten kan vara påverkad och de glömmer lätt vad de har hört, läst och tänkt. 

Talet är flytande och grammatiskt korrekt men svårigheter att skriva grammatiskt riktigt 

och utan felstavningar börjar bli svårare. Språket innehåller fler tomma ord som ”sak” och 

”det” och språket kan också uppfattas som en aning osammanhängande och med fler 

repetitioner (Bayles & Tomoeda, 2007). De vanligaste svårigheterna som forskningen har 

rapporterat om i detta stadium är att individerna får benämningssvårigheter samt 

svårigheter att finna ord. Det är också vanligt att dessa individer får svårt att benämna 

abstrakta saker trots att förmågan att förstå rent konkreta ting är relativt bevarad (Appell et 

al., 1982). Vid tester framkommer att individens ordförråd blir allt mindre. Detta stadium 

kan vara i ungefär 2-4 år efter diagnos (Bayles & Tomoeda, 2007).  

 

I det måttliga stadiet av Alzheimers sjukdom är minnet märkbart mer drabbat än tidigare. 

Det märktes bland annat när patienten skulle återberätta, uttrycka sig verbalt och på tester 

med inlärning av nonsensstavelser. Perseverationer förekom också ofta på detta stadium. 

Tomma och irrelevanta yttranden förekom också (Bayles, 1982). Patientens episodiska 
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minne har försämrats och individen har fått svårigheter med att koda in och återkalla 

minnen. Det semantiska minnet har också försämrats. Individen har svårt att fokusera och 

upprätthålla uppmärksamheten. Det kan vara svårt att få individen att bli intresserad av en 

aktivitet. Stora visuoperceptuella svårigheter förekommer. Språket är flytande men 

långsammare. Språket innehåller nu färre substantiv än verb och är mindre 

sammanhängande (Bayles & Tomoeda, 2007). Nu märks större förluster i ordförrådet och 

individen har svårare för benämning än en frisk individ vid testning (Bayles et al., 1992). I 

skrivspråket finns många stavfel och hela förståelsen för både skrivet och talat språk 

minskar. Läsning går fortfarande bra men förståelsen är nedsatt och det individen har 

förstått glöms snart (Bayles & Tomoeda, 2007). Detta stadium infinner sig mellan 4-10 år 

efter att diagnosen ställts.    

 

I ett sent/svårt stadium av Alzheimers sjukdom var alla desorienterade vad gäller tid och 

rum, de hade även svårt att känna igen familj och vänner. Alla behövde hjälp med de 

dagliga rutinerna. Vissa talade inte alls eller gjorde bara oförståeliga yttranden (Bayles, 

1982). Fonologin i orden var dock fortfarande korrekt. Ordföljden var i stort sett också 

korrekt hos de flesta, men innehållet i det patienterna sa var meningslöst (Bayles, 1982). 

Mutism, ekolali samt svårigheter med syntaxen kan dock förekomma sent i sjukdomen 

(Appell et al., 1982). Arbetsminnet samt de deklarativa minnessytemens funktioner är nu 

svårt drabbade (Bayles & Tomoeda, 2007). Språket är fortfarande flytande men överlag 

långsammare och med uppehåll. Läsförståelsen är mycket nedsatt men en del kan läsa 

enstaka ord högt (Bayles et al., 2000). I stort sett alla individer i detta stadium har tappat 

förmågan att uttrycka sig skriftligt (Bayles & Tomoeda, 2007).  

 

3.4. Logopeden och demens 

ASHA, som är det amerikanska professionella förbundet för logopeder och audionomer 

och som bland annat har i uppgift att certifiera logopeder, menar att logopeden har en 

utmaning i att bedöma om en individ som lider av demens kommer att kunna tillgodogöra 

sig en kognitiv kommunikativ behandling. Enligt Bayles & Tomoeda (1997)  bör man titta 

på vilka kvarvarande förmågor och svårigheter individen har. Man bör undersöka hur 

individens läsförmåga är, om individen kan följa en enkel instruktion, lyhördhet för 

ledtrådar och hur förmågan att konversera är. 

Vissa studier har visat att även personer med Alzheimers som har svårt att komma ihåg 

episoder och händelser ändå kan lära sig nya beteenden och ny information (Camp, 1989; 

Hawley & Cherry, 2004). Forskning har visat att så kallad ”errorless learning”, det vill 

säga, en teknik som begränsar patientens möjligheter att göra fel under det att han/hon lär 

sig något, skapar bättre förutsättningar för ett önskat resultat (personer med demens kan ju 

på grund av sin minnesstörning inte lära av sina misstag längre) och att denna teknik bör 

vara en integrerad del av de terapiprogram som är riktade till individer med demens (Clare 

et al. 2000). Forskningen har visat många gånger att den implicita inlärningen, det vill säga 

den inlärning som sker omedvetet och med hjälp av de icke-deklarativa minnessystemen 

och utan någon större inblandning av det episodiska minnet samt arbetsminnet, fungerar 

(Hopper, 2003). Ett exempel på detta är en studie med Alzheimerpatienter där en bild på 

saker man kan ha på sig visades. Uppgiften var att benämna så många saker som möjligt på 

bilden. De patienter som hade fått se bilder på samma saker innan uppgiften kunde 

benämna fler saker än de patienter som inte hade fått se bilder innan uppgiften började. 

Detta ansåg Hopper (2003) vara övertygande bevis att så kallad priming ger resultat och att 

det ger starka skäl till kognitiv kommunikativ intervention för patienter med demens.   
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3.4.1.  Reform som ledde till förändring 

Efter klagomål både från konsumenter och statliga/federala rapporter där kvaliteten på 

vårdboenden kritiserades, genomfördes inspektioner av vårdhem för individer med demens 

i USA på 1980 talet. Detta ledde till en reform (OBRA-87) där främsta målet var att säkra 

de äldres välmående samt att reformen fokuserade på frågan om faktisk vård och gjorde 

gällande att varje individ på boendet skulle få ”största möjliga funktion”. Man ville lyfta 

fram patientens rättigheter och höja livskvaliteten (Hawes, 1996). Det innebar att varje 

vårdhem var tvunget att börja göra omfattande utvärderingar av de boende på vårdhemmen 

och därefter genomföra individuella vårdplaner med målet att personen skulle fungera på 

högsta möjliga nivå och bli så självständig som möjligt (Hawes, 1996). Utvärderingarna 

innehöll frågor om hur de boendes förmåga var att höra, förstå och producera språk och för 

att genomföra dessa utvärderingar vände man sig till logopeder. Detta hjälpte logopederna 

att få en roll i boenden för långtidsvård. Därtill anställde man logopeder till vårdhem. Trots 

detta har logopeder ändå fått kämpa för att få förståelse för att just denna yrkesgrupp är de 

bäst lämpade att utvärdera kommunikativa funktioner (ASHA, 2005). 

Reformen blev lyckad och det rapporteras om en ökad representation av familj och boende 

vid vårdplaneringsmöten och när beslut tas, användandet av psykotropa droger (läkemedel 

med förmåga att påverka sinnestillståndet) har sjunkit med så mycket som en tredjedel. En 

nästan 50 % minskning av begränsningar har kunnat ske och därmed kan 250 000 äldre 

patienter röra sig friare varje år. Olika program för bland annat aggression eller vandrande 

har ökat med 27 %.  Användandet av hörapparater har ökat med 30 %. Man har även 

fördubblat användandet av program för toalettbesök vid inkontinens (Hawes, 1996). 

 

3.4.2.  Hur logopeder kan bidra till demensvården 

ASHA (2005)  har i ett policydokument beskrivit nio viktiga punkter där logopedens 

utbildning (både den teoretiska och den kliniska) gör logopeden lämplig att axla ett antal 

roller gällande kommunikation och demens. ASHA (2005) betonar logopeders kunskap om 

normala och onormala neurologiska funktioner och kunskap om olika aspekter av 

kommunikationen. Bland de punkter som nämns är att logopeden har en roll som 

exempelvis den som bedömer de kognitiva kommunikativa störningarna hos individer med 

demens samt agerar rådgivare till anhöriga, de identifierar personer som har en risk att bli 

drabbade av demens och de utbildar kollegor, familjer, vårdgivare och andra yrkesgrupper. 

ASHA (2005) rekommenderar också att man som logoped ska genomföra intervention med 

patienter som har drabbats av demens. Logopeden kan genomföra en direkt intervention 

med anpassade evidensbaserade tekniker och/eller en indirekt intervention genom vårdare 

och miljömässiga förändringar (ASHA, 2005). 

Alla patienter är enligt ASHA inte kandidater för direkt intervention men då är den 

indirekta interventionen aktuell. Oavsett i vilket stadium patienten befinner sig, är träning i 

kommunikationsstrategier av vårdande personal eller anhörig, alltid aktuell (ASHA, 2005).   

 

De flesta logopeder ägnar den mesta tiden åt bedömning och behandling av dysfagi när 

man träffar dementa patienter (Mahendra & Arkin, 2003). Behandling av symptom såsom 

risk för aspiration, viktnedgång, undernärdhet och dysfagi är mera renodlat en medicinsk 

nödvändighet än kognitiv och kommunikativ hjälp som därför inte ofta begärs av läkare 

och sköterskor menar författarna. En av anledningarna till detta är att resultaten av dysfagi 

terapi i jämförelse med kognitiv-lingvistisk terapi är mer påtagliga (ökad kroppsvikt, fler 

antal mål ätna etc.). Det är också enklare att dokumentera detta objektivt; mindre hosta hos 

patienten och/eller förändringar i kosten bland annat (Mahendra& Arkin, 2003). 
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Författarna menade att interventioner som ökar orienteringen, förbättrar antalet 

meningsfulla konversationer, som förbättrar minnet av självbiografisk information och kan 

förbättra affekt och humör hos en dement patient, sällan ordineras av läkare. 

Clark ansåg att en ”terapeutisk nihilism” (Clark, 1995, s48) existerade bland logopeder 

gällande patientgruppen med Alzheimers sjukdom. Felaktiga föreställningar om att 

ingenting kunde göras florerade såväl i logopedkåren som hos övrig vårdpersonal ansåg 

Clark (1995). Logopeden borde byta tankemönster när det gäller patienter med Alzheimers 

sjukdom, det handlar även om attityder och att de ska se denna patientgrupp som unika och 

speciella människor som har samma behov av att kunna uttrycka sig som andra. 

Logopeden bör inse att de kan ge betydande bidrag, både via direkt och indirekt 

intervention; Träna patienter att använda sig av kommunikationsstrategier och att använda 

kommunikations- och minnes- böcker eller att vägleda övrig vård personal (Clark, 1995). 

 

3.4.3.  Instrument för bedömning 

Bayles & Tomoeda (2007) väljer att kalla de kommunikationsstörningar som individer 

med demens får för kognitiva kommunikationsstörningar eftersom de alltid förekommer 

med andra kognitiva nedsättningar. Författarna väljer också att låta termen afasi stå för 

förvärvade språknedsättningar utan andra kognitiva nedsättningar (Bayles & Tomoeda, 

2007). Bayles och Tomoeda (1993) har utvecklat ett bedömnings- och 

screeningsinstrument för personer med demens, The Arizona Battery for Communication 

Disorders of Dementia (ABCD). Detta är ett i USA standardiserat test för individer med 

Alzheimers samt Parkinsons sjukdom. Något liknade instrument som är framtaget enbart 

för bedömning eller screening av personer med demens finns för närvarande inte på 

svenska. 

 

3.4.4.  Multidisciplinärt arbete kring personen med demens 

I USA har logopedin nu tagit sig in i demensvården.  Utomstående granskningar samt 

allmänhetens kritik resulterade i att man fann den dåvarande vården undermålig och 

skapade lagar och bestämmelser om att varje individ skulle ha rättighet att fungera på sin 

egen högsta möjliga nivå och detta inbegrep då även kommunikation (ASHA, 2005). Hur 

är då situationen i Sverige? Vanligtvis är olika professioner inkopplade runt en individ med 

demens. Husläkaren är kanske oftast den första som individen kommer i kontakt med. En 

mer djupgående utredning och bedömning kan behöva göras av en geriatriker eller 

neuropsykolog för att så småningom kunna ställa en diagnos. Arbetsterapeuten kan 

kontaktas för en bedömning av individens förmåga att klara daglig aktivitet (ADL) och 

sjukgymnasten samt en kurator kan bli inkopplade för ytterligare bedömning och tester 

(Vårdprogram för Demenssjukdomar, Uppsala landsting, 2007). 

En demenssjuksköterska är idag oftast anställd av kommunen och arbetar bland annat med 

biståndshandläggaren och gör hembesök för att planera vilka insatser som behövs i 

hemmet. Demenssjuksköterskan har ofta ett omvårdnadsansvar för patienten och fungerar 

ofta som den som är informationsansvarig till de personalgrupper som kommer i kontakt 

med patienten. Demenssjuksköterskor som arbetar enligt de nationella riktlinjerna håller 

därför även på med handledning och utbildning av medarbetare, de har exempelvis 

anhörigcirklar och är ofta den första kontakten en familj har där någon börjar få 

minnesproblem. De gör även tester, som exempelvis Mini-Mental Test (MMT), i hemmet 

som en hjälp till husläkaren. Många olika professioner är således inkopplade kring en 

individ med demens i Sverige idag.  
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Traditionellt sett så finns det inte så många logopeder i Sverige idag som arbetar med 

demensvård när det gäller det kognitivt kommunikativa området. Logopedins egen aktuella 

inriktning på demensområdet som den ser ut idag, beskrivs i den svenska 

standardläroboken om logopedi.  Där finns ett särskilt kapitel om demens där det framhålls 

att en undersökning med normerade tester, har en betydelse för diagnostisering av en 

demenssjukdom (Tallberg, 2008). Jämförs sedan resultaten med den förmåga personen 

bedöms ha haft innan sjukdomen kan detta vara till hjälp för att styrka och ta reda på om en 

eventuell språkstörning har börjat. Upprepade testningar kan sedan ske för att få reda på 

hur snabbt demenssjukdomen progredierar och i ett senare skede kan logopeden fungera 

som en rådgivare till omgivningen. Vidare framhåller Tallberg att individens 

kommunikativa färdigheter bör tränas. 

 

DIK, som är den fackliga organisationen här i Sverige för logopeder, arbetar just nu med 

att öka kännedomen om logopeders kompetens, även för patienter med demens, i den 

kommunala vården (U. Guldstrand, personligt meddelande, 2011-12-09).    

 

3.4.5.   Några av logopedens områden 

Många känner till att logopeden kontaktas vid utredningar och behandlingar inom området 

barn och vuxna med tal och språksvårigheter. Några av logopedens områden är därmed 

relativt väl kända för allmänheten, andra områden är betydligt mindre kända. Edlund & 

Wold (2009) undersökte genom en enkät om det fanns behov av en ”kommunikativ 

rådgivning” till anhöriga och närstående till individer med demens. Resultatet visade att de 

närstående upplever kommunikationssvårigheter med den person som är drabbad. De 

närstående önskade också mer information om kommunikation och demens. Edlund & 

Wold (2009) drog slutsatsen att logopedisk rådgivning till individer med demens, deras 

närstående och vårdpersonal, skulle kunna underlätta för alla inblandade att hantera de 

kommunikationssvårigheter som eventuellt uppstår i samband med demenssjukdom. 

Genom detta kunde Edlund & Wold (2009) konstatera att det lär behövas fler logopeder 

inom demensvården. 

 

Edlund & Wolds (2009) undersökning bekräftade således att logopeden kan göra en insats 

vid rådgivning både för patienten och för anhöriga med närstående som har drabbats av 

demens. I dag anlitas logopeder, exempelvis i USA, för att träna eller bibehålla vissa 

språkliga förmågor hos individer med demens. Frågan är dock då, hur den svenska 

logopedens arbetsuppgifter är fördelade idag gällande olika patientgrupper, däribland 

patienter med demens?  

 

Som en del av ett forskningsprojekt om logopediska insatser vid afasi undersöktes nyligen 

den svenska logopedkårens sammansättning och vilka patientgrupper som logopeder 

arbetar med idag. Detta gjordes via en enkätundersökning som besvarades av sammanlagt 

totalt 758 logopeder (Blom-Johansson, 2011). Av dessa respondenter svarade 43 (6,1 %) 

att de träffade personer med demens i varierande omfattning. De arbetade i genomsnitt 8,7 

% av sin arbetstid med personer med demens, dock var variationen stor (Blom-Johansson, 

2011). Detta är att jämföra med antalet respondenter som arbetade exempelvis med barn 

med tal- och språkstörning som var 458 (64,9 %) och 300 respondenter (42,5 %) som 

arbetade med dysartri. Bara antalet respondenter som arbetade med laryngektomi var färre 

än de som arbetade med demens, 33 (4,7 %) (Blom-Johansson, 2011). Inga fler detaljer om 

hur arbetet med individer med demens såg ut framkom av denna rapport, vilket heller inte 

var syftet. Denna undersökning visade att de flesta logopeder idag arbetar med barn som 
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har tal- och språksvårigheter. Många arbetar också med ät- och sväljsvårigheter hos barn 

och vuxna eller dysartri.  

 

För att få en kännedom om hur det ser ut gällande undervisningen i ämnet demens inom 

Logopedprogrammet på de sex lärosätena runt om i landet genomfördes en rundfrågning. 

Denna visade att det kan vara en smula svårt att få reda på exakt antal högskolepoäng eller 

lektionstimmar som behandlade ämnet demens. Detta ligger i sakens natur, då momentet 

om demens ofta ingår i andra kurser såsom exempelvis ”Äldrepsykiatri”, ”Logopedi vid 

nervsystemets sjukdomar och skador hos vuxna” samt ”Neuropsykologi”. Sammantaget 

blev resultatet att området behöver lyftas.  
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4. Metod  

4.1. Sökstrategi samt dataurval  

För att söka forskningsartiklar och hitta material till denna litteraturöversikt användes 

databaserna PubMed, AMED, PsycINFO. Sökningarna gjordes mellan 2011-03-01 till 

2011-11-23. Söktermerna som användes var: Dementia, Alzheimer’s, Speech Pathologists, 

intervention, speech, language, Bayles and Dementia, Tomoeda and Dementia, 

Communication strategy, Alzheimer’s disease, Communication strategies, Augmentative 

Alternative Communication, AAC, evidence based, Speech pathology.  

Funktionerna som användes var samsök och enkel snabbsökning och urval: Medicin. 

Söktermerna kombinerades med ordet ”and” i olika varianter med varierande sökresultat. 

Vissa distinkta författarnamn som Bayles och Tomoeda, kända för väsentliga bidrag inom 

ämnet användes också som söktermer. Dessa författare är logopeder samt pionjärer inom 

ämnet logopedi och demens.  Att Bayles och Tomoeda är logopeder avgjorde många 

gånger valet av artiklar och ansågs höja artiklarnas betydelse för just detta arbete.  

Följande sökningar gjordes:  

Dementia and Language gav 6422 träffar. 

Dementia and Speech Pathologists gav 40 träffar. 

Bayles and Dementia gav 39 träffar. 

Tomoeda and Dementia gav 25 träffar. 

Alzheimer’s and Speech pathology gav 165 träffar. 

Alzheimer’s and Speech Pathologists gav 19 träffar. 

Alzheimer’s and Intervention and Language gav 115 träffar. 

Alzheimer’s and Communicative strategies gav 109 träffar. 

Alzheimer’s and Speech and Intervention gav 40 träffar.   

Alzheimer’s and Speech pathology and intervention gav 10 träffar. 

Communication Strategies and Alzheimer’s disease gav 139 träffar. 

Communication Strategy and Alzheimer’s disease gav 50 träffar. 

Alzheimer’s and AAC gav 6 träffar. 

Alzheimer’s and Augmentative Alternative Communication gav 3 träffar.  

Evidence based intervention and Alzheimer’s gav 177 träffar. 

Speech pathology and Alzheimer’s and evidence based intervention gav 1 träff. 

Kriterier för relevans 

En mängd artiklar valdes ut för granskning. De artiklar som inte stämde överens med syftet 

för detta arbete sorterades bort. Det handlade då mest om att artiklarna inte behandlade 

ämnet demens i en för detta arbete betydande form. Då författaren valt att fokusera på 

Alzheimers sjukdom hos individer över 65 års ålder, fick artiklar som behandlade 

demenssjukdomen Alzheimers sjukdom och artiklar som beskrev just detta hos individer 

efter 65 års ålder (också kallad senil demens) högsta prioritet. Artiklarna skulle även 

behandla kommunikation och demens på ett för detta arbete passande sätt. Studier inom 

omvårdnadsforskning inkluderades om de tycktes kunna ha betydelse för detta arbete.  Då 

uppslag till olika typer av tänkbara logopediska interventioner söktes samt att artiklar där 

ämnet behandlades ur logopedisk synvinkel eftersträvades, valdes artiklar bort som 

behandlade till exempel ökad eller sänkt aktivitet av hjärnans olika delar vid tal hos en 

person med Alzheimers sjukdom, artiklar med evidens för hur man förebygger fallolyckor 

hos individer med demens, artiklar som behandlade enbart frontotemporal demens eller 

mild kognitiv nedsättning. Artiklar med huvudsyftet att utvärdera farmakologisk 

behandling och demens uteslöts. Artiklar där den kliniska tillämpbarheten inte var 
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uppenbar samt artiklar som behandlade forskning om metoder för allmän 

beteendeförändring uteslöts också.  

Nedan följer en redovisning av de valda artiklar som hittades via söktermerna. 

 

 

Valda artiklar samt deras 

söktermer 

 

Bayles and Dementia: 

Bayles  (1982) 

Bayles & Tomoeda  (1991)  

Bayles & Tomoeda & Trosset 

(1992)  

Bayles & Tomoeda & Cruz & 

Mahendra  (2000) 

Language and Dementia: 

Hopper (2003) 

Alzheimer’s and Speech 

pathology: 

Onofre de Lira et al. (2009) 

Alzheimer’s and Intervention 

and Language: 

Mahendra & Arkin (2003) 

Alzheimer’s and Speech 

pathology and Intervention : 

Clark (1995) 

Hopper (2007) 

Evidence based intervention 

and Alzheimer’s: 

Yamaguchi et al. (2010) 

Alzheimer’s and Augmentative 

Alternative Communication: 

Fried-Oken et al. (2009) 

 

 

  

 

Ytterligare artiklar hittades då de söktes på metodspecifika termer i PubMed. 

Söktermerna var: Validation, Reminiscence, Supported Conversation for Adults with 

Aphasia, Verbal Communication samt Methods for Verbal Communication. Söktermerna 

kombinerades med ordet ”and” och söktermerna Dementia och Alzheimer’s i olika 

kombinationer och med varierande sökresultat: 

Validation and Dementia gav 454 träffar. 

Reminiscence and Dementia gav 94 träffar. 

Supported Conversation for Adults with Aphasia and Dementia gav 1 träff. 

Verbal Communication and Alzheimer’s gav 611 träffar. 

Methods for Verbal Communication and Alzheimer’s gav 135 träffar. 

Nedan redovisas de valda artiklar som hittades via söktermerna. 
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Valda artiklar samt deras söktermer  

Validation and Dementia: 

Neal & Briggs (2003) 

Deponte & Missan (2007) 

Reminiscence therapy and Dementia: 

Woods et al. (2005) 

Methods for verbal Communication and Alzheimer’s: 

Egan et al. (2010) 

 

 

Vidare studerades referenslistor från de funna forskningsartiklarna och gav uppslag till nya 

artikelsökningar, då söktes artiklarna direkt på artikelnamn och författare. Litteratur i form 

av böcker som behandlar ämnet införskaffades i samråd med handledaren. I vissa fall gav 

dessa böcker också uppslag till nya artikelsökningar, även dessa gjordes då direkt på 

artikelnamn och författare. 

För att få en kännedom om och en överblick över undervisningen i ämnet demens runt om 

på landets sex lärosäten med logopedutbildning, genomfördes en rundfrågning på 

logopedprogrammen. Via E-mail ombads varje lärosäte att beskriva hur många 

lektionstimmar de ägnade åt ämnet demens. De lärosäten som kontaktades var: Göteborgs 

Universitet, Karolinska Institutet, Linköpings Universitet, Lunds Universitet, Uppsala 

Universitet samt Umeå Universitet. 

Följande organisationer och föreningar samt utbildningsenheter som har anknytning till 

ämnet identifierades via Google och kontaktades via e-mail: 

 ASHA (American Speech-Language-Hearing Association) 

 DIK (Akademikerfacket för kultur och kommunikation) 

 Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum 

 Svenskt Demenscentrum 

 Uppsala Demensförening 

 

Vidare har information inhämtats från följande organisationers hemsidor: 

 Afasiförbundet 

 Alzheimerföreningen 

 Socialstyrelsen 

 The Commonwealth Fund 

 The Aphasia Institute 

 The University of Stirling, Scotland 

 Vårdal institutet 

 

Intervjuer gjordes med för ämnet betydande personer antingen direkt i person eller via 

telefon och/eller e-mail. Beskrivningen av den logopediska arbetsmodellen på ett 

universitetssjukhus gavs via en personlig intervju med leg logoped Ing-Mari Tallberg, Med 

Dr . Den övergripande beskrivningen av vad en demenssjuksköterskas uppgift är i ett 

demensteam i Sverige gavs via mailkontakt med Kerstin Lundström, demenssjuksköterska 

och adjungerad i styrelsen för Uppsala demensförening. En telefonintervju gjordes samt att 

mailkontakt togs med professor Jürgen Steiner, chef för logopedutbildningen vid 

Hochschule für Heilpädagogik (HfH) i Zürich. Detta för att få fördjupade beskrivningar 

om hans metoder samt att erhålla en försäkran om att översättningen av professor Steiners 

metoder till svenska stämde och för att eliminera missförstånd. Råd om vidare kontakter 

till för ämnet relevanta projekt och personer har getts via mailkontakt av leg logoped och 

enhetschef för SÖK (Södra regionens kommunikationscentrum) Boel Heister-Trygg. 
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En försäkran gjordes om att uppgifterna om den svenska logopedkårens sammansättning 

hade uppfattas rätt, samt att frågor kring denna rapport ställdes och besvarades via 

mailkontakt med leg logoped Monica Blom Johansson.  
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5. Resultat  

Nedan följer en beskrivning av de resultat som framkom efter undersökningar av hur den 

svenska logopedens roll i arbetet med personer med demens kan se ut i Sverige i dag samt 

några av de i litteraturen beskrivna metoder för språk och minnesträning.  

 

5.1. Exempel på två svenska modeller där arbete med individer med 

demenssjukdom förekommer  

5.1.1. Logopediska insatser på primärvårdsnivå.  

2007 startades ett projekt i Uppsala läns landsting, kallat Logopedi i Öppna Vårdformer 

(LÖV-Projektet). Målet för projektet var att ta fram modeller för individer som är 65 år 

eller äldre med behov av hjälp att kommunicera eller behov av hjälp att tugga och svälja 

(Sandin, 2010).  Följande beskrivning bygger på logoped Eva Sandins rapport om 

projektet.  

I projektet riktade sig insatserna till både den behövande individen samt anhöriga och 

vårdande personal och det kom att involvera inte bara logopeder utan också både kommun 

och landsting samt företrädare för den ideella sektorn (exempelvis Afasiföreningen). 

 

Insatserna hade som mål att skapa delaktighet bland de som hade olika typer av handikapp 

rörande ät och sväljsvårigheter samt kommunikationsvårigheter eller både och. Man ville 

också vara tydlig med hur viktiga de anhöriga är som stöd till den drabbade. 

Insatserna gavs i hemmet, oavsett om den som behövde hjälp bodde hemma eller på ett 

boende.  Det handlade om direkta insatser till den drabbade eller handledning/utbildning av 

anhöriga och personal. Målgruppen som projektet riktade sig mot var äldre individer som 

drabbats av progredierande neurologisk sjukdom (exempelvis Parkinsons sjukdom eller 

ALS) eller har haft stroke och som hade kommunikations och/eller sväljsvårigheter. (Dock 

innefattade projektets målgrupp inte personer med Alzheimers sjukdom, det var heller inte 

målet med projektet, att arbeta med individer med demens). 

 

Med logopedens hjälp uppmärksammades dock under detta projekt, även några 

demensdrabbade individer på boenden och man inledde då samtal med personal och 

anhöriga om insatser. Vid ett fall fick man en individ lugnare vid måltiden genom att ändra 

dennes placering så att den blev mer avskild. Man kunde även få fram att personen tyckte 

om att lyssna på en viss typ av musik, något som personalen på boendet tidigare var 

omedveten om. Någon mer ingående beskrivning av vilka metoder som då användes gavs 

inte i rapporten. 

 

I projektarbetet användes bland annat en bedömningsmetod för individer med afasi där 

man grupperar i Kommunikatörsnivåer, inspirerat av Garrett & Lasker (2005), projektet 

fick tillstånd att översätta metoden till svenska. Till detta finns även en föreslagen 

behandling som hör ihop med varje kommunikatörsnivå. 

 

Projektet innehöll också en del undervisning av personal och närstående kring de drabbade 

och där visade en utvärdering att 100 % av de som deltagit i undervisningen tyckte att den 

hade gett tillgång till ny kunskap.   

 

I rapporten beskrivs att logopeder har en vana att ge information och utbildning inom en 

hel del för logopeden relevanta områden. Däribland även demens. Projektet rapporterar 

även om bristande kunskap hos vårpersonalen inom områdena ätsvårigheter och 
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kommunikationsproblem. Det framkommer även att långt ifrån all personal vet när en 

logoped bör kontaktas. Rapporten nämner även att man vid tidigare studier har funnit att 

logopeders kompetens behövs genom hela vårdkedjan. Det konstateras även att logopedens 

kompetens behövs både för att göra insatser inom äldrevården i landstinget och i 

kommunen och man hävdar att varje individ har rätt till hjälp oberoende av boendeform. 

 

5.1.2. Rådgivningsprogram vid en universitetsklinik. 

 På Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge finns Stockholms läns enda geriatriska 

universitetsklinik. Patienter från hela Stockholms län kan tas emot. Här finns en 

minnesmottagning, M51, som genomför demensutredningar. Den är främst inriktad på 

demenssjukdomar som drabbar personer före 65års ålder. Dessutom genomförs i 

slutenvård bland annat avancerade demensutredningar som kräver att individen får 

inneliggande vård. På Karolinska Universitetssjukhusets Logopedklinik finns logopeder 

som arbetar med personer med demens. Mest tid ägnas åt patienter från 

öppenvårdsmottagningen (M51) där demensutredningar görs. En något mindre del ägnas åt 

slutenvården. Det finns nu också en poliklinisk verksamhet på logopedkliniken. Två 

logopeder arbetar med att ta emot remisser från andra minnesmottagningar i Stockholm. 

Remisser kommer med förfrågan både om hjälp med rådgivning eller hjälp med 

diagnostik.  

Behovet av information är mycket stort när det gäller patientgruppen med demens. 

Delvis har man av just den anledningen på Logopedkliniken börjat genomföra ett försök 

med ett rådgivningsprogram för patient och närstående med demens.  

Detta rådgivningsprogram började som ett magisterarbete (Edlund & Wold, 2009) som 

beskrivits ovan. Rådgivningsprogrammet kommer så småningom även att utvärderas. Efter 

utvärderingen av rådgivningsprogrammet kommer en vårdplan för demens att upprättas.  

Rådgivningsprogrammet erbjuds den patient och anhörig som logopeden anser har behov 

av en kommunikativ rådgivning eller uppföljning.  

Programmet erbjuds i första hand till patienter med progressiv afasi samt atypisk 

Alzheimers. Innan behandlingen börjar kartläggs patientens tal- och språkförmåga. 

Patienten får sedan fylla i ett formulär som handlar om språk och kommunikation och ge 

sin egen syn på sina svårigheter. Patienten får markera sina svar i ett formulär som 

behandlar frågor om språk och kommunikation på så kallade VAS skalor (Visuell Analog 

Skala). Genom denna skala får logopeden en uppfattning av hur patienten själv upplever 

sina svårigheter. Detta ger ett bra komplement till anamnesen och dessa skalor går 

dessutom att jämföra vid ett senare tillfälle då formuläret fylls i på nytt. 

 

De närstående får fylla i ett formulär som baseras på det som Edlund & Wold, (2009) 

utarbetade. Detta formulär handlar om kommunikation mellan närstående och personer 

med demens. I detta formulär finns också en VAS- skala där de anhöriga kan markera hur 

stora kommunikationssvårigheterna är. 

De närstående och patienten får därefter ingående information om resultatet av den tidigare 

gjorda kartläggningen. Kunskapen om sina egna resurser och svagheter kan vara avgörande 

för att man ska kunna gå vidare med en realistisk syn på vad man kan vänta sig och hur 

man fungerar dock betonar alltid logopeden de resurser patienten har. 

 

Logopeden går sedan igenom patientens egen skattning av sin förmåga och resultatet av 

närståendeformuläret. En diskussion förs därefter utifrån resultaten och kan ge nya 

kunskaper för patienten. Logopeden, patienten och de närstående kan tillsammans 

diskutera hur de eventuella förändringar hos patienten märks och hur patienten upplever 
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sin situation. Svaren på de olika formulären öppnar för en dialog och logopeden finns där 

som en objektiv person som kan hjälpa patienten och de närstående att lyssna på varandra. 

 

Ibland kan hjälpmedel behövas och detta kan logopeden hjälpa till med. Dessa hjälpmedel 

kan till exempel vara bilder, fickböcker med bilder, foton eller en diktafon för att 

exempelvis kunna spela in samtal hos en läkare eller något annat viktigt möte. 

Ett exempel på ett hjälpmedel som Logopedkliniken har utformat är ett litet kort där det 

står att personen som innehar detta kort kan ha svårt att uttrycka sig, läsa eller skriva på 

grund av sina svårigheter.  

Det finns också kommunikationsgrupper som patienten kan delta i om de vill. Dessa 

grupper består av 3-5 patienter och 2 logopeder. Gruppen träffas totalt 6 gånger och varar i 

1,5h per gång. Då gruppen träffas genomförs lättsamma övningar i 

kommunikationsstrategier. 

  

Ett fullt rådgivningsprogram innebär minst 3 men helst 6 möten. Ingen slutpunkt finns 

dock, utan man kan återkomma igen. Många närstående brukar vara nöjda efter dessa 3-6 

tillfällen som getts. 

 

På minnesmottagningen deltar logopeden i de så kallade diagnosronderna, där de olika 

yrkesgruppernas teamutredningar sammanfattas. Där utgör logopeden troligen, enligt 

Tallberg (2011), en viktig del i diagnostiseringen. Logopeden har främst ett utredande 

uppdrag och något teamarbete för intervention finns inte på Karolinska 

Universitetssjukhuset i Huddinge.  

 

     

5.2. I litteraturen beskrivna metoder för språk och minnesträning  

Den kognitiva kommunikativa dysfunktionen hos en individ med demens kan förbättras 

med direkt och indirekt intervention. Traditionellt har det funnits en diskussion om 

huruvida terapi har något värde för individer med irreversibel demens, som exempelvis 

Alzheimers sjukdom (Bayles & Tomoeda, 2007). Terapi ger en antydan till en minskning 

eller eliminering av orsaken till problemet. På senare tid har dock terapi också kommit att 

betyda att säkerställa att individen kan fungera så maximalt som möjligt. För att nå detta 

mål kan riktlinjer som att stärka den kunskap och de processer som har potential att 

förbättras och att minska kraven på de nedsatta kognitiva systemen och samtidigt öka 

tilliten till de relativt väl bevarade kognitiva systemen vara till hjälp för logopeden i arbetet 

med dementa patienter (Bayles & Tomoeda, 2007).  Logopeden kontrollerar vanligen om 

syn- eller hörselnedsättningar förekommer. Detta är mycket viktigt att ta hänsyn till även i 

arbetet med patienter med demens, då förutsättningarna för patienten kan bli oförtjänt 

sämre om detta inte har kontrollerats.  

 

5.2.1. Allmänna principer för direkt intervention 

Vid direkt intervention är det viktigt att fokusera på en uppgift i taget, att inte ha för svåra 

uppgifter och att engagera patienten aktivt i lärandet. Det aktiva lärandet sätter igång det 

icke-deklarativa minnesystemet som ju vanligtvis är relativt väl bevarat hos en patient med 

Alzheimers sjukdom (Bayles & Tomoeda, 2007). Vidare är även multimodala tekniker 

(teknik där man aktiverar flera olika sinnen för att ta in information) bra att använda. Att 

väcka känslor för att stimulera uppmärksamheten kan ge goda resultat. Detta har mätts med 

ögonrörelser hos patienter med Alzheimers sjukdom och, liksom en patient utan sjukdom, 
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reagerar en insjuknad patient mer uppmärksamt på något där känslor väcks (Bayles & 

Tomoeda, 2007). 

Repetition är bra vid inlärning och det gäller även för patienter med nedsatt 

minnesfunktion. Inte alla patienter har förmågan att kunna lära sig nya saker, men då kan 

inriktningen vara att repetera namnen på barn och barnbarn till exempel (Bayles& 

Tomoeda, 2007). Det är viktigt att komma ihåg att det kan vara mycket svårt för dessa 

patienter att återkalla information utan ledtrådar eller valmöjligheter. Det är då bättre att 

ställa ja/nej frågor eller frågor där två val ges. Det är bra om man även undviker att ställa 

frågor som gör att individen måste ”lista upp” svar, exempelvis; ”Vilka resor har du gjort?” 

(Bayles & Tomoeda, 2007). 

 
5.2.1.1 BAR-metoden 

BAR (Brain-Activating Rehabilitation) är en metod där man tar till vara på individens 

kvarvarande förmågor, gör aktiviteter i en vänlig och accepterande miljö och metoden 

karaktäriseras av en tvåvägskommunikation mellan terapeut och patient. Det kan 

exempelvis vara en aktivitet där en individ med Alzheimers får lära yngre hur man tvättade 

på ett tvättbräde förr i tiden. En sorts aktiv Reminiscence-terapi (Yamaguchi, Maki & 

Tetsuya, 2010). 

 
5.2.1.2 Logopedisk terapi 

Jürgen Steiner är professor och arbetar sedan 2005 som ansvarig ledare för 

logopedutbildningen på Hochschule für Heilpädagogik (HfH) i Zürich. Han arbetar med 

fokus kring förebyggande åtgärder, diagnosticering, afasi samt språkförändringar i början 

av demens. Han är också anställd vid en privat praktik samt arbetar som handledare vid en 

minnesmottagning. Han har gett ut en del material som riktar sig till dem som har 

språksvårigheter och har även skrivit böcker, bland annat ”Sprachterapie bei Demenz: 

Aufgabengebiet und ressourcenorientierte Praxis”(2010).    

Steiner (2010) anser att språket och kommunikationen är viktiga hörnstenar i en individs 

autonomi, aktivitet samt delaktighet. Vidare anser han att när en människa riskerar att 

minska sin delaktighet och aktivitet i språket bör logopeden kopplas in. Mycket av det rent 

konceptuella arbetet inom detta område är redan gjort enligt Steiner (2010), men den större 

delen av arbetet ligger ännu framför oss. Följande avsnitt bygger på Steiner (2010). 

 

En lyckad logopedisk terapi inom geriatriken kännetecknas bland annat av, att man lyckas 

förmedla kontroll, kompetens och framgång till patienten. I de terapeutiska åtgärderna 

handlar det om att försöka underhålla eller sakta ned processen av en nedbrytning och 

förändring. Det handlar även om att ge råd och stöd till dem som vårdar patienten.  

 

I terapi är de personliga förutsättningarna viktiga: Att lära sig blir lättare när den drabbade 

visar en vilja att engagera sig och kan följa instruktioner samt få och förstå feedback. Även 

om dessa förutsättningar inte alltid finns är terapi ändå inte omöjligt, dock svårare. Även 

när terapin försvåras av nedsatt syn, hörsel eller nedsatt förståelse eller svårigheter med 

simultanförmågan, kan terapi genomföras men det är då extra viktigt att tänka på att ha till 

exempel klara strukturer i terapin, förenklade instruktioner, samt temporeducering. 

 

Intervallterapi reducerar kostnaden. Terapi vid begynnande demens behöver inte betyda 

många och dyra behandlingar. Logopedens roll kan avklinga efter en intensiv period som 

handledare. Genom instruktioner till bland annat närstående och de som vårdar patienten 

kan arbetet fortsätta utan logopedens direkta hjälp. Logopeden kan vid behov erbjuda ett 

handledarmöte med jämna mellanrum och/eller vid behov vara anträffbar via telefon. 
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Målet med logopedterapi är att stärka självkänslan och personligheten.  

 

PC- arbete vid demens? En rent funktionell terapi kan ges via PC, där logopeden guidar 

patienten. För detta fodras uppmärksamhet, flexibilitet och motivation och i de fall där 

patienten har använt dator väldigt lite, är denna uppgift en kognitiv utmaning som 

patienten framgångsrikt kan anta med hjälp av terapeutisk handledning. Patienten och 

logopeden bör diskutera och upprepa övningarna och lägga upp strategier för patienten 

tillsammans. 

 
5.2.1.3 Fyra sätt att aktivera språket: KODOP, Dialogcoaching, Kommunikativ gruppterapi, 

Terapi med rörelse och språk. 

 I sin bok presenterar Steiner fyra förslag till terapiformer där logopeden kan påverka den 

språkliga aktiviteten, antingen via enskild terapi (terapeuten och den drabbade), via en 

terapi med tre stycken närvarande (terapeuten, den drabbade samt en anhörig) eller i 

gruppterapi. De fyra terapiformerna som presenteras är:  

 KODOP 

 Dialogcoaching 

 Guidad kommunikativ gruppterapi 

 Terapier som kombinerar rörelse och språk 

Alla dessa fyra terapiformerna är nära förbundna med vardagen och den riktiga 

kommunikationen.  

 

KODOP: Biografiskt orienterat tal- och text arbete. Förkortningen KODOP står för 

Kommunicera, Dokumentera, Presentera. Denna terapimetod är skapad av Steiner själv 

och är primärt utformad för individuell terapi. Målet med terapin är att en biografisk och en 

för patienten relevant text uppstår. Texten ska handla om patienten själv, antingen i nuet 

eller hur det var förr. Texten har sitt ursprung i en dialog, där terapeuten ger patienten/sin 

samtalspartner sin odelade uppmärksamhet och empati. Terapeuten har det formella 

ansvaret under samtalet och fungerar som ett ”externt minne” och försöker fånga det som 

är meningsfullt i samtalet men lämnar ansvaret för innehållet till patienten. Terapeuten gör 

noteringar om vad som sagts och ställer frågor.  Delvis ska terapeuten också läsa mellan 

raderna och komma med förslag om fördjupningar i vissa delar. På så vis säkerställer man 

att berättelsen blir levande och emotionellt betydande för patienten. Först förs en långsam, 

tät diskussion, där det är viktigt med ständiga avstämningar och upprepningar av det som 

har sagts. Sedan presenterar terapeuten, antingen någon gång under samtalet eller först mot 

slutet, de anteckningar som förts under samtalet och anger dessa som ett förslag till texten 

för sin samtalspartner/patient. Det är viktigt med ett långsamt förfarande och att logopeden 

gör ständiga kontroller av att det som skrivits också stämmer med patientens berättelse, 

detta för att försäkra sig om att en personlig och med patienten överensstämmande text har 

skapats. På detta sätt uppstår en utväxling av kommunikation, skriftliga delar och 

metakommunikation (förhandling om den skriftliga delen). 

 

Den färdiga texten är en produkt av båda parterna. Eventuellt skriver terapeuten ned texten 

på PC vid ett senare tillfälle. Samtalspartnern/patienten får i uppgift att göra anteckningar 

till texten i enskilda ord eller satser. Det kan vara kommentarer eller tillägg. Patienten kan 

även lägga till bilder och därmed kanske också få en anledning till att föra en konversation 

med andra. Texterna, som blir fler och fler, samlas i en personlig mapp och det 

kontinuerliga arbetet med ett ”Du” fortsätter. 
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KODOP ställer vissa krav på patienten. De som deltar bör ha tillräcklig hör- och synskärpa 

samt även ha haft ett intresse av att läsa och skriva redan innan de insjuknade. Målgruppen 

för KODOP är primärt patienter med begynnande demens eller de som befinner sig i ett 

stadium av måttlig demens.  

Medicinering, kön, ålder, grafomotoriska färdigheter, och fysisk rörlighet är sekundära 

men ändå relevanta kriterier för framgång med metoden. KODOP kan påbörjas av 

logopeden och sedan överföras till den vårdande, anhöriga eller bekanta.  

 

2008 gjordes en utvärdering av KODOP (Booms & Hoffmann, 2010). Det var en fallstudie 

där en deltagare med demens följdes under en månad. Deltagaren fick under denna månad 

KODOP behandling 2-3 gånger i veckan, 45 minuter varje gång. För att kunna utvärdera 

behandlingen användes en del tester, de genomfördes både innan och efter behandlingen. 

En av testerna var Amsterdam-Nijmegen Everyday Language Test (ANELT, Blomert et 

al., 1994) där resultatet visade att deltagaren förbättrades med 7,1 %.  Totalt sett visade 

resultaten en tendens till att KODOP hade en effekt och förbättrade den språkliga 

kommunikationen, men inte orienteringsförmågan. Men interventionen var för kort och 

ingen uppföljning gjordes och utvärderingen bör kompletteras med andra enskilda fall. För 

en mera utförlig utvärdering hänvisas till Booms och Hoffmann (2010).  

 

Dialogcoaching. Detta är en utbildningsprocess för dementa patienter och deras partners. 

Det finns några viktiga grundpelare i språket och receptet för en lyckad konversation är 

bland annat när taltempot dras ned och anpassas till konversationen. Ett aktivt 

konversationsklimat skapas då förväntningarna på innehållet i konversationen sänks och 

det är också väsentligt att man förstår vikten av att skapa ett bra konversationsklimat. 

Konversationsklimatet måste få vara viktigare än informationen, det som sägs. 

Den som inte är sjuk, den sekundärt drabbade, bär det största ansvaret för att alla de tre 

punkterna ska följas i konversationen; tempo, konversationsklimat samt informationsdel. 

Dock är det viktigt att den friska partnern inte känner skuld när det uppstår fel i 

konversationen. Vid de tillfällen där den som har drabbats av demens, ”den primärt 

drabbade”, befinner sig i en långvarig relation där det redan finns förutsägbara förväntade 

mönster i kommunikationen, kan en dialogcoaching behövas.  

 

I Dialogcoaching har terapeuten en opartisk hållning. Hon/han är mer som en övervakare 

som uppmuntrar parterna att använda de faktorer som underlättar konversationen och ger 

direkt feedback. Denna typ av tillvägagångssätt är ingen rådgivning från logopeden utan 

snarare en utbildning. 

Den praktiska utformningen på en Dialogcoaching visas i tabell 1 nedan. Förutsättningen 

för dialogcoaching är att båda parter i paret är tillräckligt benägna att kunna ge 

instruktioner samt kunna reflektera. I början av sjukdomen är detta säkert möjligt. De 

regler som utarbetats och som parterna ska följa skulle exempelvis kunna se ut så här: 
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Tabell 1 Ett exempel på en genomförd dialogutbildning
2
 

 Den primärt 

drabbade 

Den sekundärt 

drabbade 

Tempo -Tillräckligt med 

tid 

 (Symbol: 

klocka) 

-Vänta 

-Långsamt 

-Skriva ned 

Klimat -Inte arg 

(Symbol: Smiley) 

-Mer 

ögonkontakt 

-Beröring då och 

då 

-Berömmande 

kommentarer 

Informationsinnehåll -Gester och skrift 

(Symbol: Hand 

och penna) 

-Upprepar ämnet 

-Frågar 

- Använd gester 

 

 

I detta realistiska exempel lär sig patienten med demens tre regler och den ”språkfriska” 

partnern (den sekundärt drabbade) tre gånger tre regler. När man arbetar med detta är en 

smula humor en viktig ingrediens, detta för att det ger avkoppling och gör det hela lite mer 

lättsamt. Det kan också ge upphov till reflektioner.  

 

Kommunikativ guidad gruppterapi; Gruppterapi med fokus på språket. Gruppterapi kan 

genomföras både med patienten och med de anhöriga, fast då i separata grupper.  

Terapeuten finns med för att stödja och främja samtalet då det hos denna patientgrupp kan 

finnas en rädsla att kommunicera på grund av att patienten själv kan uppleva att de har 

begränsningar i språket. Viktigt är också att patienten får en direkt feedback av terapeuten 

samt att få träffa de som har drabbats av samma sak. En annan viktig del är också att man i 

en grupp kan hjälpa varandra och när man känner att man är till nytta bevarar patienten sin 

självkänsla.  

En rekommendation av författaren, baserad på egen erfarenhet, när det gäller att forma en 

grupp är det inte bör vara fler än 4-6 deltagare, gruppen kan vara heterogen och det bör 

finnas en möjlighet för deltagarna att komma med i gruppen och träda ut ur den när som 

helst. Det kan också vara bra att klargöra terapeutens roll i gruppen, om terapeuten ska 

vara delaktig i eller endast leda gruppen.  

 

Förslag på teman som med fördel kan användas i gruppterapi är aktuella händelser eller 

biografiska teman. Det kan vara bra att i gruppen ha en gemensam planering och att även 

gemensamt dokumentera, antingen skriftligt eller bildligt, det som gruppen har talat om. 

 

Det är bra att fokusera på att använda kommunikationsstrategier i gruppen och att sedan ge 

feedback på dessa. Självklart bör man inte underskatta grupper med demenssjuka utan 

därför också ta med innehåll av politisk karaktär för att debattera, sammanfatta nyheter 

                                                 

2  Översatt från tyska originalet publicerat av Reinhart Verlag, München, (2010) med tillstånd av Steiner, J. (2011) 
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eller att tyda en bruksanvisning. Som den expert på kommunikation hon/han är, kan 

terapeuten tillföra kunskap om framgångsrika lyssnar- och talstrategier och ta över 

kontrollen när avbrott eller missförstånd i kommunikationen uppstår, eller när 

perseverationer, parafasier och neologismer uppstår. Gruppen kan då också lära sig att det 

går att fortsätta en konversation även om det ovan nämnda händer, de får lära sig hur man 

”hittar ut igen” (Steiner, 2010,s 109). Nedan följer en förslagsordning på en gruppterapi 

enligt Steiners (2010) tankesätt: 

 

1 Inledning 

2 ”Warming up” 

3 Interaktivt arbete med dokumentation  

4 Feedbackrunda i gruppen 

5 Avslutning 

Som en inledning kan deltagarna hälsas välkomna med musik samt att var och en får 

presentera sig med namn. Om gruppen har arbetat med något vid det tidigare tillfället, kan 

det vara bra att ge en summering om det i inledningen.   

Nästa steg är ”warming up” där lättare övningar sker, exempelvis orienteringsövningar 

(månad, dag). Vidare kan bilder på ett blädderblock användas och diskuteras. Gruppen kan 

även ha tagit med sig egna bilder de vill visa. Sedan sammanfattar terapeuten det som 

gjorts.  

Inför det interaktiva arbetet, måste man ha hittat ett ämne som man kan arbeta med. 

Terapeuten börjar samtalet men hela gruppen deltar.  Gruppen arbetar sedan med ett ämne, 

helst med en samtidig dokumentation (blädderblock) för att kommunikationen ska bli 

långsammare. Beroende på patienternas kapacitet kan terapeuten också berätta om några 

lyssnar- och talar strategier (exempelvis ”jag frågar, när jag inte har förstått”, eller” Jag har 

tid på mig, när jag talar”) (Steiner, 2010, s111). 

I feedback-delen tar terapeuten över ledarskapet igen.  På ett begripligt sätt ges här beröm 

till var och en. Terapeuten bör dock inte försköna situationen för patienten. Till någon som 

har stora kommunikativa svårigheter kan terapeuten exempelvis säga att man idag har 

märkt hur vaket och alert just denna person har lyssnat på andra. 

I avslutningen säger terapeuten adjö till alla deltagarna med ett stärkande ord till alla. 

Eventuellt kan en sång sjungas som avslutning. Författaren menar att avsluta på ett 

ritualmässigt sätt varje gång förenklar orienteringen för deltagarna som då inte behöver 

fundera på vad nästa steg är. 

 

Bevis på effekt. För att kunna utvärdera denna typ av gruppterapi skulle frågor till 

deltagarna samt deras anhöriga kunna tillämpas. Terapeutens syn på deltagarna bör även 

tas i beaktning. Parametrar som kan vara till hjälp vid utvärderingen kan exempelvis vara: 

Initiativtagande till att tala, kunskap och användning av samtalsstrategierna samt 

deltagande i samtal. 

 

Logopedi och psykomotorisk terapi.  Språk och rörelser är egna instrument man har som 

möjliggör en dialog och ett utbyte med världen. Psykomotorik är, som namnet antyder, 

vägen över kroppen för att nå och stärka sinnet/psyket med rörelser. Detta är ett mycket 

välkänt begrepp i Schweiz och Steiner (2010) finner många paralleller mellan språket och 

rörelsen. Exempelvis så kräver båda företeelserna uppmärksamhet och ger sociala nätverk. 

Eftersom rörelseaktivitet måste instrueras och eventuellt reflekteras spelar språket en viktig 

roll. Ickeverbala uttrycksformer såsom gester samt ansiktsuttryck kan, enligt Steiner 

(2010), skapa en möjlighet att ersätta det förlorade verbala språket. De kvarvarande 

känslorna kan man visa genom att röra sig. De demensdrabbade kan medvetet ta vara på 
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kroppsspråket. Även upplevelsen av kraft och tonus i kroppen kan ge känsla av att kunna 

kompensera med andra medel än språket. Rörelserutiner och guidade rörelser kan också 

lugna och stärka demensdrabbade patienter (Steiner, 2010). Psykomotoriska 

träningsprogram bör äga rum i grupper om ca 6-8 personer. 

 

Det finns för närvarande mycket lite teoretiskt underlag för samarbetet mellan logopedi 

och psykomotorik. Grundidén är att koppla ihop språket med rörelser; exempelvis att med 

kroppen komplettera det man säger, att kunna nå en spontanitet och upptäcka saker istället 

för att behöva gå igenom ett ansträngande ordletande. ISBA (Integrative Sprach-und 

Bewegungsarbeit mit Alten Menschen) är ett koncept som är skapat av Breckow (1995) 

och här arbetar man med språk och rörelser; använder bollar och stolar och bygger upp ett 

fantasiscenario med bland annat berg och hav. Härigenom upplever man och provar 

språket gemensamt med andra.  

Effektiviteten i utbildningsprogram som kombinerar kognitiva och psykomotoriska 

aktiviteter kunde visas genom en stor tillämpad studie av Oswald (2004), kallad SIMA-

studien (Selbstständigkeit im Höheren Lebensalter). Gemensamt för alla deltagarna i 

SIMA-studien var att de vid studiens början i stort sett var friska samt att de alla bodde 

självständigt. Dock fanns en del i gruppen som redan i början av studien visade tidiga 

symptom på demens. En hel del olika utbildningar genomfördes i denna studie och vissa 

deltagare fick genomgå en kombinerad kognitiv- psykomotorisk utbildning och dessa 

jämfördes senare med en kontrollgrupp. Positiva resultat kunde visas då den specifika 

kombinationen av just minnes- och psykomotorisk träning visat sig vara den mest 

överlägsna utbildningen. Denna kombination visade långsiktiga effekter både i den 

kognitiva prestandan, hälsan, självständigheten och psykopatologin (demens och 

depression). Deltagarna fick inte lika försämrat minne som de i kontrollgruppen, de visade 

även en mindre uttalad demens och mindre framträdande depressiva symtom.  

 

Dans och språk. Danssteg kan demonstreras (kräver uppmärksamhet), instrueras (kräver 

språkförståelse), kommas ihåg (kräver minne) och genomföras (kräver rörelse). Musiken 

och det man upplever gemensamt med andra ger upphov till kommunikation och 

individuella reflektioner. Dansen har många fördelar för de äldre. Bland annat blir man 

skickligare på att röra sig och blir mer i kroppsligt trim. Dans leder även till livslust, 

ungdomlighet samt sensualitet. Författaren pekar på en långtidsstudie som gjorts med 

seniorer på Albert Einstein College of Medicine i New York redan 2003. Denna studie 

visade att regelmässig dans sänkte sannolikheten att drabbas av en demenssjukdom med 

över 75 % (Verghese et al., 2003). 

 
5.2.1.4 Direkt intervention med evidens 

Några exempel på direkt intervention med evidens är enligt ASHA ”spaced-retrieval 

training” (Bourgeois et al., 2003; Camp, 1989), ”reminiscence” och ”the Breakfast Club” 

(SantoPietro & Boczko, 1998). En kort presentation av dessa interventioner kommer här: 

 
5.2.1.5  Spaced Retrieval training (SR-träning). 

 Detta är en metod för inlärning och lagring av information och det går till så att man 

återkallar information från patienten under en tidsmässigt utökad intervall. Om patienten 

minns rätt och kan framkalla den information man efterfrågat, så utökas intervallen 

ytterligare innan man ber patienten framkalla nästa minne. Om patienten inte kommer ihåg 

korrekt, får de svaret och blir då ombedda att repetera det. Sessionen måste alltid sluta med 

en korrekt återgivning. Man återvänder då till den intervall som lyckades innan man går 

vidare (Bourgeois et al., 2003). 
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Detta bygger, enligt författarna, på ”errorless learning”, som i sin tur bygger på att man tror 

att det finns de två typer av inlärning/minnessystem som tidigare har förklarats: det 

deklarativa minnessystemet och det icke-deklarativa. 

Det deklarativa (explicita) minnessystemet, som står för det medvetna inlärandet och 

framtagandet av minnen, blir ju tidigt drabbat hos en individ med Alzheimers sjukdom 

(Bourgeois et al, 2003). Personer med demens kan ju som tidigare nämnt, därför inte 

använda sig av sina minnen för att korrigera sig själva utan måste lära sig nya saker genom 

att inte riskera att göra fel och lära sig genom ett annat, mycket annorlunda minnessystem. 

Det minnessystem man syftar på då är det icke-deklarativa (procedur- och implicita) 

minnet. Där finns väl inlärda processer och det omedvetna förvärvandet och framtagandet, 

som kräver liten ansträngning. Man tror att mycket av det nyinlärda som har kunnat hittas 

hos individer med demens, har skett genom att individen har dragit fördelar av omedveten 

inlärning (Bourgeois et al., 2003). 

SR träning kräver liten kognitiv ansträngning och författaren menar att det finns bevis på 

att SR kan användas av personer med Alzheimers sjukdom just för att det kringgår det 

deklarativa minnet. Camp et al. (1996b: ref i Bourgeois et al., 2003) har visat att 23 

personer med Alzheimers kunde tränas med denna metod att använda ett externt minne, i 

det fallet, en kalender (Bourgeois et al., 2003). 

 

SR träning kan gå till så att logopeden ger en introduktion till målet och proceduren. 

Exempelvis: ”jag har förstått att du har svårt att komma ihåg vad du ska göra idag. Om du 

vill veta det så kan du titta på denna lista över aktiviteter. Vad kan du göra om du vill veta 

vilka aktiviteter du ska göra idag?”. Patienten förväntas då svara: ”jag kan titta på 

aktivitetslistan” (Bourgeois et al., 2003,s 269). 

Om svaret blir korrekt bekräftar logopeden det. Sedan talar logopeden om något annat en 

stund. Logopeden har bestämt sig för hur långa intervallerna ska vara mellan gångerna man 

frågar patienten igen, det kan vara till exempel 30s, 1 och 2 min osv. Logopeden får 

prompta patienten när frågan ställs på nytt. Intervallerna utökas fortsättningsvis så länge 

som svaret blir rätt. Om svaret blir fel, säger logopeden det rätta svaret och patienten får 

repetera. Detta håller på i ca 30 minuter per gång (Bourgeois et al., 2003). Eftersom 

intervallerna blir längre och längre (4minuter och 8 minuter osv.) så arbetar logopeden och 

patienten med annat som kan gagna patienten undertiden. Målet är nått när det rätta svaret 

ges direkt när logopeden promptar de efterföljande 3 gångerna (som alla ska ha 24 timmars 

mellanrum).  

Uppföljningar gjordes och det fanns kvarstående effekter både efter en vecka då 16/23 

personer hade effekten kvar samt efter 4 månader, då hade 5/11 kvar effekten (Endast 11 

stycken var tillgängliga för uppföljning).  

Författarna ansåg att individer med demens kan lära sig ny information med hjälp av SR 

träning. Därutöver anser man sig ha funnit stöd för att rehabilitering för personer med 

demens inte bara är effektiv i ett tidigt stadium utan även vid senare stadium (Bourgeois et 

al., 2003). 

 
5.2.1.6 Reminiscence.   

Detta är en gammal metod som har använts i terapeutiskt syfte för personer med demens i 

över 20 år (Woods et al., 2005). På svenska betyder ordet reminiscens enligt Svenska 

Akademins ordbok ”erinring”, ”hågkomst”, ”minne”. Metoden har använts länge i England 

och i USA. Målet med metoden är att individen med demens genom en ökad 

kommunikation ska få en förhöjd livskvalitet och stärka sin egen identitet genom att ta 

fram minnen som individen har från sitt tidigare liv och samtala om dessa (Arnetzen, 
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2004). Målet är också att individen ska ha en trevlig aktivitet tillsammans med andra och 

därigenom även höja den allmänna känslan av välmående (Woods et al., 2005).  

 

När man använder sig av Reminiscence-terapi och talar med individen om saker som har 

hänt i det förgångna används ofta föremål i form av fotografier, eller andra för personen 

kända ting från förr, som ett samtalsstöd. Man kan också använda sig av musik eller 

inspelningar från gamla tider. Samtalspartnern guidar oftast personen kronologiskt genom 

livet och samtalar om händelserna samt att det ibland också görs en bok över personens 

livshistoria (Woods et al., 2005).     

 

Man kan använda reminiscens både i grupp och med den enskilda individen. Metoden kan 

även användas i vardagen under vanliga samtal. Om man använder reminiscens i grupp och 

vill använda det mer strukturerat, kan man på förhand ha bestämt olika ämnen som ska 

diskuteras och även här använda fotografier och bilder men även dofter och föremål är bra 

exempel på sådant som kan väcka minnen till liv (Arnetzen, 2004). En del signifikanta 

resultat gällande en förbättring av demenssjuka personers humör och kognition har noterats 

i studier 4-6 veckor efter behandlingen (Woods et al., 2005). Rapporter om anhörigas 

känsla av sänkt stress när de har deltagit i grupper med Reminiscence-terapi förekommer 

också. Dock behövs fler och större studier för att bekräfta samtliga resultat. Många studier 

som gjorts har varit små och av varierande kvalitet (Woods et al., 2005). Det finns ingen 

anledning att inte fortsätta att utveckla och utvärdera behandlingen, då den är mycket 

populär bland personal och de som deltar (Woods et al., 2005).  

 
5.2.1.7 The Breakfast Club.  

Nedanstående beskrivning bygger på Santo Pietro & Boczkos studie från 1998. I denna 

studie deltog 20 måttligt Alzheimerssjuka individer på ett boende. Studien pågick i 12 

veckor. Patienterna var mellan 75-100 år gamla. Individerna skulle kunna äta själva och ha 

endast minimal hjälp vid toalettbesök för att kunna få delta. Deltagarna skulle även kunna 

läsa enstaka ord samt höra normalt med eller utan hjälpmedel. Deltagarna skulle även ha 

engelska som första språk. Studien bestod av att en liten grupp (4 grupper med vardera 5 

personer i) skulle förbereda, servera och äta frukost. Efteråt skulle de diska och göra rent. 

45 minuters möten hölls 5 morgnar i veckan i en hemlik miljö i en avskild del av boendet. 

5 deltagare satt runt ett bord och en logoped ledde mötet. Efter att logopeden hade 

välkomnat alla så delades namnbrickor ut till alla (deltagarna fick möjlighet att välja 

mellan 2 olika namn, varav det ena var deras eget). Logopeden introducerade sedan ämnen 

som hade med frukosten att göra, exempelvis ”juice” och ”kaffe”. Då användes ledtrådar, 

både av visuell och av semantisk karaktär. Oavslutade fraser samt ”paired choices” (två-

valsfrågor) användes också som ledtrådar till deltagarna när samtalet fördes. Logopeden 

hjälpte till medans frukosten sedan förbereddes. Logopeden promtade för att få individen 

att namnge sakerna som de använde i förberedelsen av måltiden. Man hjälpte också 

individen att finna egna lösningar på problem som uppstod. Sedan satt man ned vid bordet 

och logopeden gav i uppgift till deltagarna att skicka saker vidare runt bordet. På detta vis 

dukade man. Deltagarna fick alltid direkta frågor eller två valsfrågor när de skulle serveras. 

Under måltiden involverade logopeden deltagarna i samtal. Samtalen handlade både om 

förberedelsen i köket samt ämnen från förr och nu. Logopeden använde sig av ledande 

frågor under det ämne som avhandlades. Samtalet pågick i 10 minuter. Sedan avslutades 

mötet och alla hjälps åt att duka av och göra rent. Man tar sedan avsked av varandra.  

Genom att använda uppmuntrande och värmande ord samt vidmakthålla en vuxen attityd 

uppmuntras deltagarna att samtala både med varandra samt med logopeden.  
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Resultatet blev att en stor del av gruppen blev avsevärt bättre på att bli funktionellt 

oberoende, detta mättes enligt COMFI skalan (Communication Outcome Measure of 

Functional Independence, ett kognitivt kommunikativt bedömningsinstrument för individer 

med demens). Individerna blev också bättre på att relatera till andra patienter, detta mättes 

med ”Cross-conversation” (hur ofta deltagaren samtalade med en annan deltagare).  Bättre 

blev också resultaten på att använda specifika språkkunskaper och detta mättes med ABCD 

(Arizona Battery of Communication Disorders in Dementia).  

 

Detta är jämfört med kontrollgruppen, där ingen förbättrades i någon av mätningarna. The 

Breakfast Club kan inte bota Alzheimers sjukdom; den verkar dock kunna minska nivån på 

den ”inlärda hjälplösheten” som kan finnas hos de patienter som bor på boenden. Känslan 

av isolering samt oro kan minskas och önskan att kommunicera då individen kan använda 

sig av sina språkliga kunskaper kan ökas. Aktivitetsnivån ökas på så vis och därmed 

patientens välmående. Det tillåter dem att göra saker de fortfarande kan i en trygg och 

säker miljö samtidigt som det blir nöjesfyllt. The Breakfast Club är en icke-randomiserad 

studie och denna intervention visade lovande resultat gällande kommunikation och en ny 

studie med hög kvalitet är önskvärd enligt Egan et al.( 2010).  

 

5.2.2. Indirekt intervention 

Vid indirekt intervention inför man förändringar i den lingvistiska och fysiska miljön kring 

den insjuknade. Ett exempel på det kan vara att använda ett lägre taltempo kring personen, 

då bördan på minnet på så sätt minskar och individen har en större chans att förstå vad som 

sägs (Bayles & Tomoeda, 2007). Andra exempel är att presentera information för individen 

med demens med hjälp av multimodal teknik; Förklara och visa till exempel ordet/namnet i 

skriven form, låt patienten få skriva det, och gärna associera det till en bild eller ett ansikte.  

Individer med Alzheimers sjukdom behåller förmågan att läsa ord långt in i sjukdomen och 

därför kan det vara bra att använda både visuella och auditiva modaliteter. Det kan även 

vara bra att rent fysiskt presentera objekt, då personen har svårt att hålla informationen 

kvar i minnet (Bayles & Tomoeda, 2007).  Det är viktigt att komma ihåg att det råder 

svårigheter för en person med demens att upprätthålla uppmärksamheten i ett samtal. Den 

bästa samtalsmiljön för en person med demens är ett samtal mellan endast två personer 

(Bayles & Tomoeda, 2007). Naturligtvis är tonfallet viktigt för att skapa en vänlig och 

positiv atmosfär. Vidare är det viktigt att tänka på att tala i enkla meningar, gärna bara med 

subjekt-verb-objekt innehåll och att använda enkla ord. För patienten är det bäst att tala om 

saker som är här och nu, gärna medan man gör något, exempelvis planterar en blomma 

(Bayles & Tomoeda, 2007). Forskare har visat att kommunikationsböcker som innehåller 

information om patienten och anhöriga stimulerar till språkproduktion. Framförallt gäller 

detta dem som är i milt eller måttligt stadium av demens (Bayles & Tomoeda, 2007). Att 

läsa högt ur tidningar eller böcker fungerar långt in i sjukdomen och kan hjälpa den sjuka 

att producera språk. Att involvera en patient i en fysisk aktivitet kan avleda en patient som 

hela tiden repeterar något, naturligtvis kan det vara så att orsaken är att något är obekvämt 

eller gör ont på patienten och detta bör då naturligtvis undersökas (Bayles & Tomoeda, 

2007).     

   

Logopeder bör arbeta för att främja den högsta funktionella nivån beträffande aktivitet och 

delaktighet i livet hos en individ med Alzheimers sjukdom och andra typer av demens. 

Detta bör göras vid varje steg av sjukdomen (Hopper, 2007). Att främja kommunikation 

och engagemang i vardagslivet för dem som drabbats av kognitiva kommunikativa 

svårigheter bör vara ett övergripande mål för alla interventioner (ASHA, 2005).    
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5.2.2.1 SCATM-Supported Conversation for Adults with Aphasia 

 SCATM är en Kanadensisk metod som siktar på att få människor med 

kommunikationssvårigheter att delta i konversationer. Metoden utvecklades av Aura 

Kagan i Ontario, Canada 1995. Den är egentligen utvecklad för personer med afasi. 

SCATM innebär ett knippe tekniker där man använder talade och skrivna nyckelord samt 

gester och kroppspåk. Man kan också använda teckningar samt avancerade piktogram som 

stöd då ämnet är komplext (Kagan, 1995). För att få sin samtalspartner att känna sig 

kompetent kan känslan av ett flytande samtal med en vuxen intonation förmedlas, val av 

vuxna ämnen och en smula humor gör också samtalet bättre. Det är av stor vikt att korta 

meningar och en enkel grammatik används, gärna med redundans. Var tydlig med vad som 

är nyckelord och använd slutna frågor (Kagan, 1995). För att göra det ännu tydligare kan 

man skrivna ner nyckelordet och använda gester. Viktigt är också att vara uppmärksam på 

de tecken personen visar när de vill initiera en kommunikation eller inte verkar förstå vad 

som sägs. En bekräftelse av personens svar vid kommunikation gör att man försäkrar sig 

om att inga missförstånd har uppstått (Kagan, 1995). 

 

Logopeden kan vara modell för familjemedlemmar och vårdpersonal. Genom detta lär vi 

oss både att vara kommunikationspartner och instruktörer (Kagan, 1998). SCATM behöver 

utvecklas för individuella behov och situationer enligt Kagan (1998). 

Kagan (1998) har inte stött på speciellt många med svår eller måttlig afasi som inte kan 

delta i en konversation på något sätt i alla fall med hjälp av stöd. Dock måste deltagaren 

kunna visa ja/nej och inte vara kognitivt svårt nedsatta eller ha svåra problem att förstå 

verbalt och ickeverbalt sätt att konversera (Kagan, 1998).  

 
5.2.2.2 AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation. 

Många av de metoder som här kommer att tas upp är välkända sedan länge, framförallt hos 

personal och anhöriga som har hand om barn eller vuxna med utvecklingsstörning, 

motoriska funktionshinder eller personer på tidig utvecklingsnivå. Dock anser Heister-

Trygg (2008) att dessa metoder borde passa andra grupper med 

kommunikationssvårigheter, exempelvis personer med demens. Det finns alltför lite 

forskning om AKK anpassad för vuxna/äldre personer med grav kommunikationsstörning 

på grund av demens eller förvärvad hjärnskada (Heister-Trygg, 2008). Dock framhäver en 

studie (Fried-Oken et al., 2009) att AKK hjälpmedel med ljud, en digitaliserad röst, 

hämmar och distraherar personer med måttlig Alzheimers sjukdom. 

Vid kommunikation med en dement person spelar bakgrundskunskapen en stor roll, 

kommunikationen fungerar av naturliga skäl bättre då (Heister-Trygg, 2008). Att ha en god 

kontakt med anhöriga och att se de anhöriga som en del och en resurs i vården är av stor 

vikt anser Heister-Trygg (2008). 

 

Att använda föremål och bilder som AKK. Det kan räcka med att hålla fram ett föremål och 

ge en kommentar så kan samtalet komma igång utan att man ställt frågor, frågor kan 

kännas kravfyllda (Heister-Trygg, 2008). 

De föremål som man håller fram ska helst vara enkla, välkända och lätta att tolka. Det är 

bra om de även stimulerar andra sinnesintryck såsom syn, hörsel, känsel, lukt och smak. 

Denna metod är speciellt bra för den individ som har en mycket nedsatt språkförståelse. 

Att använda välbekanta föremål som hör till en viss situation kan underlätta mycket för den 

som har svårt att förstå vad som ska hända (Heister-Trygg, 2008). Vidare anser författaren 

att bilder kan användas både när individen vill uttrycka något men också när man söker en 

social närhet och bara vill prata. Bilder kan också användas som kognitivt stöd, exempelvis 
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som stöd för minnet eller som scheman. En personlig och välkänd uppsättning bilder 

fungerar alltid bäst, foton till exempel.  

 

Samtalsmatta. I denna metod använder man bilder och sätter på en vanlig matta av typen 

”dörrmatta” för att kommunicera. Bilderna delas upp i tre grupper. Samtalsämne, 

möjligheter att uttrycka vad man tycker om något i samtalsämnet samt olika graderingar, 

exempelvis en skattningsskala. En för äldre personer med demens anpassad variant av 

samtalsmatta med stor text över bilderna samt med gul bakgrund på symbolerna (för att 

öka färgkontrasten) användes i en studie där man fick goda resultat för individer med 

demens (Murphy, Gray & Cox, 2007). Individerna med demens talade längre om ett ämne 

i jämförelse med hur länge de talade om det i en strukturerad eller ostrukturerad 

konversation. Samtalsmattan minskade även antalet perseverationer och ökade den 

drabbades deltagande i samtalet. Individer med demens kunde via samtalsmattan ge bättre 

information och därmed ökade samtalspartnerns förmåga att kunna förstå, detta även i ett 

sent stadium av demens. Samtalsmattan visade sig kunna användas vid både lindrig, 

måttlig samt svår demens (Murphy et al., 2007). 

 

Heister-Trygg (2008) föreslår att en kommunikationsplan kan upprättas om den drabbade 

bor på ett vårdboende. Då kan en logoped behöva bedöma vilka språkliga förutsättningar 

som patienten har. Det kan vara svårt att göra vanliga tester på individer med exempelvis 

demens och därför är samtal med anhöriga och vårdpersonal oerhört viktiga. Anhöriga är 

även ofta en bra källa till hur personen fungerade innan sjukdomen och kan därmed bland 

annat ge uppslag till vad man kan kommunicera om, menar Heister-Trygg (2008).  

Det är viktigt att med hjälp av de runtomkring försöka kartlägga vad som fungerar bra och 

det som fungerar mindre bra i kommunikationen idag. Efter att kartläggningen är gjord kan 

man skriva ned punkter för hur personen med exempelvis demens fungerar och hur 

personal ska gå till väga när svårigheter i vissa situationer uppstår (Heister-Trygg, 2008). 

 

Introduktionskort. Detta hjälpmedel är som ett ID-kort för personen med 

kommunikationssvårigheter. På ett enkelt sätt kan personen presentera sig själv och 

samtidigt göra omgivningen uppmärksam på sina svårigheter. Speciellt bra att använda vid 

nya miljöer och möten med nya personer. På ett äldreboende kan detta kort till exempel 

fästas vid en persons rullstol eller säng (Heister-Trygg, 2008). 

 

Kommunikationspass. Detta är ett hjälpmedel/verktyg som upprättas genom ett samarbete 

mellan personal och anhöriga och i den mån vårdtagaren själv kan medverka. Det är som 

en liten bok som informerar om det viktigaste om individen. I detta pass bör det inte finnas 

alltför många sidor, inte mer än tio sidor, samt får även gärna innehålla foton. Det är 

viktigt att passet innehåller information om hur individen kommunicerar bäst och att passet 

förvaras synligt. Ingen information om hur personen ska vårdas får finnas i passet då detta 

är information som endast ska ges till personalen som omhändertar individen. Detta kan 

vara ett mycket bra redskap, speciellt i möten med ny personal (Heister-Trygg, 2008).  

  

Tidslinje. Ett relativt enkelt sätt att understödja ett berättande som kan leda till samtal och 

samtidigt kan vara ett stöd för minnet, är att göra en tidslinje. Till detta behöver man de 

anhörigas hjälp som kan berätta när saker och ting hände i personens liv. Det kan vara 

datum för giftermål, barnafödande och andra viktiga saker som hänt i livet. Detta ritar man 

sedan in i tidslinjen och detta kan ske på ett enkelt papper (Heister-Trygg, 2008). 
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För att förbättra Alzheimersdrabbade individers diskurs gällande ett visst ämne visade 

Egan et al. (2010) att användning av hjälpmedel för minnet, exempelvis foton, biografisk 

information (namn, adress, telefonnummer, osv. ) och beskrivningar av för personen 

viktiga händelser i kombination med utbildning/träning av den som vårdar patienten, 

verkade vara den mest effektiva tekniken. Minneshjälpmedel hjälpte patienten att fokusera 

sina tankar. Dock verkade inte minneshjälpmedel uppmuntra patienten till att tala om andra 

ämnen än just det som hjälpmedlet påminde om. Man fann också att det var mycket viktigt 

att följa upp och fortsätta träna kommunikationspartners som använde sig av 

minneshjälpmedel då dessa annars minskade sitt deltagande i konversationen (Egan et al., 

2010). 

   

 

5.2.3. Validationsmetoden 

Denna metod är egentligen ett förhållningssätt, en omgivningsfaktor, betraktat i ICF 

termer. Metoden är utvecklad av Naomi Feil, en amerikansk socialarbetare och gerontolog.  

Validationsmetoden är en metod som lär ut hur man bemöter och kommunicerar med äldre 

desorienterade människor med någon form av Alzheimersrelaterade demenssjukdomar. 

Det är en registrerad behandlingsmetod i USA. I Sverige är Ersta diakoni i Stockholm de 

enda som har ensamrätt att utbilda och certifiera i metoden och som har behöriga lärare. 

Hittills är det endast vårdpersonal som utbildats i metoden. Dock vill Ersta ge möjlighet till 

anhöriga, närstående och andra intresserade att utbilda sig (Larsson & Sjögren, 2010).  

 

Enligt de Klerk-Rubin (2010) är Validationsmetodens syfte inte att bota eller förbättra 

desorienterade äldre människor, utan upplyser de närstående och vårdpersonal om hur man 

själv som person kan förändra sitt beteende och tankesätt och därmed förhållningssätt, för 

att kunna förstå och gå in i den desorienterade människans verklighet (de Klerk-Rubin, 

2010). En omtänksam och nära relation, fylld av empati, kan åstadkomma att kontakten 

mellan patienten och vårdaren förbättras då en förståelse för den desorienterade 

människans beteende finns (de Klerk-Rubin, 2010). 

Idag praktiseras Validationsmetoden av personal på sjukhus och vårdhem och inom den 

kommunala omsorgen i Nordamerika, Europa, Australien och Japan (de Klerk-Rubin, 

2010). Även här i Sverige finns det en hel del certifierade validationsmedarbetare runt om i 

landet, Samariterhemmet i Uppsala är ett ställe där metoden finns. 

Metoden är till en början skapad för gruppen ”demens av Alzheimerstyp med sen debut” 

(de Klerk-Rubin, 2010, s24) och benämns av författaren som ”desorienterade äldre-äldre 

eller desorienterade mycket gamla” (de Klerk-Rubin, 2010, s24). Författaren syftar då till 

gruppen där desorienteringen börjar i ett sent skede av livet, vanligen efter 80 års ålder. De 

Klerk-Rubin (2010) har valt bort termen demens då denna term på latin betyder ”bort från 

sinne”. Författaren tycker tvärtom att en insjuknad människa befinner sig ”mer i sina 

sinnen” (de Klerk-Rubin, 2010, s25) på grund av att de går in i en annan personlig 

verklighet.  Dock anser författaren att Validationsmetoden kan göra det lättare att 

”kommunicera o bygga relationer” (de Klerk-Rubin, 2010, s25) även hos gruppen med 

tidig debut; vanligen i slutet av 50-70 årsåldern. Författaren erfar dock att metoden 

fungerar mycket bättre med de desorienterade mycket gamla människorna. 

 

”Valid betyder giltig, vara gällande eller bekräftad” (de Klerk-Rubin, 2010, s32).  

”Validera betyder att stödja eller bekräfta på en hållbar eller saklig grund” (de Klerk-

Rubin, 2010, s32). 
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Validationsmetoden går ut på att acceptera människor som de är här och nu. Det viktigaste 

men också det svåraste steget för en anhörig är att acceptera situationen med sin 

närstående, att inte försöka ändra på personen som blivit sjuk eller förvänta sig att 

personen ska återgå till sitt forna jag (de Klerk-Rubin, 2010).   

De handlar i stora drag om att alla desorienterade personer ska behandlas med respekt.  Vi 

ska inte försöka förändra dem och deras beteende, målet är istället att kunna kommunicera 

med dem och få en bättre relation med dem.  Ett måste är då att acceptera dem som de är. 

Det är en av de principer i Validationsmetoden som är grundläggande för metoden.  En 

annan är att man ska lyssna med empati och eftersträva att behålla värdigheten hos den 

andra människan. En princip är också att handlingar som kan tyckas vara bisarra har en 

mening och det finns en orsak till varför de utövas menar författaren. Ytterligare en princip 

är att äldre människor inte är barn fast deras beteende har gått tillbaka och i många fall kan 

uppfattas som ”barnaktiga”.  

Författaren betonar vikten av att få behålla sitt egenvärde i sin ålderdom. Många blir 

ensamma och isolerade och tappar därmed åtminstone delar av sitt egenvärde (de Klerk-

Rubin, 2010) .  

 

Kommunikation med en desorienterad människa.  Här följer några korta ord om hur man 

använder Validationsmetoden i praktiken. Det viktigaste är den attityd och det 

förhållningssätt som du har när du närmar dig andra människor. Empati är också en stor 

och viktig ingrediens i Validationsmetoden. När man ska kommunicera med en 

desorienterad människa och använda Validationsmetoden anser författaren att man måste 

använda sig av följande steg; Centrering, innebär att man måste stänga av allt inre” brus” 

och fösa undan tankar som dyker upp genom huvudet. De egna känslorna måste sättas åt 

sidan för att det ska fungera. Det finns övningar för detta som inte tas upp här. Nästa steg 

är att observera den desorienterade. Detta kan man göra på håll. Man samlar information 

genom att observera hur kroppshållning och minspel är hos den desorienterade människan. 

Försök att avspegla de känslor som personen visar (de Klerk-Rubin, 2010). 

Hitta rätt distans: en desorienterad människa behöver samma distans som en vanlig frisk 

människa menar de Klerk-Rubin (2010). Åtminstone tills en närmare kontakt har skapats. 

Beröring kan behövas ju mer desorienterad en människa är. Ju djupare tillstånd av 

desorientering, desto närmare behöver man gå för att få kontakt (de Klerk-Rubin, 2010).  

 

Att använda några lämpliga verbala och icke-verbala tekniker är nästa steg. Teknikerna är 

enkla och väl använda inom terapi redan idag. Exempel på dessa kan vara att använda 

öppna frågor och att omformulera men inte upprepa det som personen har sagt för att visa 

att du har förstått. Att prata gamla minnen med stöd av fotografier är också bra. Ställ gärna 

frågor som exempelvis; ”Vilket var det lyckligaste ögonblicket i ditt liv?” (de Klerk-Rubin, 

2010, s64).  

Det är viktigt att försöka avsluta samtalet i positiv anda exempelvis; ”Du ser lättad ut just 

nu. Stämmer det?” (de Klerk-Rubin, 2010, s73). 

Det är fritt att använda de tekniker man tycker är bra och ingen speciell ordning finns. Det 

viktigaste är att en kontakt skapas och kommunikation uppstår där tillit får råda och att 

man kan utforska den andres värld (de Klerk-Rubin, 2010). 

 

Validation är inte lösningen för alla desorienterade äldre och deras familjer, det fungerar 

inte alltid, men författaren vill ändå påminna om att det är värt att pröva och om det inte 

fungerar i en situation kanske det kan fungera i en annan (de Klerk-Rubin, 2010). 
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Enligt Neals & Briggs (2003) finns det en liten mängd information tillgänglig om effekten 

av Validationsterapi idag. Några studier har visat att det kan finnas en något positiv effekt 

på beteendet hos en demenssjuk individ, jämfört med om en vanlig vård eller vanlig social 

kontakt ges. Samma gällde för depression, ingen effekt på kognition eller ADL kunde dock 

påvisas (Neals & Briggs, 2003). Deponte & Missan (2007) visade att Validationsterapi i 

grupp gav ett övergripande bättre fungerande hos individer med demens. En minskning av 

störande beteende kunde ses. Resultaten var dock inte statistiskt signifikanta.  
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6. Diskussion 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur den svenska logopedens arbete kan se ut i 

dagsläget, då logopeden arbetar med personer med demens, framförallt med individer med 

den vanligaste demenssjukdomen, Alzheimers sjukdom. Syftet var också att undersöka om 

det finns metoder beskrivna i litteraturen gällande kognitiv kommunikativ intervention för 

dessa personer. Slutligen fanns även ett syfte att ge en överblick över logopediska 

arbetsmetoder som skulle kunna användas i framtiden och att skapa tankar om hur 

logopedens professionella roll skulle kunna se ut om dessa metoder användes.  

 

Två exempel på hur logopeden i Sverige idag kan arbeta med individer med demens 

redovisas i arbetet. I litteraturen visar det sig finnas en del kognitiva kommunikativa 

metoder beskrivna, som idag används av logopeder framförallt i USA. I arbetet redovisas 

förslag till metoder både för direkt samt indirekt intervention. Arbetet presenterar även en 

del direkta arbetsmetoder med evidens. Anledningen till att just dessa metoder valdes i 

detta arbete är dels att en del av dem används av logopeder som finns inom demensvården i 

USA idag, dels att det på grund av den angivna tidsramen inte fanns tid till att redovisa 

samtliga idag existerande metoder. 

 

 

6.1. Metoder för träning och underhåll av insjuknade individers minnes- och 

språkliga förmåga  

Det råder en variation på vilka förmågor som drabbas mest hos individer med demens. 

Detta gör det ännu viktigare att försöka utreda vilka förmågor som fortfarande är bäst 

bevarade. Dessa förmågor kan sedan i största möjliga mån bli de som kompenserar för de 

sämre fungerande förmågorna. Delar av det icke-deklarativa minnet, däribland 

procedurminnet, är relativt bevarat hos individer med demens. Det har visat sig att det kan 

användas för att lära in nya beteenden.  

I början av en demensutveckling kan de nedsatta språkliga förmågorna vara svåra att 

upptäcka. Dock är både arbetsminnet samt det episodiska minnet redan påverkat. Gör 

logopeden återkommande tester vid detta stadium framkommer oftast att individens 

ordförråd blir allt mindre. Dessutom har forskning visat på att det går att finna syntaktiska 

förändringar hos en individ med Alzheimers sjukdom (Onofre de Lira et al., 2009). Ju 

längre sjukdomen fortskrider desto mer blir minnet allt mer påverkat. Detta går att se 

genom att återberättandet blir sämre samt genom att resultaten blir sämre på tester som 

används för att upptäcka detta, exempelvis inlärning av nonsensstavelser (Bayles, 1982). 

Fler förmågor blir drabbade ju mer sjukdomen framskrider. 

Förutom att det är uppenbart att individen har svårare att fokusera och upprätthålla 

uppmärksamheten vid samtal och att återkalla minnen innehåller nu språket färre 

substantiv än verb och språket som helhet är mindre sammanhängande. Skrivförmågan är 

påverkad men fungerar till viss del. Läsning går fortfarande bra, dock är läsförståelsen 

nedsatt. Sent i sjukdomen behålls, enligt de flesta studier, både syntaxen i stort och 

fonologin är näst intill opåverkad. Dock blir innehållet i språket till största delen 

meningslöst. Läsförståelsen är mycket nedsatt men en del kan läsa enstaka ord högt. Stora 

svårigheter med skriftspråket finns.   

 

I detta arbete har försök gjorts till att kartlägga de olika språkliga förändringarna som sker i 

de olika stadier av demens och Alzheimers som en drabbad oftast går igenom. Det har 

också gjorts en presentation av de förmågor som oftast är mest respektive minst drabbade 
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hos en sjuk individ. Till detta har även en del förslag till behandlingsmetoder som 

återfunnits i litteraturen presenterats, både av det direkta och av det indirekta slaget.  

 

I Sverige idag arbetar många olika yrkesprofessioner runt en individ som har fått en 

demenssjukdom. Detta är naturligtvis mycket bra men det saknas något av stor vikt. Det 

finns ingen profession runt individer med demens som har en djupgående kompetens om 

kommunikation. Logopeder arbetar redan idag inom området för 

kommunikationsstörningar och de undersökningar och analyser som utförts inför detta 

arbete har lett till att författaren tror att en möjlig grupp att utföra detta arbete skulle kunna 

vara logopeder. En logoped har med sin speciella kompetens i språk och kommunikation, 

lingvistik och fonetik, psykologi och medicin en bra grund att stå på vid möten med 

människor med demens. Logopeder kan mycket om kommunikativa strategier och om 

alternativa kommunikationssätt. Kanske är det så att vissa av de metoder för intervention 

som redan idag används av logopeder, exempelvis SCATM eller AKK, med fördel kan 

prövas att användas till individer med språksvårigheter vid demenssjukdom.  

 

Att försöka anpassa metoder som passar för den drabbade i ett visst stadium kan vara en 

verklig utmaning för logopeder. Eftersom det i de flesta fall av demens handlar om 

irreversibla sjukdomar kan det vara svårt att tänka ”terapi” i den bemärkelsen som ordet 

traditionellt har stått för. Därför gäller här Bayles & Tomoedas (2007) beskrivning av 

terapi som ett verktyg att säkerställa att individen kan fungera på en så maximal nivå som 

möjligt. 

 

Alla människor med någon typ av funktionsnedsättning har en grundläggande rätt att, via 

kommunikation, påverka sina egna livsvillkor (Njc, 1992). En individ drabbad av demens 

har då en rättighet till att kunna kommunicera under sjukdomens framskridande. Individen 

har även rätt att, efter egen bästa förmåga, få möjligheten att klara av att fortsätta sina 

dagliga aktiviteter när det gäller kommunikationen och därmed också fortsättningsvis 

kunna delta i sociala aktiviteter. Finns det någon som utreder och följer upp patienten när 

det gäller den språkliga påverkan som till exempel en sjukdom som Alzheimers ger, någon 

som kan se den språkliga förändringen, även i liten skala, och kanske därmed också kan 

bidra till en diagnostisering? En möjlig roll för en logoped i det multidisciplinära arbetet 

skulle kunna vara, att delar av ansvaret för att en individ med demens kan upprätthålla sin 

kommunikation, ligger på logopeden.  

 

Troligen är det så, att det i dag är alltför få som känner till att logopeden har särskilt 

kunnande på många områden inom kommunikation. Kanske skulle logopeden kunna 

avhjälpa en hel del svårigheter inom området demens och kommunikationssvårigheter. 

Logopeden borde kunna anlitas för att träna eller bibehålla vissa språkliga förmågor hos 

individer med demens så som idag sker till exempel i USA.  

DIK, logopedernas fackliga förbund här i Sverige, arbetar just nu med att den kommunala 

vården ska få kännedom om logopedens kompetens och inse att den behövs, bland annat 

för arbete med patienter med demens.  

 

Att bibehålla det språk individen har är något som Steiner (2010) anser är av vikt. 

Genom att förmedla kompetens och framgång till patienten anser han att en lyckad terapi 

kan genomföras med dementa patienter. I sin terapi KODOP väcker han individens intresse 

genom att skapa en biografisk text i samarbete med patienten. Att skapa en emotionellt 

berörande text, att skriva ned den, återkoppla den till patienten genom att upprepa 

innehållet och sedan låta patienten arbeta med den själv i efterhand är ett gott exempel på 
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att använda multimodal teknik vid direkt intervention. Detta förordas av de amerikanska 

logopederna Bayles & Tomoeda, samt att aktiverandet av patienten använder det icke-

deklarativa minnessystemet och detta är ju relativt bevarat hos patienten med exempelvis 

Alzheimers sjukdom. Dessutom har det gett goda resultat, enligt forskning, att väcka 

känslor för att stimulera uppmärksamheten hos individer med Alzheimers sjukdom. 

 

Steiner (2010) anser att i nuvarande logopedisk terapi för människor med nedsatt 

hjärnfunktion är gruppterapi inte en självklarhet utan i många fall snarare ett tillval eller ett 

extra erbjudande. Detta kan inte vara rätt, med tanke på de i ICF beskrivna målen om det 

vardagliga livet, sammanhang och dialog menar Steiner (2010).   

 

Att bli sjuk kan förändra ens liv på många sätt. Många tappar på grund av isolering och 

ensamhet åtminstone delar av sitt egenvärde enligt de Klerk-Rubin (2010). Att genomföra 

gruppterapi för individer med demens kan både verka stimulerande för språket och vara ett 

sätt att bryta denna isolering, som en sjukdom av detta slag kan ge. Dessutom kan det spara 

ekonomiska medel. Att som både i Karolinska Universitetssjukhusets fall samt professor 

Steiners exempel, lära ut olika kommunikationsstrategier banar troligen en god väg för att 

individen ska kunna klara sig en smula lättare i samhället.  

 

Den kanadensiska metoden SCATM (Supported Conversation for Adults with Aphasia), har 

en del likheter med den av professor Steiner föreslagna logopediska metoden 

Dialogcoaching. Bland annat beskriver Kagan (1998) själv att SCATM ” behöver utvecklas 

för individuella behov och situationer” vilket även Dialogcoaching behöver. I båda 

metoderna är tanken att de kan användas ganska ”fritt” och när behov uppstår. I SCATM 

används både talade och skrivna nyckelord samt att gester och kroppsspråk används. Detta 

görs även i Steiners metod Dialogcoaching där även olika symboler kan användas vid 

behov.  

I SCATM är det av vikt att individen kan visa ja/nej och inte vara kognitivt svårt nedsatt eller 

ha stora problem att förstå verbalt och ickeverbalt sätt att konversera. I Dialogcoaching är 

det en förutsättning att parterna kan ge instruktioner och även att kunna reflektera. Denna 

metod rekommenderas därför då främst i ett tidigt stadium av en demenssjukdom. Detta 

betyder följaktligen att båda metoderna har gemensamt att ingen av parterna kan vara 

kognitivt nedsatta i någon högre grad. Båda metoderna präglas av en värdig ton mot 

varandra samt frånvaro av en nedlåtande attityd. 

Det som skiljer metoderna åt allra mest är den uttalade redogörelsen i SCATM om att man på 

många sätt kan visa att en människa har en dold kompetens även om de själva inte kan 

uttrycka den. Dessa förväntningar kan komma att skapa problem om metoden används med 

en människa som har insjuknat i demens och har börjat fått kognitiva svårigheter och 

således finns inte någon liknande formulering i anvisningarna för Dialogcoaching som är 

direkt utformat för personer med demens. Dock kan kanske SCATM som redan idag är en 

använd och relativt känd metod hos logopeder, användas i valda delar till patienter med 

demens. Den som använder metoden bör dock tänka på att vissa, och ibland kanske stora, 

begränsningar inom kompetensområdet kan finnas.  

 

Det finns ett antal metoder inom detta område som är evidensbaserade. Några exempel har 

nämnts i detta arbete; SR-träning (Bourgeois et al, 2003) och Reminiscence-terapi (Woods 

et al., 2005; Arnetzen, 2004) samt ”The Breakfast Club” (Santo Pietro & Boczkos, 1998).  

SR-träning bygger på repetition och en lite annorlunda inlärning eftersom man använder 

sig av procedurminnet. Detta är som tidigare nämnt ofta relativt bevarat hos individer som 

har drabbats av Alzheimers sjukdom och är därför en intressant intervention. Den kräver 



 

 

43 

 

inte mycket material och det går att arbeta med andra uppgifter under tiden man arbetar 

med detta. Reminiscence-terapi går att utföra både enskilt och i grupp. Kombinationen av 

gruppterapi som är inriktad på språklig träning och Reminiscence-terapi skulle kunna vara 

ett vinnande koncept då det verkar både för att individen ska behålla sitt sociala liv och 

samtidigt underhålla och träna språket. Med hänvisning till att AKK (Bayles & Tomoeda, 

2007) skulle kunna vara bra i arbetet med personer med demens, kan man här använda sig 

av gruppmedlemmars olika livshistoria och konkreta föremål samt fotografier och kanske 

dofter och kunna utöva denna intervention även i ganska långt gånga fall av 

demenssjukdom.   

Om logopeden i Sverige skulle vara ett naturligt inslag på demensboenden skulle ”The 

Breakfast Club” kunna vara ett utmärkt exempel på en kombination av att stärka 

självkänslan hos individen med demens och att på ett effektivt sätt skapa diskussion och 

samtal mellan insjuknade personer, därmed också säkra att individen får delta i det sociala 

livet och som kronan på verket får de dessutom också logopedledd språkträning. Dessutom 

skulle den motoriska oroligheten som många personer med demens lider av, kunna 

avhjälpas då de får syssla med något meningsfullt. Så enkla saker som brist på utrymme 

kan dock vålla smärre problem för denna typ av intervention.  

  

Att det är nyttigt att röra på sig är allmänt känt. I långtidsstudien om dans (Verghese et al., 

2003) som professor Steiner hänvisar till, kunde man påvisa att sannolikheten att påverkas 

av en demenssjukdom sänktes med över 75 % om man dansade flera gånger i veckan. 

Enligt den studien var dans det enda fysiska aktiviteten som man kunde binda samman 

med en lägre risk för att demens utvecklas i jämförelse med till exempel golfspel eller att 

simma. Studien anger att den bästa fysiska aktiviteten var att dansa men anger inte den 

specifika orsaken till varför just dans skulle vara en bättre aktivitet än någon annan utan 

konstaterar endast över lag att deltagande i fritidsaktiviteter kan förknippas med minskad 

risk att få demens och att detta troligen kan förknippas med att de ”kognitiva reserverna” 

ökar och kanske försenar de patologiska processerna av sjukdomen. Detta känns en smula 

otillfredsställande då man gärna hade vetat hur undersökarna resonerade om just dansen.  

Vidare när det gäller rörelse, minne och språk, så hänvisar professor Steiner till 

psykomotorisk terapi och logopedi som något som borde utvecklas mera. Goda resultat 

nåddes i SIMA-studien (Oswald, 2004) dock är studien något otydlig gällande vilka som i 

början av studien visade på tidiga symtom av demens och i vilken undervisningsgrupp de 

senare hamnade. Möjligt är ju att de som visade på en lägre uttalad demens än de i 

kontrollgruppen inte heller hade visat större tecken på demens om de inte varit med i 

studien. Dock förefaller idén om rörelse och träning av kognitiva aktiviteter som en bra 

kombination och även här skapar det tillfälle till att träffa andra och det i sig skapar tillfälle 

att hålla igång det sociala livet och därmed också språket. 

Gemensamt för de indirekta interventionerna är att de inte behöver kosta mer än en 

anhörig, samtalspartners eller en vårdares tid. Med enkla medel såsom penna och papper, 

sänkt taltempo och enklare språk eller föremål och fotografier går det att skapa ett mycket 

vänligare samtalsklimat än utan dessa hjälpmedel. Detta är något som alla kring den 

insjuknade individen bör ha vetskap om. Logopeden kan vara den som kan upplysa 

omgivningen om dessa metoder.    

  

6.2. Validation 

De Klerk-Rubin (2010) betonar vikten av att få behålla sitt egenvärde i ålderdomen.  

Det är av stor vikt att omgivningen kan hantera de nya situationer som kan komma att 

uppstå när en individ har insjuknat i exempelvis Alzheimers sjukdom. Validation är inte ett 
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terapeutiskt koncept utan ett sätt att förhålla sig till den ”nya” individen som man möter då 

en person har insjuknat. Inte bara tillfälligt, utan hela tiden. 

I både SCATM och Dialogcoaching råder samma grundtanke som Validationsmetoden har. 

Det handlar i alla tre fallen om att metoderna lämnar fingervisningar om hur man själv kan 

förändra sitt sätt att vara och kommunicera med den som blivit sjuk. Det handlar om 

värdighet och förståelse för den individ som har insjuknat. Det handlar även om att möta 

individen där den är just nu. Validation används redan idag i Sverige. Dock tycks metoden 

som sådan vara relativt okänd bland logopedkåren, att döma av informella samtal. Då det 

finns mycket goda tips och idéer samt värdefulla principer i Validationsmetoden gällande 

hur man kan underlätta kommunikationen vid många olika situationer i mötet med 

personer med demens skulle det vara mycket tillfredsställande om denna metod spreds till 

dem som ämnar arbeta med individer med demens eller till dem som redan gör det. 

Validationsmetoden tillhandahåller dessutom en mängd rent konkreta tips som man dels 

kan använda själv men också använda i rådgivning till anhöriga samt vårdande personal.  

 

 

6.3. Utbildning och demens         

I LÖV-rapporten (Sandin, 2010) nämns att logopeder har en vana att ge information och 

utbildning inom en del för logopeden relevanta områden. Däribland omnämns demens. En 

tanke är att det med hänvisning till Monica Blom-Johanssons rapport troligen är så att 

eftersom få logopeder arbetar med demens, har även en väldigt begränsad del av 

logopedkåren en vana att ge information och utbildning om just demens. Vid 

rundfrågningen till landets sex olika lärosäten, framkom att en ganska liten del av 

undervisningen handlar om demens. 

Rimligen finns ett samband mellan logopeders traditionella arbetsuppgifter och 

utbildningen av logopeder.  

 

Kanske är det så att den blivande logopeden behöver få ännu mer information och 

undervisning om demens i grundutbildningen för att kunna känna sig tillräckligt 

informerad om ämnet för att i sin tur kunna informera, utbilda samt ta emot patienter vid 

behov. Eller är det rent av så, att de som är intresserade och vill arbeta med demens, borde 

kunna ha en större möjlighet att specialinrikta sig med hjälp av en för logopeder speciell 

påbyggnadskurs om ämnet?  

 

 

6.4. Slutsats 

Att demenssjukdomar är något som ökar på grund av att befolkningen lever längre idag är 

konstaterat. Många yrkesgrupper är inkopplade kring den som insjuknar men sällan verkar 

någon inneha rollen som den som kan hjälpa till när svårigheter och frågor kring individens 

språk och kommunikation uppstår. Få logopeder arbetar inom demensvården idag. Det 

finns dock exempel på logopeder som idag arbetar med individer med demens, både kring 

rådgivning samt undersökningar som bidrar till diagnosticering. Det finns förslag till 

arbetsmetoder beskrivna i litteraturen, både direkta och indirekta interventioner, som kan 

användas av logopeder vid arbete med personer med demens/Alzheimers sjukdom. En del 

av dem är evidensbaserade. Inga slutsatser kan dras om vilka av dessa metoder som är bäst 

att använda då det inom ramen för detta arbete inte har funnits möjlighet att kliniskt 

undersöka detta. Vidare studier kring arbetsmetoder inom det kognitiva kommunikativa 

området samt deras verkan på individer med demens behövs.   
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6.5. Framtida studier 

Ett fortsatt arbete för att logopeden ska få sin givna roll, kanske både i landsting och i 

kommuner, bland individer som har drabbats av demens, bör ske. För framtida forskning 

inom området skulle det vara intressant att se om det standardiserade amerikanska 

bedömningsinstrumentet för individer med Alzheimers sjukdom, ABCD, i en till svenska 

översatt version, skulle kunna vara ett användbart bedömnings/screeningsinstrument för 

svenska logopeder. Vidare behöver de i detta arbete föreslagna metoder som hittats 

beskrivna i litteraturen, bli föremål för fortsatt klinisk forskning och utvärdering för att 

bekräfta eller dementera dess värde för logopeden som arbetar inom demensvården.   

 

Den i LÖV-projektet (2010) använda bedömningen om Kommunikatörsnivåer, inspirerat 

av Garrett & Lasker (2005), hos personer med afasi där syftet är att öka den drabbades 

delaktighet, kanske kan komma till användning även vid demens. I alla fall i en något 

omarbetad version eller delar av den. Till detta finns också en föreslagen behandling 

relaterad till varje kommunikationsnivå. Möjligtvis kan det finnas delar av den som kan 

användas till individer med demens efter det att man har fastställt kommunikationsnivån 

hos denne. Även detta vore ett intressant framtida projekt. 

En förhoppning finns att detta arbete kan vara till nytta och kanske ge idéer om metoder för 

logopeder eller vårdpersonal som arbetar med personer med demens. Enligt egna 

eftersökningar finns för tillfället inte så många liknande arbeten inom detta område 

tillgängliga. Då tidsbegränsningar finns för detta arbete kunde inte alla metoder beskrivna i 

litteraturen tas med. De kunde heller på intet vis följas upp kliniskt. En rimlig begränsning 

av artiklar inom ämnet fick också göras och det kan därmed finnas metoder och 

forsningsresultat som kan tyckas borde ha varit med, men som har fått lämnas på grund av 

den bestämda tidsramen.      
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7. Populärvetenskaplig sammanfattning 

7.1. Demensvården- logopedens nya arbetsmarknad? 

Demens är den vanligaste orsaken till funktionsstörningar hos äldre. Förekomsten av 

demens ökar med stigande ålder. Vi lever allt längre och år 2025 beräknas vi vara ca 2,2 

miljoner personer som är över 65 år i Sverige. En sjukdom som är starkt åldersrelaterad 

och mest förekommande bland demenssjukdomar är Alzheimers sjukdom. Den drabbar 

mestadels personer över 65 år. Antalet nyinsjuknade med medelsvår-svår demens är 

ungefär 25000 per år.  

I Sverige finns ca 160 000 människor som lider av demens. Av dessa är ca hälften 

drabbade av Alzheimers sjukdom. En del som idag bor på demensboende i Sverige är inte 

utredda. Vissa sjukdomar som har demenssymtom går att bota, exempelvis depression. Det 

är en av anledningarna till varför det är så viktigt att utreda en person med misstänkt 

demens. Enligt Socialstyrelsen är det viktigt att dessa personer diagnostiseras så tidigt som 

möjligt. Detta för att livet för den sjuke samt de närstående ska bli så bra som möjligt. 

Något som successivt drabbas under sjukdomsförloppet är språket. Det skapar ofta stora 

svårigheter för den drabbade samt de anhöriga. Att logopeden med sina speciella 

kunskaper inom området kommunikation och språk kan hjälpa till med både rådgivning till 

de anhöriga och bidra till diagnostisering, samt eventuellt viss träning, är troligen idag 

okänt för allmänheten. Logopeden kan analysera språket hos en individ med speciellt 

utformade tester. Detta kan ha betydelse för diagnostisering av en demenssjukdom. Nya 

tester kan göras senare för att se hur snabbt sjukdomens förlopp är och på vilket sätt 

språket förändras. Insatser kan sedan utformas tillsammans med den drabbade individen 

samt anhöriga. Det finns även en del träningsmetoder beskrivna för individer med demens. 

Dessa syftar främst till att underhålla språket och underlätta för den drabbade att kunna 

uttrycka sig. Logopedens spännande resa mot en ny arbetsmarknad kanske har börjat.    

 

 

”Jag hade mitt sätt att tänka och nu har det försvunnit” (Van Diemen & Van de 

Nieuwegiessen, 1995). 
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