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Centrum för demensforskning

• Samlar forskare från flera olika ämnen

Kognitionsvetenskap, Antropologi, 
Logopedi, Psykologi, Lingvistik m.m.

• Samhällsvetenskapligt perspektiv

Primärt fokus på interaktion och 
personens direkta omgivning

• Hur det kan vara att leva med en 
demenssjukdom och hur 
livssituationen kan förbättras



Demens

• Samlingsterm för flera olika sjukdomar

• Påverkar många olika områden och förmågor

– minne, språk, igenkänning, orientering, planering, 

motorik, initiativförmåga, omdöme, humör

• Sjukdomen förvärras med tiden

• Heterogen grupp



Demens, språk och kommunikation
• Kommunikation ett av de största problemområdena

- långsammare språkliga förmågor 

- svårt hitta ord

- svårt hålla ”den röda tråden”

- benämningsproblem

- svårt producera komplexa meningar

- initiering av samtal

- multipla stimuli

• Svårt att delta i samtal

• Påverkar relationer och livskvalitet



Kommunikationsstöd vid demens

• Samtalsmaterial används ofta
– Fotoböcker
– Föremål
– Tidningar

• Analoga material medför 
vissa begränsningar
– Svårt att anpassa
– Svårt att ta med
– Begränsat av storlek
– Mycket förberedelsetid



Kommunikationsstöd vid demens

• Flera studier visar att digitala lösningar 
kan vara ett bra alternativ
– Mobila
– Intuitiv styrning
– Anpassningsbara
– Lagringskapacitet

• Även begränsningar
– Internetuppkoppling
– Stötkänsliga
– Olika applikationer passar olika bra



IN LIFE – ett europeiskt samarbete

• 9 europeiska länder

• Utvecklat 2 appar: CIRCA & CIRCUS 

• Över 400 personer 
på vårdboenden i 
Sverige har varit 
med







Deltagare
Användar-
grupp

Antal
planerade
deltagare

Ifyllda
formulär

Totalt antal
deltagare

Personer

med demens
180 118 168

Personal 50 187 253
Anhöriga 130 9 11
Stakeholders 10 6 8

Summa 370 320 440



Resultat från enkäter

• 50-75% av personalen tycker att CIRCA och 
CIRCUS är användbara, ca 50% av personerna 
med demens

• Ca 1/3 av deltagarna uppskattade att CIRCA och 
CIRCUS förbättrade hälsan och välmåendet för 
personer med demens väsentligt

• Nästan alla vill fortsätta att använda CIRCA och 
CIRCUS efter det att projektet är avslutat

• De flesta föredrar gammalt material framför nytt



Resultat från videoanalyser
• Samtalen blir längre med digitalt stöd än utan

• Personerna med demens tar flera initiativ i samtalen 

med digitalt stöd

• Personer med demens var mera självständiga med 

digitalt stöd

• Kan i vissa fall användas på ett test-liknande sätt

• Båda apparna genererar även samtal om mera 

personliga erfarenheter, vilket gör personerna med 
demens mera aktiva och engagerade i samtalen



Flerpartssamtal och demens
• Gruppaktiviteter är vanligt på särskilda boenden för 

personer med demens, men interaktionen i sådana grupper 
är inte studerad i så stor omfattning

• Deltagande i flerpartssamtal har beskrivits som särskilt 
utmanande för personer med demens

• Personer med demens ofta har svårt i flerpartsinteraktion 
med simultana stimuli

• Personer med demens har svårigheter att initiera interaktion 
med andra personer på särskilda boenden samt är ofta 
beroende av friska samtalspartners för att skapa och 
upprätthålla sociala relationer



Flerpartssamtal och demens
• 4 grupper med personer med demens 

• 3-6 deltagare i varje grupp

• Totalt 17 sessioner, ca 40-60 min vardera, 2-3 
ggr/vecka

• ledda av 1-2 ledare

• Vi vill med den här studien belysa 

vilka möjligheter personer med 
demens har att aktivt deltaga i de 

gruppaktiviteter som förekommer 
i deras vardag



Slutsatser flerpartssamtal
• Deltagarna med demens både initierar nya ämnen och 

upprätthåller ämnen under samtalen

• De inkluderar varandra i samtalen på olika sätt; genom att 
skicka runt iPaden, ställa frågor, bekräfta etc

• Personerna med demens interagerar oberoende när de 
använder surfplattan, ofta utan hjälp av samtalsledare

• Deltagarna orienterar sig mot varandra som kompetenta 
och införstådda med samtalsämnena. 

• Deltagarna med demens använde också affiliativa
strategier så som beröring, leenden och skratt vilket 
vittnar om deltagarnas orientering mot varandra som 
medlemmar i en social gemenskap
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Sammanfattning av våra studier

• Samtalen blev längre med apparna

• Personen med demens tog fler initiativ

• Stimulerar till bredare och fler samtalsämnen

• Framför allt var det kul!

”Vi vill inte spela bingo, vi 
vill göra det här!”



Att ta med:

• Kommunikation är viktigt och bör vara en aktivitet 
i sig

• Kommunikation är omvårdnad, inte bara något 
som används för omvårdnad

• Att använda digitala resurser som 
kommunikationsstöd fungerar i allmänhet bra 
med personer med demens



Länkar

18

• Circa: https://catch.shef.ac.uk/circa/public/login

• Circus: 143.167.136.78/circus

https://catch.shef.ac.uk/circa/public/login
143.167.136.78/circus
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