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Praktiske kommunikasjons- og 

samhandlingsråd 
av Kirsti V. Solheim: kirsti@kiso.no 

 

 

VIKTIG!! 
Aldringsprosessen innhenter oss alle hvis vi får leve lenge nok. Jo eldre vi blir jo 

mer redusert evne til tempo får vi, noe som innebærer at vi oppfatter, tenker og 

handler langsommere. Hos personer som har en demenslidelse og/eller i tillegg en 

depressiv lidelse vil tempo reduseres deretter. Det betyr at omgivelsene må 

tilpasse seg personen med demens og ikke omvendt. 
 

NB.: Alle tips/råd som står i dette skrivet må tilpasses den enkelte personen 

med demens og justeres i forhold til progresjon av demenssykdommen. 

   

 
 

1. Tilstreb å få et bilde av personens tidligere kommunikasjon- sosiale- og 

mestringskompetanse. Vi mennesker er forskjellige. Noen bruker språket mer 

enn andre og omvendt. Noen er mer private og innadvendt, mens andre er mer 

sosiale og utadvendte. Med mestringskompetanse menes hvordan personen har 

taklet livets forskjellige utfordringer. Har vedkommende vært en «fighter» eller 

mer en person som «går utenom»?? Etc.  

Når en person blir rammet av demens vil vedkommende ha «hele seg selv» med på 

lasset. Å få og leve med en demenssykdom er en meget krevende situasjon, først 

og fremst for den som blir rammet, og deretter for omgivelsene. De endringer i 

atferd som omgivelsene registrerer vil være et resultat av hjerneskaden, men 

også personens personlighet og evne til å mestre den etter hvert økende 

kognitive svikten som oppstår. Det betyr at personen vil få bruk for all sin 

tidligere ervervede sosiale-, kommunikasjons- og mestringskompetanse for å 

kunne møte de endringer som hjerneskaden medfører. Ta derfor hensyn til hvem 

personen med demens har vært og er i egen kommunikasjonstilnærming. 

Dette innebærer at det er omgivelsene som må tilpasse seg personen med 

demens og ikke omvendt.   

 

2. Det er ikke hva omgivelsene kommuniserer ut til den demensrammede personen, 

men mer hvordan! Tilstreb at egen kommunikasjon preges av ærlighet, respekt og 

innlevelse.  
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3. Å bevare identitet er knyttet nært opp til vår livshistorie. Det er der vi jevnlig 

henter vår kunnskap og våre erfaringer fra. Å få et bilde av viktige, positive 

hendelser i den demensrammede personens livshistorie er derfor viktig for 

kommunikasjon og samhandling. Elementer fra Livshistorien (erindring/minner) 

kan benyttes jevnlig for å hjelpe den demensrammede til å holde fast i livet, og 

minnes gode hendelser som igjen gir gode følelser i samtaler/situasjoner.  

 

4. Til personen med demens og deres pårørende: Snakk med kommunens 

helsetjeneste eller sjekk på nettstedet: www.aldringoghelse.no  demens  

skalaer og tester  Personopplysninger. (Skjemaet ligger her i Wordformat og 

kan derfor enten tas ut i papir, eller kopieres og lagres hjemme for å skrive rett 

inn i.) Begynn så tidlig som mulig å innhente/skrive ned opplysninger helst fra 

personen som er rammet, direkte. Hvis personen med demens ikke vil/ikke kan 

skrive, kan evt. pårørende eller helsepersonell skrive det den andre forteller. 

Mål: Å få mest mulig sanne data sett med personen det gjelder sitt eget blikk. 

En slik nedtegning kan gjøres over tid. Hensikten er at hvis og når den dag 

kommer at personen ikke lenger kan bo hjemme og helsetjenesten tar over, skal 

også helsearbeideren kunne bidra til å opprettholde deler av livshistorien for 

personen, via opplysninger fra skjemaet.   

 

5. Når det trengs, presenter deg selv, så naturlig som mulig, slik som når du skal 

starte en samtale: ”Hei tante, jeg er Karin, niesen din. Nå skal jeg hjelpe deg…”, 

”Her på sykehjemmet gjør ….» og «Jeg heter Karin og skal hjelpe deg i dag”.  

 

6. Informer når det trengs om tid, sted og hva som skal skje etc. før dere starter 

på det dere skal gjøre sammen. Skal du hjelpe en person på WC, må du la den 

andre få tid nok til å ta inn, tolke og forstå informasjonen du gir før du begynner  

«å gjøre». Husk tempo!! 

 

7. Ellers flett tid og sted inn i samtalen på en naturlig måte slik at den andre får 

hjelp til å hsuke …, slik som: «Etterpå skal vi spise frokost….»; «Tenk at vi 

allerede nærmer oss jul. Du verden tiden går fort…!» Etc.   

 

8. Unngå å bruke ord som: ”Husker du…?” og/eller ”Hvorfor”! (Mange personer med 

demens vil etter hvert få problemer med både å huske og å forklare hvorfor. 

Hvorfor spørsmål genererer refleksjon, evne til å tenke logisk og abstrakt, noe 

som blir vanskeligere for personer med demens, på grunn av økende intellektuell 

svikt. I stedet, fortell framfor å spørre!  

 

9. Ha øyekontakt før du gjør/sier noe. Evt. ta på den andre for å oppnå kontakt før 

du hjelper eller «gjør noe» med vedkommende. 

 

10. Sørg for å nærme deg personen forfra, unngå bakfra eller fra siden. Da vil den 

andre få tid til å oppdage at du er der, før du evt. ”gjør noe med…” 

 

http://www.aldringoghelse.no/
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11. Legg mere vekt på å snakke langsomt og tydelig enn høyt (tempo!!)! Hvis personen 

bruker høreapparat, husk å skifte batteri og rengjøre apparatet slik at det 

virker. Vær obs på at ørevoks kan redusere hørselsevnen. Sjekk med passelige 

mellomrom.  

 

12.  Om nødvendig bruk enkle, korte setninger, få ord..!  

 

13. Unngå delbeskjeder. Dvs. unngå å gi flere beskjeder i samme setning. Det kan 

blir for utfordrende for personen å forholde seg til. Eks. unngå: ”Vil du hjelpe 

meg å dekke av bordet? Glassene setter du der og kopene der!” (= tre beskjeder 

i en setning!) Lag pauser imellom og la den andre oppfatte og svare på hvert 

budskap før neste kommer. 

 

14. Unngå dobbeltkommunikasjon, dvs. sørg for at egen kropp og språk harmonerer. 

 

15. Unngå påpekning av glemsomhet og avsløringer. Den andre gjør ikke feil med vilje. 

Overse i stedet uten å kommentere, om nødvendig normaliser og ufarliggjør.  

 

16. Unngå annen distraherende støy. Skru av radio, TV og snakk en av gangen, 

spesielt under fellesaktiviteter og stell. Årsak: Ved demensutvikling vil de fleste 

etter hvert utvikle nedsatt delt- og fokusert oppmerksomhet som gjør at 

hjernen trenger færre stimuli på samme måte som et sykt/skadet hjerte skal ha 

ro. 

 

17. Få bekreftet at beskjeder er mottatt, enten via ord eller kroppsspråk. Vent på 

svar eller reaksjon før du snakker/gjør videre. Informer underveis i evt. 

aktiviteten og informer før du gjør noe med den andre. …. 

 

18. Bruk gjerne humor, men med varsomhet! Men husk det er forskjell på å le av 

situasjoner og le av personer! Hvis den andre ikke har evne til humor la vær…! 

Humor inneholder ofte ironi, noe som blir økende vanskelig for personen med 

demens å forstå.  

Fare: Å bli ledd av gir gjødsel til følelsen av å være dum! Unngå!! 

 

19. For noen kan det være nødvendig at budskapet gjentas, evt. forsøk å bytte ut et 

kjerneord. Gi tid til å svare før du snakker videre.  

 

20. Unngå avbrytelser! 

 

21. Unngå å irettesette. Overse det som ikke mestres og legg i stedet til rette for 

mestring. 

 

22. Tilstreb et rolig miljø rundt personen, dvs fjern alle distraksjoner.   

 

23.  Unngå å bruke han/hun, men si i stedet: Der kommer Kari …  
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24. Vær mest mulig konkret i tale, unngå å abstrahere. Evnen til logisk og abstrakt 

tenkning vil reduseres etter hvert.  

 

25. Mange kan få problemer med å ta valg, for disse unngå eller reduser 

valgmulighetene, ta valg for…  

 

26. Trygg, trygg, trygg samhandlingen. Unngå å konfrontere… 

 

27.  Stå nær når du snakker, helst ansikt til ansikt, samme nivå, evt. ta på, bruk den 

andres navn ofte. 

 

28. Snakk om gode minner, gamle dager sammen, ofte! Det hjelper den andre til å 

huske/holde vedlike livet sitt og kan gi gode opplevelser sammen. 

 

29. Lytt og se!! Hva signaliserer tonefall, øynene, hudfargen, rynker i pannen etc. 

Hvordan er pust, kroppsbevegelser (rastløs, rolig etc.). Få tak i den andres 

budskap eller signaler, og tilrettelegg ut fra det. Hva ønsker den andre å 

formidle? Hvor er han/hun i tanker, tid og sted (oppleves tidsforskyvning)?  

 

30. Søk å bli kjent med både den andres, men også eget kommunikasjonsmønster 

eller kommunikasjonsstil. Vær klar over at egen nonverbale stil (kroppsspråk, 

tonefall etc), merkes/føles av alle i rommet! 

 

31. Tilstreb langsomme og rolige bevegelser/gange i samhandling med den 

demensrammede. Aktivt/stresset kroppsspråk kan virke forvirrende.  

 

32. Følg den andres oppmerksomhetsfokus og responder på det, før du evt. gjør/sier 

noe annet.  

 

33. Fysisk kontakt er i utgangspunktet bra. Men ikke alle mennesker har lært seg til 

å møte/takle det, og kan utvikle angst! Juster deg selv utfra hva den andre 

ønsker/er trygg på.  

 

34.  Vær gjerne modell når den andre ikke forstår dine isntruksjoner, f.eks.:»Puss 

tennene». Bruk gester, vis hva og hvordan du tenker/gjør. Berør personen når du 

vil understreke viktige ting eller for å oppnå/holde på oppmerksomheten.  

 

35. Godt nok lys til daglig kan forebygge fall. Vi trenger mer lys jo eldre vi blir for å 

se like godt som da vi var yngre. Bruk gjerne nattlys om natten, både på 

soverommet og på veien til WC, slik at personen finner fram. I tillegg kan lyset 

stå på inne på WC og døren litt på gløtt.   

 

36. Hvis personen fortsatt forstår skrift kan man benytte huskelapper for å hjelpe 

vedkommende til å huske. Det kan være en påminnelse om at strykejernet er 
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skrudd av, mat ikke svir seg, forbudt å henge tøy til tørk på panelovnen etc. 

Skriv gjerne opp hvor viktige gjenstander ligger hvis vedkommende har begynt å 

glemme, f.eks. nøkler, saks, 7. de sans ol. Spør personen før det gjøres og snakke 

sammen om hvor ting skal ligge, huskelapper henges etc. Det er godt selv å få 

delta i prosessen og at ikke andre bestemmer «over hodet på». 

 

37. Det kan være en hjelp for mange å lage en tydelig dags- eller ukeplan over 

dagenes aktiviteter, slik som når hentes til dagsenter, når 

hjemmehjelp/hjemmesykepleie kommer etc.  

 

38. Bruk av dagbok, kan benyttes av personen med demens, pårørende, men også av  

helsepersonell som alle kan lese/skrive beskjeder til hverandre. Kan fungere godt 

som kommunikasjonskanal etter hvert.  

 

39. Det finnes i dag både mange nyttige hjelpemidler og velferdsteknologi som kan 

være til stor hjelp, også for personer med demens. Kontakt kommunens 

ergoterapeut eller tiltakskontoret for råd og veiledning. Se også: 

www.almashus.no 

 

40. Fjern kilder som virker forvirrende. Tenk både syn og hørsel. Etter hvert vil 

personen med demens tåle færre og færre stimuli.  

 

41. For øvrig, unngå å bytte møbler, bilder eller skifte ut til enklere elektrisk 

kjøkkenutstyr eller andre nye husholdningsartikler ol. Alt som er gjenkjennbart 

og har vært brukt av personen før er lettere å kjenne igjen nå å bruke.  

 

42. Bor personen med demens alene hjemme og er det smekklås på yterdøren. Det 

kan være smart å bytte…! Førøvrig kan det være lurt at en av ytterdørnøkklene 

kan være festet i en lang lenke på innsiden i håndvesken. Det gjør det lettere å 

finne den ved aktuelt bruk.  

 

43. Hvis man bor sammen med den demensrammede, tilstreb mest mulig 

orden/ryddighet innenfor rammen av hva den demensrammede tidligere har vært 

vant til. Alt som har kjent fast plass, for personen, minsker forvirringen. Dvs. 

unngå å endre rutiner som personen har vært vant til.  

 

44. Hvis personen sitter mye i en god stol, kan man også sette et lite bord ved siden 

av og samle viktige ting der, som en slags «kommandosentral». Det kan være: 

Telefon; 7 de sans; drikke; avis/bok; fjernkontroll; Kalender/klokke; varslingsur 

(eggeklokke som kan brukes når mat settes på ovnen ol. Bruk den type ur som 

personen har vært vant til/kjent med). Ved siden av telefonen legg en stor 

notatblokk hvor kulepenn er bundet fast i en elastisk tråd/bånd.  

 

45. Geriatrisk ressurssenter i Oslo (www.geria.no) har laget en enkel 

informasjonsbrosjyre om hvordan et hjemmemiljø kan forenkles/tilrettelegges, 

http://www.geria.no/
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og som gjør det lettere for personen med demens å finne fram og dermed kunne 

mestre dagliglivet bedre og lengre.  

 

46. Det er laget en nyttig informasjonsbrosjyre i forhold til brann og sikkerhet som 

er tilrettelagt med tanke på personer med demens. Kontakt: 

www.aldringoghelse.no  

 

47. Tilstreb regelmessighet, faste rutiner og kjente omgivelser. Mest mulig likt det 

personen har vært vant til før. Blir det endring må disse gjøres til samme tid, på 

samme måte etc. (De fleste som utvikler kognitiv svikt vil få økende svikt i 

forhold til å lære nytt, relæring er et bedre alternativ).  

 

48. Bruk sansene, tenk stimulering! Ser du, lukter du, dette smakte godt, kjenn her 

etc.  

 

49. Tilstreb å være rolig i samhandling med den andre. Merker du irritasjonen, at 

utålmodigheten komme, forsøk i stedet å trekke deg unna, ta en tur på WC for å 

roe ned etc.  

 

 

Noen aktuelle bøker og nettsteder:    
 

50. Wogn-Henriksen, K. (1996). ”Siden blir det vel verre…?” Nærbilder av mennesker 

med aldersdemens. Forlag: INFO-banken, Sem. 1996. Kan bestilles via: 

www.aldringoghelse.no. Les spesielt Kap. 19: s. 287 – s 298.  

 

51. Solheim, V. K. (2015). Demensguide. Holdninger og handlinger i demensomsorgen. 

Oslo: Universitetsforlaget. Ny totalrevidert utgave. Skrevet til de som er 

nærmest personen med demens, dvs. helsearbeiderne og pårørende.  

 

52. http://www.nasjonalforeningen.no: Her vil man finne tips om litteratur, diverse 

filmer, deriblant filmen: Kommunikasjon og holdninger. 

 

53. http://aldringoghelse.no: Dette er hjemmesiden til Nasjonal tjeneste for aldring 

og helse. De driver bl.a. egen forlagsvirksomhet og her er det henvist til mye bra 

litteratur, både for helsearbeidere og for pårørende.  

 

54. http://demensinfo.no 

 

55. http://helsenorge.no/Sykdomogbehandling/Sider/demens.aspx 

 

56. http://helsedirektoratet.no: søk på demens  

 

57. http://www.videncenterfordemens.dk: Tilsvarer vår: Nasjonal tjeneste for 

aldring og helse.  
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