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Lugn ljudmiljö  
 
Miljön är viktig för oss alla och vi påverkas både positivt och negativt av den miljö vi befinner 
oss i.  
Personer med demenssjukdom saknar något som kallas  
för stimulusbarriären, vilket innebär att man inte kan  
filtrera varifrån olika ljud kommer.  
Avsaknaden av detta filter, gör att man i hög grad  
påverkas av omgivningen och miljön man vistas i.  
Har man nedsatt förmåga att sortera sinnesintryck,  
kan det leda till t.ex. överkänslighet för höga ljud  
& starkt ljus eller att personen med demenssjukdom  
avskärmar sig från omgivande ljud & ljus.  
Utsätts personen med demenssjukdom för starka sinnesintryck kan detta leda till stress, 
koncentrationssvårigheter, oro, sömnstörningar och aggressivitet.  
Det är viktigt att tänka på att en person som använder hörapparat, är extra känslig för 
störande ljud och ekon, eftersom alla ljud förstärks i hörapparaten.  
 
Personer med demenssjukdom har begränsade möjligheter att tolka signaler och intryck. De 
får svårare att tolka ljud och detta kan upplevas som skrämmande. T.ex. kan en person 
uppfatta en sked som faller i golvet, som ett pistolskott.  
Det kan behövas extra tydliga signaler för att uppfatta och förstå vad som händer i 
omgivningen och verklighetsuppfattningen skapas genom en samordning av sinnesintrycken. 
 
I de Nationella riktlinjerna har ett säkerställande av en lugn ljudmiljö fått prioritet 2.  
I riktlinjerna beskrivs att bakgrundsljud som t.ex. inspelade ljud från naturen, porlande 
vatten, vindsus i träden eller fågelsång, kan bidra till en minskning av agitation och aggressivt 
beteende.  
Musik har visat sig ha en positiv effekt på bl.a. matsituationen med ett ökat kostintag, men 
ger också minskad agitation och minskad orolig vandring i korridoren. Musik kan också 
stimulera till social interaktion. 
 
                                      Genom att dämpa oljud från t.ex. ringsignaler och slammer från kök                      
                                      och sköljrum, genom att sätta upp avskärmande draperier och skärmar      
                                      samt att använda displayer med tyst information i stället för    
                                      ringsignaler, kan man minska ljudnivån och genom det även minska   
                                      oron hos personer med demenssjukdom.  
                                 
                                      Se över ljudmiljön på avdelningen och dämpa nivåerna av störande     
                                      ljud, t.ex. personalens larm, radio eller TV som står på, telefoner som    
                                      ringer, personal som pratar högt eller medboende som ropar eller    
                                      skriker.  
 
 
Ett tips för att ta reda på vilka störande ljud som finns på ens egen avdelning, är att sätta sig 
tyst i dagrummet, blunda och registrera vilka ljud man hör – det vi kallar för en Ljudrond. 
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Tips för att förbättra ljudmiljön kan vara att inreda med mycket textil, mattor, stoppade 
möbler samt ljuddämpade skärmar. 
Att lägga en duk/tunnare filt under en vaxduk är också ett bra sätt att minska ljudnivån vid 
matbordet.  
Vi som personal bör också bli medvetna om vår egen roll i miljön genom att tänka på 
samtalsvolymen vi använder med varandra.  
 
Miljön bör vara anpassad så att den för en person med demens, upplevs som trygg och som 
PO Sandman säger ”en miljö där det är lätt att vara demenssjuk”. 
 
 
 Snoezelen-metoden. Ursprungslandet är Holland, men metoden har spridit sig till stora 
delar av Europa. Ordet ”snoezelen” är ett hollänskt ord som betyder snusa, lukta, använda 
sina sinnen och dåsa (koppla av). 
 
Metoden använder sinnesstimulering för att stimulera de olika sinnena – syn, hörsel, lukt, 
smak och känsel – i syfte att uppnå välbefinnande och avspänning i en kravlös atmosfär. 
Metoden gör det är möjligt att aktivera och stimulera även svårt demenssjuka äldre som inte 
längre själva kan delta i de dagliga aktiviteterna.  
Snoezelen-metoden har visat att den kan bidra till att äldre med demenssjukdom upplever 
ökad glädje, meningsfullhet, ökad medvetenhet om omgivningen samt förbättrad 
kommunikation. 
 
 
Nationella riktlinjer 

En lugn ljudmiljö kan minska agitation, oro och aggressivt beteende hos personer med 
måttlig till svår demenssjukdom (evidensstyrka 4).  
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