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Abstrakt  
Bakgrund: Slutskedet av en demenssjukdom kan vara svårt att fastställa och många 
patienter dör pga. komplikationer av sin sjukdom. Att dokumentera att vården är 
palliativ hos patienter med demenssjukdom är ovanligt för såväl läkare som 
sjuksköterskor. Detta kan bero på att det palliativa förloppet är långt och inte liknar det 
förlopp som är vanligt hos t.ex. patienter med cancer. Syfte: Beskriva hur legitimerad 
personal på särskilda boenden dokumenterar vården av personer med demenssjukdom i 
ett sent palliativt skede. Metod: En retrospektiv journalstudie med deduktiv ansats. 
Omvårdnadsjournaler (n=50) och medicinska journaler (n=50) till avlidna patienter 
granskades med hjälp av en granskningsmall baserad på Liverpool Care Pathway 
(LCP). Data analyserades med manifest innehållsanalys. Förekomsten av anteckningar 
om palliativ vård i journalerna räknades. Resultat: Tre kategorier formulerades utifrån 
analysen: Inledande bedömning, Sammanhängande bedömning och Uppföljning. 
Sjuksköterskor och läkare visste att patienten med demenssjukdom var döende, men 
ställningstagande till palliativ vård togs inte alltid. Uteslutande dokumenterades 
fysiska symptom och i mindre grad psykiska, sociala, eller existentiella/ andliga behov. 
Diskussion: Utifrån dokumentationen var det svårt att få en helhetsbild av patientens 
situation. Dels för att alla åtgärder inte dokumenterats samt att granskningsmallen var 
begränsad då inte alla delar som krävs för att en aktiv helhetsvård ska synliggöras finns 
med. Att närstående hade fått information om det palliativa skedet var väl 
dokumenterat. Slutsats: Den helhetsvård som patienter med demenssjukdom är i 
behov i ett palliativt skede tydliggörs inte i dokumentationen vid särskilda boenden 
trots att sjuksköterskor och läkare vet om att patienten är döende. 
 
Nyckelord: Demenssjukdom, dokumentation, palliativ vård, patientjournaler 
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Abstract  
Background: End of life is difficult to establish in patients with dementia and many 
patients die due to complications related to the disease. To document that care are 
palliative in this group of patients is not common among nurses and physicians. This 
may depend on that the palliative course is extended and not similar to the palliative 
course common among patients with cancer. Aim: To describe how the registered staff 
in nursing homes document the care of persons with dementia in a late palliative 
phase. Method: A retrospective record study with a deductive approach. Nursing (n = 
50) and medical records (n = 50) for departed patients were reviewed using a review 
guide based on the Liverpool Care Pathway (LCP). Data were analyzed with a 
manifest content analysis.  The occurrence of documentation in the records was also 
counted. Results: Three categories were formulated from the analysis: Initial 
assessment, Coherent assessment and Follow-up. According to medical records the 
nurses and physicians knew that patients with dementia were dying, but the position on 
palliative care was not always decided. Nurses and physicians knew that patients with 
dementia were dying but they did not take a stand that the patient needed palliative 
care.  Mainly physical symptoms were documented and to a lesser degree 
psychological, social or existential/spirituality needs. Discussion: It was difficult to 
form a true picture of patients’ situation from out the documentation. Partly because all 
caring actions were not documented and the review guide was limited as all parts 
provided to give a holistic care was not represented. That relative had been provided 
information that the patient was palliative was accurately documented. Conclusion: 
The holistic care that patients with dementia need in a palliative phase is not elucidated 
in the documentation in nursing homes in spite of nurses and physicians knowledge of 
that the patient are dying.  
 
Keywords: dementia, documentation, palliative care, patient records  
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Bakgrund 

Inom särskilt boende i kommunal regi uppskattas att ca 70 % av de multisjuka äldre är 

drabbade av en demenssjukdom. Sjukdomar som Alzheimers sjukdom är kroniska och 

progredierande och drabbar hjärnan vilket innebär ett stor lidande för dem som drabbas 

samt deras närstående. För att patienter med demenssjukdomar skall få tillgång till en 

full god vård och uppleva livskvalitet måste vi kunna erbjuda ett palliativt 

förhållningssätt inom den kommunala vården (Beck-Friis, 2008).  

 

Demens 

Demens är inte en enskild sjukdom men ett syndrom som beror på olika orsaker men 

som alla har gemensamt att de resulterar i sjukliga förändringar i hjärnan. 

Demenssjukdomar leder till försämrad minnesförmåga och nedsatt kognitiv förmåga 

med förändrad personlighet och beteende. För att diagnosen demens skall ställas enligt 

Diangnostic, Statistic Manual and Mental disorder (DSM-IV) måste nedsatt 

minnesförmåga tillsammans med minst en av följande kognitiva nedsättningar finnas. 

1) afasi, språkstörning. 2) agnosi, nedsatt förmåga till att komma ihåg eller identifiera 

objekt. 3) apraxi, svårigheter med att utföra aktiviteter som äta, klä på sig, borsta 

tänderna osv. och 4) nedsatt exekutiva funktioner som svårigheter i att tänka abstrakt, 

planera och organisera. Den kognitiva nedsättningen måste vara så svår att den 

påverkar det dagliga livet hos den med nedsättning (Marcusson, Blennow, Skoog, 

Wallin, 2003). Enligt Statens Beredning för medicinsk Utvärdering, (SBU 2007) kan 

inte alltid demensdiagnoser fastställas, särskilt inte bland de allra äldsta, 

demensdiagnos anges också sällan som dödsorsak. 

 

Ungefär 140 000 personer i Sverige har någon form av demenssjukdom. Vanligast är 

Alzheimers sjukdom som står för ungefär två tredjedelar av diagnoserna, näst vanligast 

är vaskulär demens. Andra typer är bland annat frontotemporaldemens och Lewy-body 

(SBU, 2006). Bedömningen av svårighetsgraden av demenssjukdomen kan göras 

utifrån minnestester som  Mini Mental Test (MMT) eller utifrån bedömning av hur 

personen med demenssjukdom klarar dagliga aktiviteter. Enligt DSM-III-R definieras 

mild demens som nedsättning i den intellektuella förmågan som ger svårighet i det 

sociala samspelet, men personen kan leva självständigt. Vid medelsvår demens behövs 

daglig tillsyn och vid svår demens har personen omfattande fysiska och psykiska 

behov och behöver ständig tillsyn (Marcusson et al, 2003). Demenssjuka skiljer sig 

från många andra patientgrupper i terminalt skede genom att de redan tidigare har 
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svåra problem i det dagliga livet, och kan sakna förmåga att fatta beslut (Sampson et 

al., 2008). Den demente patienten som är i det senare skedet befinner sig oftast på 

institution (Armanius Björlin, Basun, Beck-Friis, Ekman & Englund, 2004). För ett 

fungerande omhändertagande av demenssjuka är organisationen av äldreomsorgen 

avgörande och i de flesta kommuner finns en genomtänkt plan och målbeskrivning för 

verksamheten (Marcusson et al.).  

 

Omvårdnad till personer med demenssjukdom 

Enligt Hälso och sjukvårdslagens allmänna skyldigheter SFS (1998:531) skall vården 

utformas och genomföras tillsammans med patienten. Vården skall vara omsorgsfull 

och vårdpersonalen skall visa omtanke och respekt. Personer med demenssjukdom i ett 

sent skede saknar oftast förmågan att kommunicera vilket leder till svårigheter i att 

skapa goda omvårdnadsrelationer. Utgångspunkten för en god vård till dementa är att 

utgå från den demenssjukes behov och för att förstå dessa måste vårdpersonalen förstå 

den värld som den demenssjuke befinner sig i och hur den upplevs (Armanius Björlin 

et al., 2004).  En kvalitativ studie om utmaningen i att vårda svårt demenssjuka i 

särskilda boenden visade att det fanns stora svårigheter i att bedöma hälsotillståndet 

hos personer med demens. Genom observationer kunde man se små förändringar i det 

dagliga beteendet som kunde ge en ledtråd om personens tillstånd. Smärta t.ex. var 

särskilt svårt att bedöma (Chang et al., 2009). I en kvalitativ studie av Edberg et al., 

(2008) om sjuksköterskors erfarenheter av att jobba med patienter med demens 

beskrevs att sjuksköterskorna hade en önskan om att göra det bästa för patienten, lindra 

lidande och förbättra deras livskvalitet. Att bedöma och lindra smärta både fysisk, 

psykisk och existentiell smärta ansågs svårt.  

 

Palliativ vård 

Tidigare användes ordet terminalvård eller hospicevård när det avsågs vård av döende, 

numera har dessa ersatts av ordet palliativ. Palliativ kommer från ordet ”pallium” är 

latinskt och betyder mantel som kan stå för en kärleksfull mantel av omsorg som 

omsluter den sjuke (Sandman & Woods, 2003). Enligt WHOs definition bygger 

palliativ vård på ”ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för 

patienter och familjer vid livshotande sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar 

lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av smärta och andra 

fysiska, psykosociala och existentiella problem” (Världshälsoorganisationen, WHO 

2002). Här framhåller WHO att den palliativa vården innefattar all vård från och med 
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att patienten fått diagnosen obotlig sjukdom till livets slutskede. Att veta när 

brytpunkten som anger när vården går över från botande till lindrande är många gånger 

svårt och för många patienter blir beslutet om palliativ vård aldrig taget (SOU 2001:6).  

 

Palliativ vård består en aktiv helhetsvård där syftet är att skapa förutsättningar för 

livskvalitet när det inte längre går att bota (Beck-Friis & Strang, 2005). Palliativ vård 

baseras på  fyra hörnstenar, symptomkontroll, lag/temaarbete, anhörigstöd och 

kommunikation/relation (SOU 2001:6). Symptomkontroll beskrivs som kontroll av de 

symptom som är vanliga vid palliativ vård som smärta, oro, ångest, illamående osv. 

Här ingår alla fysiska, psykiska, sociala och existentiella symptom oberoende av 

diagnos.  För att förstå alla patientens problem måste ett lag/team jobba 

multiproffessionelt tillsammans. Här ingår läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, 

kuratorer, präster osv. Ett välfungerande anhörigstöd är en förutsättning för den 

palliativa vården. Anhöriga skall erbjudas att medverka i vården, och ges stöd under 

sjukdomsförloppet men även efter dödsfallet. Den sista hörnstenen är kommunikation 

och relation. Genom att lära känna patientens identitet och reaktionsmönster kan en 

trygghet ges som bidrar till en bättre relation mellan vårdpersonal, patienten och 

närstående. En god inbördes kommunikation skall fungera både inom arbetslaget och 

mellan arbetslaget och patient samt anhörige (Beck-Friis, 2008). 

 

Palliativ vård till personer med demenssjukdom 

I den palliativa vården beskrivs en tidig och en sen fas. Den tidiga fasen kan vara från 

månader till år och målet kan vara båda livsförlängande och livskvalitet. Vid den sena 

fasen förväntas döden inom kort tid, från veckor till någon månad (Beck-Friis & 

Strang, 2005). För personer med demenssjukdomar som Alzheimer sjukdom är det 

oftast lång tid mellan diagnos och död och komplikationer är oftast dödsorsaken vilket 

gör att det kan vara svårt att förutse när patienten är så sjuk att döden är nära (Sachs, 

Shega & Cox-Hayley, 2004).  

 

Enligt Mitchell, Kiely och Hamel (2004) blir inte äldre personer med svår demens som 

bor på vårdhem bemötta av personalen med ett palliativt förhållningsätt, och erhåller 

därmed inte specifik vård och omsorg vid livets slut. Detta kan medföra att den svårt 

demenssjuka får utstå behandlingar och plågsamma undersökningar strax före döden. 

T.ex. ges behandling med antibiotika, som är vanligt i slutskedet för patienter med 

demens, trots att den sällen ger önskad effekt och leder till obehag för patienten. 
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Dessutom  är smärtlindringen inte lika aggressiv till palliativa demenspatienter som till 

de med icke demenssjukdom (Evers, Purohit, Perl, Kahn & Marin, 2002). Vanliga 

palliativa symptom som patienter med demenssjukdom fick utstå var andnöd, feber 

och smärta enligt en retrospektiv studie av Lloyd-Williams (1997). Personer med svår 

demenssjukdom som bodde på särskilda boenden blev oftast inskickade på sjukhus vid 

akut sjukdom något  som ökade risken för att de skulle få aggressivare icke palliativ 

behandling (Ahronheim et al, 2000). 

 

Liverpool Care Pathway 

Liverpool Care Pathway (LCP) är en standardvårdplan för palliativ vård och kan 

användas för kvalitetssäkring av vården av döende patienter. LCP togs fram i England 

inom hospicevården av Dr John Ellershaw och hans kolleger vid Marie Curier hospice 

i Liverpool för att sprida kunskap om den palliativa vården till akutsjukvården. I dag 

används den i ett flertal länder som Sverige, Sloveninen, Italien, Holland, Argentina 

och Nya Zeeland. I början användes LCP enbart till cancer patienter men i dag kan den 

användas som en evidensbaserad standarvårdplan till alla palliativa patienter 

oberoende av sjukdom. Alla enheter det vill säga hospice, sjukhus och särskilda 

boenden kan använda LCP. Representanter från Stockholms sjukhem, Ersta hospic, 

Palliativa teamet i Ludvika och långbro Parks vårdavdelning har översatt LCP till 

svenska (Ekeström & Windus, 2009).  

 

I praktiken är LCP ett formulär med arton uppställda mål som är viktiga i vården av en 

döende patient. Den används som en journal och förutom läkemedelslistan ersätter den 

all annan dokumentation i det palliativa skedet (Ekeström & Windus, 2009). En av 

fördelarna med standardvårdplanen LCP är att den fokuserar på helheten. D v s 

fysiska, psykiska, sociala, existensiella och religiösa aspekter samt att noggrann 

information ges till den döende och närstående (Ellershaw, 2007). LCP används som 

ett multiproffesionelt redskap och har tre faser. Den första kallas den initiala 

bedömningen som träder i kraft när patienten har diagnostiserats som döende och nått 

brytpunkten det vill säga att alla tänkbara reversibla orsaker till tillståndet har 

övervägts och läkare och sjuksköterskor är överens om att döden är nära. Minst två av 

följande kriterier skall vara uppfyllda: Patienten är sängbunden, medvetandesänkt, kan 

endast dricka små klunkar och/eller kan inte svälja tabletter. Fas två handlar om 

kontinuerlig bedömning och grundar sig i första hand på kliniska observationer av 
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symptom. Den sista fasen innebär det omhändertagande eller uppföljning som 

genomförs efter dödsfallet (Svenskt kordinationscentrum, 2008). 

 

Dokumentation 

Patientjournaler har som syfte att bidra till en god och säker vård av patienterna 

(Patientdatalagen [PDL] SFS 2008:355). För de som ansvarar för vården är 

patientjournalen ett arbetsmaterial men den skall även kunna användas för bedömning 

av nödvändiga åtgärder för den som aldrig har träffat patienten tidigare. Med hjälp av 

patientjournalen skall man kunna följa de bedömningar och överväganden som gjorts 

inom vården samt kunna se eventuella komplikationer och prognoser för utförd 

behandling. En väl förd patientjournal leder till ökad patientsäkerhet och trygghet för 

de som jobbar (SOSFS 2008: 14). Enligt patientdatalagen (SFS 2008:355) 3 kap. 3 § är 

det främst den som har legitimation eller ett särskilt förordnande att utöva ett visst yrke 

som är skyldiga att föra patientjournal. 

 

Inom kommunal hälso och sjukvård har sjuksköterskan huvudansvaret för att 

patientjournal förs. Här står patientens omvårdnadsbehov i centrum och den 

medicinska behandlingen är mindre intensiv. Läkarna skall dokumentera den 

medicinska bedömningen och behandling men dessa anteckningar får inte vara 

tillgänglig för all personal. Detta leder till att sjuksköterskans dokumentation får en 

stor betydelse för vården (Ehnfors, Ehrenberg & Torell-Ektrand, 1998). I studien 

används begreppet patientjournal som en beteckning för patientens journal vilket 

innefattar både läkare och sjuksköterskejournalerna. 

 

Problemområde 

Demenssjukdomar är progredierande och obotliga men trots detta får personer med 

demenssjukdomar sällan tillgång till palliativ vård. Den tidiga palliativa fasen är oftast 

mycket långdragen, kanske över många år och kan ge svårtolkad symptombild. Detta 

innebär svåra fysiska psykiska, sociala och existentiella problem som i sin tur leder till 

att många med demenssjukdom vårdas på kommunala särskilda boenden. Slutskedet 

av sjukdomen kan vara svårt att fastställa och många dör pga. av komplikationerna av 

demenssjukdomen. För att patienterna skall få god vård med bevarad livskvalitet under 

vårdtiden måste det palliativa förhållningssättet med ett helhetstänkande finnas med 

under hela vårdtiden (Beck-Friis, 2008). Att dokumentera att vården är palliativ hos 

patienter med demenssjukdom är ovanligt för såväl läkare som sjuksköterskor, vilket 
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kan bero på att det palliativa förloppet är långt och icke liknar det palliativa förlopp 

som är vanligt hos t.ex. cancerpatienter. Det finns en hel del kvalitativa studier 

gällande behovet av palliativ vård men det saknas forskning om hur den  palliativa 

vården dokumenteras gällande patienter med demenssjukdom. Detta examensarbete är 

en retrospektiv studie där kriterier utifrån Liverpool Care Pathway (LCP) har använts 

för att kartlägga hur legitimerad personal dokumenterar den palliativa vården när 

patienter med demenssjukdom vårdas på särskilda boenden och är i ett palliativt skede. 

Med fokus på de sista veckorna i patientens liv. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva hur legitimerad personal på särskilda boenden dokumenterar 

vården av patienter med demenssjukdom i ett sent palliativt skede.  

 

Frågeställningar 

- Dokumenteras när patienten bedöms som döende? 

- Dokumenteras om närstående fått information om att patienten är döende, samt blivit 

kontaktad efter patientens död?  

- Dokumenteras bedömning av fysiska och psykiska symptom samt, sociala, religiösa och 

existentiella palliativa behov?  

 

Metod 

Design 

Detta är en retrospektiv studie av journaler på två särskilda boenden i mellersta 

Norrland. För att få information om den palliativa vården i slutskedet för patienter med 

demenssjukdom granskades patientjournaler till avlidna patienter. Analysmetoden som 

används är en kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats. Databaser som användes 

för sökande av artiklar till bakgrunden var PubMed, Cinahl och SwedMed, sökorden 

var: dementia, palliative care, nursing, medical records, and records. 

 

Urval 

Med hjälp av kommunens dokumentationsprogram Procapita kunde namn och 

personnummer på dem som avlidit och varit inskrivna i kommunens hälso och 

sjukvård mellan 980101-081231 plockas fram. Detta resulterade i 521 

omvårdnadsjournaler. Det fanns inget sätt att via dokumentationsprogrammet ta fram 
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vilka som avlidit på de två utvalda särskilda boendena därför lästes samtliga 521 

omvårdnadsjournaler igenom. Utifrån inklusionskriterierna (se nedan) valdes 70 

omvårdnadsjournaler ut. Dessa lästes igenom igen. Av de 70 omvårdnadsjournalerna 

exkluderades 20 omvårdnadsjournaler (se under rubriken exklusionskriterier). Detta 

medförde att 50 omvårdnadsjournaler och 50 medicinska journaler (n=100) 

inkluderades i studien. Fortlöpande i arbetet kommer dessa omvårdnads och 

medicinska journaler att benämnas enbart som patientjournaler.  

 

Inklusionskriterier   

• Journaler till patienter som avlidit på valda särskilda boenden mellan 1998 och 2008. 

• 18 år och äldre (vid dödsfallet). 

• Journaler till patienter med demensdiagnos.  

• Journaler till patienter med demenssymptom. D v s  journaler i vilka det dokumenterats 

att patienten var ”ej helt klar och redig” eller ”glömsk”.  

  

Exklusionskriterier 

• Journaler till patienter som avlidit på sjukhus  

• Journaler till patienter där döden ej varit förväntad som till exempel akuta dödsfall. 

• Otydlig eller obefintlig dokumentation av diagnos i journalen. 

 

Procedur 

Via brev inhämtades tillstånd från enhetschef i samt från den medicinskt ansvariga 

sjuksköterskan i kommunen för att få tillgång till journalerna (bilaga 1).  

Studien genomfördes på två särskilda boenden som ligger i nära anknytning till 

varandra, med 60 vårdplatser. Dagtid jobbar sammanlagt fyra till fem sjuksköterskor, 

kväll och helg är en sjuksköterska ansvarig för båda boendena. Tillgång till läkare 

finns i samband med rond två gånger per vecka och telefonrådgivning kväll och natt.  

 

Omvårdnadsjournalerna lästes igenom och analyserades på hemsjukvårdens lokal som 

ligger i samma byggnad som boendena och de medicinska journalerna hos sekreterarna 

på hälsocentralen.  
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Datainsamling 

För att underlätta identifieringen av dokumentation som berörde patienter i det sena 

palliativa skedet i journalerna (n=100) skapades en granskningsmall utifrån Liverpool 

Care Pathways (LCP) modell. Modellen beskriver olika faser, ämnesområden och 

underkategorier (se Tabell 1).  

 

                      Tabell 1. Granskningsmall 

LCPs faser Ämnesområden Underkategorier 
Bedömning av icke nödvändiga åtgärder  Brytpunkt 

Patientens/ närståendes insikt om tillståndet. 

Information till patient och anhöriga. 
Läkare informerad om patients tillstånd 

Information 

Patientens kommunikationsförmåga 

Initial bedömning 
 
 
 
 
 
 

 
Läkemedel Ändrad läkemedelsadministration 

Smärta 
Sekret i luftvägarna 
Andnöd 
Oro 
Ångest 
Ork 
Förvirring 
Illamående/kräkning 
Rörlighet 
Besvär från munhålan 
Trycksår 

Kontinuerlig bedömning Palliativa symptom 

Existentiella behov 
Kontakt med anhöriga efter döden Åtgärder efter döden Uppföljning 
Hur lång tid efter 

 
 

Dataanalys 

Intentionen i denna studie var att undersöka dokumentationen i det palliativa skedet 

hos patienter med demenssjukdom därför valdes en manifest innehållsanalys som är 

användbar när syftet är att analysera det som visar sig i texten och är synligt och 

uppenbart (Downe-Wamboldt 1992). Innehållsanalys kan användas både båda 

kvantitativt och kvalitativt. Den kvantitativa är vanligt förkommande inom t.ex. 

medievärlden för att mäta spaltcentimeter, räkna ord eller mäta programtid. Den 

kvalitativa används inom omvårdnadsforskning för att granska och tolka olika texter 

som intervjuer, observationsstudier, dagböcker eller journaler (Graneheim & 

Lundman, 2008).  

 

Denna studie har en deduktiv ansats d v s analysen är genomförd utifrån en i förväg 

utarbetad granskningsmall med förutbestämda faser, ämnesområden och 

underkategorier och inte förutsättningslöst som vid induktiv ansats (Graneheim & 
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Lundman, 2008). Omvårdnadsjournalerna och de medicinska journalerna granskades 

var för sig men för att synliggöra den palliativa vården analyserades texten 

tillsammans. Texten i patientjournalerna lästes igenom och sorterades först utifrån 

ämnesområdena i granskningsmallen (Tabell 1) initial bedömning, kontinuerlig 

bedömning och åtgärder efter döden. Sedan plockades meningsenheter ut och 

antecknades under tillhörande underkategori utifrån mallen. Då texten i 

patientjournaler ofta är kort och koncis kondenserades inte meningsenheterna. 

Slutligen formulerades kategorier, subkategorier och koder utifrån meningsenheterna. 

Exempel på analysförfarande ges i Tabell 2. För att även få en uppfattning om 

omfattningen av dokumentationen i den sena palliativa vården till personer med 

demenssjukdom räknades frekvensen av patientjournaler i vilka subkategorierna 

förekom.  

 

            Tabell 2. Exempel på analysförfarande 

Kategorier Subkategorier Koder Antal 
patientjournaler som 
beskrev 
subkategorin 

Inledande bedömning Ställningstaganden  Införstådd med 
situationen. 
Avstå utredning  

14 

Sammanhängande 
bedömning 

Smärta Grimaserar 
Gråblek 
Ryckningar 
Smärtpåverkad 
Förefaller ha ont 
 

18 

Uppföljning  
 

  1 

 

Etiska överväganden 

Studien baseras på granskning av journaler till avlidna patienter, därför har berörda ej 

kunnat informeras eller givit samtycke. Möjligen kunde anhöriga ha haft synpunkter på 

om journalerna skulle lämnas ut eller inte. Anhöriga har inte informerats eftersom 

materialet har behandlats konfidentiellt och inga personer kan identifieras i det 

redovisade resultatet. Skriftligt tillstånd från verksamhetschefer och medicinsk 

ansvarig sjuksköterska i kommunen har erhållits. Samtliga kopior av journalerna 

avidentifierades och hanterades med största försiktighet enligt Personuppgiftslagen 

(PUL, 1998;04),  samt bevarades inlåsta. Godkännande av etisk kommitté kommer att 

ansökas om i efterhand inför eventuell artikel. 
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Resultat 

Med stöd av granskningmallen (tabell 1) och utifrån analys av sjuksköterskors och 

läkares dokumentation presenteras resultatet med tre kategorier och tio subkategorier. 

Den första  

kategorin med benämningen inledande bedömning beskrevs med subkategorierna 

ställningstaganden, kontakt och kommunikation samt läkemedelsadministration. Den 

andra kategorin, sammanhängande bedömning beskrevs med subkategorierna 

observation av smärta, andning grad av orkeslöshet, gastrointestinala besvär, trycksår, 

motorisk oro, och existentiella behov. Den tredje kategorin benämns som uppföljning.  

 

Patienter 

Av de granskade patientjournalerna var 25 stycken kvinnor och 25 stycken män. Den 

totala medelåldern var 87 år (78 -97). Medelåldern för kvinnorna var 87 år  (78 -96). 

och för männen 84 år  (78 -97). Övriga data som medelvårdtid och tid från brytpunkt 

till död presenteras i tabell 3. Frekvenser av dokumenterade variabler i 

patientjournalerna som: orsaker till att patienterna lades i på de särskilda boendena 

samt hur ofta det dokumenterades att delegering gavs till sjuksköterskorna av läkare 

för att fastställa patienters död, samt dödsorsak presenteras i tabell 3. 

 
             Tabell 3 Medelvårdtid 
och brytpunkt, 

inläggningsorsak, 
delegering, samt dödsorsak.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabler  Medelvärde (variation) 
Vårdtid 
 

2,1 år (5 dagar - 10 år)   

Tid från brytpunkt till död 
 

13 dagar (1-134) 

Variabler         Frekvenser 
Inläggningsorsak 
      Ohållbar hemsituation                                       
      Rehabilitering                                                      
      Nedsatt allmäntillstånd                                       
      Remitterad från sjukhus                     
      Annat                                                                 

           
              21 
              10 
                7 
                3 
                9      

Delegering av fastställande av död 
    Flera delegeringar                                             
    Skrivna vid olika tidpunkter                                
 

    
            47 
                 8 

Dödsorsak                                   
Demens                                                              
Pneumoni                                                                                          
Hjärtsvikt                                                                                          
Stroke      
Annat (blödande magsår, njursvik, 
influensa, ålderssvaghet, urosepsis, 
cancer)                                                              
Okänd                                                                                                        

                 
                4 
                7 
                7 
                2    
                9 
 
                 
                2 
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Inledande bedömning 

Ställningstaganden  

I 26 av patientjournalerna identifierades brytpunkten i samband med att en bedömning 

av redan insatta åtgärder inte skulle fortsätta och nya skulle inte sättas in. Den 

identifierade brytpunkten var i medeltid 13 dagar (1-134 dagar) (Tabell 3). I den 

inledande bedömningen skulle olika ställningstaganden göras som t.ex. handlade om 

ställningstagande till utredning av symptom, eller att avstå läkemedelsbehandling eller 

behandling i form av operation. Detta ledde till en diskussion om patienten skulle 

skickas in till sjukhus eller få den vård som kunde erbjudas på boendet. Annat som 

bedömdes var att avstå från antibiotikabehandling och vätskebehandling intravenöst. I 

de granskade patientjournalerna användes orden palliativ eller palliation endast i fem 

journaler. Däremot fanns uttryck som ”god omvårdnad” och ”fortsatt omvårdnad” 

dokumenterade i 13 patientjournaler som en beskrivning av att patienten var i palliativ 

fas. T.ex. beskrevs detta som: 

 

”Kontaktar tel.jour xxxx angående melena….Bedöms att en resa till lasarettet 

troligtvis är för ansträngande. God omvårdad gäller”  

 

Att göra ställningstaganden innebar också att ta reda på om patient och närstående 

hade insikt om situationen. Patientens insikt om att han/hon är döende fanns antecknat 

i en (1) patientjournal och närståendes insikt identifierades i 13 patientjournaler. Att ha 

insikt beskrevs som att närstående var införstådda med situationen genom att de själva 

hade varit närvarande och/eller sett att tillståndet för patienten hade försämrats 

 

Kontakt och kommunikation 

I den inledande bedömningen var det också viktigt att ta reda på om patienten själv fått 

information om att han/hon befann sig i livets slut. Detta visade sig inte finnas 

dokumenterat i någon patientjournal. Däremot fanns det antecknat i 38 patientjournaler 

att närstående var informerade. Informationen handlade om patientens försämring och 

vad som förväntades hända framöver. I dokumentationen framkom också vilka 

personalen hade kontakt med som t.ex. make, maka, son, dotter eller god man samt 

vilka som skulle kontaktas om patienten försämrades ytterligare. Även samtal om 
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avslutande av icke nödvändiga åtgärder dokumenterades.  I de medicinska journalerna 

framkom även frågan om närstående penning i några journaler.  

  

I 38 patientjournaler identifierades att information hade förmedlats mellan 

sjuksköterska och läkare. Oftast handlade det om delegering på fastställande av död 

som läkare skrev till sjuksköterskorna. Men även möte på boendet och telefonkontakt 

för diskussion av den fortsatta vården och för ordination av vid behovs läkemedel 

fanns dokumenterade. T.ex. fanns anteckningar om information som: 

 

”Dotter xxxx informerad, vill att vi ringer om ytterligare försämring”  

 

”Jour Dr xxxx delegerar konstaterande (fastställande av död) till sjuksköterska”   

 

Dokumentation av bedömning av patientens kommunikationsförmåga i det palliativa 

skedet fanns i 14 journaler. Den var inte relaterad till demenssjukdomen men handlade 

mera om vakenhetsgrad och om patienten var kontaktbar eller inte.  

 

Läkemedeladministration 

I den inledande bedömningen gick det inte att identifiera någon rutin för genomgång 

av läkemedel eller beslut om utsättande av läkemedel i samband med brytpunkten i 

dokumentationen. Ändrad läkemedelsadministration dokumenterades i 19 

patientjournaler. I fem av patientjournalerna beskrevs utsättande av läkemedel och i 17 

insättande av vid behovs läkemedel. De läkemedel som användes oftast vid behov i det 

palliativa skedet var smärtlindring i form av morfin morfin-scopolamin och suppiatorer 

paracetamol, och vätskedrivande som Furix. Exempel på anteckning om ändrad 

läkemedelsadministration var: 

 

”Dags att sätta ut mediciner per os och börja ge Morfin-scopolamin kontinuerligt”  

 

Sammanhängande bedömning 

Det framkom att den sammanhängande bedömningen av fysiska symptom i den sena 

palliativa vården gjordes till största delen av sjuksköterskorna och dokumenterades i 

omvårdnadsjournalerna.  

 

Observation av smärta 
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Smärta fanns dokumenterat i 18 patientjournaler och i alla förutom en där patienten 

även hade prostatacancer bedömdes smärtan inte som svår. I dokumentationen 

framkom att sjuksköterskan inte alltid visste om patienten hade smärta men kunde anta 

att patientens symptom berodde på det. Det kunde vara symptom utifrån patienten 

ansiktsuttryck eller oro, ansträngd andning, snabb puls eller att patienten ropade. 

Smärtans lokalisation kunde beskrivas i sex journaler. I samma mening som 

symptomet smärta beskrevs, dokumenterades i 14 patientjournaler även om 

smärtlindring som givits och smärta dokumenterades som t.ex. 

 

” snabbare  puls, oregelbunden, andas snabbare. Ont? Ger förebyggande inför natten 

Morfin scopolamin” 

 

Andning 

Sekret i luftvägarna var det symptom som fanns dokumenterat i flest patientjournaler 

(n=29). Av dessa hade 16 patienter pneumoni, hjärtsvikt eller luftvägsinfektion som 

kunde orsaka symptomet och hos 13 fanns ingen annan bakomliggande orsak 

dokumenterad.  Sekret i luftvägarna beskrevs i journalerna som att patienten var 

”rosslig”, ”bubblig” eller ”slemmig”. I samma anteckning som symptomet beskrevs 

dokumenteras ofta även tid på dygnet när personalen observerat symptomet och åtgärd 

som oftast bestod av läkemedelsbehandling. Läkemedel som enligt anteckningarna 

används mot sekret i luftvägarna var Furosemid och Morfin-scopolamin. Sekret i 

luftvägarna kunde dokumenteras som:  

 

”Från kvällen kraftigt försämrad i andningen. Mycket rosslig…..ger Morfin 

Scopolamin” 

  

I 18 patientjournaler fanns också anteckningar relaterade till andnöd, och av dessa hade 

tio patienter komplikationer i form av pneumoni, hjärtsvikt eller influensa. Då 

andnöden berodde på att patienten var i ett sent palliativt skede dokumenterades 

symptomen som andningsuppehåll, ansträngd andning och att patienten upplevdes som 

tungandad. Exempel på anteckningar om andnöd var:  

 

”Börjar andas häftigt vid 05 tiden. Långa andningsuppehåll” 

 

Grad av orkeslöshet  
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Patientens ork fanns dokumenterat i 13 patientjournaler och beskrevs utifrån att 

patienten var ”trött”, ”tagen”, ”slut” eller kände sig ”orkeslös” I fem patientjournaler 

fanns rörlighet  beskrivet varav en även beskrev att patienten hade kontrakturer. 

Rörlighet var att patienten inte längre orkade vara uppe och var sängliggande samt 

behövde vårdas i sängen.  

 

Gastrointestenala besvär 

Sju patientjournaler beskrev att allmän munvård dvs. hjälp med att torka ur munnen 

och fukta munnen med munpinnar hade genomförts. Besvär från munhålan fanns 

dokumenterat i en patientjournal där patienten hade svampinfektion. Anteckning om 

munvård beskrevs som: 

 

”Gör en ordentlig munvård på honom, matrester och medicin ligger kvar i munnen”  

 

Illamående fanns dokumenterat i tre och kräkningar i tio patientjournaler. Fyra av de 

dokumenterade kräkningarna var kaffesumpskräkningar. En patient hade blödande 

magsår angivet som dödsorsak och en annan patient antogs ha magsår.  

 

Trycksår 

Trycksår identifierades i fyra patientjournaler och förebyggande av trycksår i sex. Hur 

såren såg ut, om det fanns rodnader, sår, blåsor och var trycksåret var lokaliserat som 

t.ex. på hälar och saccrum var också dokumenterat. För att förhindra tryck gjordes 

inspektion av hud, patienten vändes på tider, sängen bäddades med fiberfillmadrasser, 

kuddar och skinn. 

 

Motorisk oro  

Psykiska palliativa symptom som oro fanns dokumenterat i 11 patientjournaler och 

beskrevs utifrån vad sjuksköterskan eller läkaren observerade. T.ex. att patienten var 

motorisk orolig eller vandrade.  

 

”Är dock lite orolig av och till, lite plockig enligt personalen” 

 

Hos patienter med demenssjukdom och i ett sent palliativt skede kan det vara svårt att 

skilja på oro och smärta, vilket det fanns anteckningar om i fem patientjournaler.  
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Ingen dokumentation om förvirring kunde identifieras och endast i en patientjournal 

kunde anteckning om ångest identifieras. 

 

 

Existentiella behov 

En anteckning kan anses handla om existentiella palliativa behov ”ropar svagt efter sin 

mamma” annars finns ingen dokumentation som beskiver detta eller religiösa aspekter. 

 

Uppföljning 

I endast en patientjournal fanns anteckning om åtgärder efter döden i vilket ett 

uppföljande samtal med närstående efter patientens död ägt rum, vilket var ett 

telefonsamtal tre månader efter dödsfallet.   

 

Diskussion  

Metoddiskussion 

En fördel med att göra en retrospektiv journalstudie är att sjuksköterskorna och läkarna 

som dokumenterar inte i förväg vet om att det de skriver skall granskas och på så sätt 

påverkas inte innehållet i dokumentationen (Polit & Beck, 2008). I denna retrospektiva 

journalgranskningsstudie har författaren använt sig av en granskningsmall. Då det inte 

gick att hitta någon modell/granskningsmall i tidigare studier gjordes en egen utifrån 

kriterierna i standardvårdplanen Liverpool Care pathway. Granskningsmallen 

underlättade sökandet efter det som skulle studeras, dvs. den palliativa vården till 

personer med demenssjukdom och identifierade även avsaknad av dokumentation. En 

svaghet med att använda en färdig mall är att det kan bli för styrt och att oväntade fynd 

kan missas (Polit & Beck, 2008). T.ex. var den sociala dimensionen otydligt i LCP och 

därför blev inte denna dimension tydlig i granskningsmallen, vilket även avspeglades i 

resultatet.  

 

Att använda kvalitativ innehållsanalys som analysmetod har varit ganska svårt 

eftersom texten i patientjournaler oftast är kort och koncis. Kondensering har inte varit 

möjlig då texten redan var nerkortad. Enligt Graneheim och Lundman (2004) finns en 

risk att meningen i texten försvinner under analysförfarandet om meningsenheterna är 

för korta, vilket kan leda till att resultatet blir fragmentariskt. Själva analysförfarandet 

har även varit svårt då jag utgick från granskningsmallens ämnesområden och 

underkategorier vid genomgången av patientjournalerna. I detta skede användes mallen 



 20 

som hjälp för att göra en grovsortering av texten. För att sedan lyfta fram det som är 

specifikt i vården av patienter med demenssjukdom i sen palliativ fas formulerades, 

med hjälp av innehållsanalys, sedan kategorier (som formulerades med inspiration av 

ämnesområdena i mallen), subkategorier och koder. Att använda innehållsanalys 

deduktivt har varit en utmaning men eftersom denna studie i första hand var en 

kartläggning av hur personal dokumenterar palliativ vård var det en fördel då man ska 

sortera mycket text. Funderingar har funnits om metoden borde ha en kvantitativ 

ansats och att jag istället enbart räknat förekomsten av anteckningar i 

patientjournalerna. Men att använda kvalitativ innehållsanalys samt att räkna 

förekomsten av ett fenomen i patientjournalerna gav en bra bild av innehållet i 

dokumentationen.  

 

En svaghet i studien kan vara att i urvalet inkludera även patienter med 

demenssymptom. Ett säkrare urval hade möjligen kunna göras om alla patientjournaler 

hade en diagnos dokumenterad. I de journaler där ingen diagnos hade dokumenterats 

togs kontakt med sjuksköterskor som arbetat på boendena för att få bekräftelse på att 

patienterna hade kognitiv svikt och inte hade konfusionstillstånd eller naturlig 

åldersglömska. Hur resultatet i denna studie påverkats av sjuksköterskor och läkares 

dokumentationsteknik är svårt att bedöma. När det gäller omvårdnadsdokumentationen 

finns det flera faktorer som påverkar vad som dokumenterats, som till exempel vikten 

av patientfokuserad organisation, kunskap i omvårdnad, motivation för dokumentation 

och utbildning i att dokumentera (Ehrenberg et al, 1996), vilket visar att erfarenhet, 

utbildning och arbetsmiljön påverkar vad som dokumenteras. Under arbetet med 

studien har jag utifrån att själv har arbetat som sjuksköterska på de aktuella boendena 

en känsla av att sjuksköterskor och läkare bedömer och åtgärdar mer än vad som finns 

dokumenterat i patientjournalerna. Något som Ehrenberg och Enfors (2001) också kan 

bekräfta i en studie där syftet var att undersöka överensstämmelsen mellan 

dokumentationen, sjuksköterskan och patientens beskrivning av sitt fysiska och 

psykiska tillstånd. De kom fram till att det görs bedömningar på särskilda boenden av 

patienter dagligen som inte dokumenteras i journalen men som sjuksköterskorna 

rapporterar muntlig sinsemellan. Även i läkarjournaler fanns oenighet mellan 

patientens beskrivna symptom och det som dokumenteras (Pakhomov, Jacobsen, 

Chute & Roger, 2008). Hale, Thomas, Bond och Todd (1997) ställer sig tveksam till 

validiteten och reliabiliteten i metoder med retrospektiva studier av 

omvårdnadsjournaler för att få en bild den givna vården. De fann i sin studie ganska 
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stora skillnader i vad sjuksköterskorna gjorde och det de dokumenterade. Det skulle 

därför vara intressant att samtidigt som kartläggningen gjort intervjuer av 

sjuksköterskor och läkare på aktuella boenden om vad de anser att de gör i ett sent 

palliativ skede till personer med demenssjukdom. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva hur legitimerad personal på särskilda boenden 

dokumenterar vården av patienter med demenssjukdom i ett sent palliativt skede. 

Resultatet visade att när patienter med demenssjukdom närmar sig döden vet 

sjuksköterskor och läkare om detta. I så gott som alla patientjournaler fanns delegering 

på fastställande av död skrivet, något som kan göras när dödsfallet är förväntat på 

grund av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd med förmodad begränsad överlevnad 

(SOSF:2005:10). Några patienter hade flera delegeringar skrivna med några månaders 

mellanrum, något som visar att patienten har bedömts som döende men troligtvis 

tillfrisknat igen. Tiden mellan brytpunkt och död var 13 dagar men som kortast 1 dag 

och som längst upp till 134 dagar. Detta visar också hur svårt det kan vara att bedöma 

om en patient är döende eller inte något som också bekräftas i en litteraturövesikt av 

Coventry, Grande, Richards och Todd (2005). Coventry et al. (2005) försökte 

kartlägga vilka faktorer som  kunde förutsäga hur lång tid patienter med 

demenssjukdom hadde kvar att leva i ett sent stadium. Det visade sig att när patienten 

förlorade förmågan att förflytta sig och talförmågan var kraftigt nedsatt hade patienten 

ungefär en överlevnads tid på 4-5 månader. 

 

I hälften av patientjournalerna visade resultatet att det hadde tagits ställning till icke 

nödvändiga åtgärder som att avstå vidare utredningar av symtom, sjukhusvård och 

antibiotikabehandling. Enligt Mitchell, Kiely och Hamlet (2004) fick patienter med 

demenssjukdomar i mindre grad palliativ vård än cancerpatienter och blev oftare 

utsatta för utredning och provtagningar. Att vårdpersonalen hade diskuterat icke 

nödvändiga åtgärder hade stor betydelse för patienten och närstående tillfredställande 

(Engel, Kiely & Mitchell, 2006). I en amerikansk studie undersöktes vad personer med 

svår demenssjukdom har skrivit i sitt ”livstestamente” (Advance Directives, dokument 

om hur de vill behandlas när de inte längre själva kan ta beslut) och de flesta vill ha en 

lindrande omvårdnad i stället för aggressiv behandling. Nästan samtliga var emot 

livsuppehållande åtgärder i ett palliativt skede (Triplett, et al., 2008).  
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Resultatet visar att sjuksköterskor och läkare använde uttrycken ”god omvårdnad och 

”fortsatt omvårdnad” i ställe för palliativ vård i patientjournalerna till patienter med 

demenssjukdom. Jag anser att detta kan bero på att begreppet palliativ vård är nära 

kopplat till avancerad cancervård då patienter får t.ex. en central venkateter och dropp. 

Begreppet god omvårdnad fokuserar på den grundläggande omvårdnaden och att det är 

det som sjuksköterskor och läkare menar när det gäller vård i livets slut till patienter 

med demenssjukdom. I en jämförelse mellan den palliativa vården till patienter med 

hjärtsvikt och patienter med demenssjukdom sågs att patienterna med hjärtsvik 

betraktades som sjuka medan de med demenssjukdom bedömdes som döende men inte 

sjuka. Detta ansågs bero på att den demenssjuka patienten ofta var gammal och hade 

nedsatt kognitiv förmåga. För patienten med demenssjukdom medförde detta att det i 

mindre grad fanns en planerad palliativ vård (Ziad, et al., 2004). Patienter med 

demenssjukdom ansågs dessutom i mindre grad vara i ett palliativt skede om läkaren 

var ung, kvinna, singel och lite erfarenhet av svår sjukdom i familjen (Hinkka, 

Kosunen, Metsanoja & Kellokumpu-Lehtinen, 2002). 

 

Resultatet i denna studie visar att dokumentationen av den palliativa vården till 

demenspatienter fokuserar mer på fysiska palliativa symtom som sekret i luftvägarna, 

andnöd och smärta än på existentiella och religiösa behov. Vilket bekräftas i en studie 

av Gunharsson, Svennson och Bertrö (2008) om sjuksköterskornas dokumentation i 

den palliativa vården. I studien beskrevs att dokumentationen av fysiska symptom 

förekom mer frekvent och vanligast var smärta. Samt att den åtgärd som 

sjuksköterskorna oftast dokumenterade var administration av läkemedel. Enligt 

socialstyrelsen vetenskapliga underlag för nationella riktlinjerna (2009) är vanliga 

symptom eller problem hos palliativa patienter med demenssjukdom smärta, trycksår, 

nutritionsproblem och andnöd. Vanliga psykiska problem är depression, ångest, 

förvirring, nedstämdhet rastlöshet, sömnproblem, hallucinationer, aggressivitet, rädsla 

och oro. Det psykiska symptom som identifierades i denna studie var oro, några andra 

kunde inte identifieras i befintilig dokumentation. 

Brand, et al., (2005) mätte kvalitén på den palliativa vården på särskilda boenden både 

hos personer med och utan demenssjukdom genom att använda en mätskala som 

kallades Palliative care outcome scale. De kom fram till att det var bra kvalité på den 

fysiska omvårdnaden men att den psykosociala och existentiella vården fick för liten 

uppmärksamhet. Patienter med demenssjukdom kan bli lugnare och få ökad 
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välbefinnande om de andliga och existentiella behoven tillgodoses i 

överensstämmelser med tidigare livsföring (socialstyrelsen, 2009).  

 

I resultatet i denna studie framkom att sjuksköterskorna i bedömningen av smärta 

utgick från patientens uttryck och grimaser, andning, puls, ryckningar, ansiktsfärg eller 

att patienten ropade.  I en studie av Chang, et al (2009) beskrevs att smärta var särskilt 

svårt att bedöma hos patienter med demenssjukdom. Smärta och oro beskrevs i några 

patientjournaler i samma anteckning och en osäkerhet i vad som berodde på vad kunde 

anas då patienten fick både lugnande och smärtstillande, ett fenomen som även 

Gunnarsson, et al (2008) beskrev i sin studie. Andra studier har visat att patienter med 

demenssjukdom har mera smärta men får mindre smärtlindring än t.ex. cancer 

patienter (Aminoff & Adunsky, 2005; McCarthy, Addington-Hall & Altmann, 1997,).  

 

Att närstående hade fått information om det palliativa skedet var väl dokumenterat och 

i dokumentationen av kontakten med anhöriga framkom ett objektivt synsätt. Även om 

patientens närstående valde att inte komma eller om de inte önskade att kontakt skulle 

tas nattetid kunde inte någon egen värdering från sjuksköterskan eller läkare förstås 

utifrån texten. Kontakt med närstående ett tag efter patientens död fanns antecknat 

enbart i en patientjournal. I en intervjustudie av Albinsson (2002) berodde 

uppföljningen på om personalen själva ville ta kontakt, bara ett fåtal hade ett system 

för kontakt några veckor efter patientens död. Enligt socialstyrelsen (2009) finns 

beprövad erfarenhet som tyder på att anhörigas sorgarbete kan underlättas med att 

personalen erbjuder uppföljande samtal efter att patienten med demenssjukdom har 

dött.   

 

Genom denna studie har jag för första gången kommit kontakt med 

standardvårdplanen LCP och blivit nyfiken på vad den kan tillföra den palliativa 

vården till personer med demenssjukdom. Det jag saknade i de granskade journalerna 

var en helhetsbild av den palliativa vården. Dels för att alla åtgärder förmodligen inte 

dokumenterats samt att granskningsmallen i dess nuvarande form är begränsad då inte 

alla delar som krävs för att en aktiv helhetsvård ska synliggöras finns med. Även om 

Veerbeeck, et al., (2008) anser att LCP bidrar till en bättre kvalité och 

symptomkontroll på den palliativa vården samt ett bättre omhändertagande av patienter 

och närstående. Behöver mallen utvecklas och förbättras gällande existentiella/andliga, 
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psykiska samt sociala aspekter. Dessutom kan man fundera över hur tidskrävande det 

är att använda mallen med tanke på att det är 18 mål som ska bedömas.  

 

 

 

Slutsats 

• Sjuksköterskor och läkare dokumenterade att de visste om när patienten med 

demenssjukdom var i en sen palliativ fas, men ställningstagande till palliativ vård togs 

inte alltid. 

• I dokumentationen sågs att närstående fick information om patientens tillstånd och 

blev delaktiga i beslut. Mens uppföljande samtal efter patientens död inte antecknades. 

• Det framkom tydligt att dokumentationen fokuserade nästan uteslutande på fysiska 

palliativa symptom som sekret i luftvägarna, andnöd och smärta än på existentiella/ 

religiösa  samt sociala och psykiska behov. 

• Utifrån denna studie kan jag se ett stort behov av mera forskning om vad 

sjuksköterskor och läkare utövar för existentiell och andlig vård, finns 

omvårdnadsåtgärder som inte dokumenteras och därmed inte synliggörs i denna 

studie? 
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Till XXXXXX 
                                                                                                                          Hackås 09-04-15        

                             Information angående en vetenskaplig studie 

Vid institutionen för hälsovetenskap Mittuniversitetet, specialist sjuksköterske programmet med 
inriktning mot vård av äldre planeras en studie på magisternivå av Linda Högsnes legitimerad 
sjuksköterska. Syftet med studien är att kartlägga om legitimerad personal som vårdar personer med 
demens på särskilt boende dokumenterar om patienter befinner sig i ett palliativt skede.   

Slutskedet av en demenssjukdom kan vara svårt att fastställa och många patienter dör pga. 
komplikationer av sin demenssjukdom. För att patienterna skall få god vård med bevarad livskvalitet 
under vårdtiden bör ett palliativt förhållningssätt finnas med under hela vårdtiden. Att dokumentera att 
vården är palliativ hos patienter med demenssjukdom är ovanligt för såväl läkare som sjuksköterskor. 
Detta kan bero på att det palliativa förloppet är långt och inte liknar det palliativa förlopp som är vanligt 
hos t.ex. patienter med cancer. 
 
För att kunna genomföra studien önskar jag att granska läkarjournaler och omvårdnadsjournaler till 
patienter med demens som avlidit på Svenstaviks sjukhem de senaste 10 åren. Då många personer med 
demenssjukdomar inte har någon diagnos kommer jag att inkludera även patienter med demenssymptom. 
För att få tillräckligt med underlag till studien behöver jag tillgång till ca 50 journaler.  
 
Allt det material som insamlas kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att datamaterialet 
förvaras på ett betryggande sätt enligt Personuppgiftslagen (PUL, 1998;04). Endast sjuksköterska Linda 
Högsnes och handledarna kommer att ha tillgång till materialet. Det insamlade materialet kommer att 
redovisas vid ett examinationsseminarium för studenter vid specialistutbildningen för sjuksköterskor, 
Vård av äldre. 

Du godkänner deltagande till denna studie som kommer att pågå 090416-090605 genom att underteckna 
detta brev längst ned på sidan, och därefter returneras det i medskickat svarskuvert. 

Har du frågor får du gärna höra av dig till nedanstående. 

 
Underskrift av medicinsk ansvarig sjuksköterska 
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