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Hello,
 
Vad glad jag blir att du vill ha ”Mina 5 bästa tips - hur du skapar bra
kontakt med en person som har demens".
 
Det betyder att du, precis som jag tycker att det är viktigt att vi har
en demensvård som präglas av en personcentrerad omvårdnad.
Jag är övertygad om att vi kan skapa en demensvård som präglas
av humanism och hög livskvalitet.
 
 
 

M A R I A S K U N S K A P S K Ä L L A . C O M

Maria Hedman Holmblad



Någon har sagt att: ”Det är i möten med andra personer som
vi blir till människor”. Med bekräftelse visar vi att ”du
existerar” och vi accepterar den andre personens upplevelser
och innebörden av personens livssituation. De flesta
svårigheter som uppstår i möten eller i
omvårdnadssituationer med en person som har demens
grundar sig i vårdarens beteende och /eller förväntningar.
Om vårdaren bekräftar personen genom sin kommunikation,
handlingar, kroppsspråk och förhållningssätt medför det att
personens osäkerhet minskar och därmed det utåtagerande
beteendet.
 
Ordet Validation betyder att bekräfta, att göra giltig.
Inom validationsmetoden betyder det att vi bekräftar
personen vi möter. Vi bekräftar personens känsla som sann.
 
Naomi Feil säger att vi måste vara centrerade, gå in med
empati i mötet och möta personen i dennes verklighet. Vi
måste acceptera personen som den är, lyssna på och
respektera det personen säger. När vi gör detta känner
personen sig sedd. Detta skapar trygghet och tillit och gör
att personen blir lugnare.
 

VALIDERANDE
FÖRHÅLLNINGSSÄTT



1.Lyssna och läs av
kroppsspråket

Lyssna med mer än dina öron. Använd dina ögon, ditt hjärta och
ditt sinne. Lär dig att tyda kroppsspråket. Upp till 70 % av vår
kommunikation är icke-verbal. Det handlar om blicken,
kroppsspråket, beröring och röstläget. Vi tolkar alltid den icke-
verbala kommunikationen och det går snabbt. En person med
demens som kanske både hör och ser dåligt och har försämrat
språk är mer känslig för den, än vi andra
 Personen kan snabbt läsa av om du är inställda på att lyssna och
stödja. Detta är avgörande för ett bekräftande förhållningssätt och
att personen känner sig trygg och omhändertagen. Detta kallas
också verbal följsamhet. 
Du måste avläser beteendet, humöret och känslan när Stina pratar. 
Det är viktigt att du försöker att förstå vad Stina förmedlar.
Beteendet och kroppsspråket kan säga mycket mer än orden Stina
säger. Du ger Stina utrymme att uttrycka sina egna tankar och
känslor och tonar in dig på Stinas sinnesstämning och bara följer
med genom kort och bekräftande feedback. Detta kan
sammanfattas i följande punkter:

Tänk på beröring och hur nära du kan/måste vara personen.
Personer i en tidig fas vill själva bjuda in till beröring, medan
personer i senare faser måste ha närhet och beröring för att
förstå att det är dem vi pratar med.
Ögonkontakt, men utan att stirra - är också viktigt att man inte
tittar ner på personen, utan försöker vara på samma ögonhöjd. 
En mottagande, öppen kroppshållning. Du ska undvika att ha
korsade armar och ben.
Använd en avslappnad, varm och närande röst. Om Stina är arg,
måste du matcha hennes röstläge.
Spegla Stinas änslor, tona in och följ allt från rytmen, rörelsen och
känsloyttringen.
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2. Följ personen
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En person med demens tolkar omvärlden på ett annat sätt än
personer utan demens. De saknar också förmågan att förhålla sig
till tidsperspektivet när det handlar om att skilja mellan dåtid, nutid
och framtid. Deras förmåga att hålla kvar information i
korttidsminnet är också kraftigt nedsatt. Detta leder till att de inte
upplever tiden linjär som vi gör. När en person med demens tänker
tillbaka på ett minne, så upplever de minnet som att det händer nu. 
 
Vi som inte har demens tänker inte alltid på hur viktig förmågan att
koncentrera sig är. Vid demenssjukdom tappar man
koncentrationen efter en kort stund. Ljud, avbrott eller om du börjar
prata om annat gör att Stina blir ouppmärksam och distraherad.
Det gör att Stina har svårt att behålla fokus i en aktivitet eller att
”hålla tråden” i ett samtal. Detta gör också att Stina är stresskänslig. 
 
Många av oss är oftast väldigt rutinbundna i vårt arbete. I möten
med en person med demens fungerar oftast inte det något bra. Vid
de flesta demenssjukdomarna skapar det lätt konflikter om vi
försöker skynda på dem. Därför är det viktigt att ha gott om tid. 
Ett exempel med några punkter som är viktigt att tänka på - Stina
ska vara hos doktorn klockan 10:

Ska Stina påminnas i god tid innan eller är det bättre att säga
precis innan man ska åka att hon ska till doktorn? Vissa personer
bör ha en lapp om läkarbesöket att titta på, medan en sådan
lapp kan skapa oro hos en annan.  
Vilket stöd behöver Stina för att komma i tid? 
Hur lång tid kan det ta med alla förberedelser? 
Vi måste alltså utgå från Stinas behov, förmåga att tolka
omvärlden och stresskänslighet, för att undvika att skapa
problem som inte behöver uppstå. 
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3. Undvik att argumentera och
verklighetsorientera

En person med demens tolkar omvärlden på ett annat sätt än
personer utan demens. De saknar också förmågan att förhålla sig
till tidsperspektivet när det handlar om att skilja mellan dåtid, nutid
och framtid. Minnena stimuleras av våra sinnesintryck. Det kan vara
en skugga som blir av solljuset utifrån eller som blir av nedsatt syn.
Det kan också vara en doft eller ett ljud (en röst) som väcker
minnet. I ett bekräftande förhållningssätt utgår du från personens
verklighet, inte din.
 
När du går in i ett möte med en person med demens måste du
försöka förstå vart Stina är just nu, möta henne där. Sedan är hon
mer mottagliga för att följa dig i det du vill hjälpa med med.
 

Lägg till en underrubrik



På bilden (på sidan 6)  sitter Stina inne ensam på sitt rum på ett
vårdboende. Skuggorna från solljuset i fönstret gör att det ser ut
som att Stina har en vacker klänning på sig och hon ser ut att
dansa. Stina är inte 90 år i sin värld. Hon är ute och dansar och
kanske är det vid det här tillfället hon träffar sin blivande man.  Jag
går in till Stina för att bjuda med henne till matsalen för att äta
lunch. 
- Hej Stina. Hur har du det?
- Bra, det är så fin musik, svarar Stina, lite drömmande. 
Jag hör ingen musik. Som Validationsarbetare möter jag Stina där
hon är. Jag vet egentligen inte vad hon pratar om, men jag både
hör och ser att hon tänker på något viktigt. Jag sätter mig på en
stol mittemot Stina och söker hennes ögonkontakt.
- Är det fin musik, Stina?
- Ja.
- Är det musik du dansar till? Kan jag fråga eftersom jag såg hur
hon rörde sig när jag kom in
- Ja. Jag och Karl dansar till den här musiken
- Dansar du och Karl? Tycker du om att dansa Stina?
Jag kan prata någon minut med Stina om det hon tänker på. När
jag har mött Stina där hon är, kan jag sedan föra in henne på varför
jag kom in till henne. Det kan också vara så att Stina frågar mig vad
jag vill henne. 
 
När man jobbar så här förebygger man en del oroligheter.
Personen med demens blir sedd och lyssnad till.
Om jag hade argumenterat eller använt logik för att försöka
övertyga Stina om att det inte spelades någon musik inne i hennes
bostad, kunde det ha gjort att Stina blev arg eller kanske ledsen.
 Du kan aldrig övertyga en person med demens om att personen
har fel. Argumentation kommer sannolikt att öka förvirring, och
frustration, och kan utlösa ångest eller aggression. Ibland leder
detta i slutänden till onödig medicinering.
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4. En person med demens
behöver stimulans

En del anhöriga säger att personen som fått demens bara sitter och
vill inte göra något. Detta beror på att initiativ- och
planeringsförmågan påverkas av demenssjukdomen. Detta leder
till att en del blir apatiska och inte får så mycket gjort. Det kan
också leda till att de blir tystare och inte inleder samtal som
tidigare. 
 
Handlingsförmågan – den exekutiva förmågan – bygger på en rad
moment: tänka ut, planera och utföra en handling. Detta gör vi
ideligen utan att ens tänka på det. Vid demenssjukdom brukar
handlingsförmågan påverkas i ett tidigt skede. Den enklaste
aktivitet bli komplicerad och upplevs som omöjlig att utföra. Det
leder till inaktivitet.
 Både anhöriga och vårdpersonal bör känna till vad passiviteten
bottnar i för att undvika att ställa för höga krav. Med rätt stöd kan
personen klara av en hel del aktiviteter, ganska långt fram i
sjukdomsförloppet.
 
Människan är en aktiv varelse som behöver aktivitet och stimulans
för att uppleva välbefinnande och meningsfullhet. Inom
Validationsmetoden pratar vi om ”Att vara nyttig/arbetande/aktiv”
är ett grundläggande mänskligt behov. Olika personer med
demens har olika sätt att uttrycka behovet och visa att de har det
långtråkigt. En del kan säga vad de vill göra, andra aktiverar sig själv
på olika sätt. Någon kanske blir orolig och utåtagerande, medan
andra försjunker i minnen.
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Hur hittar vi då aktiviteter som Stina tycker är meningsfulla? 
I det personcentrerade perspektivet på aktivering, måste
aktiviteten vara avpassad efter individen och dennes behov,
förmågor och önskemål. Aktivitet är ett av de viktigaste
psykologiska behoven hos personer med demens eftersom en
aktivitet som känns meningsfull ger glädje och höjer livskvaliteten.
Känslan av välbefinnande efter att ha gjort någonting roligt eller
meningsfullt dröjer sig ofta kvar, även om Stina glömt vad hon har
gjort.
Viktiga punkter för att stimulera till aktivitet:

Kunskap om henne, t.ex Vad har varit viktigt för Stina? 
Skapa motivation
Individuell svårighetsgrad, t.ex. påminnelse
Hjälpa igång en rörelse genom att visa eller föra handen mot det
som ska göras.
Använda sinnesstimulering, sjunga en sång som betyder mycket

Att titta på kort och prata om dem är oftast en bra 
 individuell aktivitet
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Använd en strategi tills den inte fungerar längre. Då måste du
hitta en ny strategi.
Viss vore det enkelt att kunna sätta upp en numrerad lista med
hur vi ska ”hantera” alla svåra situationer som händer i möten
med personer med demens. En strategi fungerar sällan alltid.
Vi behöver ha en verktygslåda med olika strategier, för vad som
kan fungera. Men alla situationer är olika, även med samma
person. Ibland kan t.ex. musik göra att Stina blir lugn. I morgon
kanske det är en aktivitet som en promenad eller att baka
tillsamman. Flexibilitet och kreativitet är viktigt i möten med
personer som har demens.
 
Ta inte kommentarer, ilska eller brist på uppskattning personligt.
En person med demens reagerar på hur du kommunicerar med
personen och kan säga sårande saker. Detta gör personen oftast
av en reflex. Det finns ingen baktanke eller plan bakom. Förutom
dåligt minne har många personer med demens en
hämningslöshet och nedsatt omdöme. De kan inte tänka logiskt
och kan inte längre följa sociala koder.  
 
Mitt bästa verktyg har varit sättet jag lärt mig att kommunicera
på. Jag kan möta en person som är arg, misstänksam, ledsen,
orolig genom att kommunicera som man gör med hjälp av
Validationsmetoden. Grunden i det är också hur jag går in i ett
möte (punkt nr 1).

5.Om något inte fungerar, prova
något annat. 

Tack för din tid!
Maria Hedman Holmblad


