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SAMMANFATTNING 

Demenssjukdom är en av de folksjukdomar som inte kan botas och drabbar årligen 20–24 000 
personer i Sverige. Vårdpersonal som arbetar med personer med demenssjukdom måste tolka 
beteenden och andra icke verbala signaler för god symtomlindring och i sin tur gott 
välbefinnande. Palliativ vård är ett förhållningssätt där det syftar till att förbättra livskvaliteten 
för patienter och deras närstående med livshotande sjukdom, genom förebyggande och lindra 
lidande, genom tidig identifiering, bedömning och behandling av smärta och andra symtom 
som fysiska, psykosociala, och existentiella problem.  

Syftet med arbetet är att belysa vårdpersonalens upplevelser av palliativ vård till personer med 
demenssjukdom i livets slut.     

 Metoden för studien är en litteraturöversikt med integrerad analys utfördes med induktiv 
ansats. Sökningar gjordes i tre databaser och resulterade i 15 artiklar som bedömdes relevanta 
för Litteraturöversiktens syfte. 

Resultatet som framkom efter granskning av de artiklar som inkluderas kategoriseras efter 
positiva upplevelser, negativa upplevelser och framtida förbättringsförslag för att påverka 
personalens upplevelser till den palliativa vården med personer med demenssjukdom i livets 
slut. Vårdpersonalen upplever svårigheter i när den palliativa vården ska introduceras och 
brister i kunskap. Ett fungerande teamsamarbete och god kommunikation i teamet och till 
närstående upplevs som positivt för livskvaliteten hos patienten. 

 
Slutsatsen som dras är att behov av riktlinjer efterfrågas för att upprätthålla ett strukturerat 
arbetssätt, utbildning i palliativ vård för personer med demenssjukdom för att förbättra 
livskvaliteten. Det finns behov för vidare forskning inom området för att få en mer tydlig bild 
om när i sjukdomsskedet den palliativa vården ska appliceras. 
 
Nyckelord: Livets slut, Demenssjukdom, Palliativ vård, Vårdpersonalens upplevelse 
 
 

  



 
 

ABSTRACT 

Dementia is one of the common diseases that cannot be cured and affects 20–24,000 people in 
Sweden every year. Healthcare professionals working with persons with dementia must 
interpret the behaviors and other nonverbal signals for good symptom relief and, in turn, good 
well-being. Palliative care is an approach where it aims to improve the quality of life of 
patients and their relatives with life-threatening illness, through prevention and alleviation of 
suffering, through early identification, assessment and treatment of pain and other symptoms 
such as physical, psychosocial, and existential problems. The purpose of this work is to 
elucidate the experiences of the palliative care of caregivers to people with dementia at the 
end of life.   

The method for the study was a literature review with integrated analysis conducted with 
inductive approach. Searches were made in databases to and resulted in 15 articles that were 
considered relevant for the purpose of the overview. 

The results that emerged after reviewing the 15 articles included are categorized by positive 
experiences, negative experiences and future improvement suggestions to influence the staff's 
experiences of palliative care with persons with dementia at the end of life. Caregivers 
experience difficulties in introducing palliative care, lack of knowledge. Functioning team 
collaboration and good communication in the team and close relatives are perceived as 
positive for the quality of life of the patient. 

The conclusion drawn is that there is a difference in the experiences of the healthcare staff, 
there is a need for guidelines to maintain a structured way of working and further education in 
palliative care for persons with dementia in order to improve the quality of life. There is a 
need for further research in the area to get a clearer picture of when palliative care is to be 
applied during the disorder stage. 

 
Keywords: Care staff's experience, Dementia, End of life, Palliative care. 
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1 INLEDNING 
Demenssjukdom drabbar 20–24 000 personer i Sverige varje år (Socialstyrelsen, 2017 b). 
Sjukdomen innebär att hjärnans celler bryts ner och dör och en hjärnskada uppstår. Beroende på 
var skadan i hjärnan sitter leder det till försämring av flera funktioner som inkluderar minne, 
tänkande förståelse, beräkning, lärande, språk och bedömning. (World Alzheimers Report, 2018). 
Vårdpersonal som arbetar med personer med demenssjukdom måste tolka beteenden och andra 
ickeverbala signaler från personen med demenssjukdom för god symtomlindring och i sin tur gott 
välbefinnande. Demenssjukdom har ofta ett längre förlopp där den sjuka gradvis tappar 
funktioner för att till sist avlida i sjukdomen (Beck-Friis, Strang, 2005; Allen, Burgio, Fisher, 
Hardin & Shuster, 2005). Ett palliativt förhållningssätt innebär att vården ska ha fokus på att 
uppnå största möjliga välbefinnande för den sjuka utefter dennes individuella behov och 
förutsättningar. Vårdpersonalen behöver kompetens i vården med den personer med 
demenssjukdom och palliativ vård för att uppnå största möjliga livskvalitet för den sjuka (World 
Health Organization, 2019).  

2 BAKGRUND 
I hälso- och sjukvårdslagen beskrivs det att vård ska ges med beaktning av människors lika värde 
och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och 
sjukvård ska prioriteras (Hälso- och sjukvårdslagen, 2017). Värdegrunden vården prioriteras efter 
bygger på tre principer i rangordning människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen 
och kostnadseffektivitetsprincipen. Människovärdesprincipen innebär att alla människor är lika 
mycket värda och har rätt till vård oavsett ålder, diagnos, utbildning, kön, social eller ekonomisk 
ställning. Behovs- och solidaritetsprincipen innebär att de som har de största behoven är de som 
ska få vård först. Vårdpersonalen ska särskilt beakta de svagaste patienterna, exempelvis de som 
inte kan tala för sig och som inte känner till sina rättigheter (SOU 2008:207). 

2.1 Demenssjukdom 
Definition av demenssjukdom  

World Health Organization (WHO) (2017) beskriver att demens är ett samlingsnamn och en 
diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador då hjärnans celler bryts ner och dör av 
sjukdomen. Det kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. 
Demenssjukdom är en progredierande, kronisk sjukdom. Beroende på var skadan i hjärnan sitter 
leder det till försämring av flera funktioner som inkluderar minne, tänkande förståelse, beräkning, 
lärande, språk och bedömning. Dessa funktionsnedsättningar förekommer ofta tillsammans med 
förändringar i socialt beteende, motivation eller emotionell kontroll. Beteendemässiga och 
psykiska symptom vid demens (BPSD) är en mängd olika symptom som kan förekomma vid 
demenssjukdom. Exempel på BPSD symtom kan vara rop, skrik, vanföreställningar, 
hallucinationer och störd dygnsrytm. Det finns ingen specifik behandlingsmetod för BPSD utan 
symptomen måste identifieras, tolkas och ses i sitt sammanhang innan olika åtgärder sätts in. 
Behandlingen vid BPSD kan vara kan vara anpassning i bemötande, olika omvårdnadsstrategier 
och även läkemedel. BPSD kan vara påfrestande att bemöta för anhöriga och vårdpersonal 
(Cerejeira, Lagarto & Mukaetova- Laginska, 2012). Den vanligast förekommande 
demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom, som står för över 50 procent av demenssjukdomarna. 
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Andra demenssjukdomar är vaskulär demens, demens med Lewy-kroppar och sist frontotemporal 
demens (Knapp & Prince, 2007; Prince 2009).  Begreppen kognitiv sjukdom och demenssjukdom 
är kopplade till de diagnossystem som används. Det finns två internationella diagnostiska system, 
ICD-10 (International Classification of Diseases) utgiven av WHO samt DSM-5 (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders). 
 
Litteraturöversikten kommer att använda begreppet demenssjukdom på grund av att begreppet 
används i det diagnossystem som används i Sverige ICD-10 och ICD-11. 
 
Enligt International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-10 
som är Världshälsoorganisationens klassificeringssystem för olika diagnoser så behöver personen 
som har demenssjukdom uppfylla vissa kriterier. En person som drabbats av demenssjukdom har 
en försämring av minnesfunktionen, tillräckligt för att påverka de dagliga aktiviteterna. En 
försämring av andra kognitiva funktioner såsom försämrad bedömningsförmåga, nedsatt förmåga 
att planera och organisera samt en försämring av det allmän informations bearbetningen. 
Omgivningen för personen blir medvetandegrumling. I ICD-10 definieras det som ett 
drömliknande tillstånd och personen är desorienterad i tid och rum och till händelse. Även 
tänkandet är inblandat och personen har svårt att se sammanhanget. Det finns också ytterligare ett 
steg och det är delirium, där förekommer även hallucinationer. Personen visar även en försämring 
i den emotionella kontrollen och motivationen eller kan uppvisa en förändring i det sociala 
beteendet. Den sociala beteendeförändringen visar sig genom att personen kan bli emotionellt 
labil, irriterad, eller apatisk. Förändringarna ska ha funnits under minst sex månader och vara av 
sådan svårighetsgrad att de inverkar på personens vardagliga liv för att klassas som 
demenssjukdom (WHO ICD-10, 1993). 

DSM-5 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders skiljer sig från ICD-10 genom att 
demens begreppet är borta och att minnesstörning som ett obligatoriskt symtom och att lätt 
kognitiv funktionsnedsättning tas upp. I DSM-V beskriv sex olika domäner: Exekutiv förmåga, 
komplex uppmärksamhet, inlärning och minne, språklig förmåga, perceptuell-motorisk förmåga 
och social kognition (American Psychiatric Association, 2013) 

Prevalens 

Det insjuknar ca 24 000 personer i Sverige varje år och cirka 8000 dör årligen av 
Demenssjukdom enligt socialstyrelsen (2018). Risken att insjukna i en demenssjukdom ökar med 
stigande ålder och 8 procent av alla som är 65 år och äldre och 50 procent av de personer som är 
90 år och äldre drabbas (Skoog et al.2017; Fratiglioni, 2017, Lobo et al., 2000). 

De flesta demenssjukdomar uppstår efter 80-års åldern (Prince. et al, 2013). En stor andel 
patienter som har Alzheimers sjukdom, som är den vanligaste demenssjukdomen, är över 80 år 
medan förekomsten är avsevärt lägre hos yngre personer (Lobo et al., 2000; Harvey et al., 2003). 
Åldersgruppen 80 år och äldre beräknas öka från 120 till 391 miljoner i hela världen från 2012 till 
2050 menar FN:s Department of Economic and Social Affairs Population world population 
prospect (2013). Detta medför att det blir en ökning av människor med demenssjukdom från 36 
miljoner 2010 till 115 miljoner 2050 (Prince et al, 2013). I Sverige lever 130 000–150 000 män 
och kvinnor med demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2017 b). Prognosen för demenssjukdom visar 
på fortsatt ökning efter 2020, då antalet personer födda på 40-talet uppnår hög ålder och antalet 
nyinsjuknade kommer vara betydligt fler (Skoog et al., 2017; Fratiglioni et al., 2017). Det finns 
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idag ingen botande behandling för demenssjukdom, läkemedel för att bromsa sjukdomsförloppet 
finns och förskrivs idag. Förhållningssättet i vården med personer med demenssjukdom är 
personcentrerat, med fokus på symtomlindring och upprätthålla god livskvalitet (Perng, Chang & 
Tzang, 2018). 

Personcentrerad vård vid demenssjukdom 

Demenssjukvården baseras på Omvårdnad, då det inte finns någon botande behandling i nuläget. 
Omvårdnaden utgår alltid från ett humanistiskt, existentiellt och filosofiskt perspektiv. 
Omvårdnaden sker på personnivå. Det är grundläggande att det finns en förståelse för människan. 
Inom omvårdnaden ses människan som fri och förmögen att göra aktiva val, ansvara för sitt liv 
och att skapa sitt eget liv och livsmening. Människan är unik och ska bemötas utifrån ett 
personcentrerat förhållningssätt efter sina förutsättningar. När den professionella vården behövs 
blir människan patient. Människan är fri och har förmåga att göra val och ta ansvar både generellt 
och unikt. Det unika mötet mellan den professionelle, patient och anhörig bygger på en ömsesidig 
respekt mellan patientens och närståendes kunskap om hälsoresurser, hälsa och sin sjukdom 
kontra professionens kunskap om vård, behandling och rehabilitering. Målet med vården innebär 
att främja hälsa och välbefinnande, lindra lidande och verka för ett värdigt bemötande i livets 
slut, med beaktande av kulturell bakgrund, ålder, kön och sociala villkor (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). Omvårdnaden bör baseras på människans autonomi. För att förstå 
människan bakom demenssjukdomen är det viktigt att ta del av hens livshistoria. Personer med 
demenssjukdom och deras närstående behöver berätta om hens livshistoria och hur hen fungerar i 
olika situationer som underlag för omvårdnadspersonalen i sitt personcentrerade 
omvårdnadsarbete.  Relationen mellan den professionelle och patient bör vara kantad av 
flexibilitet och att informationen ska vara öppen och delas med både den sjuke och närstående. 
När ett beslut ska fattas bör det finnas en ömsesidighet och ett erkännande av patientens och 
närståendes kunskap om beslutet. Det bör också vara en öppenhet när det gäller handlingar, 
gränser och avsikter när det gäller vårdbeslut. De ska alltid ske en förhandling mellan den sjuka, 
närstående och representanter från vården. Sjuksköterskan behöver känna till och vara engagerad 
i människor och känna till de ledtrådar som den sjuka uttrycker för att få sina behov 
tillgodosedda. Det är en del av den personcentrerade vården (McCormack, 2003; Socialstyrelsen, 
2017 b).  

2.2 Demenssjukdom i livets slut 
Vid livets slut är symtom såsom smärta, ångest, oro och andnöd vanliga symtom som även 
personer med demenssjukdom kan drabbas av, det föreligger även ökad risk för andra besvärande 
tillstånd såsom lunginflammation och trycksår. Det är viktigt att tidigt se tecken och avgöra 
personens lidande, behandla, ge omvårdnad och mildra dessa tillstånd (Beck-Friis, Strang, 2005). 
Genom att förstå patienten med demenssjukdom kan omvårdnaden ha patientfokus, ett 
personcentrerat förhållningssätt och arbeta utifrån ett multiprofessionellt team. Att fånga upp och 
ge stöd åt de närstående är också av vikt. (Bolt, van der Steen, Schols, Zvakhalen, Pieters & 
Meijers, 2019). Personalen behöver kunskap, kompetens och erfarenhet om hur patienter med 
demanssjukdom uttrycker att de har smärta, oro eller andnöd. Personer med demenssjukdom vid 
livets slut kan inte kommunicera med ord utan gester, ljud och ansikts- och kroppsuttryck blir det 
kommunikationsmedel som vårdpersonalen ska tolka (Beck-Friis, Strang, 2005; Allen, Burgio, 
Fisher, Hardin & Shuster, 2005). Målet för omvårdnaden av personen är att uppnå så gott 
välbefinnande som möjligt.  
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Det kan var svårt att se när livets slutskede närmar sig vid demenssjukdom på grund av att 
sjukdomens förlopp oftast är långsamt. Därför är det svårt att veta när ett brytpunktsamtal ska 
planeras in. Ett brytpunktssamtal är ett samtal mellan ansvarig läkare och den sjuka, även 
närstående och andra professioner som sjuksköterskor kan delta. Samtalet äger rum när vården 
ändrar inriktning och patient och närstående behöver få information. Den stora brytpunkten som 
brytpunktsamtal ofta hänvisar till är när den kurativa vården övergår till palliativ vård. Det kan 
vara värdefullt om patienten själv kan delta vid dessa samtal om vårdåtgärder längre fram, om 
patientens kognitiva funktion medger detta (Socialstyrelsen, 2013; Van der Steen, 2014). En stor 
del av personerna med demenssjukdom bor på särskilda boenden i livets slut där personal finns 
dygnet runt för att tillgodose de boendes behov och palliativ vård kan bedrivas för de personerna 
med demenssjukdom. Kvaliteten på den palliativa vården var högre på särskilt boende jämfört 
med på sjukhusen (Martinsson, Lundström, & Sundelöf, 2018). Enligt ett projekt var det ca 16 
000 personer med måttlig till svår demens som vårdas i ordinärt boende med hjälp av kommunal 
hemtjänst och informell vård. Hemtjänst innebär att vårdpersonal kommer hem och stöttar 
personer med insatser som hygien, matlagning och andra göromål, mellan besöken är personen 
ensam med närstående som stöttar däremellan, den så kallade informella vården (Socialstyrelsen, 
2000). Det råder skilda meningar om när den sjuka är palliativ och det kan bidra till att den 
personer med demenssjukdom inte får omvårdnad eller symtomlindring efter de behov som 
föreligger (Mitchell et al, 2004; Mitchell, Kiely & Hamel, 2004). 

Van der Steen (2014) inhämtade fakta från flera experter för att skapa ett sammantaget grepp om 
vad optimal palliativ vård var vid demenssjukdom. Syftet med studien var att definiera optimal 
palliativ vård vid demenssjukdom. Det var totalt 64 experter från 23 länder som var i konsensus 
rörande åtta domäner. Personcentrerad vård, kommunikation och delat beslutsfattande, optimal 
behandling av symtom och välbefinnande, vårdplanering med mål, vårdmiljön, kontinuitet i 
vården, Psykosocialt och andligt stöd, omsorg om de närstående och engagemang, utbildning av 
hälso-och sjukvårdsteamet och samhälleliga frågor och etiska frågor. Forskarna hade inte 
konsensus gällande när den palliativa vården ska träda in och inte helt eniga om 
rekommendationer när det gäller näringstillförsel och behandling. De rekommendationer som 
framkom var att demenssjukdom var ett obotligt progredierande sjukdomstillstånd där ett 
palliativt förhållningssätt är tillämpligt. Arbeta för att bibehålla funktioner, öka livskvaliteten och 
välbefinnandet är viktiga mål i vården vid demenssjukdom, de är även centrala mål i den 
palliativa vården. Det palliativa förhållningssättet bör genomsyra hela vården och behandlingen, 
av den personer med demenssjukdom, även BPSD-symtom.  

Forskning indikerar att människor med demenssjukdom inte får samma palliativa vårdkvalitet 
som andra människor (Martinsson, Lundström och Sundelöf, 2018). Marcusson et al. (2018) 
belyste det i en studie där de jämförde tretton olika livskvalitets indikationer för vård i livets slut 
från det palliativa kvalitetsregistret. Resultatet pekade på att patienter med demenssjukdom får 
sämre smärtbedömning, mindre information till närstående, det skrevs ut färre läkemedel mot 
ångest och illamående och de fick färre konsultationer av palliativa specialistläkare än patienter 
som vårdas för cancer. EAPC, European Association for Palliative Care, har tagit fram 
rekommendationer gällande palliativ vård för personer med demenssjukdom. Av 14 länders 
riktlinjer följer de flesta några av EAPCS rekommendationer gällande palliativ vård för personer 
med demenssjukdom däremot finns inga strategier för hur kvarvarande livslängd ska bedömas 
(Nakanishi, M. et al. 2015). 
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2.3 Palliativ vård 
World Health Organization (2019) definierar palliativ vård som ett förhållningssätt där det syftar 
till att förbättra livskvaliteten för patienter och deras närstående med livshotande sjukdom, genom 
förebyggande och lindra lidande, genom tidig identifiering, bedömning och behandling av smärta 
och andra symtom som fysiska, psykosociala, och existentiella problem. Värdegrunden som den 
palliativa vården ligger till grund för och ska prioriteras efter kan sammanställas till de fyra 
ledorden kunskap, helhet, närhet och empati, och individen ska prioriteras utefter dem oavsett 
ålder och diagnos.  

Palliativ vård är ett område som innefattar både medicin och omvårdnad som utgår från individen 
och dennes förutsättningar från ett holistiskt förhållningssätt. Aktuell kunskap i palliativ medicin 
och omvårdnad ligger till grund för att bedriva optimal palliativ vård och den generella palliativa 
vården ska vara möjlig att bedriva i alla vårdformer (Murtagh, Preston & Higginson, 2004). I den 
palliativa vården är den sjukas och närståendes behov uppdelade i fyra delar som består av 
fysiska, psykologiska, sociala och existentiella behov som de behöver tillgodose för att uppnå 
välbefinnande (Sepúlveda, Marlin, Yoshida & Ullrich, 2002). Arbetet med palliativ vård kan vara 
krävande för personal och innebär ett stort personligt engagemang och förmåga att visa empati 
och känna in patienten i den situation patienten befinner sig i. Personligt engagemang är viktigt, 
dock med förbehåll att behålla sitt professionella förhållningssätt (Regionala cancercentrum i 
samverkan, 2016 b). Döden kan beskrivas som universell, alla människor dör, livets slut är 
däremot individuellt och vad som är viktigt och innebär god livskvalitet är individuellt. För en 
individ kan störst livskvalitet innebära att få dö i sömnen och för någon annan kan den högsta 
önskan vara att få dö i tystnad och med värdighet och för den tredje kanske det viktigaste är att få 
dö smärtfri (Stewart, Teno, Patrick & Lynn, 1999).  Palliativ vård delas in i tidig och sen fas. I 
den tidiga fasen syftar vården till att upprätthålla god livskvalitet och genom behandling förlänga 
livet. I den sena fasen ligger fokus på symtomlindring för att uppnå god livskvalitet. Den tidiga 
fasen sträcker sig ofta över en längre tid än den senare. Behoven i de två olika faserna är 
individuella och styrs efter individens behov (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016 b). 

2.4 Den palliativa vårdens fyra hörnstenar 
För att upprätthålla en god palliativ vård bör arbetet bedrivas strukturerat och utgå från den 
palliativa vårdens fyra hörnstenar enligt Socialstyrelsens riktlinjer (2013). Hörnstenarna är 
kommunikation, teamarbete, närståendestöd och symtomlindring och bygger på WHO´s 
definition av god palliativ vård och människovärdesprincipen (SOU, 2001:6). 

Kommunikation mellan den sjuka, närstående, det multiprofessionella teamet samt mellan 
vårdenheter är avgörande för att uppnå god livskvalitet för den sjuka. Målet med vården ska vara 
tydligt för alla i teamet. En öppen dialog skapar en god relation vilket kan bidra till större 
förståelse och lyhördhet i de svåra samtalen om döendet (Jett, 2012). 

De mest centrala deltagarna i teamet är den sjuka och de närstående, eller närstående som är ett 
vidare begrepp då även vänner och andra personer, utan blodsband eller genom lagstadgad 
relation som giftermål, har ett band till den sjuka. Teamet är multiprofessionellt utefter den sjukas 
behov, vanligen undersköterska, sjuksköterska, läkare och paramedicinare som kan vara 
arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator. För att tillgodose den sjukas behov är teamsamverkan, som 
bygger på respekt mellan de olika professionerna, nödvändig och även om patienten förlorar sin 
förmåga att yttra sig är det fortfarande en individ som bemöts med värdighet (Visser, van den 
Brand, Jacobs, Groot, Veldhoven, Verhagen et al. 2012) 
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Ofta vill patient och närstående inte lämnas ensamma i livets slut och det är viktigt att tillgodose 
närståendes behov av stöd för att orka finnas där för den döende. Stötta den sjukas närstående är 
en central del av sjuksköterskans roll i palliativ vård. Det bidrar till att bygga god relation med 
närstående och bidrar till att de känner sig bekväma, väl stödda och inte ensamma (Sekse, 
Hunskår & Ellingsen, 2018). 

Den palliativa vård som bedrivs idag utvecklades av dr. Dame Cicely Saunders som myntade 
begreppet `Total Pain` som behandlar smärtans olika dimensioner, fysisk, psykisk, social och 
existentiell smärta och hur de interagerar med varandra. För att uppnå god livskvalitet för den 
som är sjuk och de närstående ska alla delarna beaktas för att uppnå god symtomlindring (Clark, 
1999). Oavsett diagnos så ser de vanligt förekommande fysiska symtomen liknande ut i livets 
slut, smärta, oro och ångest, rosslig andning och illamående och de behandlas farmakologiskt och 
icke-farmakologiskt, olika omvårdnadsåtgärder för att uppnå god symtomlindring (Kittelson, Elie 
& Pennypacker, 2015). 

3 PROBLEMFORMULERING 
Människor med demenssjukdom upplever samma symtom som smärta, ångest och andnöd som 
alla döende med skillnaden att människor med demenssjukdom inte har samma förutsättningar att 
uttrycka sig. Besvärande symtom kan ta sig andra uttryck än vad som är vanligt och olika 
symtom kan uppvisas på samma sätt exempelvis genom aggressivt beteende eller oro. Det leder 
till utmaningar för vårdpersonalen då deras uppgift blir att försöka förstå, identifiera, behandla 
och lindra dessa symtom. Kunskap i vård med personer med demenssjukdom och 
personkännedom är andra viktiga områden för att upprätthålla så god livskvalitet som möjligt 
likväl som att fastställa när i sjukdomsförloppet det övergår till livets sista tid. Vårdpersonalen 
har en betydande roll i personer med demenssjukdoms sista tid och i den mån palliativ vård 
bedrivs. Det finns ett behov att sammanställa den forskning som finns om hur personal upplever 
palliativ vård för personer med demenssjukdom. 

4 SYFTE 
Syftet med arbetet är att belysa vårdpersonalens upplevelser av palliativ vård till personer med 
demenssjukdom i livets slut.    

5 METOD 

5.1 Design 
En litteraturöversikt med induktiv ansats valdes som design för studien (Forsberg & Wengström, 
2013). En integrerad litteraturöversikt baseras på ett systematiskt val av vetenskapligt publicerad 
forskningslitteratur för att skapa en överblick över ett avgränsat ämnesområde inom 
vårdvetenskapen, som svarar på syftet som studien anger. Den utvalda forskningslitteraturen 
granskades och sammanställdes för att ge en översikt av kunskapsläget inom valt område utifrån 
syftet (Forsberg & Wengström, 2016; Friberg, 2008).  Litteraturöversikter ska kunna replikeras 
och liknande resultat ska kunna vara möjligt att uppnå, genom nogsamt beskrivna metoder (Polit 
& Beck, 2017).   
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5.2 Urval 
Urvalet bestod av artiklar som belyste vårdpersonalens upplevelser och erfarenheter av palliativ 
vård till personer med demenssjukdom i livets slut. Med vårdpersonal menas personal som 
medverkar i teamet runt personer med demenssjukdom som läkare, sjuksköterskor, 
undersköterskor samt paramedicinare. Livets slut definierades till sista sex månaderna i livet 
(Mitchell et al., 2004; Mitchell, Kiely & Hamel, 2004). Femton artiklar valdes till 
litteraturöversikten utifrån de riktlinjer som Sophiahemmets högskola angett och den snäva 
tidsram som fanns (Kristensson, 2017) 

5.3 Inklusionskriterier 
Inklusionskriterier i den här litteraturöversikten var originalartiklar som belyser vårdpersonalens 
upplevelser av palliativ vård för personer med demenssjukdom i livets slut. Inkluderades gjordes 
artiklar som hade en kvalitativ och kvantitativ ansats, därför att forskningsfrågan skulle belysas 
ur flera synvinklar (Forsberg & Wengström, 2016). Artiklarna som var vetenskapligt granskade 
och godkända av andra oberoende forskare inkluderades också (Polit & Beck, 2017; Kristensson, 
2017). En tidsgräns angavs för publicering av forskningsartiklar från 2009, för att få det aktuella 
forskningsläget. Artiklarna besvarade syftet genom att de tog upp vårdpersonals upplevelser av 
palliativ vård för personer med demenssjukdom patienter, dels på vård-och Omsorgsboende, 
sjukhus och akutsjukvård och vård i hemmet. Artiklarna var etiskt granskade. 

5.4 Exklusionskriterier 
Artiklar som var mer än tio år gamla exkluderades, för att få det aktuella forskningsläget enligt 
Kristensson (2017). Artiklar exkluderades som inte tog etiskt ställningstagande till så att 
deltagarna/ informanterna blev på något sätt blev utnyttjade, sårade eller skadade på något sätt 
(Sandman & Kjellström, 2018) Urvalskriterierna omfattade även språkliga aspekter på artiklarna 
såsom svenska- och engelskspråkiga artiklar, artiklar på andra språk exkluderades, då de kunde 
vara svårtolkad. Artiklar som inte var primärkällor exkluderades. (Forsberg & Wengström, 2016). 
Artiklar som hade närstående och patientperspektiv exkluderades då det inte svarade mot syftet. 
När både närståendeperspektiv och personalperspektiv belystes i artiklar analyserades enbart den 
del som berörde personalens upplevelser 

5.5 Datainsamling 
Det första steget i litteraturöversikten var att identifiera relevant litteratur som svarar mot syftet. 
Sökstrategi gick ut på valet av vilka sökord som skulle användas, vilka avgränsningar 
litteratursökningen skulle ha och vilken typ av studier som eftersöktes och sökvägar som 
användes och inklusions-och exklusionskriterier. De första sökningarna som gjordes var 
preliminära, när sökningarna hade utkristalliserat sig, valdes sökstrategi. Den valda 
sökstraterginen användes först enskilt sen gemensamt. Resultaten av sökningarna diskuterades 
fortlöpande och dokumenterades noggrant (Kristensson, 2017). För att få en effektiv 
databassökning rekommenderar Forsberg och Wengström (2016) en handledning av bibliotekarie 
som har kunskap om databasens struktur och indexeringsätt, vilket också gjordes. Sökningarna 
gjordes i databaserna CINAHL complete (The Cumulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature), PubMed och Psychinfo. CINAHL är en databas som är specialiserad på 
omvårdnadsforskning, sjukgymnastik och arbetsterapi. PubMed tillhandahålls av National 
Library of Medicine i Usa och innehåller ca.21 miljoner artiklar. Den största sökmotorn i 
PubMed är Medline. PubMed är en databas som mest har medicinrelaterade referenser, tidskrifter 
med vetenskapliga artiklar inom omvårdnadsforskning, medicin och odontologi. Majoriteten av 
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artiklarna är publicerade på engelska. Vidare har sökningar gjorts i Psychinfo, en databas som har 
faktagranskade litteratur inom psykologi och angränsande ämnesområden som Psykiatri, 
medicin, fysiologi, sociologi, språkvetenskap. Artiklarna i Psychinfo tillhandahålls av American 
Psychological Association, APA (Kristensson,2017).  

  

Sökord identifierades utifrån problemformulering och syfte. Sökorden användes med booleska 
termen OR för att hitta referenser som innehåller flera sökord. Termen AND smalnar av 
sökningen så att ett mera begränsat resultat visas, begränsningar som maximalt 10 år gamla 
studier och de ska vara på engelska eller svenska (Kristensson, 2017). I PubMed användes 
MeSH-termer, Medical Subject Heading och fritext. Sökningen gjordes i tre block som sedan 
kombinerades. Sökorden i första blocket var ‘Hospice’, ‘Palliative care and Hospice care 
Nursing’, ‘Palliative Care’, ‘Hospice Care’, ‘End of life care’ eller ‘Terminally Ill’. Sedan 
‘cognitive disorders’ eller ‘dementia’. Tredje blocket var ‘Attitudes health personnel’, 
‘experiences’ eller ‘attitudes’. I databasen Cinahl användes Cinahl headings som sökord 
Dementia och Hospice och Attitudes eller experiences med begränsningarna 10 år, engelsk och 
vetenskapligt granskad. I databasen Psychinfo användes fritextsökning med fraserna ‘Dementia’ 
and ‘Palliative care’ and ‘Experiences’ begränsningarna 10 år, engelsk och vetenskapligt 
granskad. Artikelsökningar i databaser redovisas i Tabell 1. En första sortering i sökresultatet 
gjordes genom att läsa titeln. Om titel inte svarade mot syftet gallrades artiklarna bort, sen lästes 
abstrakten med fokus på syfte, metod och resultat. Därefter lästes artiklarna och de som inte 
svarade mot syftet, metoden och resultatet gallrades bort, under hela processen diskuterades 
gallringen och sorteringen gemensamt. de valda artiklarna redovisades i en litteraturmatris se 
Bilaga A (Kristensson, 2017). 
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Tabell 1 

Databas 
Datum 

Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Lästa  abstrakt 
  

Lästa  
artiklar 

Valda 
artiklar 

20191206 
Pubmed 

Dementia or” 
cognitive 
disorder” AND 
"palliative Care 
and hospice care 
nursing” OR” 
hospice care” 
OR” palliative 
care” OR” 
terminal ill”” 
end of life care” 
AND” attitudes 
health 
personnel” OR” 
experiences” 
OR” attitudes” 

10 år, 
vetenskapligt 
granskad, 
engelska, svenska 

183 34 21 10 

20191207 
Cinahl 

Dementia and 
“Hospice” and 
“Attitudes” or 
Experiences  

10 år, vetenskapligt 
granskad, engelska, 
svenska 

35 28 23 4 

20191207 
PsycInfo 

“Dementia” and 
palliative care 
and experiences 
Fritext  

10 år 
vetenskapligt 
granskad, engelska, 
svenska 

115 48 
 
 
  

13 1 

Totalt: 
    

15 
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5.6 Kvalitetsgranskning 
Enligt Kristensson (2017) ska en systematisk kvalitetsgranskning göras. Den går ut på att bedöma 
artiklarnas kvalitet. En bedömning görs av kvantitativa studiers validitet och kvalitativa studiers 
trovärdighet och även en granskning av systematiska fel. Kvalitetsgranskningen och 
klassificeringen i den här litteraturöversikten gjordes med hjälp av Sophiahemmets Högskolas 
bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering modifierad utifrån Berg, Dencker och 
Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), Bilaga B. Bedömningsunderlaget 
omfattar tre kvalitetsnivåer, hög, medel och låg kvalitet. Kvalitetsgranskningen gjordes för varje 
artikel först enskilt och sen gemensamt. 

5.7 Dataanalys 
 En integrerad analys innebär en sammanställning av litteraturstudien. Det första steget innebar 
en genomläsning av utvalda artiklarnas resultat enskilt, för att se om det fanns några övergripande 
likheter eller skillnader i resultaten. Därefter diskuterades likheterna och skillnaderna 
tillsammans.  Därefter skapades ett gemensamt dokument där vi gemensamt identifierade olika 
stycken eller kategorier som sammanfattade resultatet i de olika artiklarna som relaterar till 
varandra. I det tredje steget sammanställdes resultaten under de tre olika kategorierna 
Vårdpersonalens positiva upplevelser av palliativ vård för personer med demenssjukdom i livets 
slut, Vårdpersonalens negativa upplevelser av palliativ vård med den personer med 
demenssjukdom i livets slut och framtida förbättringsförslag för att påverka vårdpersonalens 
upplevelser av den palliativa vården för den personer med demenssjukdom detta redovisades i en 
tabell i löpande text och sen sammanställdes resultatet integrerat i löpande text under respektive 
kategori( Kristensson, 2017). 

5.8 Forskningsetiska överväganden 
Samtliga artiklar som ingår i litteraturstudien redovisas i matrisform och resultatet presenteras 
oavsett forskarnas egna åsikter (Forsberg & Wengström, 2016). Författarna ska följa ICN:s kod 
för sjuksköterskor (2017) som innebär ställningstagande mot oetiska metoder och förhållanden 
samt främja ett etiskt förhållningssätt. I de utvalda artiklarna för litteraturöversikten ska metod 
för hur forskarna utfört studien vara väl beskriven och av god kvalitet och resultaten som 
framkommit ska vara trovärdiga (Polit och Beck, 2017). Trovärdigheten består i att samla in 
korrekt data för att nå trovärdiga svar på det som ska beforskas utan att påverka tolkningen. Alla 
artiklar redovisades i en litteraturöversikt, oavsett om inte artiklarnas resultat överensstämmer 
med författarnas tidigare åsikter och förförståelse (Forsberg & Wengström, 2013). 

De artiklar som inkluderats i litteraturöversikten översattes och lästes flera gånger så att artiklarna 
inte riskerade att feltolkas eller översättas fel. Det krävs noggrannhet i översättnings- och 
tolkningsprocessen av artiklarna. Alla inkluderade artiklar var skrivna på engelska och ordbok 
och översättningsverktyg användes. Ett etiskt exklusionskriterier har varit att de artiklar som inte 
granskats vetenskapligt innan publicering inte inkluderats, det för att säkerställa att det etiska 
kravet på kvalitet uppfyllts. Artiklar som vetenskapligt granskas ska ha genomgått etiska 
överväganden eller innehaft tillstånd av en etisk kommitté. (Polit och Beck, 2017). Samtliga 
artiklar som ingår i studien redovisas (Forsberg och Wengström, 2013). 

6 RESULTAT 
Vid genomgång och sammanställning av resultaten i de artiklar som valt till arbetet identifierades 
kategorier som presenteras i tabell 2.    
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Tabell 2. Resultatkategorier 

 Kategori 
1 

Vårdpersonalens positiva upplevelser av palliativ vård för personer med 
demenssjukdom i livets slut  

Kategori 
2 

Vårdpersonalens negativa upplevelser av palliativ vård med den personer med 
demenssjukdom i livets slut 

Kategori 
3 

Vårdpersonalens förbättringsförslag för att öka positiva upplevelser av den 
palliativa vården för personer med demenssjukdom 

     

6.1 Vårdpersonalens positiva upplevelser av palliativ vård för personer med 
demenssjukdom i livets slut 

Personalen i flera studier upplevde fungerande teamsamarbete som en bidragande faktor till en 
mer personcentrerad vård av patienter med demenssjukdom i livets slut. Det kunde förklaras 
genom de olika professionernas bild av den personer med demenssjukdom lades ihop till en 
helhetsbild, de specifika behoven identifierades till större utsträckning (Brorson, Plymoth, Örmon 
& Blomsjö, 2014); De Witt Jansen et al., 2016; De Witt Jansen et al., 2017; Lawrence, Samsi, 
Murray, Harari & Banerjee, 2011; Luckett et al. 2017; Zapponi et al. 2018). Teamsamarbetet 
upplevdes underlätta kommunikationen med närstående, information som att patienten var 
döende och den palliativa vården mottogs med större acceptans (Luckett et al.,2018). När 
teamsamarbetet fungerar upplevs kommunikationen bli bättre mellan professionerna vilket 
uppgavs bidra till ökad livskvalitet för de personer med demenssjukdom, smärtlindring kunde ges 
snabbare när kommunikationen i teamen fungerade (Luckett et al., 2017, De Witt Jansen et al., 
2016; De Witt Jansen et al. 2017; Brorson et al.,2014; Hill, Savundranayagam, Zecevic & 
Kloseck, 2018). Sjuksköterskor beskrev en positiv relation med läkare och den kunde 
kännetecknas genom ömsesidig professionell respekt, förtroende och samarbete och att de har ett 
gemensamt mål (De Witt Jansen et al., 2016). 

Riktlinjer och vårdplaner hade en positiv inverkan på den palliativa vården för den personer med 
demenssjukdom enligt vårdpersonalen (Lawrence et al. 2011; Nakinishi & Miyamotos, 2018). 
Liverpool Care Pathway, en vårdplan för döendet och ett styrdokument för kvalitetssäkring, 
upplevdes som stöd för vårdpersonal att acceptera och fatta svåra beslut (Lawrence et al, 2011). 
År 2013 framfördes kraftig kritik i Storbritannien  kring användningen av Liverpool Care 
Pathway (LCP). De gjordes en statlig utredning, Review of Liverpool Care Pathway for dying 
patients (2015) som resulterade i att (LCP) inte längre används i brittisk sjukvård· 

 Icke farmakologisk symtomlindring som hjälpte patienterna belystes av sjuksköterskor i två 
studier (Brorson et al., 2014; Midtburst, Einang Alnes, Gjengedal & Lykkeslet, 2018). 
Sjuksköterskorna upplevde lindring av symtom som smärta och ångest genom läkemedel men 
även lindring av symtom icke farmakologiskt som genom att sitta hos patienten och hålla handen. 
Att vara lugn och prata med låg röst upplevdes vara tröstande, även musik som den personer med 
demenssjukdom kände till upplevdes ha en lugnande inverkan (Midtburst et al., 2018). De flesta 
sjuksköterskorna upplevde att de hade förmågan att observera och tolka patienternas individuella 
smärta (Brorson et al., 2014). Sjuksköterskorna uttryckte behov av alternativ behandling som 
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komplement till smärtlindringen, beröring, massage, musik, värmeplattor upplevdes ha 
symtomlindrande effekt. Enligt sjuksköterskornas erfarenhet minskade ångesten och oron med 
dessa komplement. Sjuksköterskorna upplevde förmåga i att tolka och observera smärta 
utvecklades med erfarenhet (Brorson et al., 2014). Vid den dagliga omvårdnaden av patienterna 
såg omvårdnadspersonalen mönster och preferenser till patienternas normala beteendemönster, 
humör, uppförande, kognitiva och fysiska funktioner och rutiner. Enligt omvårdnadspersonalens 
upplevelser kunde beteendeförändringar av oväntat slag vara tecken på akut sjukdom eller smärta 
(De Witt Jansen et al., 2017).  

En välbyggd relation upplevdes bidra till större förståelse för den personer med demenssjukdoms 
behov och det upplevdes leda till större möjlighet för ett personcentrerat bemötande (Livingston, 
Pitfield, Morris, Manela, Lewis‐Holmes & Jacobs, 2012; Lawrence et al. 2011; Midtburst et al., 
2018). I döendefasen tillbringar personal mer tid hos den personer med demenssjukdom och de 
uppgav sig lägga större fokus på de närstående, personalen upplevde att det bidrog till större 
tillfredställelse och tacksamhet från de närstående (Midtburst et al., 2018). Personal upplevde att 
det fanns ett behov av utbildning till närstående och allmänheten i demenssjukdom, 
döendeprocessen och palliativ vård. Vården upplevdes dra fördel av tät kommunikation, med 
både den personer med demenssjukdom och närstående, i varje steg i omvårdnaden (Hill et al., 
2018). En kontaktsjuksköterska upplevde relationen till den närstående och den personer med 
demenssjukdom som väldigt nära, det beskrevs genom den sorg sjuksköterskan upplevde när den 
personer med demenssjukdom försämrats i sin sjukdom och vidare reflekterar över hur det ska gå 
för den närstående efter dödsfallet (Evans, Harrison-Dening & Read, 2018). Några av 
vårdpersonalen upplevde att det inofficiella stödet mellan kollegor vara tillräckligt för att hantera 
den emotionella bördan det innebär att vårda personer med demenssjukdom i livets slut 
(Livingstone, 2012).  

  

6.2 Vårdpersonalens negativa upplevelser av palliativ vård med den personer med 
demenssjukdom i livets slut 

Vårdpersonalen beskrev sig ha begränsad erfarenhet och kunskap om palliativ vård och inom 
sjukhusvård fick patienter med demenssjukdom sällan palliativ vård, ett stort antal personal 
upplever kunskapen som låg och vid jämförelse mellan personal på boende och hemtjänst- och 
hemsjukvård hade personalen betydligt mindre kunskap i de mindre hemtjänst-/ 
hemsjukvårdsområdena (Lawrence et al., 2011; De Witt Jansen et al., 2017; Chen et al. 2017).  

I tre studier belystes sjukvårdspersonalens svårigheter att tolka patientens signaler (Midtburst et 
al., 2018; Lawrence et al. 2011; De Witt Jansen et al., 2017). Sjukvårdspersonalen upplevde ofta 
att omvårdnadsarbetet med den personer med demenssjukdom i livets slut medförde en känsla av 
att inte nå ända fram. En del av personalen uppgav att de istället blev uppgiftsorinterade och på så 
sätt distanserade sig medan andra fokuserade på den känslomässiga vården (Lawrence et al. 
2011). Personalen tolkade tecken på försämrat hälsotillstånd eller ett steg mot livets slut kunde 
vara upprepade infektioner och viktminskning. Sjuksköterskorna upplevde att patienterna slöt 
läpparna tätt när de erbjöds mat och dryck och även om patienterna inte hade något språk skakade 
de på huvudet och knep ihop munnen (Midtburst et al, 2018). När patientens vårdinriktning var 
palliativ blev omvårdnaden mer personcentrerad enligt sjuksköterskorna (Hill et al., 2018). 
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Beteendeförändringar som aggression, irritabilitet och fysiskt våld var utmaningar i 
omvårdnadsarbetet. Det svåraste upplevelsen var när patienter inte ville ha omvårdnaden och 
särskilt vid personlig hygien. Ibland blev det nästan handgemäng med sparkar och nypningar, 
personalen ömsom hotade och ömsom vädjande. Dessa situationer var återkommande och 
sjuksköterskorna upplevde en förtvivlan då de verkligen ville hjälpa patienterna (Midtburst et al., 
2018).  

Upplevda svårigheter gällande samtal om den annalkande döden rapporteras av vårdpersonal i 
flera studier (Albers, Van der Block & Vander Stichele., 2014; Evans et al. 2018; Hill et al., 
2018; Livingstone et al., 2012; Luckett et al., 2017; Lawrence et al., 2011; Zapponi et al., 2018).  

Riktlinjerna kring när näringstillförsel bör avslutas upplevdes oklara av sjuksköterskorna. Vissa 
av patienterna åt ibland och ibland inte. Det framkom att sjuksköterskorna upplevde osäkerhet på 
när i sjukdomsförloppet vården övergår till palliativ vård, då tydliga riktlinjer saknades. Besluten 
var ofta baserade på sunt förnuft, erfarenhet och bedömning enligt sjuksköterskornas utsago. 
Besluten togs framförallt när den boende slutade äta och dricka, då den personer med 
demenssjukdom var sent i döendefasen (Hill et al., 2018). Även Lawrence et al. (2011) belyser att 
beslut om palliativ vårdinriktning togs när den personer med demenssjukdom var i döendefasen.  

Två studier undersökte hur attityder och samsyn kring palliativ vård för personer med 
demenssjukdom såg ut baserat på tidigare kunskaper, erfarenheter och upplevelser hos deltagarna 
(Nakanishi, Hirooka, Morimoto & Nishida, 2017; Van Riet Paap et al., 2015). Van Riet Paap et 
al. (2015) undersökte när deltagarna bedömde att vården skulle övergå till palliativ vård. 
Deltagarna bestod av medlemmar i det multidisciplinära teamet i vården med demenssjuka, här 
var största delen läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Åsikterna varierade och kunde 
grupperas i tre kategorier som representerade olika attityder hos vårdpersonal gällande palliativ 
vård: (1) palliativ vård börjar tidigt i sjukdomsförloppet, (2) palliativ vård börjar när tecken och 
symtom på svår demens finns, och (3) palliativ vård börjar när botande behandling för sekundära 
sjukdomstillstånd inte längre är möjligt. Skillnader i attityd kunde ses mellan de olika 
professionerna och mellan länder men även på olika boenden i samma land och mellan 
professioner på samma arbetsplats. 

Sjuksköterskor upplevde tidvis emotionell stress i arbetet med personer med demenssjukdom och 
särskilt i döendefasen (Albers et al., 2014; Midtburst et al., 2018; Zapponi et al. 2018; De Witt 
Jansen, 2016). Ibland var det svårt att lindra besvärliga symtom. Flera upplevde att ångest och 
oro var en större utmaning än smärta och vissa av de personerna med demenssjukdom var oroliga 
ända in till slutet. De upplevde det smärtsamt när de inte kunde lindra symtomen (Midtburst et 
al., 2018). Sjuksköterskorna upplevde mer emotionell stress när patienterna fluktuerade i sin 
kognitiva status och tidvis upplevdes som mer adekvata och kunde förklara hur och vad de 
upplevde. En nära relation mellan personal och närstående kunde upplevas som emotionellt tung. 
Kommunikationen med närstående om döden upplevdes vara svårt stressande och emotionellt 
tungt. Det hände ofta att närstående pratade med sjuksköterskor istället för läkare när det gäller 
frågor om livets slut och de upplevde sig inte vara förberedda på dessa samtal (Albers et al., 
2014). Ett etablerat stöd för att bearbeta den upplevda emotionella påfrestningen i arbetet med 
personer med demenssjukdom i livets slut saknades av personalen (Livingstone, 2012).  

När relationen med övriga professioner i teamet inte upplevdes som bra bidrog det till dålig 
kommunikation och otillräcklig rapporteringen mellan läkare och sjuksköterska (De Witt Jansen, 
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2016). Sjuksköterskor upplevde att mindre erfarna kollegor hade svårt att påtala behov av 
smärtlindring för läkaren. Sjuksköterskor upplevde att läkarna borde konsulterat expertis inom 
palliativ vård när de var osäkra (Brorson, 2014).  

Personal på boendet upplevde det vara positivt för personer med demenssjukdom att kvarstanna 
hemma i en lugn och bekant miljö, med människor som de kände runt sig. De kände sig dock inte 
trygga i det och det hände att personer med demenssjukdom, trots att det gick mot de närståendes 
vilja, skickades in då personalen var rädda för att bli anklagade för vanskötsel och till och med 
befarade rättstvister (Livingstone et al., 2012). Om patienterna flyttades från sin ordinarie 
vårdenhet, när de blev somatiskt sämre, riskerade de att dö i förtid enligt sjuksköterskorna. De 
upplevde att de fick strida mot ledningen för att patienterna skulle få fortsätta vårdas på ordinarie 
vårdenhet (Midtburst et al., 2018). 

Personalen upplevde en motvilja att se demenssjukdom som en palliativ sjukdom. Ibland var 
sjuksköterskorna rädda för att ge den förskrivna dosen eftersom de var rädda för biverkningar och 
bli anklagade för att påskynda döende processen. Resultatet av dessa tankar blev att 
sjuksköterskorna försenade de palliativa åtgärderna tills de var säkra på att de var nödvändiga, 
när patienterna hade slutat äta och dricka, medvetandesänkta och sängliggande. Detta medförde 
att en del patienter var obehandlade i sin smärta tills de var döende (Hill et al., 2018). 
Underbemanning, resursbrist och tidspress upplevdes vara de vanligaste hinder för att applicera 
palliativ vård som exempelvis genomförande av temakonferenser (Luckett et al., 2017; Hill et 
al.,2018 & Lawrence et al., 2011). Vårdpersonalen upplevde att läkare hoppade över konferenser 
med anledning av tidsbrist, brist på kunskap eller intresse för palliativ vård (Luckett et al., 2017). 
Det upplevdes vara resurskrävande och tidskrävande att genomföra palliativ vård med patienter 
som hade demenssjukdom. Orsaker kunde vara det kommunikationssvårigheter, 
behovsbedömningar, extra tid att lugna patienterna och förebygga lugnande miljöer. Det var 
personalbrist och det saknades personal för att fylla de psykosociala behoven (Hill et al. 2018). 
De flesta av personalen var inte utbildade i palliativ vård. Den palliativa vården prioriterades inte 
i utbildningssatsningar och underbemanning upplevdes också vara en orsak till att palliativ vård 
inte införs (Zapponi et al. 2018).  

Personalen Midtburst et al. (2018) intervjuar upplevde sig inte ha en bra relation med de 
närstående. De upplevde att närstående och personalen inte var av samma åsikter i vad som var 
bäst för den personer med demenssjukdoms livskvalitet. Närstående upplevdes i vissa fall som 
frustrerade, rädda och arga och att det var svårt att uppnå ett gott samarbete. Det kunde röra sig 
om när patienten inte kunde äta och dricka eller att avstå antibiotikabehandlingar. 

6.3 Vårdpersonalens förbättringsförslag för att öka positiva upplevelser av den 
palliativa vården för personer med demenssjukdom 

Personalen uppgav behovet av upprepade samtal gällande döden med närstående. Upplevelsen 
var att samtalen kunde vara otydliga och det efterfrågades tydlighet i samtalen där det framgick 
att den personer med demenssjukdom faktiskt var döende. Personalen upplevde att de närstående 
inte alltid var medvetna om att den personer med demenssjukdom var i livets slut (Hill et al., 
2018). Vårdpersonalen tyckte att det var svårt att informera den personer med demenssjukdom 
om att det var en palliativ sjukdom. Evans et al. (2018) beforskar hur en kontaktsjuksköterska 
med utbildning inom demenssjukdom upplever att arbeta med validerade mätinstrument 
framtagna för personer med demenssjukdom i livets slut. Sjuksköterskan beskrev användandet av 
strukturerade instrumenten varit till hjälp vid svåra samtal som att fråga om läkaren tagit upp 
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ämnet 0-HLR beslut med den personer med demenssjukdom och närstående. Vårdpersonalen 
upplevde att det är viktigt att den demenssjuke får ha en närstående vid sin sida i livets slut 
(Lawrence et al. 2011). 

I en studie upplevde undersköterskor att det krävdes ständig fortbildning för att tillmötesgå 
kraven på undersköterskans roll och kunna tillhandahålla god kvalité på omvårdnaden (De Witt 
Jansen et al., 2016). Professionsanpassad utbildning efterfrågas då deltagarna poängterar att de 
olika professionerna har olika roller i den palliativa vården. Deras upplevelse var att 
kommunikation med andra professioner samt närstående kan främja ett palliativt förhållningssätt 
i vården (Zapponi et al. 2018).  

Interaktiva utbildningar nämns i två av studierna. (De Witt Jansen et al., 2016; Lawrence, 2011). 
På vissa vårdboenden tyckte sjuksköterskorna att ett interaktivt utbildningsprogram, Gold 
standards framework, hjälpte till i den palliativa vården, medan på andra vårdhem upplevdes det 
inte fungera och var för kostsamt (Lawrence et al. 2011). Undersköterskorna upplevde ett behov 
av utbildning i symtomskattningsinstrument, såsom Abbey Pain Scale, och att lära sig tolka 
verbala och icke verbala kännetecken på smärta (De Witt Jansen et al., 2016).  

7 DISKUSSION 
7.1 Metoddiskussion 

Intentionen med den här Litteraturöversikten var att belysa vårdpersonalens upplevelser av 
palliativ vård till personer med Demenssjukdom i livets slut. Valet av litteraturöversikt var för att 
kunna sammanställa tidigare forskning och kunna se det aktuella kunskapsläget enligt Forsberg 
och Wengström (2016) och att få ny kunskap, genom att utgå från redan befintlig forskning i 
enlighet med Polit och Beck (2017). I början av arbetet med litteraturöversikten gjordes en bred 
sökning i tre olika databaser Pubmed, Cinahl och PsykInfo, för att få en så omfångsrik bild av 
materialet som möjligt. Artiklar och abstracts lästes enligt Kristensson (2017). Flera sökningar 
gjordes och resultatet blev påvert, till slut valde författarna att ta hjälp av Sophiahemmets 
högskolas bibliotekarie, för att hitta fler relevanta sökord och för att få fler relevanta artiklar, 
vilket kan ses som en styrka i litteraturöversikten enligt Forsberg och Wengström (2016). 
Sökningarna fortsatte i enlighet med Kristensson (2017) och utökades ytterligare med flera 
yrkeskategorier. Detta kan ses både som en styrka och svaghet. Styrkan är att det behövdes 
relevanta artiklar och det gjorde att yrkeskategorierna vidgades, svaghet med utökningen kan vara 
att specifikt sjuksköterskeperspektiv försvann. Vårdkontextet utvidgades och innehöll vård- och 
omsorgsboende, sjukhus och akutsjukvård och vård i hemmet, detta kan ses som en styrka då 
flera olika perspektiv belyses. Begreppet livets slut breddades tidsspannet från sista 
levnadsveckan som var ursprungliga syftet till sista sex månaderna då det framgick svårigheter att 
fastställa när personer med demenssjukdom var i livets slut (Mitchell et al., 2004; Mitchell, Kiely 
& Hamel, 2004). Tidsspannet breddades för att inte gå miste om artiklar som bidrar till ett mer 
omfattande underlag för översikten. Flera olika kulturella kontexter har använts såsom Belgien, 
Taiwan, Kanada, Nederländerna, Storbritannien, USA, Australien, Italien, Japan, Norge och 
Sverige. Alla dessa länder har framstående forskare och ständigt pågående forskning, vilket ger 
styrka och trovärdighet för litteraturöversikten. En svaghet med litteraturöversikten kan vara att 
författarna inte har forsknings vana och själva valde ut och bedömde artiklar och den begränsade 
tiden för litteraturöversikten menar Forsberg och Wengström (2016).  
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Vi urvalet av artiklar begränsades litteraturöversikten av exklusionskriterier och 
inklusionskriterier (Kristensson, 2017; Polit och Beck, 2017). För att problemformuleringen och 
syftet med litteraturöversikten skulle ses ur olika utgångspunkter används både kvalitativa och 
kvantitativa artiklar, detta är en styrka i litteraturöversikten (Forsberg & Wengström, 2016). 
Endast originalartiklar med primärkällor inkluderades, vilket kan ses som en styrka i 
litteraturstudien (Kristensson, 2017; Polit och Beck, 2017). I enlighet med Forsberg och 
Wengström (2016) valdes artiklar som fått tillstånd från etisk kommitté. En tidsgräns för 
publicering av forskningsartiklar sattes från 2009, för att få så aktuella forskningsresultat som 
speglar kunskapsläget som möjligt. Inklusionskriterierna stärker litteraturöversiktens 
trovärdighet.  Den språkliga aspekten beaktades genom att svenska- och engelskspråkiga artiklar 
valdes, artiklar på andra språk exkluderades, då de kunde vara svårtolkad för författarna, detta 
kan ge litteraturöversikten en svaghet, då det kan finnas relevanta artiklar på andra språk och att 
det finns en risk för feltolkningar och språkförbristningar av engelskspråkiga artiklar menar Polit 
och Beck (2017). För att minska risken användes digitala hjälpmedel och lexikon. Artiklar som 
hade närstående och patientperspektiv exkluderades då det inte svarade mot syftet. När både 
närståendeperspektiv och personalperspektiv belystes i artiklar analyserades enbart den del som 
berörde personalens upplevelser. Artiklar exkluderades som inte tog etiskt ställningstagande till 
så att deltagarna/ informanterna blev på något sätt blev utnyttjade, sårade eller skadade på något 
sätt (Sandman & Kjellström, 2018).  

Kristensson (2017) menar att datainsamlingen och att sökningen av relevanta artiklar är viktig för 
den fortsatta dataanalysen och resultatet. Sökorden identifierades utifrån problemformulering och 
syfte. Sökorden användes med booleska termen AND för att hitta referenser som innehåller flera 
sökord. Termen AND användes i syfte att smalna av sökningen så att ett mera begränsat och 
träffsäkert resultat visades (Forsberg & Wengström, 2016). Författarna valde först enskilt att söka 
i vissa sökmotorer och därefter skifta sökmotorer och sen diskutera och jämföra resultaten. I 
PubMed användes MeSH-termer, Medical Subject Heading och fritext. Sökningen gjordes i tre 
block som sedan kombinerades. Sökorden i första blocket var Hospice, Palliative care and 
Hospice care Nursing, Palliative Care, Hospice Care, End of life care eller Terminally Ill. Sedan 
cognitive disorders eller dementia. Tredje blocket var Attitudes health personnel, experiences 
eller attitudes. I Den sista PubMed sökningen efter breddningen av yrkeskategorier och 
vårdkontext, resulterade i att flertalet av de valda artiklarna till litteraturöversikten kom fram. 
Flera sökningar gjordes i Cinahl med olika sökningar, som inte gav något resultat, till slut 
användes Cinahl headings som sökord Dementia och Hospice och Attitudes eller experiences 
med begränsningarna 10 år, engelsk och vetenskapligt granskad och fyra av de valda artiklarna 
visade sig. I databasen PsycInfo gjordes flera sökningar som inte gav något resultat endast 
med fri text ord Dementia and palliative care and Experiences och en artikel av de valda visade 
sig. 

En kvalitetsgranskning gjordes av artiklarna utifrån Sophiahemmet Högskolas 
bedömningsunderlag. Kvalitetsgranskningen gjordes först enskilt, sen tillsammans för att 
granskningen skulle jämföras och diskuteras för att nå enighet. Kvalitetsgranskningen ökar 
litteraturöversiktens trovärdighet enligt Forsberg och Wengström (2016). 

Analysen gjordes utifrån Kristensson, 2017 som menar att en integrerad analys innebär en 
sammanställning av litteraturstudien. I det första steget innebar det en genomläsning av utvalda 
artiklarnas resultat enskilt, för att se om det fanns några övergripande likheter eller skillnader i 
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resultaten. Det resulterade i flera olika likheter. Därefter diskuterades likheterna och skillnaderna 
tillsammans.  Därefter skapades ett gemensamt dokument där vi gemensamt identifierade olika 
stycken eller kategorier som sammanfattade resultatet i de olika artiklarna som relaterar till 
varandra. Detta kan enligt Kristensson (2017) ses som en styrka och stärka litteraturöversiktens 
trovärdighet då det ökar förståelsen av resultatet och minskar risken för feltolkningar. I det tredje 
steget sammanställdes resultaten under de tre olika kategorierna vårdpersonalens positiva 
upplevelser av palliativ vård för personer med demenssjukdom i livets slut, vårdpersonalens 
negativa upplevelser av palliativ vård med den personer med demenssjukdom i livets slut och 
vårdpersonalens förbättringsförslag för att öka positiva upplevelser av den palliativa vården för 
personer med demenssjukdom, kategorierna redovisades i en tabell, tabell 2, i löpande text och 
sen sammanställdes resultatet integrerat i löpande text under respektive kategori (Kristensson, 
2017). 

7.2 Resultatdiskussion 
Syftet med den här studien var att belysa vårdpersonalens upplevelser av palliativ vård för 
personer med demenssjukdom i livets slut. Vid granskning och sammanställning av artiklarnas 
resultat framkom tre kategorier: Vårdpersonalens positiva upplevelser av palliativ vård för 
patienter med demenssjukdom i livets slut, vårdpersonalens negativa upplevelser av palliativ vård 
för personer med demenssjukdom i livets slut och vårdpersonalens förbättringsförslag för att öka 
positiva upplevelser av den palliativa vården för personer med demenssjukdom. 

I resultatet framkommer det att vårdpersonalen har begränsad erfarenhet och kunskap om 
palliativ vård för personer med demenssjukdom. Avsaknad av kunskap i omvårdnad av patienter 
med demenssjukdom i livets slutskede ledde till brister i personlig omvårdnad och hygien men 
också omvårdnaden som kunde förebygga smärta och andra besvärliga symtom. Patienter med 
demenssjukdom uppmättes ha betydligt högre livskvalitet om personalen hade mer kunskap. När 
personalens kunskaper var större sågs ett samband med positiv attityd till den palliativa vården. 
Forskning har visat på brister i grundläggande kunskaper i demens hos upp till hälften av 
vårdpersonal, sjuksköterskor och undersköterskor. Med det menas att vårdpersonalen inte vet att 
demenssjukdom är en obotlig sjukdom (Robinson et al. 2014). Det kan vara en bidragande orsak 
till vårdpersonalens negativa attityd till palliativ vård för personer med demenssjukdom. 

Resultatet belyser upplevda svårigheter för vårdpersonalen att tolka patienternas signaler vid 
livets slut och att beteendeförändringar som aggression, irritabilitet och fysiskt våld var 
utmaningar i omvårdnadsarbetet. En upplevelse av frustration uppgavs vara när patienter inte 
ville ha omvårdnaden och särskilt vid personlig hygien. Ibland blev det nästan handgemäng med 
sparkar och nypningar, personalen ömsom hotade och ömsom vädjande. Dessa situationer var 
återkommande och sjuksköterskorna upplevde en förtvivlan då de verkligen ville hjälpa 
patienterna. I BPSD- registret (2020) framhålls vikten av att ha kunskap och erfarenhet om den 
personer med demenssjukdom patientens levnadsberättelse, för att kunna ge god personcentrerad 
vård. Sutin, Yannick, Luchetti och Terracciiano (2018) visar i sin studie att när vårdpersonalen ha 
kännedom om tidigare personlighetsdrag hos personen med demenssjukdom kan det hjälpa till att 
identifiera en större risk för besvärande BPSD. Information om detta medför att vårdpersonalens 
interventioner skräddarsys för individens personlighet och då kan minska förekomsten och 
bördan av beteendemässiga och psykiska symtom. Vanliga symtom i livets slut, såsom smärta, 
kan ta sig uttryck i ett agiterat beteendemönster. Redan 2011 märkte Husebo, Ballard, Sandvik, 
Nilsen och Aarsland (2011) en förbättrad livskvalitet för personer med demenssjukdom när ett 
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systematiskt tillvägagångssätt med symtomlindring tillämpades i form av minskat agiterat 
beteendemönster. Symtomlindring är en av hörnstenarna i den palliativa vården och att arbeta 
utefter den palliativa vårdfilosofin med symtomlindring kan ha en positiv inverkan på agitation 
hos personer med demenssjukdom. Det kan underlätta för vårdpersonalen att vårda och tolka 
beteendemönster vilket bidrar till en mer positiv upplevelse av palliativ vård för personer med 
demenssjukdom för vårdpersonalen.   

Resultatet visar också att vårdpersonalen upplevde svårigheter i att tala om döden med dels 
närstående, dels med patienter. Vårdpersonalen upplevde det som svårt och de påverkas 
emotionellt. Det medförde att vårdpersonalen undvek att möta behovet av samtal med patienter 
och närstående. Fler studier har belyst känslomässig avskärmning hos vårdpersonalen. 
Undanträngda känslor kan leda till att vårdpersonalen inte trivs på sin arbetsplats och i förlängningen 
kan det leda till sjukskrivningar. (Schreuder et al., 2010; Schreuder et al., 2011). En studie som 
Penders, Albers, Deliens, Vander Stichele och Van der Block (2015) gjorde visade att nästan 20 
procent av närstående till personer med demenssjukdom inte varit medvetna om att personen med 
demenssjukdom varit i döendefasen. Enligt Jett (2012) beskrivs att god kommunikation med dels 
patienten dels den närstående var avgörande, för att uppnå god livskvalité för patienten. En öppen 
dialog skapar en god relation, vilket bidrar till större förståelse och lyhördhet i de svåra samtalen 
om döendet. God kommunikation är en av de fyra palliativa hörnstenarna. Omedvetenhet eller en 
upplevelse av att fått bristande information eller kommunikation från vårdpersonalen kan bottna i 
en rädsla hos närstående att dels inse att deras anhörig med demenssjukdom är svårt sjuk och 
döende, men det kan också vara ett uttryck för sorg. Detta föranleder mycket tankar till 
vårdpersonalens behov av handledning och kunskap, inte bara om demenssjukdom och palliativ 
vård, utan också om människors olika reaktioner vid död och sorg. Den här studien ger oss också 
anledning att också se att närstående är i behov av utbildning, stöd och eventuellt stöd i grupper 
(Socialstyrelsen, 2017 b).  

Resultatet visade att när vårdpersonal kände till patientens livshistoria kunde de tillgodose 
patientens behov genom exempelvis spela den musik patienten gillade eller ge en 
smakupplevelse. Personal på boendet i en studie uppgav det vara positivt för den personer med 
demenssjukdom patienten att kvarstanna hemma i en lugn och bekant miljö, med människor som 
de kände runt sig i livets slut.  Personer med demenssjukdom och deras närstående behöver 
berätta om personens livshistoria för att vårdpersonalen ska kunna få en förståelse för hur 
personen med demenssjukdom fungerar i olika situationer, som underlag för 
omvårdnadspersonalen i sitt personcentrerade omvårdnadsarbete enligt Socialstyrelsen (2017 b). 

Resultatet berör även värdet av brytpunktssamtalet som en viktig del av kommunikationen. I 
studien framkom det att vårdpersonalen uppgav samtalet som en viktig del i den palliativa 
vården. Det rådde dock delade meningar om när i sjukdomsstadiet det ska äga rum. Harris (2007) 
menar att brytpunktsamtal inte är ett enda samtal utan flera samtal för att närstående och 
patienten har möjlighet att se över vad som är värdefullt sista tiden i livet. En annan del av 
resultatet visar att vårdpersonalen upplevde brister i kommunikationen och det medförde att 
närstående inte alltid var medvetna om att personen med demenssjukdom var i livets slut, andra 
studier som bekräftar detta är Sampson et al. (2008) och Reinhardt, Chichin, Posner och 
Kassabian (2014) som belyser att närstående är oförberedda att samtala och att även föra sin 
närståendes önskan och vilja. Därför är det viktigt att vårdpersonalen för en kontinuerlig 
kommunikation med närstående så de lättare kan ta till sig informationen och kan vänja sig vid 
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det som är svårt att hantera vid livets slut. Närstående blev rädda att deras nära och kära skulle 
känna sig hungriga och törstiga och krävde att de skulle få dropp och sondnäring. Närstående 
kunde komma till vårdenheten och förvänta sig förbättring, men personalen såg försämringarna 
såsom ökad smärta och patienterna hade svårt att få i sig mat. Sjuksköterskorna spelade en stor 
roll i att uppmuntra närstående att komma på besök, vilket kunde vara en god symtomlindring vid 
exempelvis oro.  

När de olika professionerna i teamet upplevde sig ha en god relation lyssnade de på varandra till 
större utsträckning. I resultatet framkommer att en god relation mellan vårdpersonal är viktigt för 
en god omvårdnad av personer med demenssjukdom. När relationen med övriga professioner i 
teamet inte upplevdes som bra bidrog det till dålig kommunikation och försämrad smärtlindring 
av patienterna, en studie som stärker detta är Carter, Van der Steen, Galway och Brazil (2015) 
som menar att det blir sämre vård för personer med demenssjukdom när personalen inte upplever 
att de känner att de får stöd av kollegor i teamet. 

Palliativa temakonferenser påverkade vården av patienter med demenssjukdom genom att 
möjliggöra vårdplanering tidigare i sjukdomsförloppet, vilket medförde att närstående fick tid att 
ta till sig information, reflektera över vad deras närstående skulle ha önskat och diskutera med 
andra mellan konferenserna, och därmed ha ett större engagemang i beslutsfattningen. Det stärks 
av forskning som visar på positiv effekt på livskvaliteten för personer med demenssjukdom när 
ansvarig läkare tillsammans med patient, familj och vårdpersonal tillsammans i teamet tidigt 
utforma en vårdplan, även informera och kommunicera vanliga symtom i teamet och vara 
beredda att hantera symtom i livets slut vid demens, inklusive smärta och delirium (Merel, 
DeMers & Vig, 2014). Det råder skilda åsikter inom teamen och även inom professionerna 
gällande när i sjukdomsförloppet palliativ vård är gynnsamt för den personer med 
demenssjukdom patienten enligt en studie utförd av Van Riet Paap et al. (2015). Resultatet visade 
att det fanns delade meningar om när den palliativa fasen inträdde. En internationell studie visar 
att det även finns olika uppfattningar bland vårdpersonal i när en person med demens övergår till 
palliativ fas. Det visade sig att det inte bara fanns skillnader mellan länder utan också inom 
länder. Som tidigare beskrivet samlade Van der Steen (2014) in data som skulle definiera optimal 
vård för personer med demenssjukdom. Personcentrerad vård, kommunikation och delat 
beslutsfattande, optimal behandling av symtom och välbefinnande, vårdplanering med mål, 
vårdmiljön, kontinuitet i vården, psykosocialt och andligt stöd, omsorg om de närstående och 
engagemang, utbildning av hälso-och sjukvårdsteamet och samhälleliga frågor och etiska frågor. 
Gällande frågeställningen när det palliativa förhållningssättet implementeras kunde skillnader i 
attityd och upplevelse ses mellan de olika professionerna och mellan länder, även på olika 
boenden i samma land och mellan professioner på samma arbetsplats. Riktlinjer saknades. 
Besluten var ofta baserade på sunt förnuft, erfarenhet och bedömning enligt sjuksköterskornas 
utsago. Besluten togs framförallt när den boende slutade äta och dricka, då var personen med 
demenssjukdom redan sent i döendefasen. Oklarheter i när den personer med demenssjukdom var 
i en palliativ fas medförde att sjuksköterskorna försenade de palliativa åtgärderna tills de var 
säkra på att de var nödvändiga, när patienterna hade slutat äta och dricka, medvetandesänkta och 
sängliggande. Det medförde att en del patienter var obehandlade i sin smärta tills de var döende. 
Underbemanning, resursbrist och tidspress var de mest rapporterade hinder för att applicera 
palliativ vård som exempelvis genomförande av temakonferenser. Det uppgavs vara 
resurskrävande och tidskrävande att genomföra palliativ vård med patienter med demenssjukdom. 
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Det upplevdes vara kommunikationssvårigheter, behovsbedömningar, extra tid att lugna 
patienterna och förebygga lugnande miljöer som låg till grund för det.  

Planering tidigt i sjukdomsförloppet kunde leda till förtvivlan men gavs informationen för sent i 
sjukdomen kunde personen sakna beslutskapacitet. Kompetens och förtroende för den kunskap 
vårdpersonalen hade ansågs vara avgörande för att ta svåra beslut såsom att sluta med aktiv 
behandling. Riktlinjer och vårdplaner hade en positiv inverkan på den palliativa vården för den 
personer med demenssjukdom enligt vårdpersonalen. När vårdinriktningen var palliativ blev 
omvårdnaden mer personcentrerad enligt sjuksköterskorna. För att identifiera när i 
sjukdomsförloppet implementering av palliativ vård skulle göras upplevdes ett strukturerat 
arbetssätt, som tydliga rutiner och riktlinjer, vara gott stöd. NICE (2018) har publicerat riktlinjer 
som behandlar när personer med demenssjukdom är i livets slut, som vårdpersonalen kan stötta 
sig på för att uppnå större livskvalitet för personer med demenssjukdom. 

Professionsanpassad utbildning efterfrågas då deltagarna poängterar att de olika professionerna 
har olika roller i den palliativa vården. De belyser även att kommunikation med andra 
professioner samt närstående kan främja ett palliativt förhållningssätt i vården. Det fanns andra 
interaktiva utbildningar om demenssjukdom och läkemedel. Där kunde sjuksköterskorna 
diskutera i grupp olika patientfall och få strukturerad didaktisk utbildning. Detta gav också ett 
kunskapsutbyte mellan sjuksköterskorna. För sjuksköterskor inom akutsjukvården fanns det 
begränsade utbildningsmöjligheter på grund av sjukdom, tung arbetsbelastning personalbrist, 
tidsbrist och finansiell brist. Detta resulterade att en del av personalen inte fått någon utbildning 
alls om demenssjukdom och smärtbehandling. Bolt et al. (2019) har gjort en sammanställning av 
forskning, även där lyfts efterfrågan av utbildning i palliativ vård för personer med 
demenssjukdom fram av vårdpersonalen. Områden som specifikt belyses som även framkommit i 
resultatet är att känna igen och hantera palliativa vårdbehov för att ge den sjuka livskvalitet. 
Personalen önskade större kunskaper i att tolka verbal och icke verbal kommunikation såsom 
olika beteenden hos personer med demenssjukdom i livets slut. En upplevelse som 
vårdpersonalen belyste var att de saknade kunskap om såväl demenssjukdom som palliativ vård 
och att de var i behov av handledning och utbildning. I Sverige var samhällskostnaderna för 
demens år 2012, nästan 63 miljarder SEK. Den dyraste kostnaden var för inneliggande vård: 
cirka 60 procent av kostnaderna (Wimo et al., 2016). Enligt de rekommendationer som 
socialstyrelsen (2017 b) har gjort kommer samhällskostnaderna prioritera dagverksamhet som är 
anpassad för personer med demenssjukdom och en satsning på kompetensutveckling och 
handledning dels inom socialtjänsten dels inom hälso-och sjukvården. Tillsammans omfattar 
kostnaderna för dessa åtgärder 780–920 miljoner.  

Murphy et al. (2016) menar att knapphändig forskning har bedrivits gällande demens och 
palliativ vård innan år 2016 men intresset har väckts och mer forskning bedrivs nu än tidigare, det 
leder till en klarare bild av hur den palliativa vården påverkar personer med demenssjukdoms 
livskvalitet. Vårdpersonalen är nyckelpersoner i vardagen för personer med demenssjukdom så 
deras upplevelse och attityd till den palliativa vården är av stort intresse då resultatet visar positiv 
påverkan på livskvaliteten för personer med demenssjukdom när vårdpersonalen har en positiv 
attityd och upplevelse till den palliativa vården. 



21 
 

8 SLUTSATS 
Palliativ vård vid demenssjukdom bidrar till ökad livskvalitet för patienten som befinner sig i 
livets slut och dennes närstående. Vårdpersonalen upplever sig inte ha tillräckligt med kunskap 
när det gäller demenssjukdom eller palliativ vård. Vårdpersonalen framhäver upplevda 
svårigheter att kommunicera med, eller tolka beteenden personer med demenssjukdom i livets 
slut uppvisar, vilket kan medföra bristande symtomlindring. Det framkom att det råder skilda 
meningar gällande när i sjukdomsstadiet den palliativa vården ska appliceras. Vårdpersonalen 
saknar tydliga riktlinjer, oenigheter påvisades mellan olika yrkeskategorier, olika boendeformer 
och det skiljer sig även i uppfattningen hos vårdpersonal i olika länder. Vårdpersonalen upplever 
relation och kommunikation med närstående vara en viktig del som påverkar personer med 
demenssjukdoms livskvalitet. Vårdpersonalen upplevde brister i kommunikation med närstående 
gällande vilket skede personen med demenssjukdom befann sig i, vilket medförde oro hos 
närstående gällande exempelvis näring. Vårdpersonalen upplever en god teamsamverkan med 
teamkonferenser som en positiv faktor i vården med personer med demenssjukdom och leder till 
möjlighet till ökat välbefinnande för patienten. Författarna till denna litteraturöversikt anser att 
med hjälp av väl förankrade riktlinjer, ett arbetssätt där den palliativa vården bedrivs efter den 
palliativa vårdens fyra hörnstenar och utbildning i palliativ vård vid demenssjukdom skulle kunna 
innebära positiv inverkan på livskvaliteten för personer med demenssjukdom i livets slut. Vidare 
forskning i form av systematisk litteraturstudie och empiriska studier behövs då den här 
litteraturöversikten behandlat femton artiklar och ett större underlag behövs för att slutsatsen ska 
vara mer än en fingervisning.  
 

9 KLINISK TILLÄMPARHET 
I den här litteraturöversikten har vårdpersonalens efterfrågan av kunskap och utbildning i 
palliativ vård för personer med demenssjukdom i livets slut framkommit. Även ett strukturerat 
arbetssätt efter riktlinjer upplevdes som fördelaktigt av vårdpersonalen. Att arbeta efter den 
palliativa vårdens fyra hörnstenar: kommunikation, teamsamverkan, symtomlindring och stöd till 
närstående som alla belysts av vårdpersonalen i artiklarna som granskats i översikten bidrar till 
ökad livskvalitet för den personer med demenssjukdom i livets slutskede. 
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Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 
kvalitativmetodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 
* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet 

Bilaga A, MALL FÖR KVALITETSGRANSKNING 
 I = Hög kvalitet II = 

Medel 
III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 
studie/Randomised controlled trial (RCT) 
är prospektiv och innebär jämförelse 
mellan en kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt stort 
för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 
metoder. 

 
 
 

* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller för 
många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 
Bristfälligt antal deltagare, otillräckligt beskrivet eller 
stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 
controlled trial (CCT) är prospektiv och 
innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 
och en eller flera experimentgrupper. Är 
inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material och metoder 
inklusive behandlingsteknik. Antalet deltagare 
tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 

 
 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt 
beskriven, brister i genomförande och tveksamma 
statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 
men utan relevant och samtida 
kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 
* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt 
beskriven, brister i genomförande och tveksamma 
statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 
historiskt material som relateras till något 
som redan har inträffat, exempelvis 
journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. Väl planerad och väl genomförd 
studie med adekvat beskrivning av protokoll, material 
och metoder.  

 
* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt 
beskriven, brister i genomförande och tveksamma 
statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 
undersökning där avsikten är att studera 
fenomen eller tolka mening, upplevelser 
och erfarenheter utifrån de utforskades 
perspektiv. Avsikten kan också vara att 
utveckla begrepp och begreppsmässiga 
strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 
Välbeskriven urvalsprocess, datainsamlingsmetod, 
transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 
tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen 
mellan data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 
 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen 
är otillräckligt beskriven. Metod/analys otillräckligt 
beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 



 
 

 
 

Bilaga B ARTIKELMATRIS     
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet
/Typ 

Albers, Van den 
Block, & Vander 
Stichele. 
2014 
Belgien  

The burden of caring for 
people with dementia at 
the end of life in nursing 
homes: A postdeath 
study among 
nursing staff.  

Syftet var att 
undersöka hur 
ofta 
vårdpersonal 
upplever att ta 
hand om 
personer med 
demenssjukdo
m på 
vårdboenden 
med demens i 
slutet av livet 
som en 
emotionell och 
/ eller fysisk 
börda, och att 
identifiera 
tillhörande 
faktorer 

Enkäter skickades ut 
till sjuksköterskor 
som vårdat patienter 
med demenssjukdom 
efter dödsfallet. 
Vårdboenden valdes 
ut genom 
slumpmässig 
klustersampling 

N=69 (65) I 37% respektive 32% av fallen rapporterade 
sjuksköterskan att de upplevde sig ha en hög 
emotionell och fysisk börda. I fall där den personer 
med demenssjukdom haft kapacitet att ta 
medicinskt beslut under den sista veckan av livet 
och där sjuksköterskan hade pratat med en släkting 
om önskemål om medicinsk behandling 
livsbehandlingar, de var mer benägna att rapportera 
en känslomässig börda. En fysisk börda 
rapporterades till större utsträckning av personalen 
när den personer med demenssjukdom hade 
trycksår eller lunginflammation. 

P I 

Brorson, Plymoth, 
Örmon, & 
Bolmsjö.  
2014 
Sverige  

Pain relief at the end of 
life: Nurses' experiences 
regarding end-of-life 
pain relief in patients 
with dementia. 

Studien syftade 
till att beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter 
avseende 
smärtlindring i 
slutet av livet 
hos patienter 
med demens. 

En kvalitativ studie 
med explorativ 
ansats utfördes på en 
neuropsykiatrisk 
avdelning på ett 
sjukhus. Urvalet var 
strategiskt, 
sjuksköterskor 
arbetande på en 

N=7(2) Sjuksköterskor upplevde svårigheter, såsom känsla 
av maktlöshet på grund av svårigheter att få 
tillräckliga ordinationer på smärtstillande 
läkemedel, etiska dilemma, känsla av otillräcklighet 
eftersom analgetika inte hade den önskade effekten 
och en känsla av att inte kunna skapa ett förtroende 
hos patienten. Faktorer, inklusive kunskap om 
patienten, yrkeserfarenhet, användning av 
smärtbedömningsverktyg, interpersonliga relationer 

(K)II 



 
 

 
 

utvald avdelning 
med erfarenhet av 
smärtlindring i livets 
slut. 
Semistrukturerade 
intervjuer 
genomfördes och en 
kvalitativ 
innehållsanalys 
utfördes.  

och interprofessionellt samarbete, fungerade som 
resurser och möjliggjorde smärtlindring i livets slut.  

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod  Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet
/Typ 

Chen, Lin, Hu, 
Chuang, Long, 
Chang & Liu 
2018 
Taiwan  

Palliative care for 
advanced dementia: 
Knowledge 
and attitudes of long‐
term care staff.  

Syftet var att 
undersöka 
kunskapen om 
och attityderna 
till palliativ 
vård för 
avancerad 
demenssjukdo
m och möjliga 
samband med 
demografi 
bland 
vårdpersonal, 
inklusive 
sjuksköterskor 
och 
underskötersko
r, på 
vårdboende. 

Deskriptiv 
tvärsnittsstudie. 
Sjuksköterskor (n = 
125) och 
Undersköterskor (n 
= 175) som arbetade 
i vårdboende i 
Taiwan. 
Frågeformuläret för 
palliativ vård och för 
avancerad 
demenssjukdom. 
Beskrivande statistik 
och multipel 
regression användes 
för dataanalys. 

N=300 (-) Sjuksköterskorna och undersköterskorna hade 
måttliga medelvärden 
både gällande kunskap och attityder till palliativ 
vård för avancerad demenssjukdom. Vårdpersonal 
som var sjuksköterskor med mer 
arbetslivserfarenhet och de som hade fått palliativ 
vård och hospice-utbildning hade större kunskap 
om palliativ vård. Vårdpersonal som hade fått 
utbildning i demenssjukdom och som hade arbetat 
på vårdboende hade högre nivåer av positiva 
attityder till palliativ vård. 

P II 



 
 

 
 

De Witt Jansen, 
Brazil, Passmore, 
Buchanan, 
Maxwell, 
McIlfactrick, 
Morgan, Watson 
& Parsons. 
2017 
Storbritannien   

Exploring healthcare 
assistants' role and 
experience in pain 
assessment and 
management for people 
with advanced dementia 
towards the end of life: 
A qualitative study. 

Studien syftade 
till att 
undersöka roll, 
perspektiv och 
erfarenheter 
hos 
underskötersko
r vid 
smärtskattning 
och bemötande 
av patienter 
med 
demenssjukdo
m.  

Undersköterskor och 
vårdbiträden på 
boenden och 
avdelningar på 
sjukhus som vårdade 
personer 
demenssjukdom som 
närmade sig livets 
slut intervjuades. 
Tematisk analys. 
Intervjuarna 
transkriberade 
materialet, kodades 
och grupperades. 
Därefter diskuterade 
forskarna fram 
fynden i mötes 
forum. 

N=14 (-) Tre viktiga teman framkom: igenkänna smärta, 
rapportera smärta och inskolning. Deltagarna 
uppgav att de ofta var de första som märkte 
uppenbara orsaker till smärta och upptäckte 
förändringar hos patienten som betydde dolda 
orsaker till smärta. Patientkännedom gjorde det 
möjligt för deltagarna att observera 
beteendemässiga och icke-verbala indikatorer på 
smärta och skilja dessa från icke-smärtrelaterat 
beteende. Smärtrapportering påverkades starkt av 
relationer med sjuksköterskor och läkare och i 
vilken utsträckning deltagarna kände sig värderade i 
sin roll. Positiva relationer resulterade i omfattande 
smärtrapporter; negativa relationer ledde till 
undermålig eller tvetydig rapportering. Deltagarna 
betonade en önskan om vidareutbildning och 
utbildning, inklusive i användning och rapportering 
av validerade smärtverktyg. 

(K)I 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet
/Typ 

De Witt Jansen, 
Brazil, Passmore, 
Buchanan, 
Maxwell, 
McIlfactrick, 
Morgan, Watson 
& Parsons. 
2016 
Storbritannien  
 
 

Nurses' experiences of 
pain management for 
people with advanced 
dementia approaching 
the end of life: A 
qualitative study. 

Att utforska 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
smärtbehandlin
g för personer 
med avancerad 
demenssjukdo
m under den 
sista månaden 
av livet. För att 
identifiera vart 

Sjuksköterskor som 
tog hand om 
personer som dör 
med avancerad 
demenssjukdom 
rekryterades från tio 
vårdhem, tre sjukhus 
och två akuta 
sjukhus i en region i 
Storbritannien. 
Intervjuer 

N=24 Tre teman identifierades: utmaningar i 
administreringen av smärtlindring, relationen 
mellan sjuksköterska och läkare och interaktiv 
inlärning och praktikutveckling. Patientrelaterade 
utmaningar för smärtbehandling var universella i 
alla vårdinrättningar; sjuksköterske- och 
organisationsrelaterade barriärer skilde sig åt 
mellan inställningarna. Ett behov av interaktiv 
inlärning och praktikutveckling, särskilt inom 
farmakologi, identifierades. 

(K)I 



 
 

 
 

  stöd behöver 
läggas för att 
optimera 
vården. 

genomfördes mellan 
juni 2014 – 
september 2015. 
Semi-strukturerade 
intervjuer 
genomfördes. De 
spelades in och 
transkriberades. 
Deskriptiva koder 
diskuterades fram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet
/Typ 

Evans, Harrison-
Dening & Read. 
2018 
Storbritannien  

Towards the end of life: 
An in-depth exploration 
of the role of Admiral 
Nursing in dementia care 
(Innovative practice). 

Den lilla 
djupgående 
studie som 
rapporterades 
här syftade till 
att lägga till en 
ytterst 
begränsad 
formell 
evidensbas för 
effektiviteten i 
denna strategi 
(specialistutbild
ad 
kontaktsjuksköt
erska) och att 
utveckla en 
större förståelse 
för kunskaps-

Forskningen antog 
en mixad metod för 
att utvärdera en 
prospektiv, 
longitudinell, 
gemenskapsbaserad 
pilotstudie, kohort 
som genomfördes i 
West Midlands 
under en 18-
månadersperiod. 
Urvalet var 
specialistsjuksköters
ka och patienter med 
uppskattad 6–12 
mån överlevnad med 
demenssjukdom. 
Mätinstrument som 
ingick var NPI-Q, 

Demenssj
ukskötersk
or/Kontakt
sjuksköter
skor. 
N=1(-) 
 

Boende 
N=4(-)  

Analys av de reflekterande dagböckerna från 
demenssjuksköterskan presenteras i tre 
huvudteman: Användandet av validerade 
mätinstrument. Sjuksköterskan utelämnade vissa 
delar ur mätinstrumenten med anledning av oro för 
att göra patient och närstående ledsna då formuläret 
behandlade döendet och bedömde delar av 
mätinstrumenten inte passade syftet. Sjuksköterskan 
upplevde dock instrumenten var betydande för att få 
en struktur och hjälp med svåra samtal som 0-HLR 
beslut. Närståendes erfarenheter och sorg över att 
förlora sin demenssjuke närstående betonades av 
sjuksköterskan. Tredje temat som framkom var 
effekten av att utföra rollen som 
kontaktsjuksköterska. Sjuksköterskan uppger sig få 
en nära relation till den demenssjuke och 
närstående. De blandade känslor som kan utlösas av 
den här arbetsmodellen är påtagligt. Sjuksköterskan 
beskriver flera privata reflektioner om 

K II 



 
 

 
 

och färdigheter 
så de bättre kan 
stötta 
familjerna i de 
senare stadierna 
av sjukdomen. 

POS, COPE-Index, 
CADI, SWC-EOLD, 
FAST. 
 
 
  

demenssjukdom skulle drabba den egna 
närstående och vilken sorg som det skulle medföra.  

Hill, 
Savundranayaga
m, Zecevic & 
Kloseck. 
2018 
Kanada  

Staff perspectives of 
barriers to access and 
delivery of palliative 
care for persons 
with dementia in long-
term care.  

Syftet med 
denna studie 
var att 
undersöka 
erfarenheterna 
från 
vårdpersonal 
som bedriver 
palliativ vård 
till personer 
med 
demenssjukdo
m, för att se hur 
vården 
utfördes, lära 
sig vilka 
riktlinjer som 
användes och 
huruvida 
policyer 
påverkade 
utförandet av 

Vårdpersonal 
intervjuades. Deras 
erfarenheter tolkades 
med fenomenologisk 
metod 

N=22(-) Personalen var överens om att alla boende med 
demenssjukdom var palliativa enligt definition. 
Dock var det endast när de slutat äta, dricka och var 
helt sängbundna de betraktades som palliativa och 
då var de oftast avlidna inom några dagar. Det 
medförde att de inte fick läkemedel ordinerade i full 
utsträckning för smärtlindring i det palliativa 
skedet. Sjuksköterskor gav ibland inte den hela 
ordinerade dosen smärtlindring då de oroade sig för 
bieffekter och att de skulle bli anklagade för att 
skynda på döendet. Deltagarna var osäkra på 
skillnaden på den palliativa inriktningen på vården 
och vård i livets slut. Riktlinjerna kring avslut på 
vätske- och näringsbehandling upplevdes oklara. 
Resursbrist uppgavs som ett hinder för att bedriva 
god palliativ vård. När valet stod mellan läkemedel 
eller närvaro som symtomlindring gavs läkemedel, 
anledningen var resursbrist även implementering av 
musik- eller massageterapi. Personal var osäkra på 
om ett agiterat sätt hos de boende kunde bero på 
smärta. Kommunikation med läkarna upplevdes 
som för knapp uppgav sjuksköterskorna. Frustration 
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den palliativa 
vården. 

uttrycktes över att personalen inte kände stöd och 
att ingen var villig att ta beslut när det gällde 
behandlingsbegränsningar. Personalen upplevde 
kommunikationen med närstående kunde vara 
undermålig. Det kunde leda till konflikter med 
närstående då de inte förstod den palliativa 
inriktningen. Det uppgavs att den palliativa vården 
var mest välfungerande när de utövade god 
teamsamverkan.  

Lawrence, Samsi, 
Murray, Harari & 
Banerjee. 
2011 
Storbritannien   

Dying well with 
dementia: qualitative 
examination of end-of-
life care. 

Att definiera 
god vård i 
livets slut för 
personer med 
demens och 
identifiera hur 
det kan 
implementeras 
på 
vårdinrättninga
rna i 
Storbritannien. 

Fördjupade 
intervjuer med 
vårdpersonal och 
närstående utfördes. 
De rekryterades från 
samhället, vårdhem, 
allmänna sjukhus 
och specialiserade 
enheter. Data 
analyserades med 
hjälp av den 
konstanta 
jämförelsemetoden. 

Vårdperso
nal 
N=23(-)  

Uppgifterna belyser utmaningen och vikten av 
"demens-säkra" vård i livets slut för personer med 
demenssjukdom. Detta kräver att man använder 
demensexpertis för att tillgodose fysiska 
omsorgsbehov, utöver uppgiftsfokuserad vård och 
prioritering av planering och kommunikation med 
familjer.  

(K) II 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet
/Typ 

Livingston, Pitfiel
d, Morris, 
Manela, Lewis‐
Holmes & Jacobs. 
2012 
USA  

Care at the end of life 
for people with dementia 
living in a care home: A 
qualitative study of staff 
experience and attitudes 

Syftet med 
denna studie är 
att undersöka 
hinder för 
vårdpersonal 
som ger bättre 

Individuella 
kvalitativa intervjuer 
med 58 anställda på 
ett vårdboende. 
Intervjuer fortsatte 
tills tillräckligt 

N=58 (-) Personalen kände god relation till de boende och 
upplevde att de kunde känna igen när de närmade 
sig livets slut. Vårdpersonal, sjuksköterskor och 
läkare såg sig inte som ett team. Kommunikation 
med närstående om döden när den personer med 
demenssjukdom var i livets slut upplevdes 
bristande, de uppgav sig inte vara transparenta, gav 
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vård i livets slut 
för personer 
med demens. 

material samlats in 
för analys. 

förskönande omskrivningar och oroade sig över att 
bli beskyllda för att påskynda döendet. 
De var ofta omedvetna om eller hade farhågor 
gällande betydelsen av tidig planering av vården för 
de med demenssjukdom. De kände till 
religiösa ritualer runt döden men missförstådd ofta 
den religiösa traditionen. 

Luckett et al. 
2017 
 
Australien 

A facilitated approach to 
family case conferencing 
for people with 
advanced dementia 
living in nursing homes: 
perceptions of palliative 
care planning 
coordinators and other 
health professionals in 
the IDEAL study. 

Syftade till att 
utforska hur 
sjuksköterskor 
utbildade till 
palliativa 
kontaktsjuksköt
erskor och 
sjukvårdsperso
nal genom 
temakonferense
r optimera 
vården för den 
demenssjuke. 

Kvalitativ sub-
studie. Semi-
strukturerade 
intervjuer 
genomfördes 
med sjuksköterskor 
utbildade i palliativ 
vård som 
kontaktsjukskötersko
r, vårdpersonal och 
läkare som deltagit i 
temakonferenser. 
Analys genomfördes 
av två forskare med 
hjälp av en tematisk 
ramstrategi. 

Sjuksköter
skor 
utbildade 
palliativ 
vård 
N=11(-) 
 
Sjuksköter
skor 
N=18(-) 
 
Undersköt
erskor 
N=8 (-) 
 
Läkare 
N=3 (-) 

Upplevda fördelar med temakonferenser 
inkluderade bättre kommunikation mellan personal 
och närstående, större tvärvetenskaplig medverkan 
vid konferenser och vårdplanering, samt förbättrade 
personalens attityder och förmåga till demens 
palliativ vård. Viktiga faktorer som påverkar 
genomförandet: personalnivåer och tid; stöd från 
ledning, personal och läkare; och positiv 
återkoppling från närstående. 

K I 

Midtburst, Einang 
Alnes, Gjengedal 
& Lykkeslet. 
2018 
Norge  

A painful experience of 
limited 
understanding: 
Healthcare 
professionals’experience
s with palliative care of 
people 

Syftet med 
denna studie 
var att utforska 
och öka 
kunskapen om 
vårdpersonalen
s erfarenheter 
av palliativ 

13 undersköterskor 
och 7 sjuksköterskor 
från 4 boenden 
inkluderades i 
studien. 
Semistrukturerade 
intervjuer med ett 
fenomenologiskt 

N=20(-) Vårdpersonalens erfarenheter av att tillhandahålla 
palliativ vård för personer med svår demens är 
smärtsam, på grund av deras begränsade förståelse 
för patienternas individuella sätt att uttrycka sig. 
Smärtsamheten illustreras av följande teman: 
utmaningar relaterade till att ”läsa” patienternas 
lidande, komma till korta trots tillfällig framgång, 
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with severe dementia in 
Norwegian nursing 
homes 

vård för 
personer med 
svår demens på 
vårdhem 

tillvägagångssätt 
genomfördes. 
Intervjuerna höll på i 
ca 60 minuter. De 
spelades in och 
transkriberades av 
intervjuaren. Sen har 
materialet kodats 
och kondenserats 
och likheter och 
skillnader mellan 
svaren från 
intervjudeltagarna 
har identifierats. 

överlämna patienterna till främlingar och bristande 
samsyn med närstående gällande 
patienternas bästa. Sjukvårdspersonalen kämpade 
med att förstå patienternas signaler på lidande. 
Ibland lyckades de och kunde lugna patienterna, 
men de hade ofta känslan av att inte räcka till i 
situationer relaterade till smärtlindring och 
hantering av beteendesymptom, såsom aggression 
och avvisande av vård. De tyckte också att det var 
smärtsamt när de svagaste patienterna flyttades från 
den skyddade enheten till en somatisk långsiktig 
enhet och överlämnades till främlingar som inte 
kände patientens sätt att uttrycka. Även om 
sjukvårdspersonalen betonade vikten av ett bra 
samarbete med patientens närstående. För att 
säkerställa bästa möjliga palliativa vård uppstod 
svåra situationer när närstående hade annan 
uppfattning om patientens bästa. 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet
/Typ 

Nakanishi, 
Hirooka, 
Morimoto & 
Nishida. 
2017 
Japan  

Quality of care for 
people with dementia 
and professional 
caregivers' perspectives 
regarding palliative care 
in Japanese community 
care settings 

Denna studie 
syftade till att 
undersöka 
sambandet 
mellan 
vårdkvalitet för 
patienter med 
demenssjukdo
m och 
vårdpersonalen
s perspektiv när 

En tvärsnittsstudie 
där vårdpersonal 
svarade på enkäter 
om fyra patienter de 
vårdat som 
diagnostiserats med 
kognitiv svikt. 
Forskarna 
undersökte och 
skattade kvaliteten 
på vården, åtgärder, 

N=2116 
(81) 

Vårdpersonal med större kunskap och positiva 
attityder gällande palliativ vård vid demenssjukdom 
kunde sättas i samband med påvisat högre 
livskvalitet hos patienter med demenssjukdom. 
Fysiska begränsningsåtgärder som sänggrindar, 
bälte i rullstol och antipsykotiska läkemedel 
användes dock oavsett vårdpersonalens 
kunskapsnivå eller om de hade positiv eller negativ 
attityd till palliativ vård vid demenssjukdom. 
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det gäller 
palliativ vård 
för demens i 
japanska 
vårdboenden. 

de personer med 
demenssjukdoms 
livskvalitet, 
personalens attityder 
och kunskaper i 
palliativ vård för 
personer med 
demenssjukdom.  

Nakanishi &  
Miyamoto. 
Japan 
2017 

Palliative care for 
advanced dementia in 
Japan: Knowledge and 
attitudes 

Studien 
granskade 
faktorer som 
bidrog till 
vårdpersonalen
s kunskaper 
och attityder i 
fråga om 
palliativ vård 
för avancerad 
demens i Japan 

En 
tvärsnittsundersökni
ng av 275 
sjuksköterskor och 
andra vårdpersonal 
från 74 boenden 
genomfördes i tre 
distrikt i augusti 
2014. 

N= 74 
boenden 
(263) 

Större kunskap hos personalen om palliativ vård för 
personer med demenssjukdom kunde kopplas 
samman med högre utbildningsnivå och erfarenhet 
hos omvårdnadspersonalen. Högre nivåer av 
positiva attityder observerades bland 
omvårdnadspersonal på boenden som hade 
upprättat en manual för vård i livets slut. Attityder 
skilde sig inte mellan sjuksköterskor och 
omvårdnadspersonalen. Mer positiva attityder 
observerades på de vårdboenden som hade tätare 
läkarbemanning samt läkares skriftliga 
ställningstagande till vård i livets slut och i 
distriktet Shiga. I Shiga arbetas det aktivt utefter 
policys i vård i livets slut  
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet
/Typ 

Van Riet Paap et 
al. 
2015 
Nederländerna  

Identification of the 
palliative phase in 
people with dementia: a 
variety of opinions 
between healthcare 
professionals 

Syftet med 
studien var att 
belysa när 
yrkesverksamm
a på 
vårdboenden 
bedömer en 

Team med totalt 84 
yrkesverksamma 
personer som arbetar 
i 13 vårdboenden 
från 6 länder 
(Frankrike, 
Tyskland, Italien, 

 
Sjuksköter
skor 
N=31(-) 
 
Övrig 
vårdperso

Tre olika tidpunkter i sjukdomens förlopp när 
personer med demens ansågs ha fördel av palliativ 
vård identifierades: (1) tidigt i sjukdomsförloppet; 
(2) när tecken och symtom på svår demens 
föreligger, och (3) från den tidpunkt då kurativ 
behandling av sekundära sjukdomar är meningslös. 
Ändå var ingen av dessa tidpunkter enhetligt ansedd 
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person 
med demens 
vara i behov av 
palliativ vård. 

Norge, Polen och 
Nederländerna) fick 
ett formulär om en 
person med demens 
nyligen antagen till 
ett vårdboende. 
Team ombads 
diskutera när de 
ansåg att personer 
med demens var 
berättigade till 
palliativ vård. 
Svaren analyserades 
och jämfördes. 

nal N= 53 
(-) 

av de professionella teamen i hela Europa. I vissa 
fall kunde inte yrkesverksamma som arbetar på 
samma vårdboende nå samsyn när personer med 
demenssjukdom är i behov av palliativ vård 

Zapponi et al. 
2018 
Italien  

The palliative care in 
dementia context: Health 
professionals’ point of 
view about advantages 
and resistances.  

Denna studie 
undersöker 
hälso-och 
sjukvårdsperso
nalens 
synpunkt, som 
arbetar inom 
demens, när det 
gäller kunskap 
om och 
tillämpning av 
palliativ vård i 
samband med 
demens. 

Metoden är en 
kvalitativ 
fenomenologisk 
metod.  
Semi-strukturerade 
intervjuer hölls med 
33 hälso-och 
sjukvårdspersonal 
(18 kvinnor) som 
arbetar på 
vårdcentraler eller 
Alzheimermottagnin
gar i norra Italien. 

N=33 (-) 
 
Läkare 
N=15 
Sjuksköter
skor 
N= 12 
Psykologe
r  
N=3 
Arbetstera
peut=1 
Socionom
er 
N=3 

De flesta av de intervjuade tror att de förstår 
palliativ vård, de tror att det är nyttigt och 
nödvändigt, men ofta bara ansluta den med i sista 
döendefasen. Andra har en bredare vision baserad 
på en mer abstrakt och teoretisk nivå än på verklig 
praktisk kunskap. En majoritet av respondenterna 
tror att spridningen av palliativ vård är långsam och 
svår på grund av prevalensen av den biomedicinska 
modellen som holistiskt och fördomar som hindrar 
införandet av nya modeller. 
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