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När färgen blir till ett möte och  

… då lyfter svårt dementa
i lugn och glädje

Färg tycks som en direktkanal till människors känslor,
bortom alla ord – en kanal som fungerar även hos dem
som för länge sedan förlorat talet och intellektuella
funktioner som minne, orienterings-, skriv- och
räkneförmåga. Även hos dem, de svårt dementa, finns ett
slumrande känsloliv kvar, en överraskande upptäckt! Att
mötas i färgen (här Ulla Zimmerman och Helgi Kommel)
öppnar för känslorna. Stimulansen ger glädje, lugn och
tillfredsställelse. Att få bli sedd, bekräftad, uppmuntrad
»Åååh! Fantastiskt, titta så vackert» det gör människor mer
rakryggade, mer aktiva – och det gäller även svårt dementa
människor!



Det började av en slump … som så
många andra goda idéer … då de
möttes, som så många gånger

förr – de gamla vännerna Lisa Rönn-
berg och Ulla Zimmerman. 

Lisa Rönnberg berättade om sitt ar-
bete med dementa människor som över-
läkare på geriatriska kliniken på Hud-
dinge sjukhus och på Solberga sjukhem
i Hägersten utanför Stockholm … som
så många gånger förr. 

Men det var den här gången Ulla
Zimmerman, konstnär från västgötska
Ljung, tände till. Det var den här gång-
en som tiden var mogen och insikten
drabbade henne. Hon kände intuitivt:
»Detta måste jag gå in i.»

Det har nu resulterat i två projekt:
dels Ulla Zimmermans ögonblicksbil-
der från demensvården, bilder som un-
der nästa vecka ställs ut på Centralsta-
tionen i Stockholm, dels hennes »må-
larmöten» med patienterna. 

Ulla Zimmermans första impuls då i
mötet med Lisa Rönnberg, den var

att följa arbetet i demensvården, skildra
det utifrån sitt bildkonstnärliga per-
spektiv. Hennes utgångspunkt då var:
»Hur står man ut?»

I första hand var det personalen hon
tänkte på, dessa »vårdens änglar» som
hon kallar dem idag.

– De är fantastiska personer … när
allt bara är kaos, när blöjorna flyger i
luften, när en patient går och vattnar de
andra med kaffe just när de fått på rena,
snygga kläder … då blir jag imponerad
av hur de lyckas klara av situationerna.

Men när hon väl kom in i vården, när
hon satt där mitt på plats i korridorer,
patientrum, undersökningsrum – med
blyerts och gouachefärger – då började
hon också fundera över hur patienterna
själva står ut, och de anhöriga.

Hon har skissat och målat en serie
bilder från dels dagvården, dels sjuk-
hemsvården vid Solberga sjukhem. Här
skildrar hon vården av patienter i olika
skeden av demens – från de lindrigare
stadierna till slutfasen.

Hon har också i sina bilder beskrivit
arbetet på minnesutredningsavdelning-

en på Huddinge sjukhus – kanske pati-
entens första vårdanhalt i den långsamt
framskridande demenssjukdomen. 

Även grundforskningen kring de-
mens har hon skildrat inifrån Institutio-
nen för biovetenskaper vid Novum,
Huddinge.   

Detta, hennes konstnärliga arbete har
nu samlats i utställningen »Hur står

man ut?» i stora hallen på Stockholms

central under nästa vecka, 14–20 sep-
tember. Därefter landar utställningen på
medicinhistoriska museet i Stockholm.

Ulla Zimmerman tycker att Central-
hallen är en genialt bra utställningslo-
kal: Här strömmar stundligen mängder
av människor; syftet med utställningen
är just att nå så många som möjligt.
Men, säger hon: »Jag hade aldrig kom-
mit på den smarta idén själv.» 

Nej, idén är Lars Elffors’, tidigare
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  skaparkr aften bryter isolering …

God vänskap som givit utdelning i ett fruktbart samarbete mellan geriatrik och
konstnärskap. Lisa Rönnberg och Ulla Zimmerman är idag övertygade om att en
strukturerad form av dessa »målarmöten» skulle kunna bromsa sjukdomsprocessen vid
demens, förutom vad de betyder för patienternas livskvalitet!
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klinikchef på geriatriska kliniken på
Huddinge sjukhus (som liksom Lisa
Rönnberg »tände på alla cylindrar» och
öppnade alla dörrar för Ulla Zimmer-
mans konstprojekt): »Demens är ju
kommunikationens verkliga samman-
brott», säger han om valet av utställ-
ningslokal i en kommentar till Läkartid-
ningen.

Utställningen är byggd som en korri-
dor: »Det är ju korridorer överallt var
man än kommer i vården», säger Ulla
Zimmerman.

– På korridorens ena sida finns bilder
från vården på Solberga sjukhem. Det
är tungt, en del bilder är svåra. På korri-
dorens andra sida hänger bilder från
forskningen. Den sidan är mer positiv,

lättare, som en motvikt till vårdens
tyngd. Här vill jag visa hur det slits och
jobbas för att ändå försöka hitta något
som kanske bromsar sjukdomsproces-
sen.

Men det räckte inte för Ulla Zim-
merman att iaktta, skildra. När

hon satt där med sina målargrejor börja-
de hon mer och mer fundera över om det
kunde vara möjligt att skapa ett sätt att
kommunicera med patienterna – i förs-
ta hand de svårt dementa patienterna i
sjukhemsvården, de som ter sig bortom
alla möjligheter att nå. 

Med hennes bakgrund var det en na-
turlig tanke, hon har tidigare under
många år arbetat med gravt ut-

vecklingsstörda
för att hos dem
försöka nå en kon-
takt, skapa en re-
aktion.
Nu tänkte hon:
»Jag måste försö-
ka med färgen.
Om jag målar An-
nas röda klänning
eller den gula ka-
kan som hon just
har ätit eller hen-
nes mans gröna
skjorta, han som
just kommit på be-
sök – så kanske
hon känner igen,
kanske hon reage-
rar.»

Så började hon.
Och det gick över
förväntan. 

– Till 95 procent
tar patienterna
själva penseln och
målar. Men jag sit-
ter inte passiv och
tittar på. Jag måste
vara med aktivt till
100 procent, peka
på palettens olika

färger, fylla penseln med den färg som
de kanske pekar mot, hjälpa dem att hål-
la penseln, lirka, prata, sjunga.

Det handlar om att möta patienten
där patienten är.

– Om någon säger »bababa» till mig
svarar jag inte »postmodernism», utan
då säger jag »bababa» tillbaka.

Så, det viktigaste, att hela tiden upp-
muntra, berömma. 
– Jag säger: »Åååh! Fantastiskt, titta

så vackert.» Och människor blir rakryg-
gade, mer aktiva, rätt vad det är kan de
sticka iväg här utan rullatorn osv.

– Det räcker inte att få mat i sig, få
vara torr om baken och välkammad. Det
får patienterna här, personalen gör ett
fantastiskt jobb. Men livet måste inne-
hålla någonting mer.

Lisa Rönnberg berättar:
– Ursprungligen var min tanke att

med det här projektet försöka förbättra
patienternas livskvalitet. De har så trå-
kigt, de mår så illa. Passivitet är för-
ödande. Kreativiteten, den är livsviktig.
Och alla behöver »peppas», bli upp-
märksammade som unika människor. 

Det gäller också för dementa männi-
skor! Demens är en mångårig, långsamt
progredierande sjukdomsprocess, där
den sjuke möter ytterst litet förståelse
för sitt demenshandikapp. Patienterna
kommer oftast till sjukvården först i ett
avancerat stadium, omgivningen har
inte förstått vad det handlat om.

– De har då inget självförtroende
kvar, utan i stället en negativ psykolo-
gisk pålagring efter att ha isolerat sig
under lång tid. Det ses ju fortfarande
som skamligt att förlora minnet och
bete sig konstigt, vilket man naturligt-
vis gör om man inte kan orientera sig i
tillv aron, säger Lisa Rönnberg.
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Under nästa vecka visas på Stockholms
central konstutställningen »Hur står man
ut?» – en serie ögonsblicksbilder från
demensvården och -forskningen. Ulla
Zimmerman är konstnären som satte sig
där, med blyerts och gouachefärger, mitt i
smeten »… när blöjorna flyger i luften, när ...

Kanske är det ändå inte färgen eller bildskapandet i sig som är det
viktigaste. Kanske är det viktigaste att, med uppmärksamhet och
kreativitet, bryta den isolering och det vakuum som demens-
sjukdomen under många år förpassat patienterna till. Här målar
Harry Torne tillsammans med Ulla Zimmerman.



– Många av dessa patienter har sä-
kert inte på många, många år hört att de
har gjort något bra. Tvärtom! 

För den personal som arbetar med
dementa inom sjukhemsvården har pro-
jektet också visat sig vara ett lyft.

– Det är svårt för dem att orka med i
den här tunga, dystra miljön. De känner
för sina patienter, och de blir lätt ut-
brända. Och det är tillräckligt mödo-
samt för dem att hinna med rutinvården,
det finns ingen tid för något annat. 

Nu visar patienterna nya, oväntade
sidor.

– Människor som har suttit här som
kollin i f lera år kan plötsligt göra något
vackert, det finns någonting kvar hos
dem. Och det är oerhört upplyftande att
se, berättar Lisa Rönnberg.

Färgen tycks ha en starkt stimuleran-
de effekt, som en direktkanal till

människors känslor, bortom alla ord.
Och det var en överraskande upptäckt
att det någonstans långt, långt därinne
finns ett slumrande känsloliv kvar,
poängterar Lisa Rönnberg. 

– Det är fantastiskt att se att även hos
svårt dementa människor finns känslor-
na kvar – även hos de patienter som för
länge sedan förlorat talet och intellektu-
ella funktioner som minne, orienter-
ings-, skriv- och räkneförmåga osv.

Det tycks också som om det finns
»minnesöar»kvar, att mötena i färgen
kan öppna för ett igenkännande, sätta
igång det friska. Särskilt förefaller det
gälla hos patienter med vaskulär de-
menssjukdom.

Och Ulla Zimmerman är bestämd:
Sjukdomsförloppet kan bromsas och
fördröjas något av sådana »målarmö-
ten», förutom att patienterna får en hög-
re livskvalitet.

Lisa Rönnberg instämmer helt och
betonar att en idealisk framtida behand-
lingsform vid demenssjukdom kan vara
en kombination av de nya bromsande
läkemedel som nu utvecklas och denna
form av riktad stimulans.

Och ju tidigare i sjukdomsprocessen
patienterna får denna stimulans, desto
bättre – det tror de också. Ulla Zimmer-
man har även mött patienter i dagvår-
den. Där har projektet främst handlat
om att bryta tristess och ge sysselsätt-
ning, något som patienterna kan samlas
kring och som kan ge nya samtalsäm-
nen. 

Det är första gången någonsin som
sådana »målarmöten» prövats.

Men kanske är det inte färgen, bildska-
pandet, i sig som är det viktigaste.
Kanske finns andra kanaler, musik t ex,
som ger lika stark stimulans. Kanske är
det viktigaste att, med uppmärksamhet
och kreativitet, bryta den isolering och
det vakuum som demenssjukdomen un-
der många år förpassat patienterna till.

Det är inte konstigt alls, poängterar
Ulla Zimmerman. Men ordet »bildtera-
pi», det värjer hon sig emot. 

– Nej, kalla det inte terapi, jag är
»bara» konstnär. Det är en naturlig re-
aktion att människor blir piggare, gla-
dare, lugnare och mer tillfreds av den
stimulansen.

För det är just vad som händer,
poängterar Lisa Rönnberg som utvärde-
rat effekterna av dessa möten hos sjuk-
hemspatienterna – med en metod som
utgår bl a från ansiktsuttryck och
kroppsspråk för att avläsa patienternas
reaktioner (Hurley AC, Volicer BJ,
Hanrahan PA, Houde S, Volicer L. As-
sessment of discomfort in advanced
Alzheimer patients. Res Nurs Health
1992;15:369-77). 

Utvärderingen har gjorts i direkt an-
slutning till samt några timmar efter
mötet.

– Jag har imponerats av att många av
de patienter som är mycket oroliga eller

aggressiva har blivit alldeles lugna.
Och helt tydligt är också att patien-

terna klarar mer på egen hand än tidiga-
re, mer än vad man trott vara möjligt!

– Vi hade t ex en dam här som under
lång tid matats. Men efter att ha arbetat
och målat med Ulla så gick hon själv ut
i matsalen och satte sig att äta med kniv
och gaffel!

Att det finns en stark koppling mel-
lan människors känslor och intel-

lektuella kapacitet – mellan emotioner
och kognitioner – det har uppmärksam-
mats mycket inom den neuropsykolo-
giska forskningen under senare tid, be-
tonar Lisa Rönnberg.

Men om detta ska fungera på sikt och
ge en kvardröjande effekt, krävs att det
sätts i system, permanentas som en
ständigt återkommande verksamhet en
à två gånger i veckan. 

Det tvååriga anslaget förslår trots allt
inte långt, totalt 210 000 kronor från
Stockholms läns landsting (forsk-
ningsprogrammet »Kultur i vården vi-
savi vården som kultur»). Här har t ex
inte funnits utrymme för en ordentlig
utvärdering av projektet. 

– Vi har alldeles för litet data för att
dra säkra slutsatser. Men vi har det be-
stämda intrycket att det här är något po-
sitivt för såväl patienter som personal,
säger Lisa Rönnberg. 

Rent krasst finns här kanske vinster
att göra. Humöret påverkar immunför-
svaret, och säkert har ett gott immun-
försvar en viktig roll att spela för att fö-
rebygga till exempel urinvägsinfektio-
ner, trycksår etc. Det poängterar Lisa
Rönnberg.

Och kanske det som började som en
konstnärs intresse för detta ar-

betsområde, utifrån ett konstnärligt per-
spektiv, kan ge en ny syn på vården av
dementa människor … Kanske kan det
minska fokuseringen på patientens be-
gränsningar och i stället öppna för pati-
entens möjligheter, ta tillvara det lilla
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... en patient går och vattnar de andra med
kaffe …». Idag imponeras hon av
personalens kapacitet, »vårdens änglar»
kallar hon dem. Detta  projekt knoppade av i
ytterligare ett: »Målarmöten – ett bildprojekt
för dementa.» Men Ulla Zimmerman vill inte
kalla det terapi: »Nej, jag är ’bara’ konstnär.»


