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Sammanfattning 

Bakgrund: Antalet personer med demens beräknas öka globalt. Demens uppkommer på 

grund av skador och sjukdomar i hjärnan och är obotligt.  Palliativ omvårdnad har visat sig 

underlätta omvårdnaden vid demens. Palliativ omvårdnad syftar till att förbättra patientens 

livskvalitet och lindra lidande. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

palliativ omvårdnad vid demenssjukdom. Metod: En litteraturstudie med systematisk 

sökning och deskriptiv design genomfördes. Litteraturstudien baserades på 11 kvalitativa 

artiklar. Dataanalysen gjordes med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet 

presenterades i kategorierna Ramar och förutsättningar för den palliativa omvårdnaden vid 

demenssjukdom med underkategorierna: Att initiera palliativ omvårdnad vid demenssjukdom, 

Att ha kunskap om palliativ omvårdnad och demenssjukdom och Att ha en 

vårdplan. Möjliggöra ett värdigt avslut med underkategorierna: Att identifiera 

omvårdnadsbehov, Att symtomlindra patienten och Att inte utsätta patienten för onödigt 

lidande. Slutsats: Den palliativa omvårdnaden vid demenssjukdom är komplex. Frånvaro av 

riktlinjer för när palliativ omvårdnad bör sättas in kan resultera i en sämre omvårdnad vid 

demenssjukdom. En ökad kunskap om demenssjukdomar kan leda till en bättre omvårdnad 

för den som drabbats av en demenssjukdom.  

  

Nyckelord:  

Demens, Lidande, Palliativ omvårdnad, Sjuksköterskors erfarenhet.   
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1. Inledning 

När mammas liv gått sönder gick det aldrig att laga igen. Hon förblev trasig de 

år hon hade kvar. Gick sina dagslånga promenader. Hittade aldrig hem igen.   

Till slut klippte hon sönder allt. Alla foton, alla barnteckningar, alla brev, alla 

gamla sparade självdeklarationer som hon burit på ett helt liv.   

Allt som var i kartongerna. Hon slängde det inte. Hon klippte bara sönder det i 

småbitar.  

Sedan satt hon där. Och glömskan tog henne. (Gardell, 2018, s. 440). 

2. Bakgrund 

2.1 Demens 

Antalet människor över 60 år i världen förväntas bli 2 miljarder år 2050, (World Health 

Organization [WHO], 2017a) samtidigt ökar prevalensen av demenssjukdomar i takt med 

stigande ålder (Brayne et.al., 2006; WHO, 2017b). Globalt beräknas ungefär 50 miljoner 

människor ha en demenssjukdom (WHO, 2017b) och i Sverige beräknas 130 000–150 000 

människor ha en demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2017).  

Demenssjukdomar är mest förekommande hos äldre, men är inte en del av det normala 

åldrandet (WHO, 2017b). Demenssjukdomar är obotliga (Socialstyrelsen, 2017) och yttrar sig 

genom att kognitiva funktioner försämras (WHO, 2017b). Demens uppkommer genom olika 

sjukdomar och skador som påverkar hjärnan exempelvis stroke eller Alzheimers sjukdom 

(WHO, 2017b). Vid Alzheimers sjukdom, som är den vanligaste demenssjukdomen, dör 

nervtrådar och nervceller successivt. Det leder till att de påverkade delarna av hjärnan sätts ur 

funktion (Beck-Friis, 2012). Symtomen vid demens beskrivs komma gradvis och kan i ett 

tidigt stadium visa sig genom glömska och att inte kunna hitta på tidigare välkända platser. I 

ett sent stadium kan symtomen yttra sig genom att patienten inte längre minns välbekanta 

ansikten och har ett ökat behov av omvårdad. Demenssjukdomar beskrivs ha en fysisk, social, 

psykisk och ekonomisk påverkan på patienten, patientens anhöriga, vårdpersonal och 

samhället (WHO, 2017b).  

Patienter med demenssjukdom har visat sig ha komplexa behov både fysiskt och psykiskt 

samt stora svårigheter i att kunna utföra vardagliga aktiviteter (Sampson et al., 2008). Det är 
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vanligt att patienter med demenssjukdom får ett förändrat mentalt beteende vilket kan 

påverka patientens aptit och sinnesstämning (Beck-Friis, 2012). Åtgärderna vid omvårdnaden 

av patienter med demenssjukdomar syftar till att bevara patientens livskvalitet och hjälpa 

patienten i vardagliga aktiviteter (Milte et al., 2016; Socialstyrelsen, 2017). De vanligaste 

platserna för att vårda patienter med demenssjukdom i Sverige är på särskilt boende och i 

hemmet, men de vårdas även på sjukhus och inom primärvården (Socialstyrelsen, 2014). 

2.2 Palliativ vård 

Ordet palliativ betyder lindrande och härstammar från det latinska ordet Pallium, vars 

betydelse är mantel. Manteln är en symbol för att ge beskydd och lindrar genom att omsluta 

patienten (Axelsson, 2006). Palliativ vård definieras enligt Socialstyrelsen (2013) vara vård 

som ges till patienter med en progressiv sjukdom som inte går att bota. Målet vid palliativ 

vård är att förbättra livskvaliteten och lindra lidande (Socialstyrelsen, 2013). Motsatsen till 

palliativ är kurativ, där behandling finns som kan bota sjukdomen (Axelsson, 2006). Vid 

palliativ vård arbetar vårdpersonal utifrån ett holistiskt synsätt där hänsyn tas till patientens 

alla behov, med syftet att lindra lidandet. I ett holistiskt synsätt ingår att ge stöd till anhöriga 

och att se till att patientens fysiska, psykiska, existentiella och sociala behov är uppfyllda. 

Genom att arbeta utifrån ett holistiskt synsätt på patienten kan denne ges en värdig sista tid i 

livet, där patienten får möjlighet att uppleva en så stor grad av välbefinnande som är möjligt 

(Socialstyrelsen, 2013). Det har visat sig att sjuksköterskor som vårdar palliativt kan få en 

nära relation med patienten och patientens familj. En god relation med patienten kan leda till 

att sjuksköterskan får en helhetssyn av patientens omvårdnad och en förståelse för patientens 

lidande (Mok & Chi Chiu, 2004). För att ge en god palliativ omvårdnad har det visats sig att 

interprofessionella färdigheter såsom medkänsla, ärlighet och vänlighet är viktiga (Skilbeck 

& Payne, 2003). 

2.3 Palliativ vård vid demenssjukdomar 

Forskning har tidigare visat att livskvaliteten hos patienter med demenssjukdom kan 

förbättras vid palliativ vård (Zahradnik & Grossman, 2014). Socialstyrelsen (2017) beskriver 

att det kan bli aktuellt med palliativ vård vid demenssjukdom i ett sent stadie av sjukdomen. 

Studier har visat att det finns olika uppfattningar om vid vilken tidpunkt det är lämpligt att 

påbörja palliativ vård till patienter med demenssjukdom (Kydd et al., 2016; Paap et al., 

2015).  Det har framkommit att en del uppfattar det som att palliativ vård borde initieras i 
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anslutning till att patienten får sin demensdiagnos (Kydd et al., 2016), medan andra istället 

anser att palliativ vård borde initieras när patienten är i ett sent stadie i sin demenssjukdom 

(Kydd et al., 2016; Paap et al., 2015). Att bedöma när en patient med demenssjukdom är i ett 

senare stadie av sin sjukdom har dock visat sig vara svårt (Kydd et al., 2016; Lillyman & 

Bruce, 2016). En trolig orsak till att bedömningen var svår att genomföra ansågs kunna vara 

att det saknas en enhetligt fastställd definition för när patienten är i slutskedet av sin 

demenssjukdom (Lillyman & Bruce, 2016). 

Det har framkommit i studier att det är vanligt att patienter med demenssjukdom som vårdas 

palliativt blir både underbehandlade och/eller får alldeles för aggressiv behandling med 

livsförlängande syfte. Den försämrade kognitiva förmågan hos patienter med demenssjukdom 

visade sig leda till att vårdpersonal missade och inte förstod patientens symtom. Det har även 

visat sig finnas svårigheter med att inte låta den palliativa vården i form av smärt- och 

symtomlindring bli en livsuppehållande åtgärd (Lillyman & Bruce, 2016).   

2.4 Teoretisk referensram 

I Katie Erikssons teori om den lidande människan (1994) nämns att den ursprungliga 

betydelsen för begreppet patient är den lidande. Att lida beskrivs som att kämpa, pinas, 

försonas eller som en kamp mellan lust och lidande och är en del av det mänskliga livet. 

Enligt Eriksson ska man sträva efter att eliminera det lidandet som är möjligt att eliminera.  

Vårdpersonal ska kunna möta lidande och grunden i vårdkulturen bör utgå ifrån att välkomna, 

respektera och vårda patienten. Eriksson menar att det finns 3 sorters lidande inom vården 1) 

Vårdlidande, ett lidande som upplevs i förhållande till vårdsituationen. Eriksson beskriver 

fyra olika former av vårdlidande. Kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, 

maktutövning och utebliven vård eller icke-vård. 2) Sjukdomslidande, som upplevs i 

förhållande till patientenens sjukdom eller behandlingen av den. 3) Livslidande, som upplevs 

i förhållande till patientens egna liv och insikten om ensamhet (Eriksson 1994).  

2.5 Problemformulering 

Livslängden ökar globalt och prevalensen för demenssjukdomar ökar i takt med stigande 

ålder. Då demenssjukdomar är obotliga kommer detta medföra ett ökat behov av palliativ 

omvårdnad vid demenssjukdom framgent. Tidigare forskning visar att palliativ vård kan öka 

patientens livskvalitet vid demenssjukdom men att det kan uppstå svårigheter under 

omvårdnaden. För att kunna ge patientgruppen en god omvårdnad vill därför författarna bidra 
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med fördjupad kunskap om sjuksköterskors erfarenhet av att ge palliativ omvårdnad vid 

demenssjukdom.  

3. Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge palliativ omvårdnad till patienter 

med demenssjukdom.  

4. Metod 

4.1 Design 

En litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design genomfördes. Enligt 

Kristensson (2014) är litteraturstudier ett lämpligt sätt att sammanställa kunskap som sedan 

kan användas i praktiken.  

4.2 Datainsamling 

Utifrån syftet identifierades meningsbärande ord som användes som sökord för att få ett 

relevant sökresultat (Kristersson, 2014). De meningsbärande sökord som identifierades var 

Sjuksköterskor, Palliativ omvårdnad, Erfarenhet och Demenssjukdom. De översattes till de 

engelska orden Nurses, Experience, Dementia och Palliative care. Svensk MeSH användes 

för att översätta relevanta ämnesord.  Artiklarna som redovisas i resultatet söktes fram genom 

databaserna Cinahl, Medline och Psycinfo.  

Vid sökningen i databasen Cinahl användes ’Cinahl Headings’ funktionen för att identifiera 

relevanta synonymer till de meningsbärande orden. Utifrån Nurse valdes Nurses som 

ämnesord och Nurse* i fritext. Utifrån Palliative care valdes Pallitative care och Hospice 

and Palliative nursning som ämnesord, End of life care och Dying well användes i fritext. 

Utifrån Experience valdes Attitude som ämnesord och Experience* användes i fritext. Utifrån 

Dementia valdes ämnesordet Dementia. Vid sökningen i databasen Medline användes samma 

ämnesord och fritext som vid sökningen i Cinahl.  

Vid sökningen i PsycInfo justerades sökningen då PsycInfos ämnesord skilde sig ifrån de 

ämnesord som fanns i Cinahl och Medline. Utifrån Palliative care valdes Palliative care och 

Hospice som ämnesord, End of life care och Dying well användes i fritext. Utöver dessa 

ändringar genomfördes sökningen på samma sätt som i databaserna Cinahl och Medline.  
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Ytterligare sökningar genomfördes i databaserna Cinahl och Medline, då termen “Attitude of 

Health Personnel” användes som komplement till sjuksköterskors erfarenhet istället för 

orden som användes i tidigare sökningar. Sökningarna resulterade i fler antal artiklar till 

resultatet. I databasen PsycInfo fanns inte termen “Attitude of Health Personnel” vilket ledde 

till att endast en sökning genomfördes i den databasen.  

För att avgränsa sökningarna valdes att söka artiklar som publicerats mellan åren 2009 och 

2019 samt var skrivna på engelska. Vid artikelsökningarna i Cinahl och PsycInfo söktes 

artiklar som var ”Peer review” dock inte i Medline då funktionen för det inte fanns. De 

booleska sökorden som användes i olika kombinationer var OR och AND. Se bilaga 1.  

4.3 Urval 

Artiklar som beskrev sjuksköterskors erfarenheter av att ge palliativ omvårdnad till patienter 

med demenssjukdom inkluderades. Reviewartiklar och artiklar som endast beskrev andra 

professioners, patienters eller anhörigas erfarenheter exkluderades.  

Sökningarna i databaserna resulterade i 169 träffar. För att kunna utesluta artiklar som inte 

svarade på litteraturstudiens syfte lästes samtliga artiklars titlar. Efter genomläsningen av 

titlar återstod 66 artiklar vars abstract genomlästes. Slutligen lästes 29 artiklar i sin helhet för 

att kontrollera att artiklarna svarade på litteraturstudiens syfte. Efter att författarna hade läst 

igenom artiklarna i sin helhet återstod elva kvalitativa artiklar som svarade på 

litteraturstudiens syfte. Se bilaga 1.  

4.4 Kvalitetsgranskning 

En kvalitetsgranskning av de återstående elva artiklarna genomfördes. Vid bedömningen av 

artiklarnas kvalitet användes SBU:s granskningsmall (2014) för kvalitativa studier som stöd 

för att avgöra om artiklarna var lämpliga att användas i litteraturstudiens resultat. De 

inkluderade artiklarnas styrkor och svagheter finns presenterat i artikelmatrisen, se bilaga 2. 

4.5 Analys 

Analysen genomfördes enligt Kristensons (2014) beskrivning av innehållsanalys. Först lästes 

datamaterialet igenom av båda författarna. Författarna markerade enskilt meningsenheter som 

de ansåg svarade på syftet. Sedan diskuterades innehållet av artiklarna och de meningsenheter 

som hade markerats jämfördes. De meningsenheter som efter en diskussion mellan författarna 
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inte ansågs svara på syftet exkluderades. De meningsenheter som ansågs svara på syftet 

översattes till svenska och kondenserades. Sedan kategoriserades den kondenserade texten 

från artiklarna. Kategorierna som skapades i litteraturstudien var Ramar och förutsättningar 

för den palliativa omvårdnaden vid demenssjukdom med underkategorierna: Att initiera 

palliativ omvårdnad vid demenssjukdom, Att ha kunskap om palliativ omvårdnad och 

demenssjukdom och Att ha en vårdplan. Möjliggöra ett värdigt avslut med underkategorierna: 

Att identifiera omvårdnadsbehov, Att symtomlindra patienten och Att inte utsätta patienten 

för onödigt lidande. 

5. Forskningsetiska överväganden  

En etisk granskning av de inkluderade artiklarna genomfördes. Granskningen utgick ifrån 

vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer, där informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav ingår. Samtliga inkluderade artiklar var godkända av 

en etisk kommitté och deltagarna i samtliga artiklar var informerade innan de gav sitt 

samtycke till att delta i studien. I majoriteten av de inkluderade artiklarna uppgavs det att 

anonymiteten för deltagarna garanterades. I de artiklar som inte tydligt uppgav att anonymitet 

garanterades kontrollerades att deltagarna i studien inte kunde identifieras (Vetenskapsrådet, 

2002). För att inte ändra innehållet i artiklarnas resultat genomfördes översättningen av 

artiklarna så nära originalspråket som möjligt utan att ta bort eller lägga till ord (Kristensson, 

2014).  

6. Resultatredovisning 

6.1 Ramar och förutsättningar för den palliativa omvårdnaden vid 

demenssjukdom 

6.1.1 Att ha kunskap om palliativ omvårdnad och demenssjukdom 

Att ha en god kunskap och kompetens ansågs vara viktigt för att kunna ge patienten ett gott 

avslut på livet (De Witt Jansen et al., 2016). Studier har dock visat att sjuksköterskor 

upplevde att de hade bristande kunskaper om palliativ omvårdnad och demenssjukdom 

(Chang et al., 2009; Lawrence, Samsi, Murray, Harari, & Banerjee, 2011). Kunskapsbrist hos 

sjuksköterskor ansågs leda till att den personcentrerade omvårdnaden blev svårare att 
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genomföra, vilket resulterade i att patienten fick undermålig behandling (De Witt Jansen et 

al., 2016; Lawrence et al., 2011).  

För att bedöma när patienten närmade sig livets slut underlättade det om sjuksköterskorna 

hade erfarenheter inom området (Livingston et al., 2012). Att hantera demensrelaterade 

beteenden som patienten uttryckte ansågs vara svårt. Färdigheter i att kunna hantera 

demensrelaterade beteenden såsom när patienten var påträngande, uppträdde ambivalent och 

när patienten var verbalt och fysiskt aggressiv ansågs underlättande (Chang et al., 2009). Den 

palliativa vården av patienter med demenssjukdom beskrevs som kaotisk och oorganiserad, 

då vårdpersonalen inte var specialiserade inom området (Brorson, Plymoth, Örmon & 

Bolmsjö, 2014; Davies et al., 2014).  

6.1.2 Att initiera palliativ omvårdnad vid demenssjukdom  

I studier framkom att sjuksköterskor som vårdade patienter med demenssjukdom uttryckte en 

saknad av tydliga riktlinjer för när patienterna skulle få palliativ vård (Davies et al., 2014; 

Hill, Savundranayagam, Zecevic, & Kloseck, 2018). Sjuksköterskor beskrev att de erfarit att 

palliativ vård ofta sattes in försent under sjukdomsförloppet vilket resulterade i onödigt 

lidande för patienten. Sjuksköterskor uppgav att de ofta utgick från sitt sunda förnuft för att 

avgöra när implementering av palliativ vård skulle påbörjas för patienten (Hill et al., 2018). 

6.1.3 Att ha en vårdplan  

Att ha en vårdplan ansågs underlätta omvårdnaden den sista tiden av patientens liv (Lee et al., 

2017; Livingston et al., 2012). En vårdplan tydliggjorde patientens och anhörigas önskningar 

och ledde till att känslomässiga samtal enklare kunde genomföras. Sjuksköterskor upplevde 

att anhöriga kunde ha svårt att förstå den naturligt dödliga utgång som demenssjukdomar har, 

vilket innebar att de anhöriga ibland inte var redo att höra eller inte ville förstå att patienten 

var i behov av att vårdas palliativt (Lee et al., 2017). Vid vilken tidpunkt som samtal skulle 

föras angående när palliativ vård skulle sättas in upplevdes därför svårt att avgöra (Lawrence 

et al., 2011). För att uppnå konsensus kring patientens vårdplan ansågs det viktigt att ge 

information till anhöriga om demenssjukdomen, den palliativa omvårdnaden och ge uppriktig 

information om patientens tillstånd (Hill et al, 2018; Lawrence et al., 2011). Genom att i 

kommunikationen med de anhöriga vara ärlig om patientens förestående död upplevdes 

anhöriga få en mer realistisk bild av patientens situation (Hill et al., 2018). Att anhöriga var 

välinformerade om sjukdomens effekter på patientens livskvalitet av livsförlängande åtgärder 
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ansågs av sjuksköterskor underlätta anhörigas beslutstagande kring fortsatt vård (Lee et al., 

2017).  

6.2 Möjliggöra ett värdigt avslut 

6.2.1 Att identifiera omvårdnadsbehov 

Sjuksköterskor uppgav att kommunikationssvårigheter fanns då patienterna hade svårt att 

uttrycka sig verbalt (Chang et al., 2009; Hill et al., 2018; Midtbust, Einaang Alnes, Gjengedal 

& Lykkeslet 2018). Att identifiera den enskilda patientens behov upplevdes därför vara mer 

tidskrävande vilket ansågs leda till att den personcentrerade omvårdnaden påverkades 

negativt, då tiden för sjuksköterskorna inte räckte till (Hill et al., 2018). Att tolka patienternas 

smärta ansågs på grund av kommunikationssvårigheterna som särskilt svårt att identifiera 

(Chang et al., 2009; Midtbust et al., 2018; Monroe, Parish & Mion, 2015). Sjuksköterskor 

försökte urskilja om smärtan kom ifrån ett fysiskt eller emotionellt obehag för att kunna 

lindra obehaget (Monroe et al., 2015). Genom att observera patientens ansiktsuttryck och 

rörelser underlättades bedömningen av patientens smärta (Chang et al., 2009; Lawrence et al., 

2011). Ett förändrat beteende hos patienten visade sig kunna indikera att patienten upplevde 

smärta (Chang et al., 2009; Lawrence et al., 2011; Midtbust et al., 2018). Det beskrevs dock 

som svårt att veta om de tolkat patientens smärta korrekt (Monroe et al., 2015; Midtbust et 

al., 2018). 

För att lättare kunna upptäcka behov hos patienten ansågs det vara viktigt att lära känna 

patienten (Lawrence et al., 2011; Midtbust et al., 2018; Monroe et al., 2015). Genom att ha 

vårdat patienten under en längre tid lärde sjuksköterskorna känna patienten och det upplevdes 

underlätta tolkningen av patienters signaler (Brorson et al., 2014; Monroe et al., 2015). De 

anhörigas information om patienten ansågs av sjuksköterskorna även vara en viktig 

kunskapskälla för att kunna lära känna patienten. Anhörigas information kring patientens 

livshistoria och deras förmåga att se patientens behov underlättade för att identifiera 

patientens lidande (Brorson et al., 2014; Midtbust et al., 2018; Monroe et al., 2015). För att 

identifiera patientens smärta upplevdes också instrument för smärtidentifiering som 

underlättande enligt en del sjuksköterskor (Brorson et al, 2014, Davies et al., 2014). Andra 

sjuksköterskor använde inte smärtidentifieringsinstrument utan förlitade sig istället helt på att 

observera patientens verbala och icke-verbala signaler för att kunna bedöma om patienten 

upplevde smärta (Brorson et al., 2014; Lee et al., 2017; Chang et al., 2009).    
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6.2.2 Att symtomlindra patienten 

Ett av de viktigaste målen med omvårdnaden var att hålla patienterna smärtlindrande 

(Brorson et al., 2014; Hill et al., 2018; Lawrence et al., 2011). Det visade sig finnas 

svårigheter vid administreringen av analgetika till patienterna, då de kunde avböja eller vägra 

ta emot behandling. Patientens kommunikationssvårigheter ledde till att en dialog med 

patienten om varför patienten var i behov av läkemedlet försvårades (De Witt Jansen et al., 

2016). Det beskrevs att analgetika inte alltid gav önskad effekt, vilket fick sjuksköterskorna 

att känna sig otillräckliga (Brorson et al., 2014). Det framkom att det var svårt att välja 

administrationssätt för analgetikan då patienterna hade svårt att svälja läkemedel. Att använda 

nålar vid administrering ansågs kunna leda till smärta och oro hos patienten. Därför föredrog 

sjuksköterskorna att använda smärtplåster och suppositorier vid administrering av analgetika 

(De Witt Jansen et al., 2016).  

För att kunna minska patientens smärta sågs även en god relation mellan sjuksköterskor och 

läkare särskilt viktig (Brorson et al., 2014). En god relation kännetecknades i huvudsak av att 

läkarna hade en tilltro till sjuksköterskans förmåga att bedöma behov av smärtlindring hos 

patienten. Sjuksköterskor ansågs sig kunna bedöma patientens smärta och behov av 

smärtlindring då de träffade patienten kontinuerligt (De Witt Jansen et al., 2016; Brorson et. 

al, 2014; Lee et al., 2017). En relation där båda professionernas kunskaper tas tillvara, har 

samma mål och där läkarna värdesatte sjuksköterskornas omvårdnad av patienten var också 

faktorer som kännetecknade en god relation (De Witt Jansen et al., 2016). Det framkom att en 

del faktorer förhindrade en god relation mellan sjuksköterskan och läkaren. När läkaren inte 

sett patienten med egna ögon upplevde sjuksköterskorna att läkarna inte alltid litade på 

sjuksköterskans upplevelse. Det kunde i sin tur leda till att otillräcklig smärtlindring 

ordinerades av läkarna, eller att en ordination från läkaren kom sent, så att patienten fick lida 

längre (Brorson et al., 2014 & De Witt Jansen et al., 2016). I en studie beskrev en erfaren 

sjuksköterska att otydlighet i kommunikationen från sjuksköterskan till läkaren kunde vara en 

orsak till felaktiga, olämpliga eller otillräckliga ordinationer från läkaren (De Witt Jansen et 

al., 2016). 

Musik och sjuksköterskans närvaro nämndes som goda komplement till farmakologisk 

smärtbehandling. Sjuksköterskans närvaro upplevdes även lindra ångest (Brorson et al., 

2014). Att lindra oro och ångest beskrevs dock vara en svårare utmaning än att lindra smärta 

(Midtbust et al., 2018). Genom att ge patienten tid och vara lugn i patientens närvaro kunde 
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oron hos patienten minskas, när sjuksköterskorna lyckades med det beskrevs det som en 

ljusglimt i arbetet (Midtbust et al., 2018). Dock ansågs det i en studie att icke farmakologisk 

behandling inte var ett alternativ, då det inte fanns tid att sitta hos patienten för att lugna den 

(Hill et al., 2018). 

 6.2.3 Att inte utsätta patienten för onödigt lidande 

Sjuksköterskorna ansåg att den palliativa vården av patienterna borde fokusera på att 

livskvaliteten för patienterna i slutet av deras liv var så god som möjligt, där inriktning på 

symtomlindring genomförs istället för att med livsförlängande åtgärder och behandlingar 

förlänga patienternas liv och lidande (Brorson et al., 2014). Sjuksköterskorna beskrev 

situationer där de upplevde etiska dilemman då de tog större hänsyn till anhörigas önskningar 

än till vad de upplevde som patientens bästa. Situationerna uppstod vanligen när de anhöriga 

ville att livsförlängande åtgärder skulle sättas in såsom sondmatning, infusioner, 

antibiotikabehandling och sjukhusinläggningar vid försämrat tillstånd (Midtbust et al., 2018; 

Livingston et al., 2012; Monroe et al., 2015; Lawrence et al., 2011; Hill et al., 2018; Chang et 

al., 2009; Davies et al., 2014). De livsförlängande åtgärderna beskrevs att de inte var i 

patientens intresse och ansågs orsaka ett större lidande (Midtbust et al., 2018; Chang et al., 

2009; Lawrence et al., 2011). Det visade sig att sjukhusmiljön inte ansågs vara lämplig för 

patienter med demenssjukdom, då det inte ansågs finnas tillräckligt med resurser, tid och 

kunskap inom sjukhusmiljön för att ge en god vård till patientgruppen (Dening, Greenish, 

Jones, Mandal, & Sampson 2012; Lawrence et al., 2011; Lee et al., 2017; Midtbust et al., 

2018). Endast när det fanns betydande skäl till sjukhusinläggning ansågs det lämpligt (Lee et 

al., 2017). Sjuksköterskor uppgav att patienter många gånger skrevs ut i ett sämre skick än 

när de blev inlagda på ett sjukhus (Dening et al., 2012). Det ansågs därför som mest lämpligt 

för patienten att vårdas den sista tiden i livet i en välbekant miljö, där omvårdnaden ges av 

välbekant personal för patienten (Lee et al., 2017). 

Patientens önskan respekterades inte alltid av anhöriga. En sjuksköterska beskrev att anhöriga 

själva ville att deras närstående skulle leva och att de därför inte tog hänsyn till patientens 

önskan (Hill et al., 2018). Sjuksköterskor kunde av rädsla för konflikt med de anhöriga känna 

sig tvingade att göra det de anhöriga önskade av oro för att bli skuldbelagd om något skulle 

hända patienten (Midtbust et al., 2018; Livingston et al., 2012; Hill et al., 2018; Davies et al., 

2014). När anhöriga och ibland även andra professioner inom vårdteamet ville sätta in 

livsförlängande åtgärder och behandlingar hamnade sjuksköterskorna i konflikt med deras 
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etiska förhållningssätt (Chang et al., 2009 & Davies et al., 2014). De livsförlängande 

åtgärderna genomfördes även om de inte ansågs vara det bästa för patienten och inte heller 

var det som patienten själv önskade (Midtbust et al., 2018; Livingston et al., 2012; Hill et al., 

2018; Davies et al., 2014).  

6. 5 Resultatsammanfattning 

Frånvaro av tydliga riktlinjer, kommunikationssvårigheter mellan patienter och sjuksköterska 

samt en oenig bild av vården för patienten mellan sjuksköterska och anhöriga upplevdes 

försvåra den palliativa omvårdnaden vid demenssjukdom. Tidigare erfarenhet, god kunskap, 

en vårdplan och att sjuksköterskan har goda relationer med anhöriga och läkare visade sig 

kunna resultera i bättre omvårdnad för patienter med demenssjukdom i palliativt skede. 

Smärtidentifiering och smärtlindring ansågs vara en viktig och stor del i den palliativa 

omvårdnaden av patienter med demenssjukdom. 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion  

För att öka studiens validitet genomfördes systematiska sökningar i flera databaser (Karlsson, 

2017). Då databaserna Cinahl, Medline och PsycInfo innehåller relevant forskning kring 

omvårdnad användes de för att finna artiklar (Forsberg & Wengström, 2016). De sökorden 

som användes identifierades med hjälp Svensk MeSH eller genom att författarna genomförde 

relevanta översättningar till sökorden. Översättningarna granskades av författarna och efter 

diskussion valdes om översättningen kunde användas eller inte. Databasernas indexordlistor 

användes i varje databas vid val av ämnesord, i Medline användes Subject Headings, i 

PsycInfo användes Thesaurus och i Cinahl användes Subject Headings. En pilotsökning 

genomfördes på varje databas för att säkerställa att sökorden och kombinationerna mellan 

sökorden gav relevanta resultat. 

För att avgränsa sökningarna sökte författarna endast artiklar på engelska och valde att 

använda funktionen peer-reviwed i de databaser som det var möjligt (Karlsson, 2017). 

Författarna valde att avgränsa sökningen till åren 2009 till 2019. Avgränsningarna gällande 

årtal och de booleska operatorerna AND och OR användes för att göra sökningarna mer 

träffsäkra, begränsade, och för att utesluta föråldrad forskning (Karlsson, 2017). För att finna 

relevanta artiklar användes sökordet “Hospice and palliative nursing”, vilket kunde ha lett 
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till att sökresultatet inriktades till erfarenheter på vårdboende och uteslutit artiklar med 

inriktning på primärvård, hemsjukvård och sjukhus. Författarna har dock kombinerat 

sökordet med booleska operatorn OR vilket inte utesluter annan vård än på vårdboende. Att 

sökordet “Dying well” användes i sökningarna kan ha påverkat sökningen så att den blev mer 

inriktad på hur sjuksköterskor kan ge patienter ett gott avslut på livet. Författarna anser dock 

att det inte borde ha påverkat utfallet då “Dying well” kombinerades med flera andra sökord 

med den booleska operatorn OR och därmed inte uteslöt andra erfarenheter. 

Att i litteraturstudien använda både kvantitativa och kvalitativa studier kan vara av vikt då 

båda ansatserna används i omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström 2016). Dock anser 

författarna att det inte är en svaghet att samtliga artiklar är genomförda med kvalitativ ansats 

då de strävar efter att kunna tolka, förstå och finna mening av personers upplevelser 

(Forsberg & Wengström 2016).  

Analysmetoden som användes var kvalitativ innehållsanalys. Författarna hade även kunnat 

använda sig av integrerad innehållsanalys (Kristensson, 2014). Enligt Priebe & Landström 

(2017) ska det finnas en medvetenhet om sin förförståelse i studier och arbeten. För att inte 

författarnas förutfattade meningar eller förförståelse skulle påverka resultatet, valde 

författarna att enskilt läsa igenom artiklarnas resultat och markera det som svarade på 

litteraturstudien syfte.  

Efter den första litteratursökningen uppfattade författarna att det material som uppkom kring 

sjuksköterskors erfarenheter av att ge palliativ omvårdnad till patienter med demenssjukdom 

inte var tillräckligt stort. Ytterligare en sökning genomfördes där ämnesordet “Nurses” och 

fritextordet “nurse*” ersattes med ämnesordet “Attitude of healthcare professionals” för att 

kunna få ytterligare material till litteraturstudien. En andra sökning genomfördes inte i 

PsycInfo då ämnesordet “Attitude of healthcare professionals” inte fanns, dock användes 

“Attitude” som ämnesord i sökningen i PsycInfo. Av dessa valdes enbart artiklar ut där 

sjuksköterskans åsikter tydligt framgick i artikels resultat och styrktes av citat i artikeln. I 

vissa av de utvalda artiklarna där även personalkategorier som inte arbetar nära patienten 

ingick genomfördes datainsamlingen genom fokusgrupper. Att datainsamlingsmetoden 

genomfördes med fokusgrupper där andra personalkategorier också ingick kan ha påverkat 

litteraturstudiens resultat då de erfarenheter som togs upp eventuellt inte var erfarenheter som 

sjuksköterskorna i huvudsak ansåg var viktiga att lyfta i sammanhanget, men som 

sjuksköterskorna ändå uttryckte åsikter om. 



 
 

13 

De artiklar som ingår i litteraturstudiens resultat var genomförda i Australien, Norge, Sverige, 

Storbritannien och USA. En styrka med att studierna är genomförda i olika länder är att ett 

internationellt perspektiv i resultatet speglas. En svaghet är dock att resultatet inte blir 

överförbart då vårdsystemen länderna sinsemellan kan skilja sig åt. 

7.2 Resultatdiskussion  

Litteraturstudiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge palliativ 

omvårdad vid demenssjukdom. Resultatet presenterades i 2 huvudkategorier med 6 

tillhörande underkategorier: Ramar och förutsättningar för den palliativa omvårdnaden vid 

demenssjukdom med underkategorierna: Att initiera palliativ omvårdnad vid demenssjukdom, 

Att ha kunskap om palliativ omvårdnad och demenssjukdom och Att ha en 

vårdplan. Möjliggöra ett värdigt avslut med underkategorierna: Att identifiera 

omvårdnadsbehov, Att symtomlindra patienten och Att inte utsätta patienten för onödigt 

lidande. Författarna har i resultatdiskussionen utgått ifrån Erikssons teori om den lidande 

människan för att få en djupare förståelse av resultatet. Författarna diskuterar även resultatet 

utifrån vetenskapliga artiklar. 

I litteraturstudiens bakgrund framkom att palliativ vård kan öka livskvaliteten för patienter 

med demenssjukdom, men att det finns olika uppfattningar om när den palliativa vården bör 

påbörjas. I resultatet framkom att tydliga riktlinjer för när palliativ vård bör sättas in 

saknades. Sjuksköterskor förlitade sig istället på sunt förnuft och personliga erfarenheter för 

att bedöma när den palliativa vården skulle påbörjas. Ett sent insättande av palliativ vård 

ansågs leda till att patienterna fick lida längre än nödvändigt. I litteratur beskrivs att det inte 

finns någon gemensam definition för när i demenssjukdomens stadier som den palliativa 

fasen startar. Vidare beskrivs det att experter inom området inte har kommit överens om 

vilken tidpunkt som är mest lämplig för att påbörja den palliativa vården. De flesta experterna 

ansåg dock att palliativ vård borde påbörjas när demenssjukdomen var i de senare stadierna 

på grund av att evidens saknas för att palliativ vård i ett tidigt stadie i demenssjukdom är 

lämpligt. De olika stadierna av demenssjukdomen beskrivs dock som svåra att urskilja 

(Hanson et al., 2019). Då palliativ vård visat sig öka patienternas livskvalitet, anser 

författarna det därför som problematiskt att det inte finns riktlinjer för när palliativ vård bör 

sättas in vid demenssjukdom, då demenssjukdomar är obotliga.  
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Eriksson (1994) beskriver att vårdpersonal måste ha en förmåga att kunna möta patientens 

lidande för att kunna lindra patientens lidande. I resultatet framkom att det fanns en brist på 

kunskap om patienter med demenssjukdom i ett palliativt skede både hos sjuksköterskor och 

anhöriga. Kunskap och erfarenhet inom området ansågs leda till att patienternas individuella 

behov enklare kunde identifieras och bli tillgodosedda vilket ledde till att patienternas lidande 

hade en större möjlighet att lindras. Hanson et al. (2019) beskriver i sin studie att det visat sig 

att den palliativa vården påverkades negativt om personalen som vårdar patienten inte har 

goda kunskaper inom området. Utbildning kring palliativ vård av patienter med 

demenssjukdom beskrivs därför som viktigt för att kunna ge en god omvårdnad (Hanson et 

al., 2019). Då världens befolkning ökar och prevalensen av demenssjukdomar ökar i stigande 

ålder är det enligt författarna av vikt att såväl vårdpersonal som samhället införskaffar sig 

kunskap om sjukdomen. Detta för att kunna möta de behov som kommer i och med att ett 

större antal människor förväntas insjukna i demenssjukdom i framtiden och därmed vara i 

behov av stöd från samhället. 

Eriksson (1994) beskriver att om patientens behov inte kan identifieras kan det leda till att 

vård som patienten är i behov av uteblir och ett vårdlidande uppstår. I resultatet framkom att 

det var svårt att tolka patientens uttryck och beteende, vilket upplevdes göra det svårt att 

identifiera behov hos patienterna. Det visade sig också att smärtidentifieringsinstrument 

enligt en del sjuksköterskor kunde underlätta identifiering av smärta hos patienterna. Medan 

andra sjuksköterskor istället förlitade sig helt på att observera patientens verbala och icke-

verbala signaler för att identifiera smärta. Utöver att observera patientens beteende för att 

upptäcka smärta hos patienter med demenssjukdom har det i studier framkommit att 

standardiserade smärtidentifieringsinstrument används, men att de inte ses som anpassade för 

patienter med demenssjukdom och därför inte anses vara användbara (Barber & Murphy, 

2011; Burns & McIlfatrick, 2015; Elovsson & Boström, 2011).  I Barber & Murphys (2011) 

litteraturstudie framkom att speciella smärtidentifieringsinstrument finns, där 

beteendeförändringar observeras för att identifiera smärta hos patienter med demenssjukdom. 

Dock har få av de speciella smärtidentifieringsinstrumenten visat sig vara användbara. Då 

patienter med demenssjukdom har svårt att kommunicera verbalt och har sitt egna unika sätt 

att uttrycka sig på, ser författarna det som svårt att utveckla ett smärtidentifieringsinstrument 

som under alla omständigheter upptäcker smärta hos patienterna. Vidare anses dock att ett 

tillförlitligt smärtidentifieringsinstrument som är anpassat för patientgruppen ändå kan hjälpa 

sjuksköterskor som inte har lärt känna patienten att enklare upptäcka smärta hos patienten.  
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Enligt Digby et al (2016) behöver sjuksköterskor som vårdar patienter med demenssjukdom 

på sjukhusavdelningar mycket tid till patienterna och även specialiserade kunskaper för att ge 

en god vård. Vilket kan anses styrka sjuksköterskornas önskan av att låta patienten få avsluta 

sitt liv i en familjär miljö, som resultatet visade på. I Escobar Pinzons et al (2013) studie 

framkom att anhöriga föredrog att patienten fick avsluta sitt liv i sitt eget hem eller på ett 

vårdboende. Enligt de anhöriga var det en överhängande majoritet av patienterna (94,8%) 

som i ett tidigt skede av sin sjukdom uttalat att de ville få avsluta sin sista tid i livet i hemmet. 

I resultatet har det dock visat sig att anhöriga ibland ansåg att sjukhusinläggningar och andra 

livsförlängande åtgärder skulle genomföras vid försämring av patientens tillstånd. Av rädsla 

för konflikt med de anhöriga upplevde sjuksköterskor att de tvingades att genomföra 

åtgärderna även om det gick emot patientens önskan. Eriksson (1994) beskriver 

sjukdomslidande som ett fysiskt, själsligt och andligt lidande som uppkommer som en direkt 

följd av sjukdomen eller behandling. Vidare menar Eriksson (1994) att patientens frihet alltid 

ska respekteras. Om vårdpersonal utövar makt genom att utföra handlingar mot patientens 

vilja leder det till att patientens rätt till frihet kränks som leder till lidande för patienten. 

Resultatet visar även att livsförlängande åtgärder inte ansågs vara det bästa för patienten utan 

istället orsakade ett större lidande för patienten. Författarna har förståelse för att det kan vara 

svårt att besluta kring patientens livsförlängande åtgärder på grund av att hänsyn måste tas till 

flera parters åsikter. Å ena sidan står patientens önskan i fokus, men å andra sidan finns det 

önskningar från anhöriga och olika vårdprofessioner att ta hänsyn till. Detta leder till etiska 

dilemman för sjuksköterskan där de inte alltid fattar beslut utifrån patientens bästa.  

Enligt Eriksson (1994) är den centrala komponenten i lidandet smärta. Kroppslig smärta 

resulterar också i själsligt och andligt lidande. Att lindra smärta bör enligt Eriksson (1994) 

göras så långt det är möjligt med alla tillgängliga medel. I resultatet framkom det att bilden 

av Erikssons syn på smärtlindring delas av sjuksköterskor då de ansåg att deras roll var att 

lindra patienternas lidande så långt det är möjligt och att smärtlindring ansågs extra viktigt. 

Den smärtbehandling som gavs var i huvudsak farmakologisk. Enligt Eriksson (1994) kan 

lidandet lindras genom att exempelvis finnas vid patienten sida, uppfylla önskningar och 

samtal. Vidare menar Eriksson (1994) att ett vänligt ord eller en smekning kan lindra även det 

svåraste lidandet för stunden, vilket även visas i resultatet där det framkom att 

sjuksköterskans närvaro kunde lindra patientens obehag. Författarna anser att resultatet visar 

att ett stort fokus ligger på att lindra smärtan hos patienterna. Att uppfylla patientens 
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psykiska, existentiella och sociala behov borde enligt författarna vara av lika stor vikt för 

sjuksköterskor att fokusera på.  

Majoriteten av de deltagare som deltog i de inkluderade artiklarna var kvinnor. För att få ett 

mer överförbart resultat hade det kunnat ge en mer nyanserad bild om fler män varit 

deltagande. Dock anser författarna att resultatet ger en rättvisande bild av sjuksköterskors 

erfarenheter av palliativ omvårdnad vid demenssjukdom då majoriteten av legitimerade 

sjuksköterskor är kvinnor (Socialstyrelsen, 2019).  

Några genusskillnader i den palliativa omvårdnaden av patienter med demenssjukdom 

framkom inte i resultatet och beskrivs inte i de använda studierna. Dock är demenssjukdomar 

vanligast hos kvinnor (SBU, 2008), vilket författarna menar kan leda till att resultatet 

mestadels beskriver sjuksköterskors erfarenhet av att vårda kvinnliga patienter med 

demenssjukdom i palliativt skede.  

7. 3 Slutsats   

I resultatet har sjuksköterskors erfarenheter av att ge palliativ omvårdnad till patienter med 

demenssjukdom beskrivits. Resultatet visar på en komplexitet i omvårdnaden vid 

demenssjukdom. Goda relationer till anhöriga, patient och läkare, att ha en vårdplan och att 

ge en omvårdnad som fokuserar på symtomlindring kan leda till en bättre omvårdnad av 

patienten. Genom att ha kunskap om och erfarenhet av att vårda patienter med demens kan 

sjuksköterskorna enklare upptäcka förändringar i patientens beteende och kunna informera 

patientens anhöriga och läkare om patientens tillstånd. Demenssjukdomar är obotliga och 

tidigare forskning har visat att en palliativ omvårdnad vid demenssjukdom ökar livskvaliteten 

för patienterna. Trots detta är det inte fastställt när palliativ omvårdnad bör sättas in för 

patienterna. Omvårdnaden vid demenssjukdomar kan därför anses vara ojämlik då inte alla 

patienter med demenssjukdom får tillgång till den palliativa omvårdnaden de är i behov av, 

vilket kan leda till en sämre omvårdnad. Genom att öka kunskapsnivån om demenssjukdomar 

till vårdpersonal, anhöriga och inom samhället i stort kan en rättvis bild av 

demenssjukdomarna ges. Detta kan i förlängningen resultera i en bättre omvårdnad, då en 

ökad kunskap och förståelse för komplexiteten vid demenssjukdomar och dess dödliga 

utgång ges.  
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7.4 Klinisk nytta  

Resultatet visar att kunskap och erfarenhet inom området kan resultera i en bättre palliativ 

omvårdnad vid demenssjukdom. Därför bör vidare utbildning ges till sjuksköterskor som ger 

palliativ omvårdnad vid demenssjukdom. I och med att antalet människor demenssjukdomar 

kommer att öka är det av vikt att även samhället tar del av kunskapen kring 

demenssjukdomar. Då fler människor kommer att vara anhöriga till patienter med 

demenssjukdom, kan kunskap kring sjukdomen underlätta för anhöriga att vara delaktiga i 

patientens vård. Resultatet visar att en god relation mellan läkare och sjuksköterska 

underlättar patientens omvårdnad. Att arbeta för ett gott teamarbete mellan vårdpersonal, 

patienten och anhöriga kan resultera i bättre palliativ omvårdad. I resultatet framkom det att 

kommunikationen mellan sjuksköterska och patienterna är tidskrävande. Det bör därför 

finnas tid för sjuksköterskor som vårdar patienter med demenssjukdom att lära känna 

patienten för att kunna uppfylla patientens behov.  

7.5 Förslag till fortsatt forskning   

Litteraturstudien visar att det finns ett behov av vidare forskning om när den palliativa vården 

bör tillämpas vid vård av demenssjukdom, då det framkommit i resultatet att det saknas. 

Författarna har uppmärksammat att forskningen som har bedrivits inom området ofta 

fokuserat på patientens smärta och haft mindre fokus på psykiska, existentiella och sociala 

behov. Forskning om hur patientenens psykiska, existentiella, sociala och fysiska behov kan 

uppfyllas anses därför vara i behov av att utforskas. Författarna anser även att fortsatt 

forskning bör bedrivas för att utveckla ett användbart smärtidentifieringsinstrument som är 

anpassat utifrån patienter med demenssjukdom i palliativt skede.  
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området inte deltog i vårdandet av 

patienten. Sjuksköterskorna uttryckte ett 

behov av riktlinjer kring tidpunkten för 

när palliativ vård bör påbörjas vid 

demenssjukdom. 

Smärtidentifieringsinstrument upplevdes 

underlätta identifiering av smärta. 

Sjuksköterskorna upplevde svårigheter i 

kontakten med läkare. Sjuksköterskorna 

var oroliga för att konflikter med 

patientens anhöriga skulle uppkomma när 

sjuksköterskorna gick emot anhörigas 

önskan angående patientens vård.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat  

Dening, K.H., 

Greenish, W., 

Jones, L., 

Mandal, U., & 

Sampson, E.L. (2012).  

Barriers to providing 

end-of-life care for 

people with  

dementia: a whole-

system qualitative 

study.  

 

BMJ Supportive & 

Palliative Care, 2(2), 

103-107. 
 

Storbritannien 

 

Identify barriers 

to people dying  

with dementia 

and their carers 

receiving good  

end-of-life care, 

and to identify 

good practice 

that  

might inform 

improvements in 

care. 

 

Metod: Kvalitativ studie. 

 

Population: 

Omvårdnadspersonal som var 

involverad i vården av demenssjuka i 

livets slutskede. 

 

Urvalsförfarande: 

Snöbollsurval. 

 

Slutlig studiegrupp: 

10 sjuksköterskor,  

5 övrig personal ur ett palliativt 

vårdteam, 2 läkare, 9 chefer, 6 

undersköterskor, 7 övrig personal från 

olika kategorier som var involverade i 

vården av demenssjuka i livets 

slutskede. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Fokusgrupper och semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Analysmetod: Tematisk analys. 

Styrkor: 

Tydligt syfte, 

urvalsförfarande, 

datainsamling och 

analys finns tydligt 

beskriven, flera forskare 

med i analysprocessen, 

resultatet begripligt och 

tydligt. 

 

Svagheter:  

Datamättnad och 

analysmättnad finns inte 

redovisad, forskarnas 

förförståelse finns inte 

beskriven, ej tydligt 

beskrivna 

inklusionskriterier.  

 

 

Sjukhusvistelser påverkade patienter 

negativt. Många gånger skrevs patienter 

ut i ett sämre skick än när de kom till 

sjukhuset. 
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Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat  

De Witt Jansen, B., 

Brazil, K., Passmore, 

P., Buchanan, H., 

Maxwell, D., 

McIlfactrick, S.J., 

Morgan, S.M., 

Watson, M., & 

Parsons, C. (2016). 

Nurses’ experiences 

of pain management 

for people with 

advanced dementia 

approaching the end 

of life: a qualitative 

study.  

 

Journal of Clinical 

Nursing 26(9–10) 

1234–1244. 

 

Storbritannien 

To explore 

hospice, acute 

care and nursing 

home nurses’ 

experiences of 

pain management 

for people with 

advanced 

dementia in the 

final month of 

life. To identify 

the challenges, 

facilitators and 

practice areas 

requiring further 

support. 

Metod: 

Kvalitativ studie. 

 

Population: 

Sjuksköterskor som arbetar på hospice, 

sjukhus och vårdboende och som 

ansvarade för vården av patienter med 

avancerad demens vid livet slutskede. 

 

Urvalsförfarande:  

Bekvämlighetsurval. 

 

Slutlig studiegrupp: 

24 sjuksköterskor, 1 man, 23 kvinnor. 6 

sjuksköterskor arbetade på hospice, 6 

sjuksköterskor arbetade på sjukhus och 

12 sjuksköterskor arbetade på 

vårdboende. Studiegruppens kliniska 

erfarenhet var mellan 3 mån - 34 år.  

   

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod: Tematisk analys. 

Styrkor: 

Tydligt syfte, 

population, kontext och 

datainsamling finns 

tydligt beskrivna, 

intervjuguide användes 

vid intervjuerna, 

datamättnad uppnådd, 

tydligt beskriven 

analysmetod där flera 

forskare var inblandade 

i analysprocessen, 

resultatet var tydligt 

beskrivet och 

begripligt.  

 

Svagheter:  

Forskarnas 

förförståelse framgår 

ej. 

 

 

Patienterna hade kommunikationshinder. 

Det uppkom svårigheter vid administrering 

och val administrationssätt av analgetika. 

En god relation mellan läkaren och 

sjuksköterskan ansågs viktigt för god 

smärtlindring. Kunskap och erfarenhet 

ansågs resultera i en god vård. 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat  

Hill, E., 

Savundranayagam, 

M.Y., Zecevic, A., & 

Kloseck, M. (2018). 

Staff Perspectives of 

Barriers to Access 

and Delivery of 

Palliative Care for 

Persons 

With Dementia in Long-

Term Care.  

 

American Journal of 

Alzheimer’s 

Disease & Other 

Dementias, 33(5), 284-

291. 

 

USA 

 

Investigate the 

experiences of 

long-term care 

staff delivering 

palliative care 

to individuals 

with dementia 

to 

determine how 

care was 

delivered, to 

learn which 

guidelines 

were used, and 

whether 

policies 

affected the 

delivery of 

palliative 

care. 

Metod:  

Kvalitativ metod. 

 

Population: 

Inklusionskriterier och 

exklusionskriterier ej beskrivna. 

 

Urvalsförfarande: 

Snöbollsurval. 

 

Slutlig studiegrupp: 

9 sjuksköterskor, 5 undersköterskor, 1 

läkare, 7 övrig personal ur olika 

personalkategorier med erfarenheter 

kring palliativ vård vid 

demenssjukdom. 19 kvinnor och 3 män 

deltog. Ålder bland deltagarna var 

mellan 23–67 år. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod: 

Fenomenologisk analysmetod. 

Styrkor: 

Tydligt syfte, 

datainsamling tydligt 

beskriven, datamättnad 

och analysmättnad 

nådd, triangulering 

användes vid analysen 

av datamaterialet, 

forskarna har hanterat 

sin egen förförståelse 

relaterat till analysen 

genom bracketing, 

tydligt och begripligt 

resultat, många citat 

finns inkluderade. 

 

Svagheter: 

Inklusions- och 

exklusionskriterier 

framgår inte.  

 

 

 

 

 

Sjuksköterskor saknade tydliga riktlinjer för 

tidpunkten för när patienter med 

demenssjukdom ska vårdas palliativt. 

Sjuksköterskorna uttryckte att palliativ vård 

ofta sattes in för sent. Otillräcklig bemanning 

kombinerat med stor tidsåtgång för att kunna 

ge en god vård påverkade vårdkvaliteten 

negativt. Sjuksköterskor beskrev att det 

uppkom svårigheter i kommunikationen med 

patienter, läkare och anhöriga. Konflikter med 

anhöriga kring patientens vård uppkom.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat  

Lawrence, V., Samsi, 

K., Murray, J., Harari, 

D., & Banerjee, S. 

(2011). Dying well with 

dementia: qualitative 

examination of end-of-

life care.  

 

The British Journal of 

Psychiatry, 199(5), 417-

422. 

 

Storbritannien  

  

 

To define 

good end-of-

life care for 

people with 

dementia and 

identify how it 

can be 

delivered 

across care 

settings in the 

UK. 

 

Metod: 

Kvalitativ metod. 

 

Population: 

Närstående som vårdar anhörig med 

demenssjukdom samt vårdpersonal som 

vårdar patienter med demenssjukdom 

inom olika verksamheter. 

 

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt strategiskt urval. 

 

Slutlig studiegrupp: 

7 sjuksköterskor, 3 undersköterskor, 5 

psykologer, 1 läkare, 7 chefer. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer. 

  

Analysmetod: 

Grounded Theory. 

Styrkor: 

Tydligt syfte, 

datamättnad och 

analysmättnad nådd, 

många citat är 

inkluderade vilket ökar 

trovärdigheten, flera 

forskare deltog i 

analysen av 

transkriberad data. 

 

Svagheter: 

Forskarnas förförståelse 

framgår inte, inklusions- 

och exklusionskriterier 

otydligt beskrivna, 

studiegruppens 

egenskaper utöver 

personalkategori 

framgår inte. 

 

 

 

Sjuksköterskor beskrev en kunskapsbrist 

som resulterade i sämre vård. 

Sjuksköterskor ansåg att smärtlindring 

var av stor vikt i vården men att den var 

svår att identifiera. Ett holistiskt 

förhållningssätt och att känna patienten 

var viktigt för god vård. Beslut kring 

sjukhusinläggning upplevdes svår och 

konflikter med anhöriga kunde 

uppkomma.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat  

Lee, R.P., Bamford, C., 

Poole, M., McLellan, 

E., Exley, C., & 

Robinson, L. (2017). 

End of life care for 

people with dementia: 

The views of health 

professionals, social 

care service managers 

and frontline staff on 

key requirements for 

good practice.  

 

PLOS ONE, 12(6), 

e0179355. 

 

Storbritannien 

 

Explore the 

views of service 

managers and 

frontline care 

staff on key 

aspects of good 

end of life care 

for people with 

dementia in 

order to 

contribute to the 

evidence base 

and to high light 

key 

considerations 

for any future 

intervention in 

tended to 

support 

professionals to 

provide better 

quality care. 

Metod: Kvalitativ studie.  

 

Population: 

Omvårdnadspersonal som var 

involverad i vården av demenssjuka 

patienter i livets slutskede. 

 

Urvalsförfarande: Ändamålsenligt 

strategiskt urval. 

 

 

Slutlig studiegrupp:  

17 sjuksköterskor, 25 undersköterskor, 

1 läkare, 18 omvårdnadsassistenter, 11 

enhetschefer. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Fokusgrupper. 

 

Analysmetod: 

Tematisk analys. 

Styrkor: 

Tydligt syfte, 

datamättnad nådd, 

urvalsförfarande, 

datainsamling samt 

analys finns tydligt 

beskriven, flera forskare 

med vid analysen av 

datamaterialet, tydligt 

beskrivet resultat, 

många citat inkluderade. 

 

Svagheter: 

Forskarnas förförståelse 

inte beskriven.  

 

 

Instrument för att systematiskt identifiera 

patienter som närmar sig eller är i livets 

slutskede underlättade vården och ledde 

till färre sjukhusinläggningar. 

Sjukhusinläggningar ansågs olämpligt för 

patienterna. Sjuksköterskorna ansåg att de 

genom att bidra med kunskap till 

anhöriga kring demens underlättade 

planeringen kring vården. Att prata med 

anhöriga om vård vid livet slut ansågs 

svårt. God kontakt mellan sjuksköterska 

och läkare bidrog till att kunna ge god 

vård. Att säkerställa välbefinnandet hos 

patienterna ansågs viktigt. Att lära känna 

och stötta familjen känslomässigt ansågs 

viktigt. 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat  

Livingston, G., Pitfield, 

C., Morris, J., Manela, 

M., Lewis-Holmesland, 

E., & Jacobs, H. (2011). 

Care at the end of life 

for people with 

dementia living in a 

care home: a qualitative 

study of staff 

experience and 

attitudes.  

 

International Journal of 

Geriatric Psychiatry, 

27(6), 643-650. 

 

Storbritannien  

 

Examine 

barriers and 

facilitators to 

care home staff 

delivering 

improved end-

of-life care for 

people with 

dementia. 

Metod: 

Kvalitativ studie. 

 

Population: 

Ordinarie omvårdnadspersonal på ett 

äldreboende som medverkar i vården 

av patienter med demenssjukdom. 

 

Urvalsförfarande:  

Bekvämlighetsurval. 

 

Slutlig studiegrupp: 

20 sjuksköterskor, 38 undersköterskor. 

44 kvinnor och 14 män deltog. 

Deltagarnas ålder var mellan 30 - 66 år. 

Deltagarnas erfarenhet av att arbeta 

med patienter vid demenssjukdom på 

ett vårdboende varierade mellan 7 

månader - 13 år. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Individuella intervjuer. 

 

Analysmetod: 

Tematisk analys. 

Styrkor:  

Population och kontext 

finns tydligt beskriven, 

intervjuguide 

användes, många citat 

är inkluderade, 

datamättnad uppnådd, 

resultatet är tydligt och 

begripligt, flera 

forskare var med i 

analysen av 

datamaterialet. 

 

Svagheter: 

Forskarnas 

förförståelse finns inte 

redovisad, ej 

överförbart i en annan 

kontext. 

 

 

Det ansågs viktigt att patienterna fick 

avsluta sitt liv i en familjär miljö. Det 

kunde uppstå konflikter gällande 

patientens vård med anhöriga. Erfarenhet 

resulterade i god vård. En stark relation till 

patienten upplevdes då sjuksköterskan 

vårdat patienten en längre tid. Att ha en 

tydlig plan underlättade vården. Samtal 

om döden med patienten och anhöriga 

upplevdes vara svårt. Anhöriga kunde 

ändra åsikt under vårdförloppet vilket 

upplevdes problematiskt.  



 
 

37 

 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat  

Midtbust, M.H., 

Einaang Alnes, R., 

Gjengedal, E., & 

Lykkeslet, E. (2018). A 

painful experience of 

limited 

understanding: 

healthcare 

professionals’ 

experiences with 

palliative care of people 

with severe dementia in 

Norwegian nursing 

Homes. 

 

BMC Palliative Care, 

17(1), 25. 

 

Norge 

 

Explore and 

increase 

knowledge of 

healthcare 

professionals’ 

experiences with 

palliative care to 

people with 

severe dementia 

in 

nursing homes. 

 

Metod:  

Kvalitativ studie. 

 

Population: 

Sjuksköterskor och undersköterskor 

från fyra olika äldreboenden som hade 

erfarenhet av att palliativ vård vid 

demenssjukdom. 

 

Urvalsförfarande:  

Bekvämlighetsurval  

 

Slutlig studiegrupp: 

13 sjuksköterskor och 7 

undersköterskor. Samtliga deltagare 

var kvinnor och deras ålder var mellan 

28–63 år. Studiedeltagarna hade 3–40 

års erfarenhet av att vårda patienter 

med demens. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod: 

Fenomenologisk metod  

Styrkor: 

Tydligt syfte, population 

och kontext framgår 

tydligt, datainsamling 

och analys finns tydligt 

beskriven, flera forskare 

var med i 

analysprocessen, 

resultatet är tydligt och 

begripligt. 

 

Svagheter: 

Datamättnad och 

analysmättnad nämns 

inte, forskarnas 

förförståelse framgår 

inte. 

 

 

Kommunikationshinder med patienten 

uppstod som ledde till sämre vård och 

frustration hos sjuksköterskorna. God 

kännedom om patienten och god kontakt 

med anhöriga underlättade vården. Att 

patienterna var ambivalenta och uppträdde 

agiterat ledde till känsla av hopplöshet hos 

sjuksköterskorna. Lugn miljö runt 

patienten lugnade ner patienten. Att 

patienterna fick avlida i en välbekant miljö 

sågs som viktigt. Målbilden hos anhöriga 

och sjuksköterska kring patientens vård 

delades inte alltid.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat  

B Monroe, T., Parish, 

A., & C Mion, L. 

(2015).  Decision 

Factors Nurses Use to 

Assess Pain in Nursing 

Home Residents 

With Dementia.  

 

Archives of Psychiatric 

Nursing 29(5), 316-320.  

 

USA 

 

Explore 

nursing home 

nurses' cues 

and practices 

to identify and 

alleviate pain 

in nursing 

home residents 

with dementia. 

 

Metod: Kvalitativ studie  

 

Population: 

Legitimerade sjuksköterskor som i sitt 

arbete bedömer smärta och ger 

smärtbehandling till patienter med 

demenssjukdom. Exklusionskriterier: 

Om sjuksköterskan inte ansvarade för 

bedömning av smärta  

 

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval. 

 

Slutlig studiegrupp: 

29 sjuksköterskor. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Fokusgrupper 

 

Analysmetod: 

Scissor- and-sort technique 

Styrkor: 

Tydligt syfte,  

forskarnas förförståelse 

finns beskriven, 

transkriberingen av 

fokusgruppsintervjuerna 

gjordes av en oberoende 

person, datainsamling, 

analys och resultat 

tydligt beskriven flera 

forskare var med i 

analysprocessen. 

 

 

Svagheter:  

Datamättnad och 

analysmättnad redovisas 

inte. 

 

 

Sjuksköterskor beskrev att det var 

komplext att bedöma och behandla smärta 

hos patienter. Sjuksköterskor upplevde 

kommunikationshinder med patienterna. 

Erfarenhet, en god kommunikation med 

andra i vårdteamet och att känna patienten 

ansågs underlätta smärtbedömningen. 

Sjuksköterskor upplevde det svårt att 

balansera patienters behov och anhörigas 

önskningar. Sjuksköterskorna upplevde att 

deras roll innefattande att ta hand om 

familjen, lösa problem samt prioritera 

patientens välbefinnande och livskvalitet. 
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Bilaga 3, Exempel på hur kategoriseringen genomgåtts.  

 

Meningsenheter på  
Engelska  

Översatt menigsenhet  Kondenserad text  Underkategori  Huvudkategori 

 

Confusion in initiation of palliative 
care. Participants felt uncertain in 
initiating palliative care because of 
the uncertainty in the palliative 
versus end-of-life distinction. 
Nurses mostly shared this 
confusion because they often 
made decisions about continuing 
treatments and beginning palliative 
care. Guidelines about when to 
stop nutrition and hydration were 
unclear because some residents 
would stop eating for periods of 
time and then resume eating. Most 
frequently, it [palliative care] is 
way too late. That’s what I find in 
long-term care, it’s way too late 
...It’s so difficult to prognosticate at 
end of life. (RN) 
Hill (2018) 
 

 

 

 
 

 
Förvirring för initiering av palliativ 
vård. Deltagarna i studien kände en 
osäkerhet för när palliativ vård ska 
initieras, på grund av de oklara 
skillnaden mellan palliativ vård och 
vård vid livet slut. De flesta 
sjuksköterskorna delade denna 
uppfattning, då de ofta beslutade om 
fortsatta åtgärder eller palliativ vård. 
Riktlinjer för när man ska avsluta stöd 
vid nutrition och vätskeintag var 
oklara, för att patienter kunde sluta 
äta i perioder men sedan börja äta 
igen. 
”Det vanligaste är att (palliativ vård) 
det sätts in för sent. Det är vad jag 
upptäckt i långtidsvården, det är 
alldeles för sent…. Det är svårt att 
förutse livets slut (legitimerad 
sjuksköterska). 
 
 
 
 
 

 
Sjuksköterskor beskrev 
att de inte kände sig 
säkra på när patienter 
med demenssjukdom ska 
vårdas palliativt. De 
uttryckte en saknad av 
tydliga riktlinjer vid vård 
av patienter med 
demenssjukdom. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Att initiera 
palliativ 
omvårdnad vid 
demenssjukdom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Ramar och 
förutsättningar för den 
palliativa omvårdnaden 
vid demenssjukdom 
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Participants from all care sectors 
discussed the difficulties 
in managing dementia-related 
behaviours. Skills to manage 
wandering and intrusive 
behaviours, physical and 
verbal aggression, and behaviours 
caused by psychosis are 
Required. 
Chang (2009) 

Personal från alla vårdyrken 
diskuterade svårigheterna av att 
kunna hantera demensrelaterat 
beteende. Färdigheter i att hantera 
patientens vandring och påträngande 
beteende, fysisk och verbal 
aggressivitet som orsakas av psykos är 
nödvändigt. 

Kunskap underlättar 
hanteringen av 
demensrelaterade 
beteenden. 

Att ha kunskap om 
palliativ 
omvårdnad och 
demenssjukdom 
 

Ramar och 
förutsättningar för den 
palliativa omvårdnaden 
vid demenssjukdom 
  

"It’s quite hard [having the EoL 

conversation], but it really 

helps...because you can’t be an 

effective nurse if we don’t 

know...so...we need...to plan the 

care” (male nurse-Philippines). 

Livingston (2012) 

 

“Det är ganska svårt [att ha samtal om 
livets slut], men det hjälper 
verkligen.... för man kan inte vara en 
produktiv sjuksköterska om vi inte 
vet... så vi behöver... en plan för 
vården” (manlig sjuksköterska- 
Filipinerna). 
 

Att ha en vårdplan 
underlättar vården vid 
livets slut. 
 

Att ha en vårdplan 
 

Ramar och 
förutsättningar för den 
palliativa omvårdnaden 
vid demenssjukdom 
  

 

All of the nurses experienced 
difficulty connecting with patients 
with dementia. Nurses reported 
that communication often was an 
obstacle because the patient group 
generally has communication-
related impairments and 
difficulties in expressing their pain 
verbally. Instead, they might 

Alla sjuksköterskorna upplevde 
svårigheter i att knyta an till patienter 
med demenssjukdom. Sjuksköterskor 
rapporterade att kommunikationen 
ofta var ett hinder för att 
patientgruppen generellt har 
kommunikationsrelaterade 
funktionshinder och svårigheter i att 
förklara sin smärta verbalt. Istället kan 

Att förstå 
smärtupplevelsen för 
patienter med 
demenssjukdom 
upplevdes som svårt av 
sjuksköterskor. 

Att identifiera 
omvårdnadsbehov 
 
 
 

Möjliggöra ett värdigt 

avslut 
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express their pain through 
restlessness, screaming, aggressive 
behavior, and changes in facial 
expressions. Even if the nurses 
suspected that a patient had pain, 
they found it difficult to determine 
the nature of the pain. ‘‘The ability 
to express themselves, to tell if 
they are in pain, where they have 
pain. And in what way it hurts, and 
how much it hurts, they can’t 
express anything.” 
Brorson et al (2012) 
 

de visa sin smärta genom rastlöshet, 
skrik, aggressivt beteende och 
förändringar i sitt ansiktsuttryck. Även 
om sjuksköterskan misstänkte att 
patienten upplevde smärta, upplevdes 
det svårt att bestämma typen av 
smärta. ”Möjligheten att uttrycka sig 
själva, att berätta att de har ont, var 
de har ont. Och på vilket sätt det gör 
ont, hur mycket det gör ont, de kan 
inte uttrycka någonting”. 

According to the nurses, 
nonpharmacological 
pain-relief options that worked 
well include the nurse’s 
presence, touch (for example 
holding the patient’s 
hand or giving a massage), music, 
and heating pads. 
The nurses’ experience indicated 
that the patient’s 
sense of well-being increased and, 
even if the pain it- 
self was not relieved, that some 
indirect relief was at- 
tained because the patient’s 
worries and anxiety 
decreased. ‘‘ 
 
Brorson et al (2012) 

Enligt sjuksköterskorna var de icke 
farmakologiska alternativen som 
fungerade bra för att lindra smärta 
sjuksköterskans närvaro, beröring 
(exempelvis att hålla patientens hand 
eller att ge massage), musik, och 
värmekuddar. Sjuksköterskornas 
erfarenheter indikerade att patientens 
känsla av välmående ökade och i de 
fall inte smärtan lindrades, blev det 
ändå en typ av indirekt lindring då 
patientens oro och ångest minskade.” 
 

Icke farmakologisk 
behandling kan lindra 
smärta, oro och ångest. 
 

Att symtomlindra 
patienten 

Möjliggöra ett värdigt 
avslut  
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However, they frequently 

found themselves in difficult 
situations, with healthcare 

professionals and relatives 
disagreeing and holding different 
understandings of patients’ best 
interests in the terminal phase. 
Several informants reported that 
relatives might be angry, frustrated 
and scared, and good cooperation 
could be difficult to attain. A 
frequent problem is that a patient 
is no longer able to eat or drink. 
The healthcare 

professionals then found that the 
relatives were afraid that their 
loved ones would suffer from 
hunger or thirst and would 
demand tube nutrition and 
intravenous fluids. Despite both 
the doctor and the nurse 
explaining to the 

relatives what occurs in the body 
with fluid retention in 

the lungs and the discomfort it may 
cause, the relatives 

insisted that the treatment 
continue. Several informants 
referred to these situations as an 
ethical dilemma be- 

cause they see a patient in great 

Vidare, fann de sig ofta i svåra 
situationer, där vårdpersonal och 
anhöriga var oense och hade olika 
uppfattningar om patientens bästa i 
livets slutskede. Flera deltagare 
rapporterade att anhöriga kan bli arga, 
frustrerade och rädda, och ett gott 
samarbete kunde vara svårt att uppnå. 
Ett frekvent problem var när patienten 
inte längre kunde äta eller dricka. 
Vårdpersonalen fann att de anhöriga 
var rädda för att deras närstående 
skulle lida av hunger eller törst och 
kunde kräva enteral nutrition och 
intravenös vätska. Även när både 
läkare och sjuksköterska förklarade för 
anhöriga vad som händer i kroppen 
vid vätskeretention med lungorna och 
de obehaget som de kan resultera i, 
insisterade anhöriga att behandlingen 
skulle fortsätta. Flera deltagare 
refererade till de här situationerna 
som ett etiskt dilemma eftersom dem 
kan se att patienten har mycket 
smärta och gurglar, och de vet att ge 
intravenös vätska leder till mer 
lidande för patienten och förlänger 
den terminala fasen. Samtidigt, måste 
de vara förstående mot de anhöriga 
och försöka hålla sig “lugna”. En 
sjuksköterska sa “Gagnar detta 

Vårdpersonal och 
anhöriga hade olika 
uppfattningar om vad 
som är bäst för patienten 
i livets slutskede. 
Sjuksköterskor hamnade 
därför i etiska dilemman 
då de fick ifrågasätta sig 
själv om de tog hänsyn till 
patientens bästa eller 
anhörigas önskan.  

Att inte utsätta 
patienten för 
onödigt lidande 

Möjliggöra ett värdigt 
avslut  
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pain and gurgling, and 

they know that giving intravenous 
fluids may cause more suffering for 
the patient and prolong the 
terminal phase. At the same time, 
they must be understanding 
towards the relatives and try to 
keep “calm”. One nurse said, “Does 
this benefit the patient, or is it in 
fact the relatives we take into 
account? This is an ongoing 

dilemma, and a very difficult one. “ 
Midtbust (2018) 

patienten, eller är det anhöriga vi tar 
hänsyn till? Detta är ett pågående 
dilemma, och ett väldigt svårt sådant.”  
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Bilaga 4, Redovisning av de artiklar som förekommer i kategorierna 

             Artikel       
 
 
Huvudkategori 
Underkategori  

Brorson et 
al (2012) 

Chang 
et al    
(2009) 

Davies 
et al     
(2014) 

Dening 
et al  
(2012)  

De Witt 
Jansen      
et al        
(2016) 

Hill et 
al. 
(2018) 

Lawrence 
et al. 
(2012) 

Lee et 
al. 
(2017) 

Livingstone 
et al. (2012) 

Midtbust et 

al. (2018). 

 

Monroe   et 
al.  (2015) 

Ramar och förutsättningar 

för den palliativa 

omvårdnaden vid 

demenssjukdom 

X X X  X X X X X   

Att initiera palliativ 

omvårdnad vid 

demenssjukdom 

  X    X      

Att ha kunskap om palliativ 

omvårdnad och 

demenssjukdom 

X X X  X  X  X   

Att ha en vårdplan      X X X X   

Möjliggöra ett värdigt avslut X X X X X X X X X X X 

Att identifiera 

omvårdnadsbehov 

X X X   X X   X X 

Att symtomlindra patienten X    X X X X  X  

Att inte utsätta patienten för 

onödigt lidande 

X X X X  X X X X X X 
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