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Abstract  
Genom den ökade medellivslängden drabbas allt fler personer av 
demens, en sjukdomsgrupp vars symtom endast kan lindras, inte 
botas. Demenssjukdomar räknas därför till gruppen palliativa 
sjukdomar. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 
faktorer som påverkar palliativ omvårdnad av personer med grav 
demenssjukdom. Studien genomfördes som en systematisk 
litteraturöversikt. Resultatet baserar sig på analys av 35 
vetenskapliga artiklar med olika metodansatser publicerade 2001-
2011. Analysen resulterade i nio identifierade faktorer som 
påverkar palliativ omvårdnad av personer med grav demens 
positivt och/eller negativt; kunskap, kommunikation, stöd, 
teamarbete, symtomkontroll, självbestämmande, attityder, 
organisatoriska faktorer och resurser. Slutsatser som kan dras av 
litteraturstudien är att kunskapsbrist utgör en anledning till 
suboptimal omvårdnad av personer med grav demens, att palliativ 
vårdfilosofi ännu inte fått genomslag i demensvården samt att 
kliniska riktlinjer och systematisk handledning skulle kunna 
medföra positiva effekter. Fler studier behövs dock. 
 
Nyckelord: Demens, Palliativ vård, Palliativ omvårdnad, 
Litteraturstudie. 
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Arbete inom palliativ vård och omvårdnad innebär aktiva insatser med målen god livskvalitet 

och symtomlindring fysiskt, psykiskt, socialt, kulturellt och andligt för personer med 

livsförkortande, obotlig sjukdom eller skada. Palliativ vård kan tillämpas redan i tidigt 

sjukdomsskede. Döden betraktas som en naturlig process, med utgångspunkten att varken 

förlänga eller förkorta livet. Palliativ vårdfilosofi stödjer sig mot fyra hörnstenar; 

symtomkontroll (i bemärkelsen symtomlindring), anhörigstöd, teamarbete och 

kommunikation-relation. Symtomlindring och annan behandling ska ske på ett sådant sätt att 

hänsyn tas till patientens autonomi och integritet (Nationella rådet för palliativ vård [NRPV], 

2010; Socialstyrelsen, 2011, s. 7-8). 

 

Demens utgörs av en grupp hjärnsjukdomar medförande kognitiva funktionsnedsättningar. 

Vanliga demenssjukdomar är Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, frontotemporal demens, 

Lewy Body demens och blandformer (SBU, 2006, s. 19-20). I Sverige beräknas cirka  

148 000 personer ha någon typ av demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010, s. 12). I takt med 

att befolkningen blir allt äldre ökar antalet människor som lever med demens (Wolf-Klein, 

Pekmezaris, Chin & Weiner, 2007). 

 

Nervcellsdöden vid demenssjukdom medför förutom psykiska även fysiska symtom, och 

leder slutligen till att personen avlider. Initialt avgörs symtomen av var i hjärnan skadan är 

belägen. För att diagnosen ska kunna ställas ska symtom ha funnits i minst 6 månader, och 

andra orsaker till symtomen uteslutits. Ett annat krav är att funktionsförmågan ska vara 

märkbart försämrad jämfört med tidigare (SBU, 2006, s.16-20). Idag finns endast 

symtomlindrande behandling, och då enbart för ett fåtal av demenssjukdomarna. Den 

symtomlindrande läkemedelsbehandlingen påverkar inte livslängden hos personer med 

demens (SBU, 2006, s. 62). Sjukdomsgruppen är således att betrakta som tillhörande gruppen 

palliativa, icke botbara sjukdomar (Wolf-Clein et al., 2007). 

 

Demenssjukdomar indelas efter svårighetsgrad i nivåerna mild/lindrig (personen klarar sig 

med endast små stödinsatser), måttlig (personen behöver hjälp i sitt dagliga liv) och svår/grav 

(personen behöver hjälp med det mesta och kan inte säga mer än enstaka ord) 

(Socialstyrelsen 2010, s.14). Förutom minnessvårigheter kan nedsatt planerings- och/eller 

orienteringsförmåga, nedsatt praktisk förmåga och svårigheter att kommunicera vara tidiga 

symtom. Beroende på hjärnskadelokalisation ses ibland också personlighetsförändringar eller 

psykiatriska symtom (SBU, 2006, s. 17). Sjukdomens tidiga fas kan vara under många år, 
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innan den sjuke så småningom drabbas av afasi, agnosi, apraxi och autonomiförlust 

(Rittenmar-Melin, Wahlund, & Hölne, 2011). Beteendemässiga och psykologiska symtom 

vid demens [BPSD] uppträder vanligen cirka fyra år efter symtomdebut, och kan även orsaka 

stort lidande hos närstående. Vanliga former av BPSD i den mellersta fasen är depression, 

ångest och/eller aggressiva episoder (>50 procent drabbas), apati (88 procent), motoriska 

symtom (70 procent), sömnstörningar (>50 procent) och aptitförändringar (60 procent). Flera 

symtom kan förekomma samtidigt, med ökad risk för att närstående inte ska orka vårda 

personen i ordinärt boende (Hart et al., 2003). Vanliga BPSD i senare sjukdomsskede är oro, 

ropbeteende, stelhet, ökad fallrisk, sväljsvårigheter och viktnedgång trots omfattande 

åtgärder, samt ökad risk för infektioner, smärta och trycksår (Rittenmar-Melin et al., 2011).  

 

Sjuksköterskan är betydelsefull för både patient, närstående och övriga teamet genom sina 

kunskaper och som informationsbärare. Sjuksköterskan arbetar närmare patient och 

närstående än läkaren, och upplevs ofta mindre hotfull, varför fler symtom kommer till 

sjuksköterskans kännedom. Vid bristande symtomkontroll kan sjuksköterskan utifrån egna 

observationer ordinera lämpliga omvårdnadsåtgärder, och om dessa är otillräckliga kontakta 

läkare för ställningstagande till medicinsk utredning och behandling (Friedrichsen & 

Petersson, 2005, s. 259-264). Sjuksköterskan ansvarar för att patientens och närståendes 

grundläggande behov tillgodoses, för att kommunicera, skapa relationer och ge stöd, samt för 

att planera, koordinera och genomföra omvårdnadsåtgärder utifrån överenskomna mål. 

Sjuksköterskan ska också bedöma risker och behov samt förebygga symtom och 

komplikationer (Friedrichsen, 2005, s. 377-380).  

 

Personer med svåra symtom, oavsett diagnos, i behov av avancerade vårdinsatser vårdades 

tidigare inom slutenvården (Socialstyrelsen, 2005b), men finns i dagens Sverige ända till 

livets slut i enskilda hem och kommunala boendeformer (Socialstyrelsen, 2005b; Svenska 

Palliativregistret, 2012). 50-92 procent av alla personer med demenssjukdom i fem 

Västeuropeiska länder avlider i vård- och omsorgsboende (Houttekier, Cohen, Bilsen, 

Addington-Hall & Onwuteaka-Philipsen, 2010). Även om internationella siffror för 

medianöverlevnad efter diagnos för personer med demens endast uppges vara cirka fem år, 

det vill säga jämförbart med grav hjärtsvikt (Wolf-Clein et al., 2007) kan detta variera. 

Volicer (2005) rekommenderar därför att närstående, patientföreträdare och vårdpersonal i 

god tid fattar beslut om vilka medicinska interventioner som ska vidtas om den demenssjuke 
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drabbas av komplikationer i form av infektioner etcetera. Beslutade åtgärders huvudmål ska 

vara symtomlindring och livskvalitet och de ska inte medföra onödigt obehag för patienten.  

Personer med demens och deras närstående erhåller inte alltid adekvat omhändertagande 

(Beck-Friis, 2005, s. 172; Mitchell, Kiely, & Hamel, 2004). Det ökande antalet personer med 

demens, vilka lever allt längre med sin sjukdom, gör att omvårdnad av dessa personer utgör 

en allt viktigare och större del av sjuksköterskors omvårdnadsarbete. Det är därför viktigt att 

belysa de faktorer, såväl positiva som negativa, som påverkar palliativ omvårdnad av 

personer med demens.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva faktorer som påverkar palliativ omvårdnad 

av personer med grav demenssjukdom.  

 

Metod 

Genom att utgå från den systematiska översiktens möjlighet att bedriva ”forskning om 

forskning”, och kombinera resultat från studier som använt sig av olika metoder kan 

komplexa problem skildras ur olika synvinklar (Whittemore & Knafl, 2005).  

 

Arbetsprocessen utgjordes av att syfte formulerades, varefter inklusions- och exklusions-

kriterier definierades. Därefter gjordes pilotsökningar, varpå exklusionskriterierna 

reviderades. 

 

Litteratursökning och urval 

Whittemore och Knafl (2005) rekommenderar minst två till tre olika strategier för att 

identifiera relevant litteratur, varför såväl sökning i fem databaser som manuell 

artikelsökning via referenslistor genomförts. Litteratursökning gjordes i databaserna 

PubMed/Medline, CINAHL och PsychInfo, vilka rekommenderas av Willman, Stoltz och 

Bahtesevani (2011, s. 81, 84), i AMED, en databas riktad mot palliativ vård samt i databasen 

Web of science. Sökning genomfördes med hjälp av databasernas thesaurus och 

fritextsökning, vilket bland annat beskrivs av Polit och Beck (2012, s. 99-100, 102-103) samt 

Willman et al. (2011, s. 69-71, 75). Booleska sökoperatorer användes för att kombinera 

söktermerna i olika konstellationer, vilket rekommenderas av Polit och Beck (2012, s. 99) 

samt Willman et al. (2011, s. 65, 72-73). Relevanta artiklars referenslistor genomsöktes också 
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manuellt i syfte att leda vidare till ytterligare källor, såsom beskrivs av Polit och Beck (2012, 

s. 98), Whittemore och Knafl (2005) samt Willman et al. (2011, s. 78). I databasen AMED 

användes sökbegreppen dementia (MeSh), palliative (MeSh) och nurs* (fritext). I CINAHL 

användes dementia (ST), hospice and palliative nursing (ST) palliative care (ST) och 

terminal care (ST). Cabsbegreppen dementia och palliative kombinerades i PsychInfo med 

nurs* i fritext. I PubMed gjordes sökning med dementia (MeSh), palliative care (MeSh) och 

terminal care (MeSh) kombinerat med nurs* (fritext). Web of Science genomsöktes med 

begreppen dementia (Topic), palliative (Topic) och nurs* (Topic). För mer information om 

artikelsökningen och dess resultat, se bilaga 1. 

 

Som inklusionskriterier fastställdes att studierna skulle vara primärkällor publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter, vilka svarade mot syftet. Studierna skulle härröra från 

vårdverksamhet i Nordamerika, Västeuropa och Australien, då kontexten i viss mån 

överensstämmer mellan Sverige och dessa områden. Vårdområdet skulle vara långtidsvård, 

både ordinärt boende och vård- och omsorgsboende. För att inkluderas skulle studierna också 

hålla hög kvalitet i den kvalitetsbedömning som baserade sig på granskningsprotokoll av 

Willman et al. (2011). Studier som härrörde från akut- och intensivvårdsenheter med korta 

vårdtider exkluderades, liksom studier rörande patientgrupper under 65 år, eutanasi, 

validering av skattningsskalor och studier som enbart beskrev erfarenheter av att vårda en 

enskild patient. Översiktsartiklar och litteraturstudier har inte inkluderats i resultatet, men 

deras referenslistor har genomsökts manuellt i syfte att finna ytterligare primärkällor. 

 
Begränsningar sattes vid databassökning i form av språk (engelska och svenska) och 

humanvetenskapliga publikationer från 2001-2011.  

 

I ett första steg genomlästes 1209 titlar (inklusive dubbletter) erhållna vid databassökning. 

Om titeln antydde att studien kunde svara mot syftet skrevs studien ut, varpå även abstractet 

genomlästes, så skedde med 433 abstract exklusive de som erhållits via genomsökning av 

andra artiklars referenslistor. Vid tveksamhet genomlästes hela artikeln innan beslut togs om 

den skulle gå vidare till nästa steg. Därefter följde artikelgenomläsning med avstämning 

gentemot syfte, inklusionskriterier och exklusionskriterier. Om artikeln svarade mot dessa 

genomfördes kvalitetsbedömning, vilket skedde med 138 artiklar.  
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Kvalitetsbedömning 

Whittemore och Knafl, (2005) poängterar svårigheten att kvalitetsbedöma studier av olika 

karaktär samt påtalar att ”golden standard” saknas. Trots detta genomfördes efter screening 

av titlar och abstract samt upprepad genomläsning och kontroll gentemot syfte, inklusions- 

och exklusionskriterier en kvalitetsbedömning av de artiklar som bedömdes uppfylla dessa 

grundkrav. Som stöd för kvalitetsbedömningen användes protokoll utarbetade av Willman et 

al. (2011). Olika protokoll användes för kvalitativa respektive kvantitativa studier, och vid 

mixed methods research [MMR] granskades artiklarna utifrån båda protokollen. 

Kvalitetsfrågorna rörde bland annat fokus, inriktning, kontext, etiskt resonemang, urval, 

datainsamlingmetod och resultatredovisning. Frågor som besvarades med ”ja” gavs ett poäng, 

”nej”, respektive ”vet ej” genererade inget poäng. Dessa poäng omräknades sedan i procent.  

 
Tabell 1: Kvalitetsgradering 

Hög kvalitet  80-100% 
Måttlig kvalitet  70-79% 
Låg kvalitet  <69% 

 

Alla studier som svarade mot syftet och som i kvalitetsgranskningen bedömdes ha hög 

kvalitet har inkluderats (n = 35), oavsett metod. Översiktsartiklar ingår inte, eftersom 

Whittemore och Knafl (2005) anger att endast primärkällor ska användas i analysen. För 

översiktlig information om respektive inkluderad artikel se bilaga 2. 

 

Analys 

Enligt Whittemore och Knafl (2005) ska målet med dataanalysen vara att på ett kreativt sätt 

sammanfoga resultatet samt att hålla analysen fri från bias, vilket förutsätter ett systematiskt 

och väldokumenterat arbetssätt. Metoderna för syntes kan variera, men kondensering, 

jämförelser, slutsatser och bekräftelse/kontroll ingår alltid. Analysen inleddes med översiktlig 

genomläsning av de utvalda studierna för att erhålla övergripande förståelse för innehållet. 

Därefter studerades artiklarna mer ingående och textenheter som svarade mot syftet 

identifierades, med målet att på ett objektivt sätt kunna sammanställa och överblicka 

redovisade faktorer. I nästa steg märktes textenheterna, i syfte att kunna återgå till 

ursprungstexten i dess helhet, innan de grupperades utifrån faktorer som beskrev likartat 

innehåll. Efter gruppering genomlästes textenheterna ytterligare ett antal gånger i syfte att 

finna begrepp som så textnära som möjligt kunde representera de faktorer som beskrevs i 

respektive grupp. När grupperna namngivits visade sig sju bestå av motsatsområden, som då 

sammanfördes. Två faktorer bestod inte av motsatser. Slutgiltigt blev det därmed nio faktorer. 
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Resultat 

I resultatet ingår 35 vetenskapliga artiklar (n = 35), vilka bygger på studier som genomförts 

med olika metoder och forskningsdesign, se bilaga 2. 

 

Tabell 2: Översikt av artiklar som redovisar faktorer som påverkar palliativ omvårdnad av personer med 
demens (n = 35).  
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Albinsson & Strang (2002a).   X      X  
Albinsson & Strang (2002b).  X   X    X X 
Andrews et al. (2009).  X   X     X 
Brazil et al. (2006).  X X X X X   X X 
Chang, et al. (2009).  X X  X  X X   
Cutcliffe & Grant (2001). X         
Di Giuoli et al. (2008). X     X X   
Evers et al. (2002).        X   
Goodridge et al. (2005).  X  X X    X  
Holley et al. (2009).   X     X X 
Hov et al. (2009).   X X  X  X X X X 
Jaglal et al. (2007). X  X X      
Johnson et al. (2009).  X X    X    
Kaasalainen et al. (2007).  X X X X  X  X X 
Kada et al. (2009).  X      X   
Lacey (2005a).       X   
Lacey (2005b).       X   
Livingston et al. (2011). X X    X X  X 
Lloyd-Williams & Payne (2002).  X      X  
Palan Lopez et al. (2010). X     X X   
Phillips et al. (2007). X X  X X     
Powers & Watson (2008).  X X     X  X 
Reimer et al. (2004).     X    X 
Robison et al. (2007).  X        
Rurup et al. (2005).      X  X  
Sampson et al. (2008).  X X    X X X  
Sampson et al. (2010).  X         
Seymor et al.  (2011).   X  X     X 
Shega et al. (2003).  X      X  X 
Sloane et al. (2008).  X    X X   
Stewart et al. (2011).  X X    X X   
Torke et al. (2010). X  X X     X 
Waldrop & Kirkendall (2009). X  X X      
Watson et al. (2006).  X X  X   X X X 
Österlind et al. (2008).  X X  X  X X  X 

 



 9

Kunskap  

I 24 studier framkom kunskap som en faktor som påverkar palliativ omvårdnad av personer 

med demens (se tabell 2). 

 

Studier (Brazil et al., 2006; Phillips, Davidson, Jackson, & Kristjanson, 2007; Torke et al., 

2009) visade att vårdpersonal behövde kunskap om demens och palliativ vård för att kunna 

ge god vård och omvårdnad. Det kunde mera specifikt gälla exempelvis tecken på att döden 

närmar sig och hur vårdpersonal då kan agera (Livingston et al., 2011; Phillips et al., 2007). 

Det största antalet studier redovisade dock brist på kunskap om demens och symtomlindring 

hos såväl vårdpersonal som närstående (Albinsson & Strang, 2002b; Andrews et al., 2009; 

Brazil et al., 2006; Chang et al., 2009; Johnson et al., 2009; Kaasalainen, Brazil, Ploeg, & 

Martin, 2007; Palan Lopez, Amella, Mitchell, & Stumpf, 2010; Sampson et al., 2008; 

Sampson et al., 2010; Torke et al., 2010; Watson, Hockley & Dewar, 2006; Österlind, 

Hansebo, Lantz, & Ternestedt, 2008). Två studier (Goodridge et al., 2005; Torke et al., 2007) 

angav att en stor del av sjuksköterskors arbetstid användes till att informera patienter och 

närstående. Flera studier (Cutcliffe & Grant, 2001; Goodridge, Bond, Cameron, & McKean, 

2005; Jaglal et al., 2007; Phillips et al., 2007) visade att vårdpersonal behövde kunskap om 

hur information om sjukdom och dess konsekvenser bör ges, samt hur samtal om existentiella 

frågor kan genomföras.  

 

Ökad kunskap om demens och palliativ vård hos närstående var betydelsefull då det kunde 

medföra större förståelse för symtom, sjukdomsprogress och vårdinsatser vid palliativ vård 

av personer med demens (Andrews, McInerney & Robinson, 2009; Goodridge et al., 2005; 

Jaglal et al., 2007; Sampson et al., 2008; Sampson et al., 2010; Torke et al., 2010; Waldrop & 

Kirkendall, 2009). Ökad kunskap hjälpte närstående att våga framföra frågor och ställa krav 

(Andrews et al., 2009). 

 

Studier (Albinsson & Strang, 2002b; Goodridge et al., 2005; Sampson et al., 2010) visade att 

kunskapsbrist rörande enskilda personers hälsa och upplevelser kunde utgöra hinder för 

palliativ omvårdnad av personer med demens. Andra studier (Chang et al., 2009; Livingston 

et al., 2011) visade att kunskapsbrist även fanns inom kulturella och andliga områden, vilket 

kunde medföra att vårdpersonal missförstod traditioner och andliga behov som var 

betydelsefulla för patienten.  
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I tio artiklar (Brazil et al., 2006; Di Giuoli et al., 2008; Goodridge et al., 2005; Hov, Athlin & 

Hedelin, 2009; Johnson et al., 2009; Kaasalainen et al., 2007; Powers & Watson 2008; Shega 

et al., 2003; Torke et al., 2010; Watson et al., 2006) beskrevs kunskapsbrist som medförde 

svårighet att kunna fastställa när sent palliativt skede inträder för personer med demens, samt 

avsaknad av tydliga diagnoskriterier. Albinsson och Strang (2002b) uttryckte dock att 

vårdpersonal som besatt engagemang kunde fylla eventuella kunskapsluckor. 

 

Kunskap sågs också som en förutsättning för ytterligare en främjande faktor, nämligen 

teamarbete, både i form av öppnare samarbetsklimat mellan vårdpersonal och närstående 

(Andrews et al., 2009) och genom att vårdpersonal sinsemellan då i högre grad delade 

erhållen kunskap (Phillips et al., 2007). 

 

Kommunikation  

Studier (Johnson et al., 2009; Robison et al., 2007) visade att god kommunikationsförmåga 

hos vårdpersonal medförde positiva effekter för både demenssjuka och närstående. Att 

vårdare kunde tolka svårt demenssjuka personers kommunikationsförsök beskrevs som 

betydelsefullt för adekvat symtomkontroll (Lloyd-Williams & Payne, 2002; Phillips et al., 

2007). Gemensam terminologi gav vårdpersonal ökade möjligheter att beskriva patienters 

symtom och behov, vilket i sin tur ökade förutsättningarna för adekvata vårdinsatser (Phillips 

et al., 2007).  

 

I flera studier (Albinsson & Strang, 2002a; Chang et al., 2009; Kaasalainen et al., 2007; 

Powers & Watson, 2008; Sampson et al., 2008; Sloane, Zimmerman, Williams, & Hanson 

2008; Stewart, Goddard, Shiff & Hall, 2011) beskrevs demenssjuka personers bristfälliga 

förmåga att kommunicera och förstå som hinder för palliativ omvårdnad. En konsekvens av 

nedsatt kommunikationsförmåga kunde vara oförmåga att förmedla symtom (Powers & 

Watson, 2008). Detta försvårade för vårdpersonal vid symtombedömning och 

symtomkontroll (Chang et al., 2009; Kaasalainen et al., 2007).  

 

I en studie av Robison et al. (2007) beskrevs en intervention som medförde förbättrad 

kommunikationsförmåga mellan vårdpersonal och närstående, vilket minskade risken för 

konflikter, och ökade närståendes engagemang i vården och omsorgen om den demenssjuka 

personen, samtidigt som det även minskade förekomsten av beteenden och psykiska symtom 
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vid demens [BPSD]. Enligt Sampson et al. (2008) bedömdes kommunikation så betydelsefull 

att den borde utgöra grunden för förbättringsarbeten i palliativ omvårdnad. 

 

Studier (Brazil et al., 2006; Kaasalainen et al., 2007; Livingston et al., 2011; Seymor, Kumar, 

& Froggatt, 2011) visade att bristande förmåga hos vårdpersonal att kommunicera, och 

därigenom att också ge stöd, kunde utgöra hinder för palliativ vård. Brist på förmåga att 

kommunicera och ge stöd i existentiella frågor nämndes särskilt av Albinsson och Strang 

(2002a) samt Hov et al. (2009). Döden uppfattades av många som ett tabubelagt samtalsämne 

(Hov et al., 2009; Johnson et al., 2009; Livingston et al., 2011; Powers & Watson, 2008; 

Sampson et al., 2008; Sloane et al., 2008; Stewart et al., 2011; Watson et al., 2006; Österlind 

et al., 2008). Vårdpersonals ovilja att diskutera döden och döendet med demenssjuka 

personer och deras närstående motverkar den palliativa vårdfilosofins intentioner att ha en 

öppen kommunikation, samt målet att hjälpa den boende att få en fridfull död genom att 

tillhandahålla inte bara kroppslig utan även psykosocial och andlig omvårdnad (Watson et al., 

2006).  

 

Stöd 

I ett antal studier (Goodridge et al., 2005; Holley, Gorawara-Bhat, Dale, Hemmerich, & Cox-

Hayley, 2009; Jaglal et al., 2007; Kaasalainen et al., 2007; Torke et al., 2010; Waldrop & 

Kirkendall, 2009) framkom stöd till närstående som främjande faktor för palliativ omvårdnad 

av personer med demens. Stöd kunde exempelvis ges i form av omtanke och tröst (Goodridge 

et al., 2005; Torke et al., 2010). Holley et al. (2009) visade att förebyggande information, råd 

och trygghet i att veta vart närstående kunde vända sig var betydelsefullt. Stöd i att ta avsked 

av den demenssjuka personen när livet närmade sig sitt slut var en annan viktig aspekt 

(Kaasalainen et al., 2007). 

 

Två artiklar (Holley et al., 2009; Waldrop & Kirkendall, 2009) beskrev stöd till den 

demenssjuka personen i form av god tillgänglighet och information om vad som kunde 

komma att inträffa, respektive att tillbringa tid med den enskilde för att denne inte skulle 

uppleva ensamhet när döden närmade sig. 

 

Teamarbete  

I nio studier (Brazil et al., 2006; Goodridge et al., 2005; Jaglal et al., 2007; Kaasalainen et al., 

2007; Phillips et al., 2007; Seymor et al., 2011; Torke et al., 2010; Waldrop & Kirkendall, 
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2009; Österlind et al., 2008) nämndes teamarbete som framgångsfaktor för palliativ demens-

vård och omvårdnad. Teamarbete kunde ske i form av gemensamma träffar (Phillips et al., 

2007) eller genom telefonkonsultation (Brazil et al., 2006). Att teamet arbetade mot samma 

mål bedömdes som avgörande för resultatet (Kaasalainen et al., 2007; Waldrop & Kirkendall, 

2009; Österlind et al., 2008). Etablerat samarbete mellan äldrevård och palliativ 

specialistvård ökade förutsättningarna för att be om hjälp om behov uppstod (Phillips et al., 

2007). Samverkan mellan vårdpersonal, närstående och andra verksamheter beskrevs ge vård 

för både kropp och själ, patient och närstående (Torke et al., 2010).  

 

Närstående beskrevs som viktiga medlemmar i teamet (Jaglal et al., 2007; Kaasalainen et al., 

2007; Phillips et al., 2007). När närstående gjordes delaktiga i teamarbetet kunde det minska 

sjuksköterskors arbetsbörda (Kaasalainen et al., 2007).  

 

I tio studier (Albinsson & Strang, 2002b; Andrews et al., 2009; Brazil et al., 2006; Chang et 

al., 2009; Hov et al., 2009; Kaasalainen et al., 2007; Phillips et al., 2007; Seymor et al., 2011; 

Torke et al., 2010; Watson et al., 2006) beskrevs hinder för palliativ omvårdnad av personer 

med demens vilka grundade sig i bristande teamarbete. Tre av dessa (Andrews et al., 2009; 

Hov et al., 2009; Phillips et al., 2007) nämnde hierarkier. Hierarkier kunde hindra omvårdnad 

genom att sjuksköterskor exempelvis förväntades avstå från att uttrycka avvikande åsikter 

gentemot läkare. Sjuksköterskor kunde också uppleva underlägsenhet i förhållande till 

kolleger inom akutsjukvård (Hov et al., 2009), eller känna sig hotade av och inta nedlåtande 

förhållningssätt gentemot vårdbiträden som erhållit fortbildning i palliativ vård (Phillips et 

al., 2007). 

 

Två studier (Albinsson & Strang, 2002b; Brazil et al., 2006) nämnde brister i vårdkedjan för 

personer med demens. Hinder i form av bristande teamarbete med specialistkompetent 

vårdpersonal framkom också (Brazil et al., 2006; Kaasalainen et al., 2007; Seymor et al., 

2011; Torke et al., 2010).  

 

Symtomkontroll  

Två studier (Brazil et al., 2006; Phillips et al., 2007) nämnde verktyg/bedömningsinstrument 

som främjande faktor för symtomkontroll i palliativ vård av personer med demens. 

Användning av skattningsinstrument ökade vårdares medvetenhet om förekomst av symtom, 

samt minskade konflikter i teamet (Phillips et al., 2007). 
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Reimer, Slaughter, Donaldson, Currie, och Eliasziw (2004) fann att om den palliativa vården 

kombinerades med anpassad miljö observerades hos personen med demenssjukdom 

symtomkontroll i form av bevarat intresse för omgivningen, bättre funktionsförmåga, mindre 

ångest och rädsla samt högre livskvalitet. 

 

Självbestämmande 

I två studier (Chang et al., 2009; Österlind et al., 2008) betonades vikten av 

självbestämmande i palliativ omvårdnad av personer med demens. Rurup, Onwuteaka-

Philipsen, Pasman, Ribbe & van der Wal (2005) fann dock att färre än en tiondel av 

patienterna i den nederländska studien enligt närstående hade sina ståndpunkter 

dokumenterade. I en annan studie (Palan Lopez et al., 2010), hade däremot drygt hälften i 

vård- och omsorgsboende, respektive 39 procent i ordinärt boende med hemtjänst, 

motsvarande ståndpunkter dokumenterade.  

 

Ofta saknades information om personens egna önskemål rörande frågor i livets slut (Di 

Giulio et al., 2008; Livingston et al., 2011; Rurup et al., 2005; Sampson et al., 2008; Sloane 

et al., 2008). Vid demenssjukdom fanns svårigheter att utröna personens aktuella ståndpunkt 

(Johnson et al., 2009; Kaasalainen et al., 2007; Stewart et al., 2011). Även om viljeyttringar 

var kända respekterades de inte alltid (Hov et al., 2009; Rurup et al., 2005). 

 

Attityder  

I fyra studier (Hov et al., 2009; Kada, Nygaard, Mukesh, & Geitung, 2009; Lacey, 2005a; 

Österlind et al., 2008) framkom att om vårdpersonal hade positiva attityder till sitt arbete, 

påverkade det omvårdnad av personer med demens på ett positivt sätt. Svåra situationer i 

arbetet kunde då upplevas som utvecklande (Hov et al., 2009).  

 

Attityder till aggressiva/icke-palliativa insatser nämndes som hindrande faktorer för palliativ 

omvårdnad av personer med demenssjukdom i 14 studier (Chang et al., 2009; Di Giuoli et al., 

2008; Evers, Purohit, Perl, Khan, & Marin, 2002; Kada et al., 2009; Lacey, 2005b; 

Livingston et al., 2011; Palan Lopez et al., 2010; Powers & Watson, 2008; Sampson et al., 

2008; Shega et al., 2003; Sloane et al., 2008; Stewart et al., 2011; Watson et al., 2006; 

Österlind et al., 2008). Enligt Lacey (2005b) bör man, av andra skäl än symtomlindring, vid 

svår demens avstå från aggressiva/icke-palliativa insatser såsom antibiotikabehandling vid 

lunginfektioner, sondmatning och sjukhusinläggning. Studien fann dock att baspersonal 
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upplevde att en betydande andel av ledningspersonalen istället uppmuntrade till 

aggressiva/icke-palliativa insatser. Sampson och medarbetares studie (2008) bekräftade också 

att vårdare från olika professioner och huvudmän instämde i att personer med svår demens 

alltid skulle behandlas med antibiotika.  

 

Organisatoriska faktorer 

Tre studier (Brazil et al., 2006; Lloyd-Williams & Payne, 2002; Rurup et al., 2005) beskrev 

betydelsen av riktlinjer och rutiner för hur vård och omsorg ska organiseras och utföras. 

Lloyd-Williams och Payne (2002) fann efter införande av riktlinjer för symtomkontroll hos 

personer med demens att användningen av opioider för smärtlindring ökade från under 5 

procent till 48 procent. Samma studie fann också att riktlinjer ansågs särskilt betydelsefulla 

vid oenighet eller etiska dilemman. Motsatsen i form av brister i eller avsaknad av riktlinjer 

och rutiner (Albinsson & Strang, 2002a; Brazil et al., 2006) kunde innebära att 

efterlevandesamtal med närstående inte genomfördes (Albinsson & Strang, 2002a). 

 

I en studie (Albinsson och Strang, 2002b) beskrevs dysfunktionellt ledarskap som 

organisatoriskt hinder för palliativ omvårdnad av personer med demens. Om den formella 

ledaren var okunnig, svag eller ointresserad av demensvård kunde istället ett starkt informellt 

ledarskap växa fram. Chefer med en egen agenda som inte prioriterade de boendes bästa 

beskrevs också. 

 

Motstridiga eller otydliga mål kunde innebära att verksamhetsmål inte var kända eller inte 

tillämpades (Albinsson & Strang, 2002b; Hov et al., 2009). Detta kunde fördröja vårdinsatser, 

samt skapa osäkerhet, stress och utmattning hos sjuksköterskor (Hov et al., 2009). 

 

Brist på samordning och informationsöverföring mellan vårdpersonal, vårdenheter och 

närstående kunde utgöra hinder för palliativ demensvård (Albinsson & Strang, 2002b; Brazil 

et al., 2006; Goodridge et al., 2005; Holley et al., 2009; Kaasalainen et al., 2007; Sampson et 

al., 2008). Sekretessgränser och att medicinsk dokumentation inte fanns tillgänglig i det 

särskilda boendet medförde problem (Albinsson & Strang, 2002b). Både vårdpersonal och 

närstående var särskilt bekymrade över bristfällig informationsöverföring vid byte av 

vårdinstans (Goodridge et al., 2005; Holley et al., 2009; Sampson et al., 2008). 
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Resurser  

Resurser i form av ekonomiska incitament (Brazil et al., 2006), tid/bemanning (Holley et al., 

2009; Kaasalainen et al., 2007; Powers & Watson, 2008) och tillgång till specialistkompetens 

(Brazil et al., 2006; Holley et al., 2009) framkom som betydelsefulla faktorer för att främja 

palliativ omvårdnad av personer med demens. Två studier (Seymor et al., 2011; Österlind et 

al., 2009) angav resurser i ospecificerad form.   

 

Reimer et al. (2004) studerade effekterna av resurser i form av vårdmiljö. De jämförde 

traditionella vård- och omsorgsboenden med demensboenden med hemlik fysisk miljö, 

husdjur och individuell aktivitetsplanering, och fann att personer i demensboende hade bättre 

eller likvärdig livskvalitet. Hinder i vårdmiljön för palliativ omvårdnad av personer med 

demens kunde handla om brist på boendeplatser och avsaknad av hjälpmedel (Albinsson & 

Strang, 2002b; Brazil et al., 2006; Kaasalainen et al., 2007; Torke et al., 2010).  

 

Nio studier (Albinsson & Strang, 2002b; Andrews et al., 2009; Brazil et al., 2006; 

Kaasalainen et al., 2007; Livingston et al., 2011; Powers & Watson, 2008; Shega et al., 2003; 

Torke et al., 2010; Watson et al., 2006) nämnde låg bemanning/tidsbrist som hinder för 

palliativ omvårdnad av personer med demens. Ekonomiska faktorer nämndes i fyra studier 

(Brazil et al., 2006; Hov et al., 2009; Seymor et al., 2011; Torke et al., 2010), och avsaknad 

av läkemedel och utrustning i två (Brazil et al., 2006; Watson et al., 2006).  



 16

Diskussion  

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva faktorer som påverkar palliativ 

omvårdnad av personer med grav demenssjukdom. De faktorer som påverkade palliativ 

omvårdnad av personer med demenssjukdom sammanfördes till nio slutliga faktorer, vilka 

benämndes kunskap, kommunikation, stöd, teamarbete, symtomkontroll, självbestämmande, 

attityder, organisatoriska faktorer samt resurser. Flera faktorer gick in i varandra, och fler 

artiklar handlade om hindrande faktorer än främjande.  

 

Resultatet av litteraturstudien visade att kunskap var den framgångsfaktor som nämndes i 

flest studier, både av närstående och av vårdpersonal. Räknat i antalet funna artiklar av hög 

kvalitet var kunskapsbrist det vanligast beskrivna hindret. Sachs, Shega och Cox-Hayley 

(2004) bedömer att ökad kunskap krävs på alla nivåer, både i vårdens grundutbildningar, som 

fortbildning till redan verksamma, men också i form av medial information till allmänheten. 

Detta bedöms på sikt också kunna inverka positivt på attityder till personer med demens. 

Närståendes behov av information om demenssjukdomar och palliativ vård beskrivs av 

Albinsson och Strang (2003), som jämförde närstående till personer med demens respektive 

cancer, och då såg att demenssjukas närstående i nästan dubbelt så hög grad prioriterade 

kunskap. Ökad kunskap medförde mindre risk för missförstånd och skuldkänslor. En 

kunskapsöversikt (Olazarán et al., 2010) visade att interventioner i form av individuell 

bedömning, utbildning, handledning och stöd till närstående påverkade sinnesstämning och 

livskvalitet samt förlängde den demenssjukes tid i ordinärt boende. Dessa ickefarmakologiska 

metoder bedömdes kostnadseffektiva utan besvärande bieffekter för vare sig demenssjuka 

eller närstående.  

 

Eftersom döende personer finns i alla typer av vårdverksamhet bör grundläggande kunskap 

om palliativ vård och omvårdnad tillhandahållas i alla typer av grundutbildningar för 

vårdpersonal (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012, s. 45; Socialstyrelsen, 2012, s. 

13). Även inom demens behövs grundutbildning och fortbildning (Socialstyrelsen, 2012, s. 

28). Regionala cancercentrum i samverkan (2012, s. 13) anger att palliativ vård förutsätter 

avancerade kunskaper och fordrar engagerade medarbetare. Vårdförbundet (2011) fann att 

endast 70 procent av sjuksköterskor i primär- och äldrevård (grupperna sammanslagna i 

redovisningen) ansåg att de hade tillräcklig kunskap för att motsvara verksamhetens behov. 

Detta var 10 procent lägre än flertalet övriga medlemsområden för Vårdförbundet. Palan 
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Lopez et al. (2010) nämner i sin konklusion att specialistsjuksköterskor i högre grad måste 

finnas att tillgå i långtidsvård. Detta gäller även i Sverige, där siffror dock visar att endast 1,6 

procent av äldrevårdens sjuksköterskor har specialistutbildning i äldrevård (Socialstyrelsen, 

2012, s. 14). Kovach, Cashin och Sauer (2006) drar slutsatsen att sjuksköterskors 

utbildningsnivå inverkar på vilken vård personer med grav demens ges. 

 
Enligt resultatet i litteraturstudien utgjordes en hindrande faktor kopplad till kunskapsbrist av 

bristen på tydliga diagnoskriterier och konsensus om när sent palliativt skede inträder vid 

svår demenssjukdom. Harris (2007) samt Goodman et al. (2010) menar att såväl 

demenssjukdomens förlopp som fastställande av när sent palliativt skede inträder är svårt att 

bedöma, att den sena palliativa fasen dessutom kan pågå under flera år medför en särskild 

utmaning. Hanson, Reynolds, Henderson och Pickard (2005) fann dock att 80 procent av 

vårdpersonal efter ett interventionsprogram, som bestod av fortbildning, kliniska riktlinjer 

och systematisk återkoppling, kunde känna igen symtom och tecken på sent palliativt skede, 

att jämföra med 60 procent före interventionen. Coventry, Grande, Richards och Todd (2005) 

menar att det är svårare att definiera sent palliativt skede hos personer med icke-malign 

livshotande sjukdom, och att det finns många hinder att arbeta med för att dessa personer ska 

erhålla adekvat palliativ vård. Vid linjär demensprogress fann de att Functional Assessment 

Staging, FAST, 7C eller sämre (dvs. förlorad gångförmåga/kan endast använda få ord/stort 

ADL-behov), kombinerat med medicinska åkommor som infektioner, indikerade kortare 

överlevnad än 6 månader. FAST är en skala som utvecklats och testats av Reisberg (1988), 

och som kan användas av för bedömning av personer med Alzheimers sjukdom. Det i viss 

mån svårförutsägbara förloppet vid demens kan jämföras med grav hjärtsvikt, där klara 

kriterier för sent palliativt skede också saknas (Brännström, Brulin, Norberg, Boman & 

Strandberg, 2005).  

 
Litteraturstudiens resultat visade att god kommunikationsförmåga, understödd av gemensam 

terminologi, var en faktor som främjade palliativ omvårdnad av personer med demens. Att 

vårdpersonal kan förklara för varandra vad de uppfattar som den enskildes behov, och 

motivera vårdinsatser, är särskilt betydelsefullt om de sitter i olika lokaler, vilket är vanligt i 

de typer av vårdverksamhet där gravt demenssjuka personer vårdas (Hägglund, Scandurra & 

Koch, 2009). 
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Personer med grav demenssjukdom hade enligt litteraturstudiens resultat svårt att förmedla 

sina upplevelser och behov samt att förstå, vilket utgjorde hinder för palliativ omvårdnad. 

Magai, Cohen och Gomberg (2002) kunde dock i en interventionsstudie visa att utbildning 

till vårdpersonal i icke-verbal kommunikation och förståelse för känslor kunde påverka såväl 

vårdpersonalens upplevelse som de demenssjuka personernas sinnesstämning i positiv 

riktning. Lindholm (2010) ger handfasta råd för att underlätta kommunikation med 

demenssjuka personer, exempelvis i form av språkliga strategier, frågeformulering, icke-

verbala strategier, miljörelaterade åtgärder och hjälpmedel.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom att stöd till närstående kunde visa sig i form av omtanke, 

tröst, förebyggande information och råd, samt trygghet i att veta vart de kunde vända sig. För 

närstående till personer med demens fann Albinsson och Strang (2003) att information var 

det mest betydelsefulla stödet, följt av att bli lyssnade till, stödgrupper, avlastning, 

tillgänglighet, engagemang och empati från vårdpersonal. Albinsson och Strang (2003) såg 

också att behov hos närstående till personer med demens delvis skilde sig från behov hos 

närstående till personer med cancer. De sistnämnda prioriterade att bli lyssnade till före 

information. Enligt Coenen, Doorenbos och Wilson (2007) är en av de vanligaste 

omvårdnadsåtgärder sjuksköterskor vidtar vid vård i livets slut just närståendestöd i olika 

former. Jablonski, Reed och Maas (2005) visade att om sjuksköterskor tillhandahöll väl 

utformat närståendestöd, kunde det resultera i att närstående orkade, ville och tilläts engagera 

sig i vården av den sjuke även sedan denne flyttat till vård- och omsorgsboende. Detta 

medförde i sin tur fördröjd demensprogress. Närstående kan behöva omfattande stöd för att 

kunna bearbeta de smärtsamma känslor som demenssjukdom kan medföra (Goodman et al., 

2010). Michel, Pautex, Zekry, Zulian och Gold (2002) betonar att närståendes sorgeprocess 

vid just demenssjukdom ser annorlunda ut, och att stöd, välfungerande kommunikation och 

information om sjukdomens art är särskilt betydelsefulla. Olansarán et al. (2010) bekräftar att 

multifacetterade närståendestödjande insatser är kostnadseffektiva, förbättrar livskvalitet och 

sinnesstämning samt förlänger kvarboende i ordinärt boende för personer med Alzheimers 

sjukdom. En litteraturöversikt (Lorenz et al., 2008) visade att individuellt utformat 

anhörigstöd lindrade närståendes börda, samt att palliativt förhållningssätt medförde högre 

grad av nöjdhet hos närstående.   

 

Teamarbete nämndes som främjande faktor för palliativ omvårdnad av personer med grav 

demens i nio funna studier och bristande teamarbete som hinder i tio studier. Det finns olika 
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definitioner av vad det innebär att vara ett team, men ett kriterium är att olika professioner 

tillsammans arbetar för att den enskilde ska erhålla optimal vård och omsorg samt optimal 

livskvalitet. Enligt vissa synsätt räknas också patient och närstående som betydelsefulla 

teammedlemmar (Meidell, 2010, s. 119). Eftersom personer i sent palliativt skede kan ha 

många olika symtom och dessa kan ha olika genes är det orealistiskt att tro att en 

yrkeskategori ensam ska kunna ge allt det stöd den enskilde behöver för att uppleva optimal 

livskvalitet (Albinsson, 2002, s. 29). Brajtman, Higuchi och McPherson (2006) fann att 

multiprofessionellt teamarbete medför högre kvalitet i omhändertagandet av såväl den sjuka 

personen som närstående, samt gav personligt och professionellt stöd till sjuksköterskor.  

 

Två funna studier visade på vikten av symtomskattning som främjande faktor vid palliativ 

vård av personer med demens. Hanson et al. (2005) efter ett interventionsprogram med 

fortbildning, kliniska riktlinjer och systematisk återkoppling att symtomskattning ökade från 

18 procent till 60 procent av vårdtagarna i interventionsboenden. I kontrollgrupperna sågs 

inga förändringar. När interventionen sedan upprepades i ytterligare två boenden redovisades 

en ökning i symtomskattning från 15 procent till 87 procent. 

 
Mahon och Sorrell (2008) noterar att en kombination av kunskapsbrist, bristande respekt och 

feltolkning av beteendeförändringar riskerar att medföra sviktande symtomkontroll. Sachs et 

al. (2004) rekommenderar att vårdpersonal alltid beaktar att beteendeförändringar kan 

orsakas av sviktande symtomkontroll. Många personer med demens har andra sjukdomar som 

kan ge besvärande symtom, exempelvis i form av smärta. Frikostighet med att prova icke-

farmakologisk och farmakologisk smärtlindring rekommenderas därför. Goodman et al. 

(2010) föreslår en kombination av strukturerad symtombedömning, utbildning till 

vårdpersonal och utveckling av demensspecifika symtomlindrande åtgärder. 

 

En annan intressant aspekt av symtomkontroll som framkom i litteraturstudiens resultat var 

att personer i demensboende hade signifikant bättre ADL-funktion, mindre ångest och rädsla 

samt större intresse för omgivningen än personer som vårdades i blandade boenden (Reimer 

et al., 2004). Zingmark, Sandman och Norberg (2002) som intervjuade vårdpersonal i 

demensboenden fann att fokus i det dagliga arbetet låg på den demenssjukes välbefinnande, 

och att vårdpersonal föredrog denna miljö och organisationsform. Relationsorienterad 

omvårdnad i hemlik miljö med stöd för autonomi och värdighet rekommenderades därför.  

Sampson, Richie, Lai, Raven och Blanchard (2005) återger i sin litteraturöversikt också fakta 
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som visade att personer i demensboende trots mindre analgetika, sömnmedel och ångest-

dämpande läkemedel upplevde signifikant mindre obehag. 

 
I litteraturstudiens resultat beskrivs bristande kännedom om och följsamhet till den enskildes 

önskemål. Vårdpersonal och chefer prioriterar ofta demenssjuka personers säkerhet framför 

deras självbestämmande, vilket närstående vanligen uppskattar. Även personer med grav 

minnessvikt uppgav dock att detta inverkade negativt på deras livskvalitet (Popham & Orrell, 

2012). Regionala cancercentrum i samverkan (2012, s. 17, 21) anger att det palliativa 

förhållningssättet utgår från en professionell avvägning av alla planerade insatsers för- och 

nackdelar utifrån ett livskvalitets-/välbefinnandeperspektiv för den enskilde, ett förhållnings-

sätt som torde stärka patientens självbestämmande. Mahon och Sorell (2008) betonar också 

vikten av att frågor ställs så att patienten ges en chans att förstå och svara. Till närstående 

måste frågor ställas på ett sådant sätt att svarsalternativen gynnar patientens livskvalitet och 

inte resulterar i mera lidande, samtidigt som närstående inte utsätts för valsituationer som är 

mera etiskt svåra än nödvändigt.  

 

Litteraturstudiens resultat visade att attityder kunde fungera såväl främjande som hindrande 

för palliativ omvårdnad av personer med demens. Norbergh, Helin, Dahl, Hellzén och 

Asplund (2006) fann att vårdpersonals attityder till och önskan att interagera socialt med 

personer med demenssjukdom kunde påverkas negativt av nedsatt kommunikationsförmåga. 

Winzelberg, Williams, Preisser, Zimmerman och Sloane (2005) samt Norbergh et al. (2006) 

drar slutsatsen att positiva attityder är en grundförutsättning för att personcentrerad 

omvårdnad ska införas i högre grad, samt för god vårdkvalitet och välbefinnande hos 

personer med demenssjukdom.  

 

Organisatoriska faktorer i form av riktlinjer och rutiner kan främja palliativ omvårdnad av 

personer med demens. Kovach et al. (2006) drar slutsatsen att organisatoriska faktorer 

inverkar på vilken vård personer med grav demens ges. Harris (2007) betonar positiva 

aspekter av palliativa riktlinjer såsom Liverpool Care Pathway, där konkreta vårdåtgärder 

listas samt symtomprevention och snabb symtomkontroll prioriteras. 

 

Organisatoriska hinder som nämndes var brist på samordning och informationsöverföring 

mellan vårdare, vårdenheter och närstående. Dessa svårigheter bekräftas av Head (2003) samt 

Hägglund et al. (2009), som studerat vid vilka tidpunkter samt vilken typ av information som 
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behöver göras tillgänglig för olika yrkeskategorier i vårdteamet. Sjuksköterskan har ofta 

huvudansvaret för samordning (Socialstyrelsen, 2012, s. 13). Hägglund et al. (2009) fann att 

ingen yrkeskategori hade överblick över patienters alla planerade och genomförda insatser, 

men kommenterar också de juridiska hindren för delad journalföring i Sverige.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom resursbrist som ett hinder för palliativ omvårdnad av 

personer med grav demens. Vård- och livsmiljön är en betydelsefull resurs för personer med 

demens. Få miljöer är dock utformade på ett sådant sätt att de stödjer demens-sjuka personers 

behov (Calkins, 2009; Popham & Orrell, 2012). Demenssjuka personer själva efterfrågar 

större tillgång till utemiljöer. Boende i markplan ger ökad tillgänglighet till naturen och 

möjlighet att se ut genom fönstren (Popham & Orrell, 2012), då naturupplevelser är 

betydelsefulla för många (Calkins, 2009; Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay, 2010). 

Småskaligt boende förknippas med mindre ångest, aggressivitet och depression, långsammare 

kognitiv och motorisk försämring samt mindre förekomst av psykofarmaka och antibiotika. 

Fynden skulle kunna vara relaterade till att personal i småskaliga boenden känner sig mindre 

pressade. Stress försvårar och försämrar kommunikation och interaktion, vilket i sin tur även 

påverkar demenssjuka personers livskvalitet negativt (Calkins, 2009). Calkins (2009) anger 

att individuella, sociala, organisatoriska och miljömässiga faktorer sannolikt samverkar. 

Edvardsson et al. (2010) menar att fysisk och psykosocial miljö inte är möjliga att separera 

från varandra, utan att de tillsammans antingen stödjer eller hindrar personcentrerad 

omvårdnad.  

 

Personcentrerad omvårdnad rekommenderas av såväl Socialstyrelsen (2010, s. 20-22) som 

Brooker (2007) och Edvardsson et al. (2010). Detta arbetssätt överensstämmer väl med den 

palliativa vårdfilosofin (Hughes, Jolley, Jordan och Sampson, 2007). Mahon och Sorell 

(2008) menar att palliativ vård inte bara handlar om sjukdomsbehandling, utan kan vara det 

ramverk som gör det möjligt för patient och närstående att leva så bra som möjligt. Eftersom 

sjuksköterskor har huvudansvaret för omvårdnaden åligger det dem att planera, genomföra 

och följa upp den (Socialstyrelsen, 2005a). Mot den bakgrunden bör sjuksköterskor ha stor 

möjlighet att påverka hur omvårdnad genomförs i verksamheter där demenssjuka personer 

lever. Sjuksköterskan och filosofie doktorn Carol Long (2009) förestår ett demensboende i 

USA som utgår från ett palliativt och personlighetsstödjande förhållningssätt. Hon 

rekommenderar en vårdfilosofi där välbefinnande är huvudmålet i den dagliga verksamheten. 

Detta kan i praktiken innebära att personen får stiga upp och lägga sig när den önskar, erbjuds 
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kravlös och individuellt anpassad sinnesstimulering samt får äta vad den vill och kan när den 

önskar, i en verksamhet där köket alltid är öppet. Begränsningsåtgärder förekommer inte och 

psykofarmakaförskrivningen har minskat.  

 

Förutsättningar för personcentrerad omvårdnad är god kännedom om personen, dennes 

livserfarenheter och sociala kontext. Den information som erhålls från den demenssjuka 

personen själv och dennes närstående delas med alla i teamet och utgör grunden för hur all 

omvårdnad, vård och omsorg planeras kring den enskilde. BPSD betraktas som 

kommunikation, ska förebyggas, och omedelbart utredas och åtgärdas om det uppträder. 

Aggressiva/icke-palliativa insatser bör undvikas. Andra rekommendationer är lugnt 

respektfullt bemötande, utevistelse och att omvårdnadsåtgärder vidtas vid den tid på dygnet 

som passar personen, inte personalen, bäst (Long, 2009).  

 

Att antalet studier som utvärderar palliativ vårdfilosofi i vård av personer med demens är få 

konstateras av Beck (2001), som anser att ämnet kräver fler och mer väldesignade studier 

eftersom det finns indikationer på att palliativ vårdfilosofi skulle medföra signifikant mindre 

lidande och ökad livskvalitet för den enskilde. 

 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie uppstod ur en önskan att förbättra för den enskilde, närstående och 

vårdpersonal. Sjuksköterskors forskningsfrågor härrör ofta från praktisk erfarenhet, och bör 

ha klinisk relevans (Holloway och Wheeler, 2010, s. 32-33, 41). Oerfarna forskare avråds 

från metoden då den är komplex (Holloway & Wheeler, 2010, s. 269, 276; Whittemore & 

Knafl, 2005). Författarens bristande erfarenhet kan således utgöra en svaghet. Studier med 

olika metodansatser kan dock bredda förståelsen och fungera som triangulering (Holloway & 

Wheeler, 2010, s. 275, 308-309; Polit & Beck, 2012, s. 96, 175-176), vilket motiverade 

beslutet. Att vara ensam författare utgör en svaghet, dels för att översättning/tolkning inte 

säkras av ytterligare en person, men också för att förståelse och analys berikas av teamarbete. 

 

Studier har sökts i flera databaser samt manuellt, vilket gav tillräckligt många artiklar av hög 

kvalitet för att analys inte skulle resultera ytterligare faktorer. Överlappning av funna artiklar 

var också relativt stor. Att endast artiklar av hög kvalitet inkluderats medför risk för att ha 

exkluderat betydelsefulla fakta. Det kan tillsammans med få nordiska studier ha påverkat 

överförbarhet och trovärdighet negativt. Ett alternativ hade varit att inkludera även artiklar av 
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måttlig kvalitet, men istället begränsa sökningen i tid. Den stora mängden reviewartiklar i 

förhållande till funna primärstudier förvånade, dessa har dock inte inkluderats i resultatet 

eftersom den valda metoden ska bygga på primärkällor (Whittemore & Knafl, 2005). 

Eftersom kunskapsöversikters resultat har stor tyngd, har dessas resultat och slutsatser istället 

använts som en form av triangulering i diskussionsavsnittet.  

 

Eftersom alla artiklar var skrivna på engelska, och det inte är författarens modersmål finns 

risk för feltolkningar. Författaren har dock kontinuerligt återgått till ursprungstexten för att 

säkerställa textnära arbete med ett minimum av egna tolkningar. Polit och Beck beskriver en 

strävan efter att ”äga ämnet” (2012, s. 96), vilket kan ställas mot bias på grund av 

förförståelse erhållen genom arbete som demenssjuksköterska (jfr. observer bias) (Holloway 

& Wheeler, 2010, s. 103-104; Polit & Beck, 2012, s. 176, 189). En positiv aspekt av 

förförståelse skulle kunna vara möjligheten att bedöma en studies överförbarhet till svenska 

förhållanden, vilket kan hänföras till Polit och Becks (2012, s. 118) resonemang kring 

värdering av funna studier. I resultatdelen var det svårt att dra gränsen för hur ingående vissa 

aspekter av faktorerna skulle diskuteras, men samtidigt svårt att finna aktuella 

svenska/nordiska källor till introduktionen. Goodman et al. (2010) konstaterar att forskningen 

är fragmentarisk inom ämnesfältet.  

 

Slutsatser 

Litteraturstudiens resultat visar att personer med demens inte alltid erhåller optimalt palliativt 

omhändertagande, vilket kan hänföras till kunskapsbrist, olika vårdfilosofier och attityder 

som följer med dessa. Artiklarna påvisade sammantaget att den palliativa vårdfilosofin ännu 

inte slagit rot inom vård och omsorg av personer med demens i sent palliativt skede, vilket 

bland annat kom till uttryck genom aggressiva/icke-palliativa insatser och brist på 

strukturerad symtombedömning. Att psykomotorisk oro kan vara den svårt demenssjukes 

enda sätt att uttrycka sig är ett perspektiv som i högre utsträckning behöver beaktas. 

 

Få studier avhandlade stöd till personer med demenssjukdom, så hur skulle stöd till gravt 

demenssjuka personer kunna utformas? Har vårdpersonal respekt för den enskildes vilja för 

att de arbetar utifrån palliativ vårdfilosofi, eller vise versa? Väljer vårdare det palliativa 

förhållningssättet för att de anser att existentiella aspekter bör beaktas, eller är det en 

konsekvens av ett palliativt förhållningssätt? Kan resursbrist och brist på tid till 
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kvalitetssäkring och uppföljning av patienters behandlingsresultat vara en bidragande orsak 

till att så få svenska sjuksköterskor publicerat forskning inom området palliativ omvårdnad 

vid demens? Dessa funderingar skulle kunna utgöra uppslag till framtida studier. 

 

Kunskapsbrist inom alla vårdnivåer och yrkeskategorier påverkar såväl demenssjuka personer 

som närstående och vårdpersonal, och går som en röd tråd genom flertalet studier, så även 

upplevelsen att personer med demens som närmar sig livets slut inte erhåller optimal palliativ 

vård. Systematiskt kvalitetssäkrings- och utvecklingsarbete i enlighet med de författningskrav 

som beskrivs i SOSFS 2011:9 vore därför önskvärt. Många gånger förstår omgivningen inte 

att demens leder till döden, vilket skulle kunna vara en bidragande orsak till varför palliativ 

vårdfilosofi har svårt att få genomslag i demensvården. Kunskap förutsätts för att 

vårdpersonal och närstående ska uppmärksamma när demenssjuka personers liv går mot sitt 

slut, och följaktligen kunna anpassa vård- och omvårdnadsinsatser efter det. Funna studier 

visar på ett behov av mera forskning och utbildning, men också kliniska riktlinjer och 

systematisk handledning till vårdpersonal som möter personer med demens i sent palliativt 

skede, vilket visat positiva effekter på vårdkvalitet och upplevelser hos berörda. Riktlinjer i 

kommunal vård och omsorg måste bygga på bästa tillgängliga evidens, och sjuksköterskor 

behöver ha en stabil kunskapsbas och förmåga att förmedla kunskap till vårdpersonal och 

närstående.  
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Bilaga 1: Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökningen: Att beskriva faktorer som påverkar palliativ omvårdnad av personer med grav demenssjukdom. 

AMED September 2011. 

 
Sökning * Söktermer Antal  Lästa Lästa Antal  
nr    träffar titlar abstract valda 

1 MeSH Dementia 1019   
2 MeSH  Palliative 8066   
3 Fritext Nurs* 13510 
4  1 AND 2 134 134 
5  4 AND 3 51 51 51 7 

CINAHL September 2011 

Sökning * Söktermer Antal  Lästa Lästa Antal  
nr    träffar titlar abstract valda 

1 ST Dementia  15147 
2 ST Hospice and   

palliative nursing  
OR Terminal  
care OR Palliative 
care 22851 

3  1 AND 2 511 511  
4  3 i nursing-    

tidskrifter 25 25 25 9 

PsychInfo September 2011 

Sökning * Söktermer Antal  Lästa Lästa Antal  
nr    träffar titlar abstract valda 

1  cabs Dementia  40601 
2  cabs Palliative  8792 
3  Fritext Nurs*  88752 
4  1 AND 2 220 
5  4 AND 3 62 62 52 4 

PubMed/Medline September 2011 

Sökning * Söktermer Antal  Lästa Lästa Antal  
nr    träffar titlar abstract valda 

1 MeSH  Dementia 98907 
2 MeSH Palliative care  

MeSH OR Terminal  
care  65276 

3 Fritext Nurs* 30277 
4  1 AND 2 911  
5  3 AND 4 155 155 155 6 
__________________________________________________________________________________________ 
Web of Science September 2011 

Sökning * Söktermer Antal  Lästa Lästa Antal  
nr    träffar titlar abstract valda 

1 Topic Dementia 77640 
2 Topic Palliative 26575 
3 Topic Nurs* 138691  
4 1 AND 2  

AND 3 164 164 150 
5  4 dokumenttyp artikel 

116 116 
6  4 kategori nursing 

22 22 22  
7  4 nursingtidskrifter 

20 20 20 6 

Manuell sökning (ancestry approach) September 2011 

Sökning * Söktermer Antal  Lästa Lästa Antal  
nr    träffar titlar abstract valda 

   3 



Bilaga 2 Artikelöversikt (n = 35) 
Författare (år). 
Land 

Metod/  
Design 

Syfte/ frågeställningar Deltagare  Etiskt granskad Resultat/Huvudfynd Kvalitet/ 
kommentar 

Albinsson & 
Strang (2002a). 
Sverige 

K Hur hanterar 
kommunanställda i 
demensvård existentiella 
aspekter, döendet & 
efterlevandesamtal, baserat 
på palliativ vårdfilosofi. 
 

13 silviasystrar, 4 
sjuksköterskor & 14 
undersköterskor/ 
vårdbiträden från olika 
enheter 

Godkänd av 
etisk kommitté 
+ informerat 
samtycke + 
garanterad 
anonymitet 

Existentiella frågor svårbesvarade. 3 strategier; avledning/ 
bortförklaring, ömhet, ingen har kontroll över liv & död. Existentiella 
frågor delades ej med teamet. Den döende skulle ej behöva vara ensam. 
Döden väckte egna tankar då man fäst sig vid den sjuke. Cirka hälften 
hade efterlevandesamtal, dock ej systematiserat, lokala riktlinjer 
saknades. 
 

Hög kvalitet 

Albinsson & 
Strang (2002b). 
Sverige 

K Hur ska demenssjuka 
vårdas? Hur ser vården ut på 
din arbetsplats? Spontana 
svar om organisation & 
ledarskap. 
 

27 undersköterskor/ 
vårdbiträden + 4 
sjuksköterskor 

Godkänd av 
etisk kommitté 
+ informerat 
samtycke + 
garanterad 
anonymitet 
 

Brist på närvarande ledarskap, uttalad vårdfilosofi, systematisk 
utbildning och diskussion om vårdens innehåll. Låg grad av 
teamarbete. Anhörigstödet fungerade relativt bra, men riktlinjer 
saknades. 

Hög kvalitet 

Andrews, et al. 
(2009). 
Australien 

AR Effektiva strategier för 
palliativt förhållningssätt. 
Informationsbehov hos 
demenssjukas närstående. 

2 sjuksköterskor + 1 
undersköterska & 2 
okvalificerade 
medarbetare på demens-
avdelning. Utvärdering 
från 21 av 25 familjer. 
 

Godkänd av 
etisk kommitté 

Kunskapsbrist hos närstående & avsaknad av strukturerad 
närståendeutbildning. Vårdtyngd & hierarkier hinder för att utveckla 
informationsmaterial & implementera evidensbaserade riktlinjer. Insikt 
medförde att hinder kunde kringgås. Information understödde 
närståendes förståelse utan att vara överväldigande, samt gav stöd i 
frågor & diskussioner. Personal upplevde välinformerade närstående 
lugnare & mer accepterande. 
 

Hög kvalitet 

Brazil et al. 
(2006). Canada 

E 
Kv 

Utmaningar vid palliativ 
vård i särskilda boenden ur 
medicinskt lednings-
ansvariga läkares perspektiv 

275 medicinskt 
ledningsansvariga läkare 

 
 

Hinder: Låg kapacitet att tillhandahålla palliativ vård, brist på resurser, 
bemanning, utbildning & stöd. Strategier för att hantera hindren: 
Medicinsk fortbildning, symtomskattningsskalor, övningsutensilier, 
samt riktlinjer för att bedöma & hantera palliativa patienter. 
 

Hög kvalitet 

Chang, et al. 
(2009). 
Australien 

K  
AR 
 

Visa på utmaningar vid 
omvårdnad av personer med 
grav demens i äldreboende. 

Fokusgrupper från 10 
yrkeskategorier + 
enskilda intervjuer med 
13 personer varav 5 
sjuksköterskor.  
 

Godkänd av 
etisk kommitté 
+ informerat 
samtycke + 
garanterad 
anonymitet 
 

Deltagarna tryckte på behov av ökad kunskap & ändrade riktlinjer. 
Utmaningar; Kompetensbrist praktiskt, om demens & om palliation, 
vårdområdets komplexitet. 
 

Hög kvalitet 

Cutcliffe & Grant 
(2001). 
Storbritannien 

K 
GT 

Hur psykiatrisjuksköterskor 
ingöt hopp hos äldre med 
kognitiv svikt. 
 

5 psykiatri- 
sjuksköterskor på 
demensavdelning på ett 
undervisningssjukhus 
 

Informerat 
samtycke + 
tillstånd från 
sjukhusled-
ningen. 
 

Sjuksköterskans organisationsförmåga, värdegrund, relationsskapande 
förmåga & kunskap kan ej separeras från varandra. 

Hög kvalitet 
men smalt fokus 



 

   

38

Evers et al. 
(2002). USA 

D  
JG 

Palliativ resp. aggressiv 
behandling hos personer 
med och utan demens sista 6 
månaderna i livet.  
 

297 journaler från 
personer med demens i 
30 olika särskilda 
boenden och 24 
kontrollpatienter. 

Informerat 
samtycke från 
närstående+ 
tillstånd av 
verksamheterna 
 

53 procent av demenssjuka & 46 procent av kontroller erhöll 
antibiotika. 14 procent av demenssjuka och 38 procent av kontroller 
erhöll narkotisk analgetika. Förekomst av opioider till demenssjuka 
ökade från 11 procent till 18 procent 1991-1995 jfr med 1996-2000.  

Hög kvalitet 

Di Giuoli et al. 
(2008). Italien. 

Kv  
JG  

Beskriva sista månaderna i 
livet för svårt demenssjuka i 
äldreboende. Symtom, 
behandling & kliniska 
beslut.  

141 demenssjuka 
patienter med FAST 7c 

”All necessary 
authorizations” 
+ garanterad 
anonymitet 

Aggressiv, ej palliativ vårdfilosofi. Ej gemensam vårdfilosofi. 
Konsensus om gräns för sent palliativt skede saknas. Svårt 
demenssjuka uppfattas ej som döende & adekvat palliativ vård ges ej. 
Brist på systematisk bedömning. Begränsningsåtg kan tolkas som 
ineffektiv symtomlindring. 76 procent fick antibiotika, 37 procent 
anxiolytika, 66 procent dropp, 21 procent hade sond, & 58 procent 
begränsningsåtg, vanligast hos patienter med sond &/eller infusion. 
 

Hög kvalitet 
 

Goodridge et al. 
(2005). Canada 

K Undersöka närståendes & 
vårdpersonals syn på den 
demenssjukes sista 72 
timmar i livet. 

14 sjuksköterskor 
8 undersköterskor/ 
vårdbiträden  
Närstående som besökt 
den sjuke sista 72 tim. 

Godkänd av 
etisk kommitté 
+ informerat 
samtycke 

Samordning viktigt, brist orsakar sämre vårdresultat. Kännedom om 
patienten & dennes beteende utgör förutsättning för bedömning. 
Sjuksköterskor behöver ha kunskap om exemplarisk vård i livets slut. 
Att sjuksköterskor utbildar & ger individuellt emotionellt stöd till 
närstående utgör kvalitetsindikator. Tät tillsyn ger trygga närstående. 
Utbildning till familjen om döende & döden viktig.  
 

Hög kvalitet 

Holley et al. 
(2009). USA. 

MMR  
JG 

Utvärdera interventions-
program.  Hur definierar 
närstående framgångsrik 
palliativ vård i hemmet? Hur 
undvika sjukhusinläggning? 
 

Genomgång av 74 
journaler. Telefon-
intervjuer med 22 
närstående & semi- 
strukturerade intervjuer 
med 13 närstående. 
 

Informerat 
samtycke. 

>2/3 avled hemma eller på hospice. Ingen avled på långvården. 
Sjukhusinläggningar och –besök samt otillräcklig kommunikation 
mellan vårdenheter upplevdes negativt. Tillgång till expertkompetent 
personal upplevdes positivt. Enkla kontaktvägar till specialister 
uppskattades. Upplevda svårigheter att förstå när döden närmade sig. 

Hög kvalitet 

Hov et al. (2009).  
Norge 

K Djupare förståelse för vad 
det innebär att vara 
sjuksköterska och vårda 
personer i slutet av livet i ett 
äldreboende. 

14 sjuksköterskor Garanterad 
frivillighet, & 
anonymitet. 

Att vara fångad mellan för mycket ansvar och för lite makt. Känsla av 
att vara undervärderad trots yrkesmässig stolthet. Paradoxer i arbetet 
kan hota sköterskornas professionella identitet & ställer stora krav på 
professionalism. 
 

 

Jaglal et al. 
(2007). Canada  

E Samband mellan erfarenhet 
av vårdprocess, stödjande 
nätverk, & nyttjat 
samhällsstöd. 
 

Av 394 tillfrågade 
besvarade 267 patient-
närståendedyader 
frågorna. 

Informerat 
samtycke 

Kunskap & samarbetsförmåga hos husläkare gör att patient & 
närstående accepterar stöd & upplever belåtenhet. Stöd i hemmet & 
emotionellt stöd från nätverket påverkade erfarenheten av vårdpersonal 
positivt. Kännedom om och tillgång till samhällsstöd gav mer positiv 
upplevelse av vårdinsatsernas resultat.  
 
 
 
 
 

Hög kvalitet 



 

   

39

Johnson et al. 
(2009). 
Australien 

K Utmaningar vid omvårdnad 
av personer med svår 
demens  

Fokusgrupper med   
8 olika yrkeskategorier +  
10 anhörigvårdare  
Totalt 34 deltagare 

Skriftligt 
informerat 
samtycke. 

Att vårda personer med svår demens är komplext. Demens hindrar 
kommunikation. Effektiv kommunikation hos vårdpersonal ger positiva 
resultat i omvårdnad av sjuka & närstående. Ineffektiv kommunikation 
hos vårdpersonal medför svårighet att motivera & kommunicera 
övergång till palliativ vård. Kunskapsbrist om bedömning, demens-
utveckling & att demens ger liknande symtom som cancer i sent 
palliativt skede medför bristande symtomlindring.  
 

Hög kvalitet 
(endast 
konsekvenser av 
kommunikations
svårigheter 
redovisades i 
denna artikel) 

Kaasalainen et al. 
(2007). Canada  

K  
D  

Hur beskriver vårdpersonal 
palliativ vård i vård-& 
omsorgsboende? Hinder och 
främjande faktorer?  
 

34 vårdare från 4 
yrkeskategorier i tre 
särskilda boenden. 
 

Godkänd av 
etisk kommitté 
+ varje boende. 

Upplevda teoretiska & praktiska kunskapsbrister samt miljömässiga 
hinder. Utmaning; patientens brist på kommunikationsförmåga. 
Vårdarnas behov: stöd & fortbildning. Familjens behov: information 
och stöd. Främjande faktorer; Familjers önskan att delta aktivt i 
omvårdnad. Begränsade resurser kringgicks med kreativa strategier.  
 

Hög kvalitet 

Kada et al. 
(2009). Norge  

D 
E 

Att utforska attityder hos 
vårdare som arbetar med 
demenssjuka  

291 vårdpersonal från 17 
särskilda boenden + en 
geriatrisk 
sjukhusavdelning. 
 

Godkännande 
av styrelse + 
anonymitet + 
frivillighet. 

Stor skillnad i hopp och personcentrerade attityder mellan vårdare; 
Kort utbildning, ålder >50 år respektive kortare erfarenhet än 10 år 
visade mindre hoppfullhet än längre utbildning & ålder <40. 
Specialistutbildad personal (psykiatri, geriatrik eller demens) hade 
signifikant högre hopp. 
 

Hög kvalitet 

Lacey (2005a). 
USA. 

E Undersöka upplevd 
delaktighet i palliativ vård 
till personer med grav 
demens 
 

138 socialarbetare i vård- 
& omsorgsboende 

Anonym enkät  De som diskuterade palliativ vård i förväg upplevde sig ha större 
inflytande på sin enhet, och hade ofta längre utbildning och högre lön. 
Främjande faktor; upplevelse av möjlighet att påverka. 

Hög kvalitet 

Lacey (2005b). 
USA. 

D  
E 

Hur uppfattas lednings-
ansvarigas syn på sond, 
antibiotika och sjukhus-
inläggning vid svår demens? 

138 vårdpersonal i vård- 
& omsorgsboende 

Ej beskrivet Socialarbetares, medicinskt & omvårdnadsmässigt ledningsansvarigas 
inställning till sond, antibiotika & sjukhusinläggning i sent skede 
överensstämmer inte med dem rekommenderade av palliativvårds-
expertis. 25 procent ansåg ”directors of nursing” mest inflytelserika. 
 

 

Livingston et al. 
(2011). Stor-
britannien 

K  Undersöka hinder & 
främjande faktorer bättre 
vård i livets slut till personer 
med demens. 
 

58 vårdare på judiskt 
äldreboende med 120 
platser. Vårdarna kom 
från >17 länder & hade 5 
olika religioner, ingen var 
jude. 

Godkänd av 
etisk kommitté 
+ informerat 
samtycke 

Vårdpersonalen såg sig ej som ett team, kommunicerade i låg grad/med 
låg kvalitet med närstående om den förestående döden, talade om 
döden med eufemismer, oroade sig för att få skulden när patienten dog, 
kände till religiösa ritualer kring döden, men missförstod ofta 
traditionen. Otillräcklig utbildning & stöd. 

Hög kvalitet 
men smalt fokus 

Lloyd-Williams 
& Payne (2002). 
Storbritannien 

JG  
CCT 

Utvärdera införandet av 
multidisciplinära riktlinjer i 
palliativ vård och 
omvårdnad. 
 
 
 

Alla 27 avlidnas 
journaler gicks igenom. 

 Multidisciplinära riktlinjer främjar palliativ vård och omvårdnad, 
minskar förskrivningen av antibiotika och ökar förskrivningen av 
analgetika inkl opioider. 

Hög kvalitet 
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Palan Lopez et al. 
(2010). USA. 

K  
D 

Utveckla förståelse för 
övertygelser, kunskap och 
roller i beslut som rör 
födointag för personer med 
svår demens i vård- & 
omsorgsboende. 

11 sjuksköterskor  Godkänd av 
etisk kommitté 
+ informerat 
samtycke + 
godkänd av 
ledningen på 
varje boende. 

Otillräcklig erfarenhetsmässig och teoretisk kunskap om sond vid svår 
demens. Vinster överskattades & risker underskattades. Sond 
betraktades som bättre än peroral nutrition men ingen trodde att sond 
gav högre livskvalitet för den sjuke. Ambivalenta roller vid beslut som 
rörde födointag. Upplevelse att det ej ingick i yrkesrollen att ge råd, 
utan att det var olagligt. Rädsla att uttrycka åsikter, & ovilja att besvara 
närståendes frågor trots uppfattning att närstående skulle ha nytta av 
stöd och guidning. Generellt begränsad etisk medvetenhet. 
 

Hög kvalitet 
men smalt 
fokus. 

Phillips et al. 
(2007). 
Australien. 

AR Beskriva förbättringsomr. & 
erfarenheter av 
multifacetterat palliativt 
interventionsprogram i 
äldrevård 
 

Fokusgrupper med 28 
vårdare från 5 
yrkeskategorier. 

Godkänt av 
etisk kommitté 
+ Informerat 
samtycke  

Riktad utbildning kan göra skillnad. Teamarbete & korrekt språk är 
värdefullt. Bedömningsinstrument är till hjälp vid bedömning. 
Intervention resulterade i ökad förståelse för den palliativa vårdens 
begrepp, högre kompetens, ökad trygghet i att ge palliativ vård samt en 
önskan att införliva multidisciplinärt angreppssätt i vårdplanering. 

Hög kvalitet 

Powers & Watson 
(2008). USA 

MMR; 
Kv  
JG 
K 

Beskriva mening med och 
praktisk tillämpning av 
palliativ vård vid svår 
demens. 
 
 
 

Journalgranskning; av 30 
journaler. Närstående & 
vårdare till 30 patienter 
med måttlig till svår 
demens  intervjuades. 

 Svårighet att ange prognos, & att hantera symtom,. Svår balansgång 
mellan livskvalitet & sjukdomshantering. Insatser fluktuerade mellan 
kurativa och palliativa. Endast 3 procent bedömdes vara i livets slut 1 
år före dödsfallet. Ingen förskjutning från aggressiv behandling mot 
symtomlindring året före dödsfallet. Närstående upplevde vårdbeslut 
svåra pga osäkert sjukdomsförlopp. Vårdare & närstående avvaktade 
palliativbeslut tills döden var nära. Personer utan palliativbeslut hade 
sämre smärtkontroll. Närstående föredrog kontinuitet & uppskattade 
hemlik miljö men upplevde att personal inte hade tillräcklig tid med 
den sjuke. Bara 6 av 30 patienter kunde uttrycka sig. 
 

Kvalitativ del = 
Hög kvalitet,  
 
Kvantitativ del 
= medelkvalitet 

Reimer et al. 
(2004). Canada  

RCT 
 

Jämföra livskvalitet för 
personer i demensboende 
respektive traditionellt 
äldreboende. 

123 pers i 24 
äldreboenden + 62 pers i 
4 demens-boenden med 
GDS < 5. 

Godkänd av 
etisk kommitté 
+ informerat 
samtycke av god 
man el dyl. 

Livskvalitet för personer med demens med måttlig till svår demens är 
högre i demensboende än traditionellt äldreboende. Bättre ADL-
funktion i demensboende än traditionellt äldreboende. Mindre 
ångest/rädsla och större intresse för omvärlden i demensboende. 
Randomiseringsstopp av etiska skäl. 
 

Hög kvalitet 
Första studien i 
sitt slag.  
 

Robison et al. 
(2007). USA. 

RCT  Förbättra kommunikation & 
samarbete mellan vård-
personal & närstående i 
demensboende. 

388 närstående & 
384 vårdpersonal fick 
öva på kommunikation & 
konfliktlösning 

 Alla upplevde positiva effekter. Närstående upplevde signifikant bättre 
kommunikation med & bemötande av personal, & deras engagemang i 
vården ökade. Vårdpersonal rapporterade färre konflikter med och 
mindre depression hos närstående. Ökat familjefokus och mindre 
BPSD i interventionsgruppen. 
 
 
 
 
 
 

Hög kvalitet 



 

   

41

Rurup et al. 
(2005) Neder-
länderna 

E Undersöka beslutsfattande 
rörande artificiell nutrition 
& vätsketillförsel till 
personer med svår demens. 

107 läkare, 178 
sjuksköterskor & 136 
närstående 
vilka tillsammans 
vårdade 190 svårt 
demenssjuka personer 

 ”Det borde finnas riktlinjer för beslut rörande att avstå från möjliga 
livsförlängande behandlingar”; 28 procent av läkare, 51 procent av 
sjuksköterskor & 62 procent av närstående instämde. 60 procent av 
läkarna, 62 procent av sjuksköterskorna & 65 procent av närstående 
ansåg att man bör respektera om/när en gravt demenssjuk person vägrar 
att äta/dricka. I påståendet ”Direktiv patienten givit i förväg ska alltid 
respekteras” instämde 37 procent av läkarna, 78 procent av 
sjuksköterskor & 88 procent av närstående. 
 

Hög kvalitet 
men smalt 
fokus. 

Sampson et al. 
(2008). Stor-
britannien 

K Bättre vård i livets slut för 
personer med svår demens. 
Fas 1 grund för fas 2 & 3. 

21 vårdpersonal från 
akutsjukvård, vård- & 
omsorgsboende & 
primärvård. Närstående 
till 20 personer med 
demens 

Godkänd av 
etisk kommitté 

Teman; sjukdomsinsikt (närståendes & personals), kommunikation, 
medvetenhet om/bedömning av smärta. Symtomskattningsinstrument 
användes ej. Attityder; Alla tyckte att antibiotika skulle ges, synen på 
sond varierade. Vårdare i vård- & omsorgsboende ansåg att de kunde 
ge god vård. Utbildning & vårdplanering nycklar till god palliativ vård. 
Kommunikation grunden för implementering av god palliativ vård & 
särskilt viktigt pga uppdelningen på olika huvudmän.  
 

Hög kvalitet 
 
De delar av 
artikeln som 
berör 
pilotstudien  har 
ej analyserats. 

Sampson et al. 
(2010). Stor-
britannien 

RCT Skapa interventions-
program för bättre palliativt 
omhändertagande och 
vårdplanering vid demens. 
 

32 personer med grav 
demens & 22 
närståendevårdare, ingick 
i interventionsgrupp & 11 
i kontrollgrupp. 
 

Godkännande 
av etisk 
kommitté + 
informerat 
samtycke från 
närstående 
 

95 procent av demenssjuka bedömdes ha smärta, 62 procent trycksår, 
alla hade nedsatt kommunikationsförmåga och behövde hjälp med 
födointag. Svårt rekrytera till vårdplanering, endast 7 närstående valde 
att skriva vårdplan, trots stöd från specialistsjuksköterska. 

Hög kvalitet, 
stort bortfall 
men detta är 
förklarat. 

Seymor et al. 
(2011). Stor-
britannien 

MMR;  
K 
E 
 

Identifiera nyckelfaktorer 
som påverkar vården i livets 
slut i särskilda boenden. 

7 vårdare i vård- & 
omsorgsboende + 10 
externa intervjuades. 
Enkät till 180 verksam-
hetsansvariga för 
särskilda boenden  
 

Godkänd av 
etisk kommitté 
+ berörda 
vårdverksamhet
er 

Hinder; Varierande stöd från distriktsläkare och motvilja hos 
distriktsläkare att förskriva adekvat läkemedelsbehandling. Brist på 
praktisk övning, stöd från andra involverade & stöd utanför ordinarie 
verksamhetstider. Kostnad för sprutpunpar. 

Hög kvalitet. 

Shega et al. 
(2003). USA 

MMR 
 

Förbättra vård i livets slut 
vid demens. Integrera 
palliativ vård med 
patientcentrerad vård & 
familjestöd. Utvärdera 
palliativ vårdfilosofi. 
 

150 patienter, deras 
närstående & 
vårdpersonal  

Informerat 
samtycke 

Högre grad av nöjdhet med vårdkvalitet, smärtkontroll, tillräcklig 
uppmärksamhet åt tidigare uttryckta önskemål & att patienten fått 
avlida på önskad plats. 2/3 avled hemma (vanligaste önskemålet). 
Närstående upplevde stress trots interventionsprogrammet. 
Interventionsprogrammet så lyckat att det permanentats.  

Hög kvalitet 

Sloane et al. 
(2008). USA. 

D  
Kv 

Förstå erfarenheter och 
behov hos personer som 
avled i vård-  & omsorgs- 
respektive ordinärt boende. 

159 kognitivt intakta +  
vårdpersonal som vårdat 
422 personer med 
demens + 293 närstående. 

 Ingen skillnad avseende smärta, psykosocial status familjeengagemang 
& vårdplanering. Viss skillnad i livsförlängande insatser & hospice. 
Demenssjuka hade fler begränsningsåtg., & erhöll mindre akutsjukvård. 
Personer i ordinärt boende med hemtjänst mer nöjda med 
läkarkommunikation. 

Hög kvalitet 
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Stewart et al. 
(2011). Stor-
britannien 

K Undersöka synen på 
vårdplanering i äldreboende 

Vårdpersonal och 
närstående till personer i 
äldreboende.  

Godkänd av 
etisk kommitté 
+ skriftligt 
informerat 
samtycke. 

Fördelar med vårdplanering; Förbättrade planering och gav patienten 
större möjlighet att välja. Hinder; Demenssjukdom, oförutsedda 
medicinska problem, familjeengagemang, vårdpersonal & närstående 
upplevde att patienter ogärna diskuterade framtiden, viss vårdpersonal 
ovillig att delta i planering. Främjande faktorer; tidig vårdplanering, att 
familjen framhöll patientens önskningar, att personal och närstående 
kände varandra väl, att personal fått öva. 
 

Hög kvalitet 

Torke et al. 
(2010). USA. 

E 
K 
GT 
 
 

Beskriva hinder och 
främjande faktorer för att 
tillhandahålla palliativ vård 
utanför hospice. 

Chefer i 240 hospice-
program + 173 
palliativvårdsprogram i & 
utanför hospice + 13 
palliativ vårdsprogram 
utanför hospice. 
 

Informerat 
samtycke 

Hinder; Omedvetenhet hos familjer och remitterande instanser om 
palliativ vård, behov av avlastning, riktlinjer för ersättning. 
Främjande faktorer: Information till närstående, avlastning, 
multidisciplinära team, samarbete mellan huvudmän, alternativ till 
aggressiv behandling i livets slut. 

Hög kvalitet. 

Waldrop & 
Kirkendall 
(2009). USA 

D  
K 

Undersöka hur vårdare 
presenterar lindrande 
vårdinterventioner & 
uppmärksammar att 
patienten är döende. 

43 vårdare i ett olika 
boendeformer 
(självständigt boende, 
hemtjänst, rehabilitering, 
demensvård & avancerad 
vård) 
 

Godkänd av 
etisk kommitté. 

Lindrande vård bestod av symtomkontroll, teamarbete, familjestöd inkl 
utbildning, relationer med närstående och patient. Lindrande vård är 
holistisk, personcentrerad & fokuserar på inbördes relation mellan 
fysiska, psykosociala och andliga frågor. Sjuksköterskor har stort 
ansvar för bedöma och hantera symtom, kommunicera & koordinera 
insatser i teamet samt informera närstående, allt utifrån medkänsla. 
 
 
 

Hög kvalitet 

Watson et al. 
(2006). Stor-
britannien 

K 
Kv 
AR 

Utforska implementering av 
ny vårdform för att utveckla 
vårdkvalitet i slutet av livet i 
vård- & omsorgsboende. 

8 särskilda boenden med 
stabil personal, 
engagerad ledning, vilja 
att kritiskt granska 
metoder & införa 
dokumentation  
 

Godkänt av 
etisk kommitté 
+ informerat 
samtycke 

Hinder: Brist på kunskap om palliativa läkemedel och symtomkontroll i 
livets slut, att inte förstå när döden närmar sig eller förstå processen. 
brist på multidisciplinärt teamarbete & tilltro till förmåga att 
kommunicera rörande döden och döendet. Vissa särskilda boenden var 
inte redo för förändring. 

Hög kvalitet 

Österlind et al. 
(2008). Sverige 

K Undersöka hur 
biståndshandläggare 
resonerar när det gäller äldre 
människors behov av 
palliativ vård. 

7 Biståndshandläggare 
som handlägger äldres 
behov av insatser inkl. 
demensboende.  

Informerat 
samtycke. 

Palliativ vård utgjorde liten del av arbetet, inget man fokuserade på i 
behovsbedömning eller talade om dagligdags. Teman ”Den naturliga 
vägen” (döden som outtalad/osynlig del av livet) & ”Den medicinska 
vägen” (Döden som uppmärksammad och synlig del av livet, med 
flexibla bedömningar utifrån individuella behov). 

Hög kvalitet 

 
AR = Action Research, D = Deskriptiv, E = Enkät, GT = Grounded Theory, JG = JournalGranskning, K = Kvalitativ, Kv = Kvantitativ,  MMR = Mixed Metods Research 


