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Sammanfattning 

Bakgrund: Idag drabbas cirka 25 000 personer av demens i Sverige varje år. Symtomen 

varierar beroende på vilken del av hjärnan som drabbats och beror på vilket typ av 

demenssjukdom personen har. I samtliga fall försämras minnet allt mer och leder till att 

den drabbade får allt svårare att kommunicera, och förlorar slutligen förmågan att äta 

och gå. Det finns i dagsläget inget botemedel för demens och sjukdomen leder tillslut 

till döden.   

  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser av att vara närstående till 

en person med demens som får palliativ vård samt beskriva de inkluderade artiklarnas 

datainsamlingsmetoder. 

  

Metod: En litteraturstudie med beskrivande design som består av 11 artiklar med 

kvalitativ ansats. Samtliga artiklar söktes i databasen PubMed. 

  

Huvudresultat: Denna litteraturstudie visade att upplevelserna varierade bland 

närstående till personer med demens som fått palliativ vård. Stora påfrestningar 

beskrevs och kunde kopplas till deras bundenhet till den demenssjuke. Flertalet beskrev 

att sjukvårdens insatser gav dem möjlighet att få återgå till sina liv igen, medan en del 

kände sig misslyckade i samband med detta. 

  

Slutsatser: I denna litteraturstudie framkom det att närstående besitter mycket kunskap 

om den demenssjuke och är ett viktigt redskap för vårdpersonalen när den palliativa 

vården bedrivs.  Vårdarrollen kan vara väldigt påfrestande och det är därför viktigt att 

sjuksköterskan inte bara stöttar den demenssjuke, utan även dennes närstående. Det är 

av stor vikt att sjuksköterskan möjliggör närståendes delaktighet i vården av den 

demenssjuke för att förebygga negativa upplevelser gällande hjälp från sjukvården. 

  

Nyckelord: demens, närstående, palliativ vård, upplevelse 



 

 

Abstract 

Background: In Sweden, approximately 25 000 people a year receive a dementia 

diagnosis. Symptoms vary depending on what part of the brain that’s affected, which 

depends on what type of dementia it is. In all cases the memory gradually deteriorates, 

they have more difficulty communicating, and eventually they lose their ability to eat 

and walk. There’s no cure for dementia and eventually leads to death. 

  

Aim: The aim of this literature study was to describe caregiver’s experiences of being 

relative to a person with dementia who receives palliative care, and to describe the 

included articles data collection. 

  

Methods: A literature study with descriptive design that contains 11 articles with 

qualitative approach. All articles were sought through the database PubMed.   

  

Main results: This literature study showed that the experiences varied among relatives 

to people with dementia who received palliative care. Great strains were described and 

was linked to them being pledged to the person with dementia. The majority reported 

that the healthcare professionals help enabled them to return to their lives, while others 

felt like they had failed. 

  

Conclusions: This literature study revealed that caregivers possess great knowledge 

about the person with dementia, and are an important tool to healthcare professionals 

during palliative care. The caregiver roll can be very demanding; it is therefore 

important that the nurse supports both the person with dementia, and her relatives. By 

enabling the caregiver’s involvement in the care, the nurse can prevent negative 

experiences regarding receiving help from healthcare professionals. 

  

Keywords: dementia, relatives, palliative care, experience  
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1. Introduktion 

 

1.1 Demens 

Enligt Socialstyrelsen (2017) har mellan 130 000–150 000 personer en demenssjukdom 

i Sverige idag. Varje år drabbas cirka 25 000 av demens och detta beräknas öka avsevärt 

efter år 2020. Denna ökning är kopplad till den stora andelen av människor som föddes 

på 1940-talet som blir allt äldre. Edberg (2014) beskriver att demenssjukdomar är det 

vanligaste upphovet till kognitiv svikt och innefattar ett flertal sjukdomar som angriper 

hjärnan. Enligt Larsson och Rundgren (2010) delas demenssjukdomar in i 

huvudgrupperna; primärdegenerativa, vaskulära och sekundära. Utav dessa grupper så 

är de primärdegenerativa demenssjukdomarna de vanligaste och skadan uppkommer då 

på grund av att hjärncellerna förtvinar och dör. Edberg (2014) belyser att Alzheimers 

sjukdom är den vanligaste formen av demens inom den primärdegenerativa gruppen, 

och i Sverige har cirka 60 % av de 150 000 som drabbas denna typ. Vid vaskulära 

demenssjukdomar beror skadans uppkomst på exempelvis blödning eller blodpropp som 

orsakats av cirkulationsstörningar i hjärnans blodkärl. Sekundära demenssjukdomar 

uppkommer vid sjukdomar som kan ge liknande symtom som demens, exempelvis 

vitamin B12-brist och infektioner i hjärnan. 

 

1.2 Symtom 

Symtomen varierar och kan kopplas till vilken typ av demenssjukdom personen har då 

de olika typerna angriper olika delar av hjärnan. Dessa sjukdomar brukar efter 

diagnostisering delas in i tre stadier; mild, måttlig och svår demenssjukdom. Vid mild 

demenssjukdom är personen i ett tidigt stadie av sjukdom där minnet börjat försämras 

men de klarar oftast av att fungera i vardagen utan hjälp från hälso- och sjukvården. 

Måttlig demenssjukdom innebär att personen behöver lite hjälp för att klara av vardagen 

då minnet försämrats ytterligare och de får svårare att kommunicera verbalt med andra. 

Vid svår demenssjukdom måste personen ha hjälp med det mesta, då allt fler funktioner 

som exempelvis äta och gå försvinner (Edberg 2014).  

 

1.3 Diagnos och behandling 

För att fastställa att en person har en demenssjukdom utförs en utredning som innebär 

en noggrann kartläggning av personens sjukdomshistoria. Detta genomförs med hjälp av 
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att flera frågor ställs om bland annat personens symtombild och tidigare sjukdomar. 

Andra frågor är om patienten varit med om huvudtrauma, om någon i släkten drabbats 

av demenssjukdom, om patienten i nuläget har några mediciner och om det förekommer 

missbruk av något slag. Under utredningens gång spelar närstående en viktig roll då de 

kan delge information om när symtomen började och hur de fortskridit. För att utesluta 

att symtomen beror på någon annan sjukdom tas diverse blodprover samt undersökning 

av hjärnan med hjälp av datortomografi och magnetkamera. Vidare mäts personens 

funktionsförmåga i det dagliga livet och ett Mini Mental Test utförs för att fastställa 

vilken grad av intellektuell funktionsnedsättning personen har (Larsson & Rundgren 

2010). I dagsläget finns inget botemedel mot demenssjukdomar, därmed inriktas 

sjukvårdens insatser enligt Socialstyrelsen (2017) främst till att ge så god livskvalitet 

som möjligt under sjukdomens olika faser. Utöver detta kan sjukvården enligt Edberg 

(2014) tillhandahålla bromsmedicin till personer med Alzheimers sjukdom. 

Bromsmedicinerna påverkar inte sjukdomsförloppet i sig men har haft påvisad inverkan 

på kognitiva funktioner som förbättrats med hjälp av dem.  

 

1.4 Palliativ vård  

Palliativ vård innebär enligt Socialstyrelsen (2011) vård som ges vid livets slut. 

Pastrana, Jünger, Ostgathe, Elsner och Radbruch (2008) menar att palliativ vård ges när 

botande alternativ för sjukdomen inte längre finns eller att sjukdomen nått ett försvårat 

skede. Vården av patienter med palliativa behov kan bedrivas inom olika 

vårdinrättningar så som sjukhus, vårdboende och hospice där personalen bör ha goda 

kunskaper och erfarenheter om det palliativa skedet. Socialstyrelsen (2006) beskriver att 

palliativ vård ses som ett förhållningssätt att främja en bättre livskvalitet för patienten 

och dennes närstående. Detta kan göras genom att tidigt observera, bedöma och 

behandla fysiska symtom som smärta, och andra problem som andliga och psykosociala 

för att förebygga och lindra lidandet hos dessa patienter.  

 

Palliativ vård till personer med demens är oundviklig då det är en terminal sjukdom, och 

målet är att upprätthålla den demenssjukes kvarvarande funktioner och se till att denne 

har så god livskvalitet som möjligt. Behandling innefattar symtomlindring mot 

beteendemässiga och psykiska besvär, samt andra sjukdomar och hälsoproblem.  För att 

kunna ge god vård i livets slut till denna patientgrupp krävs det att vårdpersonalen har 

specialiserad kompetens då det kan vara svårt att urskilja symtomens betydelse hos den 
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demenssjuke på grund av kommunikationssvårigheter. Det är därför viktigt att 

vårdpersonalen har ett holistiskt synsätt då symtom som exempelvis smärta kan 

uttryckas genom aggression (Van der Steen et al. 2014).  

 

1.5 Sjuksköterskans yrkesroll  

Svensk sjuksköterskeförening (2009) beskriver att sjuksköterskans ansvar innebär att 

fatta de beslut som ger patienter möjlighet att förbättra, upprätthålla eller återfå sin 

hälsa, finna sätt att hantera sin sjukdom, funktionsnedsättning eller andra hälsoproblem 

samt möjliggöra att de får god livskvalitet och välbefinnande fram till döden. Ansvaret 

innefattar även att se till att patientens värde står i centrum och att vården ges utifrån 

samma förutsättningar (SFS 2017:30). Personcentrerad vård innebär att hela individen 

blir synlig och att sjuksköterskan bör prioritera patientens sociala, psykiska, andliga och 

existentiella behov. Alla har enskilda uppfattningar om vad hälsa och ohälsa är, och det 

är av stor vikt att sjuksköterskan respekterar och bekräftar detta. Det betonas även att 

alla kan råka ut för sjukdom, och personcentrerad vård innebär att den som 

tillhandahåller vården förstår att personen inte blir sin sjukdom eller sina symtom 

(Svensk sjuksköterskeföreningen 2016). Detta belyser även Socialstyrelsen (2017), och 

betonar vikten av detta förhållningssätt inom demensvården där personalen bör se till 

själva personen, inte diagnosen som denne har. Personcentrerad vård är något som 

beskrevs i en studie av Kim och Park (2017) där det framkom att sådan vård visat sig ha 

en positiv inverkan på symtom som depression och likgiltighet hos personer med 

demens i jämförelse med vård som inte var personcentrerad. Enligt Socialstyrelsen 

(2017) är det viktigt att sjuksköterskan och övrig personal vid tillämpning av 

personcentrerad vård bemöter den demenssjuke på ett lämpligt sätt.  

 

Sjuksköterskan har en nyckelroll inom den palliativa vården där den främsta uppgiften 

är att leda omvårdnadsarbetet för den demenssjuke. Patientens situation i livets slut kan 

skapa många utmanande situationer som kräver omfattande kunskaper om både 

medicinska och existentiella frågor (Friedrichsen 2005). Sjuksköterskan bör även ta 

hänsyn till patientens närstående och möjliggöra deras samverkan i vården (SFS 

2014:821). Enligt Durepos et al. (2017) spelar närstående en viktig roll vid vårdandet av 

patienter med demenssjukdom, och det är därför viktigt att inkludera dem för att 

möjliggöra fortsatt bedömning och uppföljning av sjukdomen. För att tillgodose den 

demenssjukes behov och önskningar under den palliativa vården är det enligt Heron och 
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Simmons (2014) och Durepos et al. (2017) viktigt med en utförlig vårdplanering. På 

grund av den demenssjukes kommunikationssvårigheter kan inte vårdplaneringen 

genomföras fullt ut med patientens samtycke, vilket leder till att sjuksköterskan bör ha 

en öppen och ärlig dialog med närstående (Heron & Simmons 2014).  

 

I Lee et al. (2017) och Chang et al. (2009) studie framkom det att förkunskaper om den 

demenssjuke behövs för att sjuksköterskan ska kunna ge god palliativ vård då de lättare 

kan tolka och identifiera avvikande beteende som kan tyda på försämring i den 

demenssjukes välmående. Detta framkommer även i Brorson, Plymoth, Örmon & 

Bolmsjö (2014) och De Witt Jansen et al. (2017) studie där sjuksköterskor anser att de 

med mer kunskap om den demenssjuke kan ge bättre lindring av smärta och ångest vid 

livets slut. Dessa förkunskaper kan enligt Albers, Van den Block och Vander Stichele 

(2014) uppkomma vid ett nära förhållande mellan sjuksköterskan, den demenssjuke 

och/eller dennes närstående. En negativ aspekt av det kan vara att detta i kombination 

med att delta i den palliativa vården kan leda till att sjuksköterskan påverkas 

känslomässigt vilket kan vara påfrestande.  

 

1.6 Begreppsdefinition   

 

1.6.1 Närstående  

Närstående definieras av Socialstyrelsen (2004) som en person som anser sig ha en nära 

relation till en annan. Eckerdal (2005) menar att alla har ett nätverk av människor runt 

sig, och vid livets slut är dessa personer viktiga att ha vid sin sida. Detta nätverk av 

närstående behöver inte endast innefatta familjemedlemmar, utan även andra viktiga 

personer i den döendes närhet som exempelvis arbetskamrater och vänner.  

 

1.6.2 Upplevelse 

Upplevelse definieras enligt Svenska akademiens ordbok (2011) något som uppstår till 

följd av inre och yttre upplevda händelser som har inverkan på personens liv och skapar 

minnen och känslor.  

 

1.7 Omvårdnadsteori 

Enligt Joyce Travelbees omvårdnadsteori “Human-to-human relationship” är varje 

människa en unik person med olika erfarenhetsbakgrund men menar att det är 
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oundvikligt att någon gång under livet uppleva sjukdom och lidande.  Sjukdom och 

lidande kan upplevas till följd av flera orsaker och kan ha både psykisk och fysisk 

inverkan på välmåendet. Travelbee anser att sjuksköterskans omvårdnadsarbete 

innefattar att förebygga, hantera och finna en mening i sjukdom och lidande hos 

patienter, deras familjer eller i samfundet. För att uppnå detta krävs det att en 

mellanmänsklig relation uppstår mellan sjuksköterskan och patienten eller dennes 

familj. En sådan relation växer fram genom ett samspel i olika steg vilket innebär att 

fördomsfulla roller suddas ut och att en djupare personlig kontakt på individnivå uppstår 

mellan varandra där kommunikationen har en betydande roll. Genom att sjuksköterskan 

i mötet med patienten försöker lära känna personen, vad denne behöver samt försöka 

möta dessa behov kan ett “human-to-human relationship” växa fram (Travelbee 1971).  

 

1.8 Problemformulering 

Idag drabbas allt fler personer av demenssjukdomar i Sverige, och detta förväntas öka 

ytterligare inom de närmaste åren. Det finns i nuläget inget botemedel, därför fokuserar 

sjukvården på att ge en så god livskvalitet som möjligt under sjukdomens olika stadier, 

även vid vård i livets slut. Allt eftersom sjukdomen fortskrider ökar den demenssjukes 

behov av hjälp från vården och i det sista stadiet uppkommer symtom som svårighet att 

kommunicera vilket gör att sjuksköterskan kan få svårt att identifiera förändringar. För 

att kunna ge en god vård i livets slut är det att föredra att vården bedrivs av 

sjuksköterskor som har goda kunskaper om den demenssjuke vilket kan tillgodoses 

genom en nära relation med de närstående och den demenssjuke. Närstående till 

personer med demens har en viktig roll i den palliativa vården vilket sjuksköterskan bör 

ta hänsyn till. Det finns en hel del tidigare studier om palliativ vård för demenssjuka 

men det behövs mer forskning om närståendes upplevelser för att utveckla och förbättra 

deras roll i den palliativa vården av den demenssjuke. Författarna till föreliggande 

studie anser att en bearbetning och sammanställning av tidigare forskning om 

närståendes upplevelser i samband med den palliativa vården av den demenssjuke kan 

medföra att sjuksköterskan får bättre kunskaper vilket möjliggör att de kan bemöta och 

förbättra situationen för de närstående.  
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1.9 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser av att vara närstående till en 

person med demens som får palliativ vård, samt beskriva de inkluderade artiklarnas 

datainsamlingsmetoder. 

 

1.10 Frågeställning 

1. Vilka upplevelser beskrivs av närstående till en person med demens som får 

palliativ vård? 

2. Vilka datainsamlingsmetoder har det inkluderade artiklarna?  

 

2. Metod 

 

2.1 Design 

En beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2016). 

 

2.2 Sökstrategi 

De vetenskapliga artiklarna söktes genom databasen MedLine via sökmotorn PubMed. 

Enligt Polit och Beck (2016) är denna databas lämplig då den har ett brett utbud av 

artiklar inom omvårdnadsvetenskap.  

 

Sökorden som användes var Dementia, Palliative care, Terminal care och indexerades 

som MeSH termer vilket står för Medical Subject Headings (Polit & Beck 2016). 

Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) beskriver MeSH termer som olika 

ämnesord som MedLine har registrerat i databasen och användandet av dessa termer kan 

avgöra bredden på sökningen. För att finna den rätta engelska benämningen på MeSH 

termerna använde sig författarna till föreliggande studie av Karolinska institutets 

biblioteks hemsida vilket enligt Willman et al. (2016) är att föredra innan en första 

sökning görs. Sökorden som var indexerade som MeSH termer söktes först enskilt, 

sedan i kombination med varandra med hjälp av de booleska termerna AND och OR. 

Dessa termer menar Willman et al. (2016) kan koppla samman flera sökord vilket kan 

vara till hjälp för att precisera sökningen. 

 

En utökning av sökningen genomfördes i fritext med orden Caregivers, Relatives och 

Experience. Den inledande sökningen genomfördes med en enskild sökning av varje 
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sökord. Därefter smalnades sökningen av genom att kombinera sökorden. För att 

ytterligare begränsa sökningarna användes följande begränsningar: artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska, sökningen skulle enbart innefatta artiklar som studerat människor, 

artiklarna skulle vara tillgänglig på Högskolan i Gävle och inte vara äldre än 10 år (se 

tabell 1).  

 

Tabell 1. Utfall av databassökning 

 

 

 

2.3 Urvalskriterier 

Inklusionskriterier till föreliggande studie var att artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska och vara empiriskt vetenskapliga med kvalitativ ansats. De skulle även vara 

relevanta till syftet och frågeställningarna; beskriva upplevelser av att vara närstående 

Databas Begränsningar 

(limits) 

Sökdatum 

  

  

Söktermer 

  
Antal 

träffar 

  

Möjliga 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

MedLine 

via 

PubMed 

  

10 år, engelska, 

människor, 

Högskolan i Gävle 

2018-01-18 

Dementia (MeSH) 

AND Palliative 

care (MeSH) AND 

Relatives(fri text) 

69 

  
12 

  
2 

MedLine 

via 

PubMed 

  

10 år, engelska, 

människor, 

Högskolan i Gävle 

2018-01-18 

  

Dementia(MeSH) 

AND Palliative 

care ( MeSH) OR 

Terminal care 

(MeSH) AND 

experience (fritext) 

40 

  
10 

  
4 

MedLine 

via 

PubMed 

  

10 år, engelska, 

människor, 

Högskolan i Gävle 

2018-01-18 

  

Palliative care 

(MeSH) OR 

Terminal care 

(MeSH) AND 

Dementia (MeSH) 

AND caregivers 

(fritext) 
  

97 

  
20   
  

5 

 Totalt 
  

     206 42 11 
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till person med demens som fått palliativ vård. Artiklar som berörde både närståendes 

och sjukvårdspersonalens perspektiv av palliativ vård för personer med demens 

inkluderades om närståendes perspektiv var tydligt beskrivet. 

 

Exklusionskriterierna till föreliggande studie var litteraturöversikter och artiklar med 

kvantitativ ansats samt de som inte var uppbyggda enligt introduktion, metod, resultat 

och diskussion, det vill säga IMRAD. Artiklar som enbart var beskrivna utifrån 

sjukvårdspersonalens perspektiv exkluderas även. 

 

2.4 Urvalsprocess  

Sökningarna genomfördes enligt sökstrategin som gav en träff på 206 artiklar. 

Artiklarnas titel och abstract lästes där 164 artiklar exkluderades utifrån inklusions- och 

exklusionskriterier och även dubbletter exkluderades. 42 möjliga artiklar återstod som 

ansågs vara relevanta till syftet. Författarna granskade och läste igenom dessa artiklar 

och ytterligare 31 artiklar exkluderades då de inte svarade på syftet. Elva artiklar med 

kvalitativ ansats återstod som svarade på studiens syfte och användes i litteraturstudien 

(se figur 1).  

 

Figur 1. Flödesschema av urvalsprocessen. 

 

2.5 Dataanalys 

Författarna till föreliggande studien granskade och läste de elva artiklarna enskilt för att 

få en inblick och förståelse för artiklarnas syfte, metod och resultat. Artiklarna 

granskades och diskuterades sedan tillsammans med syfte att se om det fanns likheter 
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och skillnader gällande innehållet i artiklarna då Polit och Beck (2016) menar att detta 

leder till en ökad förståelse.  

 

Artiklarnas resultat och syfte bearbetades, sammanfattades och sammanställdes i en 

matris utifrån författare, syfte och resultat (se tabell 3, bilaga 1). Detta tillvägagångssätt 

menar Polit och Beck (2016) är att föredra för att organisera innehåller i artiklarna. 

Sammanfattningarna granskades sedan noggrant för att urskilja likheter i innehållet som 

svarade på studiens syfte och frågeställning ett. Likheterna kodades med samma färg 

och olika teman bildades. De teman som framkom sammanställdes och bearbetades 

ytterligare för att sedan utformas till tre huvudrubriker. Polit och Beck (2016) anser att 

kodning är ett tillvägagångssätt som skapar möjlighet för att strukturera och få fram 

huvudfynd i den insamlade informationen.  

 

De utvalda artiklarnas metodologiska aspekt bearbetades och sammanställdes i en 

matris (se tabell 4, bilaga 2) med syfte att få en helhetsbild och för att kunna besvara 

frågeställning två. Artiklarnas metodologiska aspekt sammanställdes utifrån titel, 

författare, år, land, design och eventuell ansats, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod och dataanalysmetod.  

 

2.6 Etiska övervägande 

Enligt Polit och Beck (2016) bör forskare under arbetets gång tänka på vilka etiska krav 

som finns. Detta var ett förhållningssätt som författarna använde sig av vid granskning 

och bearbetning av artiklarna och författarna såg till att dessa etiska krav uppfylldes.  

Under arbetets gång har ingen plagiering, fabrikation eller falsifiering förekommit då 

det enligt Polit och Beck (2016) anses vara forskningsfusk att skriva av någon annans 

text, hitta på resultat samt påverka insamlad data. Granskning och bearbetning av 

artiklarna genomfördes utifrån ett objektivt förhållningssätt vilket Polit och Beck (2016) 

menar är av stor vikt för att bearbetningen av informationen inte ska påverkas och 

bedömas utifrån författarens egna åsikter och värderingar.  

 

3. Resultat   

Litteraturstudiens resultat grundar sig på elva vetenskapliga artiklar och presenteras i 

löpande text med tre huvudrubriker; Påverkan på närståendes liv och välmående, Att ta 



 

 10 

emot hjälp och miljöns betydelse, och Upplevelser av vårdpersonalen inom den 

palliativa vården för den demenssjuke.  

 

Det framkom i flertalet artiklar att det fanns både positiva och negativa upplevelser av 

att vara närstående till personer med demens som vårdas palliativt (Carduff et al. 2016; 

Glass 2016; Lawrence, Samsi, Murray, Harari & Banerjee 2011; Lewis 2015; Lewis 

2014; Van der Steen et al. 2017; Sanders, Butcher, Swails & Power 2009; Peacock, 

Duggelby & Koop 2014; Russell, Middleton & Shanley 2008). 

 

3.1 Påverkan på närståendes liv och deras välmående 

Flera artiklar beskrev att närstående till personer med demens som fick palliativ vård 

kände sig bunden till den demenssjuke, vilket hade en stor påverkan på deras eget liv 

(Carduff et al. 2016; Lewis 2015; Lewis 2014; Van der Steen et al. 2017). Flera 

närstående upplevde att det blev ett avbrott i livet som ledde till att de försakade sina 

familjer och vänner (Carduff et al. 2016; Lewis 2015; Van der Steen et al. 2017). Vid 

den palliativa vården av den demenssjuke beskrev även närstående att bundenheten 

ledde till påfrestningar som påverkade deras hälsa i form av viktnedgång och brist på 

sömn (Glass 2016; Lewis 2015; Peacock, Duggelby & Koop 2014). Närstående ansåg 

även att det var psykiskt påfrestande vilket ledde till känslor av oro och rädsla relaterat 

till att de inte hade full kontroll över situationen. De beskrev specifikt att de upplevde 

en oro och rädsla inför hur och när den demenssjuke skulle dö (Lewis 2014; Sanders et 

al. 2009; Van der Steen et al. 2017). I flertalet studier (Glass 2016; Lewis 2014; 

Peacock, Duggelby & Koop 2014; Russell, Middleton & Shanley 2008) beskrev 

närstående att de försökte se situationen utifrån ett positivt perspektiv och ansåg att det 

gav möjligheter till att skapa en bra och meningsfull sista tid i livet för den 

demenssjuke. I studierna av Glass (2016) och Peacock, Duggelby och Koop (2014) 

upplevde flera närstående att de hade ett behov av att närvara både fysiskt och psykiskt 

under den palliativa vården av den demenssjuke och ansåg att det var viktigt för dem då 

de ville försäkra sig om att den demenssjuke hade det bra. Trots att den demenssjuke 

inte kände igen dem ansåg de att deras närvaro gav stöttning och möjliggjorde att de 

själva fick ett avslut. 

 

Det framkom i flertalet studier att närstående kände sig maktlösa när de såg den 

demenssjuke lida och uttryckte en önskan om döden. De beskrev vidare att de tillät sig 
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själva att acceptera att den demenssjuke skulle dö och upplevde sig både lättade och 

redo inför detta (Glass 2016; Lewis 2015; Sander et al. 2009; Van der Steen et al. 2017). 

Känslor av skuld och skam beskrevs i samband med att acceptera detta då de kände att 

de inte levde upp till deras roll som närstående (Lewis 2014; Lewis 2015). Insikten om 

att den demenssjuke skulle dö samt känna sorg över att livet inte blev som de hade tänkt 

sig beskrevs av flera närstående som påfrestande och svårt (Glass 2016; Lewis 2015; 

Sanders et al. 2009). 

 

3.2 Att ta emot hjälp och miljöns betydelse 

Flertalet närstående upplevde att deras kunskaper om den demenssjuke var oersättlig 

och var skeptisk till att någon annan kunde ge lika kärleksfull och god vård som de 

själva (Lawrence et al. 2011; Lewis 2015; Van der Steen et al. 2017). Närstående 

upplevde att det var svårt att ta emot hjälp från vårdpersonal som bedrev den palliativa 

vården av den demenssjuke då deras identitet blivit beroende av rollen som vårdande 

närstående. För dem så innebar mottagandet av hjälp att de misslyckats att klara det 

själv (Lewis 2015; Peacock, Duggleby & Koop 2014). Denna förändring kunde även 

upplevas som något positivt då flertalet närstående menade att de kunde få tillbaka sin 

identitet och fokusera på sina egna liv när sjukvården kopplades in (Sanders et al. 2009; 

Peacock, Duggleby & Koop 2014; Lewis 2014). 

 

En annan aspekt som närstående upplevde var av betydelse gällande den palliativa 

vården av den demenssjuke var miljön, vilket beskrevs i flera studier (Van der Steen et 

al. 2017; Russell, Middleton & Shanley 2008; Glass 2016; Lawrence et al. 2011). I en 

studie av Lawrence et al. (2011) beskrev närstående att de upplevde att det var av 

betydelse att miljön hade en atmosfär som gjorde att den demenssjuke kände sig 

avslappnad och trygg. I Russell, Middleton och Shanley (2008) studie menade 

närstående att tillgång till ett eget rum där det fanns ett fönster med utsikt och möjlighet 

att vädra var av betydelse.  I Van der Steen et al. (2017) studie beskrev närstående att de 

ansåg att den demenssjukes rum bör ha en familjär atmosfär och hade därför sett till att 

rummet där den palliativa vården gavs inreddes med den demenssjukes tillhörigheter 

och att denne fick sova i sina egna sängkläder.   
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3.3 Upplevelser av vårdpersonalen inom den palliativa vården för den 

demenssjuke 

I flertalet artiklar framkom det att närstående hade både positiva och negativa 

upplevelser av bemötande och stöd från vårdpersonalen i samband med den palliativa 

vården till den demenssjuke (Van der Steen et al. 2017; Lawrence et al. 2011; Crowther, 

Wilson, Horton & Lloyd-Williams 2013; Peacock, Duggleby & Koop 2014; Lewis 

2014; Glass 2016; Muders, Zahrt-Omar, Bussmann, Haberstroh och Weber 2015). I 

studierna av Muders et al. (2015) och Crowther et al. (2013) framkom det att närstående 

upplevde att personalen inte visade någon respekt eller förståelse gentemot dem eller 

den demenssjuke, och visade inget medlidande. Enligt Peacock, Duggleby & Koop 

(2014) upplevde närstående att de känt sig välkomna och bra bemötta av personalen på 

äldreboendet i samband med att den demenssjuke fått palliativ vård. 

 

Relationen mellan familj och personal beskrev närstående i flertalet studier (Van der 

Steen et al. 2017; Peacock, Duggleby & Koop 2014; Lewis 2014) var av stor vikt då de 

ansåg att detta var avgörande för om de närstående fick vara delaktiga i den palliativa 

vården eller inte. Detta beskrevs även i Van der Steen et al. (2017) studie och 

närstående betonade att en god relation är något som det bör läggas ner mer tid på då det 

ledde till ökad förståelse och möjliggjorde att de kunde medverka i vården. 

 

Kommunikationen mellan personal och familjemedlemmarna upplevdes av flera 

närstående som otillräcklig i det palliativa skedet. De önskade att de fått mer tid för 

samtal med personalen och efterfrågade information tidigare angående den 

demenssjukes hälsotillstånd så de fått möjlighet att närvara vid dödsfallet (Muders et al. 

2015). Information från personalen ansågs vara en viktig del i upplevelsen av att få 

tillräckligt med stöd, och flera närstående upplevde att information gällande diagnos, 

behandlingsalternativ och palliativ vård var bristande (Lawrence et al. 2011; Muders et 

al. 2015; Glass 2016; Lewis 2014). I en studie av Glass (2016) framkom det dock att 

närstående upplevde att de fått god information när hospice-personal kopplades in och 

att den personalkategorin var mer villig att prata om jobbiga saker än övrig 

vårdpersonal. Åtskilliga närstående upplevde dock att de fått otillräckligt med stöd då 

den demenssjuke vårdats palliativt och de beskrev att de hade fått för lite stöttning och 

bemötts av otrevlig, oengagerad personal (Muders et al. 2015; Lewis 2014; Crowther et 

al. 2013). Enligt Muders et al. (2015) ansåg närstående att de varit i behov av bättre 
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stöttning gällande religiösa frågor och mer emotionellt stöd under vårdandet av den 

demenssjuke.  Samtidigt betonar närstående i en studie av Crowther et al. (2013) 

personalens förmåga att under den palliativa vården kunna sätta sig in i deras situation, 

visa medlidande och förståelse. 

 

3.3 Metodologiska aspekten av datainsamlingsmetod 

Efter bearbetning och granskning av de elva artiklarna framkom det att fem artiklar 

använde sig av semistrukturerade intervjuer (Carduff et al. 2016; Glass 2016; Lawrence 

et al. 2011; Russell, Middleton & Shanley 2008; Sanders et al. 2009). Fyra av artiklarna 

angav att tiden för intervjuerna varade mellan en till två timmar (Glass 2016; Lawrence 

et al. 2011; Russell, Middleton & Shanley 2008; Sanders et al. 2009). Medan en artikel 

inte delgav hur länge intervjuerna pågick (Carduff et al. 2016). 

 

Tre artiklar samlade in data via ostrukturerade intervjuer (Crowther et al. 2013; Lewis 

2014; Peacock, Duggleby & Koop 2014). I Crowther et al. (2013) studie pågick 

intervjuerna mellan 30 till 80 minuter. Lewis (2014) angav att intervjuerna varade 

mellan 15 till 70 minuter. I Peacock, Duggleby & Koop (2014) studie pågick 

intervjuerna mellan en till tre timmar.  

 

Frågeformulär som skickades hem till deltagarna med öppna frågor där svaren kunde 

skrivas i fritext var en annan datainsamlingsmetod som Muders et al. (2015) använde. 

En artikel samlade in data via fokusgruppsdiskussioner som genomfördes tre gånger 

med två till tre veckors mellanrum (Van der Steen et al. 2017) och en använde sig av 

personliga intervjuer, online intervjuer, böcker och bloggar skrivna av deltagarna, samt 

observationer (Lewis 2015). 

 

 

5. Diskussion 

5.1 Huvudresultat 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva upplevelser av att vara närstående till en 

person med demens som fått palliativ vård, samt att beskriva de inkluderade artiklarnas 

datainsamlingsmetoder. Resultatet visade att närstående upplevde både psykiska och 

fysiska påfrestningar i samband med den palliativa vården av den demenssjuke, vilket 
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var relaterat till bundenheten till personen med demens. De upplevde blandade känslor 

kring att den demenssjuke skulle dö. Några accepterade detta och kände sig både redo 

och lättade vilket ledde till känslor som skuld och skam. Medan andra beskrev en oro 

och rädsla inför den demenssjukes bortgång och upplevde det extra jobbigt att inte veta 

när det skulle ske. I samband med att den palliativa vården inleddes upplevde flera 

närstående att det var jobbigt att någon annan skulle vårda den demenssjuke. Flertalet 

närstående ansåg att deras kunskap inte kunde ersättas vilket ledde till att de kände sig 

misslyckade i sin roll som närstående. Medan andra istället såg möjlighet att få 

avlastning och återgå till livet. Närstående betonade miljöns betydelse för den 

demenssjuke när palliativ vård sattes in. De menade att miljön skulle vara välkomnande 

och att rummet där personen med demens spenderade sin sista tid i livet bör ha en 

familjär atmosfär. Att bli bra bemött och få stöd från personalen beskrevs även som 

viktigt, och närstående menade att relationen mellan dem spelade stor roll. Flera 

upplevde att stöd och information från personalen var bristfällig och eftersökte en bättre 

dialog. Den metodologiska aspekten av artiklarnas datainsamlingsmetoder studerades. 

Artiklarna var av kvalitativ ansats och de använde sig av olika typer av intervjuer vid 

insamlingen av data. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie visade att närstående till personer med demens 

som vårdats palliativt ansåg att deras dagliga liv påverkades och att de kände sig bunden 

till den demenssjuke (Carduff et al. 2016; Lewis 2015; Lewis 2014; Van der Steen et al. 

2017). Närstående beskrev liknande upplevelser i två studier av Williams, Morrison och 

Robinson (2014) och Narayan et al. (2015) där det framkom att närstående upplevde att 

de kände sig bundna till rollen som vårdare när den demenssjuke bodde hemma, och att 

det i detta fall berodde på en överenskommelse mellan dem och den demenssjuke, eller 

att de inte hade något annat val. Detta belystes även av Jansson och Grafström (2011) 

som beskrev att närstående inte visste varför de tagit på sig ansvaret att vårda den 

demenssjuke, och att de växt in i rollen. I Narayan et al. (2015) studie ansåg flertalet 

närstående att de i samband med att vårda den demenssjuke i hemmet blivit allt mer 

isolerade och att deras sociala liv och aktiviteter begränsats till följd av vårdarrollen. 

Denna roll ansågs av flertalet närstående som deras livsuppgift och mening med livet 

(Williams, Morrison & Robinson 2014). Detta belyser även Travelbee, hon beskriver att 

upplevelsen av att hitta mening i olika situationer kan kopplas till känslan av att vara 
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behövd eller vara betydelsefull för någon annan (Travelbee 1971). Författarna till 

föreliggande studie anser därmed att rollen som vårdande närstående kan tänkas uppstå 

till följd av att närstående försöker finna mening i deras nya livssituation. Genom att ta 

på sig rollen som vårdare infinner sig känslan av att vara behövd, vilket leder till att de 

finner mening. Eftersom flertalet närstående upplevde att detta påverkade deras dagliga 

liv negativt kan det vara väsentligt att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal ser till att 

denne får avlastning och därmed möjlighet att återhämta sig.  

 

I resultatet på föreliggande studie beskrev närstående i flertalet studier (Glass 2016; 

Lewis 2014; Peacock, Duggelby & Koop 2014; Russell, Middleton & Shanley 2008) att 

de försökt se deras livssituation ur ett positivt perspektiv och skapa en så bra sista tid 

som möjligt med den demenssjuke. Att flertalet närstående försökte ändra sitt synsätt 

framkom även i en studie av Pozzebon, Douglas och Ames (2016) där närstående som 

vårdade sin make/maka i hemmet beskrev att de genom att blicka framåt klarade av att 

acceptera förändringarna som den demenssjuke gick igenom. Detta möjliggjorde att de 

kunde lägga mer energi på att försöka upprätthålla kontakten med den demenssjuke och 

bevara det som fanns kvar av deras relation. Denna positiva inställning bland närstående 

belystes även av Jansson och Grafström (2011) som beskrev att närstående som var med 

och vårdade den demenssjuke upplevde känslor som glädje trots att arbetsbördan ökade 

allt mer till följd av sjukdomens progression. Detta är dock inte något som förekommer 

hos alla närstående, utan flera beskrev vårdarrollen som en stor påfrestning. Liknande 

information framkom även i resultatet på föreliggande studie där närstående beskrev att 

de upplevde att påfrestningarna ökade i samband med den palliativa vården av den 

demenssjuke (Glass 2016; Lewis 2015; Peacock, Duggelby & Koop 2014).  Albinsson 

och Strang (2005) betonar även detta och menar att närstående till personer med demens 

löper stor risk för att slita ut sig både fysiskt och psykiskt. I en studie av Stokes, 

Combes och Stokes (2014) framkom det att närstående som deltog i vårdandet av den 

demenssjuke beskrev att de kände sig utmattade. Detta var något som även påvisades i 

Narayan et al. (2015) studie bland närstående som vårdade den demenssjuke i hemmet 

och flertalet beskrev vidare att de upplevde känslor som nedstämdhet och frustration. 

Denna negativa inverkan på de närståendes hälsa framkom i den föreliggande studiens 

resultat där närstående beskrev att psykiska påfrestningar uppkom i samband med den 

palliativa vården av den demenssjuke (Lewis 2014; Sanders et al. 2009; Van der Steen 

et al. 2017).  



 

 16 

 

I föreliggande litteraturstudie framkom att bundenheten som uppkom i samband med 

den palliativa vården var påfrestande för flertalet närstående (Glass 2016; Lewis 2015; 

Peacock, Duggelby & Koop 2014; Lewis 2014; Sanders et al. 2009; Van der Steen et al. 

2017), vilket även påvisades i studierna av Stokes, Combes och Stokes (2014) och 

Narayan et al. (2015) då den demenssjuke vårdades i hemmet. Detta visade sig ha 

varierande inverkan på deras hälsa (Glass 2016; Lewis 2015; Peacock, Duggelby & 

Koop 2014; Stokes, Combes & Stokes 2014; Narayan et al. 2015; Lewis 2014; Sanders 

et al. 2009; Van der Steen et al. 2017). Enligt Travelbee (1971) behöver inte 

påfrestningar och lidande vara kopplad till lidande av en sjukdom utan kan orsakas av 

flera omständigheter. Upplevelsen av att något betydelsefullt i livet riskerar att 

försvinna eller gå förlorat kan leda till uppkomst av lidande (Travelbee 1971). Därmed 

anser författarna i föreliggande studie att påfrestningarna inte enbart behöver bero på att 

arbetsbördan ökar allt mer i och med att sjukdomen förvärras, utan kan även bero på 

närståendes upplevelse av att förlora den demenssjuke. Detta styrks av Jansson och 

Grafström (2011) som belyser att närstående under sjukdomens förlopp får bevittna hur 

den demenssjukes personlighet sakta försvinner. Vidare beskrev närstående att dessa 

förändringar kunde medföra känslor av sorg och att de sörjde förlusten av en person 

som fortfarande var i livet. I resultatet på föreliggande studie framkom även att flertalet 

närstående upplevde sorg, men då uppkom det till följd av att livet inte blev som de 

hade tänkt sig (Glass 2016; Lewis 2015; Sanders et al. 2009). Dessa typer av sorg kan 

som utomstående vara svår att förstå och för att vårdpersonalen ska kunna ge rätt stöd 

till närstående i den palliativa vården av den demenssjuke anser författarna i 

föreliggande studie att det är av stor vikt att både sjuksköterskor och övrig personal är 

medvetna om detta. Rollen som närstående är en stor påfrestning och därför är det 

viktigt att personalen inte enbart stöttar den demenssjuke utan även dennes närstående. 

Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) är stöd till närstående något som Sveriges 

kommuner måste erbjuda.  

 

Enligt Jansson och Grafström (2011) upplevde närstående att de kände sig oförberedda 

gällande den demenssjukes död. Detta framkom även i föreliggande studie där 

närstående beskrev känslor som oro och rädsla vid tanken på att den demenssjuke skulle 

dö (Lewis 2014; Sanders et al. 2009; Van der Steen et al. 2017). Samtidigt beskrev en 

del närstående att de accepterade att denne skulle dö (Glass 2016; Lewis 2015; Sander 
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et al. 2009; Van der Steen et al. 2017). För att förbereda närstående inför den 

demenssjukes död anser författarna till föreliggande studie att det är av stor vikt att 

sjuksköterskan har ett samtal med närstående och om möjligt med den demenssjuke om 

döden. Genom att informera dem om detta samt erbjuda stöttning kan en mer positiv 

upplevelse infinna sig.  

 

För personer med demens ökar vårdbehovet i och med att sjukdomen fortskrider. Därför 

betonas vikten av att hjälp kopplas in i tid och att detta kan vara ett svårt beslut att fatta 

som närstående (Jansson & Grafström 2011). I resultatet på föreliggande studie belystes 

mottagandet av hjälp i samband med den palliativa vården där flertalet närstående 

beskrev att de hade svårigheter att ta emot hjälp från vårdpersonal och känslor av 

misslyckande beskrevs då de inte klarade av att ta hand om den demenssjuke längre 

(Van der Steen et al. 2017; Peacock, Duggleby & Koop 2014; Lewis 2014). En annan 

svårighet som kan uppkomma i samband med att sjukvården kopplas in är om personen 

med demens vägrar att ta emot hjälp vilket beskrevs av närstående som vårdat den 

demenssjuke i hemmet (Ivey et al. 2013). Att ta emot hjälp är något som beskrivs i 

Travelbee’s teori och hon menar att samarbete med andra människor är oundvikligt 

eftersom vi är beroende av varandra för att klara av livet. Trots detta så finns det något 

motsägelsefullt med att ta emot hjälp när vi känner oss svaga, vilket kan relateras till att 

vi inte vill vara en last för någon annan eller att det finns en vilja om att vara fri 

(Travelbee 1971). I detta sammanhang anser författarna till föreliggande studie att 

närståendes och den demenssjukes svårigheter att ta emot hjälp kan kopplas till 

Travelbee’s beskrivning av att känna sig svag samt att de inte vill vara en börda för 

andra. Det är därför viktigt att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal är medveten om 

att det kan vara ett jobbigt beslut för dem att koppla in sjukvården. Genom att 

personalen inger trygghet samt stöttar den närstående och den demenssjuke vid ett 

sådant beslut kan en god relation uppstå mellan dem vilket möjliggör att mottagandet av 

hjälp förändras och istället upplevs som något positivt.  

 

I resultatet på föreliggande studie framkom det att en god relation mellan den 

demenssjuke, dennes närstående och personalen var av stor vikt (Van der Steen et al. 

2017; Peacock, Duggleby & Koop 2014; Lewis 2014). Relationen mellan två människor 

är något som även Travelbee (1971) belyser. Hon menar att en sådan relation är kärnan 

till omvårdnad och att det innebär att finnas där samt att hjälpa familjen eller den sjuke 
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genom sjukdom och lidande. Detta framkommer även i Albers, Van den Block och 

Vander Stichele (2014) studie där de menar att en nära relation kunde ge sjuksköterskan 

en förkunskap om den demenssjuke. Dessa förkunskaper är enligt studierna Lee et al. 

(2017) och Chang et al. (2009) något som sjuksköterskan behöver för att kunna ge god 

vård i livet slut. Genom tidigare kunskap om den demenssjuke menar de att personalen 

lättare kan identifiera försämring. Enligt studierna av Brorson et al. (2014) och De Witt 

Jansen et al. (2017) leder detta till att den demenssjuke får bättre ångest- och 

smärtlindring. 

 

I resultatet på föreliggande studie ansåg flertalet närstående att deras kunskaper om den 

demenssjuke var oersättlig och att ingen kunde ge lika god vård som dem (Lawrence et 

al. 2011; Lewis 2015; Van der Steen et al. 2017). Närståendes kunskaper belyser även 

Jansson och Grafström (2011), de menar att närstående besitter stora kunskaper om den 

demenssjuke och har därmed de bästa förutsättningarna till att ge god vård. Detta styrks 

även i en studie av Durepos et al. (2017) där närstående ansågs spela en viktig roll i 

vårdandet och att de därför måste få vara delaktiga i vården. Deras medverkan visade 

sig enligt Heron och Simmons (2014) och Durepos et al. (2017) studier vara speciellt 

viktig i de senare stadierna av sjukdomen då den demenssjuke drabbades av 

kommunikationssvårigheter. Med hjälp av närstående ansågs personalen kunna fortsätta 

bedöma och följa upp sjukdomen. Därmed drar författarna till föreliggande studie 

slutsatsen att närstående spelar en viktig del i den palliativa vården för personer med 

demens, och det är av stor vikt att sjuksköterskan och övrig personal möjliggör deras 

delaktighet samt stöttar dem genom sjukdomsförloppet.  

 

5.3 Metodologisk aspekter – datainsamlingsmetod 

De elva artiklarna i den föreliggande studien var av kvalitativ ansats (Carduff et al. 

2016; Crowther et al. 2013; Glass 2016; Lawrence et al. 2011; Lewis 2015; Lewis 2014; 

Muders et al. 2015; Peacock, Duggleby & Koop 2014; Russell, Middleton & Shanley 

2008; Sanders et al. 2009; Van der Steen et al. 2017). Enligt Polit och Beck (2016) kan 

forskaren med hjälp av kvalitativ ansats beskriva deltagarnas upplevelser, vilket var 

syftet med denna litteraturstudie. 

 

Fem av artiklarna använde sig av semistrukturerade intervjuer vid datainsamlingen 

(Carduff et al. 2016; Glass 2016; Russell, Middleton & Shanley 2008; Sanders et al. 
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2009). Vid semistrukturerade intervjuer förbereder forskaren enligt Polit och Beck 

(2016) i förväg vilka frågor och punkter som ska tas upp. Detta är ett bra 

tillvägagångssätt då forskaren med sådana förberedelser möjliggör att de får en så 

innehållsrik intervju som möjligt. Tre av dessa artiklar använde sig av öppna frågor 

(Glass 2016; Russell, Middleton & Shanley 2008; Sanders et al. 2009). Sådana typer av 

frågor innebär enligt Polit och Beck (2016) att den som intervjuas tillåts besvara 

frågorna med egna ord, vilket leder till mer innehållsrika och detaljerade intervjuer. 

 

Tre artiklar använde sig av ostrukturerade intervjuer (Crowther et al. 2013; Lewis 2014; 

Peacock, Duggleby & Koop 2014). Polit och Beck (2016) menar att en sådan typ av 

intervju liknar en konversation och till skillnad från semistrukturerade intervjuer så har 

forskarna inte förberett frågor sedan innan. Att frågorna inte förberetts av forskaren före 

intervjun kan enligt Polit och Beck (2016) vara en nackdel då forskaren inte tänkt 

igenom vad deltagarna kan tänkas svara eller om frågans formulering påverkat deras 

svar. Samtidigt belyser Polit och Beck (2016) att frågor i ostrukturerade intervjuer oftast 

är mer öppna än i strukturerade vilket leder till att författarna drar slutsatsen att denna 

typ av intervjuteknik har både positiva och negativa aspekter. 

 

Längden på de semistrukturerade och ostrukturerade intervjuerna varierade och 

beskrevs i sju av de åtta tidigare nämnda artiklarna (Glass 2016; Lawrence et al. 2011; 

Russell, Middleton & Shanley 2008; Sanders et al. 2009; Crowther et al. 2013; Lewis 

2014; Peacock, Duggleby & Koop 2014). Fyra av de fem artiklar som utförde 

semistrukturerade intervjuer beskrev att de pågick mellan en till två timmar (Glass 

2016; Lawrence et al. 2011; Russell, Middleton & Shanley 2008; Sanders et al. 2009). 

De ostrukturerade intervjuerna beskrevs variera mellan 15 minuter till tre timmar 

(Crowther et al. 2013; Lewis 2014; Peacock, Duggleby & Koop 2014). Enligt Polit och 

Beck (2016) är det av stor vikt att forskaren lägger ner gott om tid för insamling av data 

för att kunna få djupare förståelse för personerna de studerar. Forskarna i de tidigare 

nämnda studierna (Crowther et al. 2013; Lewis 2014; Peacock, Duggleby & Koop 

2014) kan därmed anses ha lagt ner tillräckligt med tid, med undantag till två studier 

(Crowther et al. 2013; Lewis 2014) där intervjuerna beskrevs pågå som kortast i 15 

respektive 30 minuter, vilket enligt Polit och Beck (2016) kan anses vara för kort tid att 

samla in innehållsrik data på. Dock var inte alla intervjuer i dessa två studier av den 
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längden därmed anser författarna till föreliggande studie att innehållet ändå vara av 

betydelse. 

 

I en studie av Van der Steen et al. (2017) användes fokusgruppintervju vid insamling av 

data. Till skillnad från intervjuer så sitter deltagare i grupp och diskuterar det ämne som 

forskarna studerar (Polit & Beck 2016). I Van der Steen et al. (2017) studie bestod de 

två fokusgrupperna av närstående till personer med demens. Polit och Beck (2016) 

belyser att deltagare med liknande bakgrund möjliggör att de känner sig mer bekväma 

att delta och dela med sig av sina upplevelser vilket deltagarna i Van der Steen et al. 

(2017) studie har. Antalet deltagare i fokusgrupper var sex respektive fyra närstående 

vilket enligt Polit och Beck (2016) är bra om det är ett känsligt ämne som ska 

diskuteras.  

 

I en studie av Muders et al. (2015) användes frågeformulär med öppna frågor. Enligt 

Polit och Beck (2016) möjliggör ett sådant tillvägagångssätt att deltagarna förblir 

anonyma och påverkas inte av forskaren vilket är en risk vid intervjuer som sker ansikte 

mot ansikte. De betonar även att intervjuer ger mer information än frågeformulär och att 

det framkommit att flertalet deltagare ogillat formulär där de själva måste skriva 

utförliga svar.  

 

Lewis (2015) studie använde sig av flera tillvägagångssätt för att samla in data vilket 

Polit och Beck (2016) beskriver används ofta i kvalitativa studier. Lewis (2015) studie 

utförde personliga intervjuer ansikte mot ansikte eller via internet, de tog fram data via 

böcker och bloggar som var skrivna av närstående till personer med demens, och gjorde 

observationer. Att använda sig av flera källor vid insamling av data anser Polit och Beck 

(2016) är fördelaktigt då det leder till ökad trovärdighet i resultatet.  

 

5.4 Metoddiskussion 

I föreliggande studie var syftet att beskriva upplevelser av att vara närstående till en 

person med demens som får palliativ vård, och därför har författarna använt sig av en 

beskrivande design. Detta på grund av att en sådan design enligt Polit och Beck (2016) 

möjliggör att forskaren kan skildra människors upplevelser.   
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Sökningar efter artiklar genomfördes i databasen PubMed vilket enligt Polit och Beck 

(2016) är den databas som innehåller ett stort utbud av artiklar med forskning inom 

medicin och omvårdnad. Det kan ses som en styrka att använda denna databas då den är 

relevant för studiens syfte och frågeställning. En svaghet är dock att endast en databas 

användes vid sökningen av artiklar vilket medför att författarna till föreliggande studie 

kan ha gått miste om andra artiklar. Detta styrks av Polit och Beck (2016) som beskriver 

att det kan vara av stor vikt att genomföra samma sökning i flera databaser för att 

forskaren ska utveckla förmågan att söka relevant forskning, även om utfallet av artiklar 

inte blir densamma. 

 

Sökorden som användes i den föreliggande studien grundade sig på syftet och 

frågeställningarna och var ord som indexerades som MeSH termer vilket enligt Willman 

et al. (2016) kan leda till att sökningen avgränsas. Detta är något som författarna till 

denna studie bekräftar och ser som en svaghet då sökningarna med endast MeSH termer 

inte gav tillräckligt utfall av artiklar. För att utöka sökningarna kombinerades MeSH 

termerna med fritextord där booleska termerna AND och OR användes vilket enligt 

Willman et al. (2016) kan öka möjligheterna till bättre relevans i utfallet av artiklar. 

 

De begränsningar som användes i föreliggande studie var att artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska, innefatta artiklar som enbart studerat människor, vara tillgänglig på 

Högskolan i Gävle och inte vara äldre en tio år. Detta leder enligt Polit och Beck (2016) 

till att studier som är irrelevanta till ämnet exkluderas dock betonas vikten av att inte 

begränsa sökningen för mycket då det kan leda till att utfallet av artiklar blir för få. Vid 

en sökning som inte är alltför snäv kan artiklar exkluderas senare i arbetet om forskarna 

har god grund till det.   

Av de begränsningar som gjorts i den föreliggande studien kan det ses som en svaghet 

att enbart inkludera artiklar som är skrivna på engelska då det medför risk för 

feltolkning i dataanalysen eftersom det inte är författarna till den föreliggande studiens 

modersmål. Författarna i den föreliggande studien belyser dock att om sökningen skulle 

ha begränsats till artiklar som enbart varit skrivna på svenska hade urvalet minskat 

vilket styrks av Polit och Beck (2016) som beskriver att flertalet vetenskapliga artiklar 

är skrivna på engelska. Att begränsa sökningen till artiklar som publicerats de senaste 

tio åren kan ses som en svaghet då författarna till föreliggande studie gick miste om 

äldre artiklar som svarade på studiens syfte och frågeställning. Dock belyser Polit och 
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Beck (2016) att den forskning som ska presenteras bör vara aktuell för dagens samhälle, 

därmed anser författarna till föreliggande studie att denna begränsning gjort att studien 

grundats på aktuell forskning. 

 

Inklusionskriterierna som användes i föreliggande litteraturstudie var att artiklarna 

skulle vara empiriskt vetenskapliga och ha en kvalitativ ansats. Att en artikel är 

empiriskt vetenskaplig innebär enligt Polit och Beck (2016) att den ska vara baserad på 

utförd forskning, och insamlad data ska analyseras på fakta, inte utifrån vad de själva 

tycker eller tror. Eftersom syftet var att beskriva närståendes upplevelser anser 

författarna till föreliggande studie att det var en styrka att inrikta sökningarna på utförd 

forskning som är kvalitativ vilket styrks av Polit och Beck (2016) som menar att sådana 

ansatser används för att beskriva deltagarnas upplevelser. Sökningarna i föreliggande 

studie inriktade sig på de studier som beskrev ämnet ur ett närståendeperspektiv, vilket 

enligt Polit och Beck (2016) är en fördel då det begränsar vilka deltagare de sökta 

studierna ska inrikta sig på. 

 

En av exklusionskriterierna som föreliggande studie hade var att litteraturöversikter inte 

skulle ingå. Detta anser författarna är av betydelse då de vill att resultatet ska baseras på 

artiklar vars innehåll kommer från grundkällan. Detta är något som styrks av Polit och 

Beck (2016) som betonar att de studier som inkluderas i en litteraturstudie bör baseras 

på artiklar som är skrivna av de forskare som utfört forskningen. Författarna anser att 

det var relevant att de artiklar som inte var uppbyggda enligt IMRAD exkluderades då 

de flesta kvantitativa och kvalitativa artiklar enligt Polit och Beck (2016) är uppbyggda 

så. 

 

I urvalsprocessen anser författarna i den föreliggande studien att det var en styrka att 

noggrant gå igenom varje sökning för att inte gå miste om viktiga artiklar. En svaghet 

kan vara att sökningarna delades upp och inte bearbetades tillsammans vilket kan 

medföra olika tolkningar och risk för att resultatet blir snedvridet. Att använda sig av ett 

flödesschema anser författarna var till stor fördel då det skapade struktur och en tydlig 

överblick över varför artiklar exkluderats. Enligt Polit och Beck (2016) kan det vara 

förmånligt att dokumentera sitt tillvägagångssätt vid inkludering och exkludering av 

artiklar. 
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Analysen av de artiklar som användes i den föreliggande studien granskades och lästes 

enskilt av författarna och innehållet diskuterades sedan tillsammans. Detta anser 

författarna till föreliggande studie var en styrka då risken för att artiklarnas innehåll 

skulle misstolkas minskade. För vidare analysering av artiklarna användes kodning 

vilket Polit och Beck (2016) anser strukturerar upp fynden samt förenklar vidare arbete 

för forskarna. Vid sammanställning av artiklarnas metodologiska aspekt och resultat 

användes matriser då Polit och Beck (2016) menar att detta organiserar de olika 

tillvägagångssätten. Författarna till denna studie bekräftar detta och anser även att ett 

sådant upplägg möjliggör att både forskaren och läsaren får en tydlig översikt av 

artiklarnas innehåll. 

 

5.5 Kliniska implikationer för omvårdnad 

I föreliggande studie påvisades att närstående har en betydande roll i den palliativa 

vården för personer med demens då de besitter mycket kunskap om den demenssjukes 

liv innan sjukdomen. Genom att ta del av deras kunskaper kan sjuksköterskan anpassa 

omvårdnaden vilket är viktigt då de har ett stort ansvar i den palliativa vården. Genom 

att ta del av närståendes känslor och uppfattningar kring den palliativa vården kan 

sjuksköterskan få mer kunskap om deras perspektiv vilket leder till att sjuksköterskan 

kan bemöta och stödja dem på rätt sätt. För att anpassa omvårdnaden av den 

demenssjuke utifrån närståendes önskemål krävs det att sjuksköterskan är lyhörd. En 

annan viktig aspekt som sjuksköterskan bör ha i åtanke är att närstående till den 

demenssjuke ofta åtagit sig rollen som vårdare. Att tillåta andra att sköta omvårdnaden 

av den demenssjuke kan vara otroligt jobbigt, och det är därför viktigt att 

sjuksköterskan bjuder in de närstående att medverka i den palliativa vården. 

 

5.6 Förslag till fortsatt forskning 

Författarna anser att det finns för få studier där sjuksköterskans perspektiv av att vårda 

personer med demens i livets slut beskrivs. Detta är ett ämne som det bör forskas mer 

om då demenssjukdomar blir allt vanligare och mer kunskap behövs för att 

sjuksköterskor ska kunna bedriva god palliativ vård till denna målgrupp. Det framkom 

även att det finns behov av att utveckla forskningen inom den föreliggande studiens 

ämne då det i nuläget främst finns studier som fokuserar på närståendes perspektiv på 

att vårda en person med demens. 
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5.7 Slutsats 

Närstående beskrev både positiva och negativa upplevelser gällande den palliativa 

vården till den demenssjuke. Det är oftast de som besitter mest kunskap om den 

demenssjuke och är därför ett viktigt redskap för vårdpersonalen när den palliativa 

vården bedrivs. Att vara närstående till en person med demens kan vara väldigt 

påfrestande och påverka deras hälsa. Därför är det viktigt att sjuksköterskan inte bara 

stöttar den demenssjuke, utan även dennes närstående. Vid vårdandet av en person med 

demens är det av stor vikt att sjuksköterskan är medveten om att mottagandet av hjälp 

från sjukvården kan medföra blandade känslor hos närstående. Detta kan förebyggas 

genom att göra dem delaktiga och få bekräftat att de känner den demenssjuke bäst och 

därmed har rätt till att vara med och fatta beslut under vårdtiden.   
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Tabell 3. Syfte och resultatredovisning av artiklar 

Författare 

 

Syfte 

 

Resultat 

 

Carduff, Jarvis, Highet, Finucane, Kendall, 

Harrison, Greenacre & Murray  

 

Syftet med studien var att utveckla, testa och 

bedöma en ny framtagen modell som kan 

identifiera, fastställa och stötta obetalda vårdare 

till personer med ett palliativt vårdbehov, vilket 

sedan kan testas vidare inom Englands 

primärvård. 

 

Det framkom att deltagarna som vårdar en 

närstående med demenssjukdom pratade negativt 

om hur det påverkade deras liv. De beskrev hur 

deras liv kollapsade och att en del kände en 

känsla av förlust när det gällde familj och vänner 

då de kunde ta avstånd. Att bli uppringd av 

någon som ville veta hur de mådde beskrevs av 

deltagarna som något positivt då de ansåg att de 

kände sig kopplad till omvärlden, vilket de 

annars inte gjorde. 

 

Crowther, Wilson, Horton & Lloyd-Williams 

 

Att beskriva närståendes upplevelser av vården 

till personer med demens i livet slut. 

 

Deltagarna beskrev både positiva och negativa 

upplevelser om personalens bemötande och 

förståelse. 

 

Glass 

 

Att dokumentera hur fyra personer med demens 

och deras familjemedlemmar upplever palliativ 

vård. De undersökte hur omgivningen var och 

vilken roll hospice spelar i den palliativa vården. 

Även undersöka om vård i hemmet var att 

föredra; två vårdfall på äldreboende och två fall i 

hemmet presenterades för att jämföra dessa två 

möjligheter. 

 

Närstående till personer med demens berättade 

om deras upplevelser av den palliativa vården. 

De berättade hur deras närstående gått bort, hur 

den sista tiden varit, hur dem och övriga 

familjemedlemmar reagerat vid slutet samt 

efteråt. 

 



 

 

Lawrence, Samsi, Murray, Harari & Banerjee 

 

Att genom upplevelser av bra och dålig vård i 

livet slut för personer med demens undersöka och 

beskriva effektiviteten och kvaliteten av vården 

som bedrivs av olika vårdinrättningar. 

 

Närstående beskrev sina upplevelser av den 

palliativa vården till personer med demens. 

Positiva och negativa upplevelser om personalens 

bemötande och kunskap till den demenssjuke 

beskrevs. 

 

Lewis  

 

Att undersöka och identifiera det främsta 

problemen med att vara närstående till en person 

med demens står inför slutet av livet och hur dem 

genom en social process löser dessa problem. 

 

Närstående beskrev upplevelser av ofrivillig 

beroendeställning både psykiskt och fysiskt till 

den demenssjuke. De beskrev hur deras liv fick ta 

en paus, att inte göra tillräckligt och väntan på att 

den demente skulle dö skapade känslor såsom 

oro, frustration och skuld. 

 

Lewis  

 

Att undersöka närståendes upplevelser av att 

aktivt söka formell vård såsom hospice för 

personer med demens i livet slut. 

 

Närstående beskrev känslor av frustration, ilska 

och rädsla när de försökte göra allt för att 

förbättra den demenssjukes hälsa och att inte fick 

gehör varken vid att få hjälp eller förmedlandet 

av kunskap. De beskrev även känslor av befrielse 

och skuld när den demenssjuke fick formell vård. 

 



 

 

Muders, Zahrt-Omar, Bussmann, Haberstroh & 

Weber  

 

Att undersöka upplevelser av att vårda/vara 

närstående till personer med demens under vård i 

livet slut, som vårdas i deras egna hem eller på 

vårdboende. 

 

Deltagarna beskrev att kommunikationen och 

informationen från personalen inte var tillräcklig. 

De upplevde sig vara förbisedda och de önskade 

att personalen lyssnat bättre, visat mer förståelse 

och givit mera stöd både praktiskt och 

emotionellt.   

 

Peacock, Duggleby & Koop  

 

Att undersöka upplevelser av att vara närstående 

till en person med demens som vårdats i livet slut 

och dött. Även att specifikt avslöja innebörden av 

vård i livet slut med utgångspunkt från 

närståendes perspektiv. 

 

Två huvudteman framkom; att vara nära och att 

vara där vilket närstående beskrev som viktigt för 

att stötta och se till att den demenssjuke fick 

tillräckligt god vård. De upplevde både känslor 

av skuld och tacksamhet att den demenssjuke 

vårdades på vårdboende. Upplevelser av hur det 

påverkade deras familj både negativ och positivt 

beskrevs även. 

 

Russell, Middleton & Shanley  

 

Syftet med studien var att undersöka huruvida 

närstående upplever att deras närstående med 

demenssjukdom haft livskvalitet i de sena och 

slutliga stadierna. 

 

Deltagarna beskrev att det inte upplevde att det 

fanns så mycket till livskvalitet hos den 

demenssjuke i slutet av livet, utan att dem hade 

det så bra som var möjligt utifrån 

förutsättningarna. Alla deltagare kopplade 

livskvalitet till renlighet, komfort och utseendet 

på deras demente släktning. Nutrition, miljö, 

närståendes närvaro och god vård som ges med 

respekt och värdighet för den demente beskrevs 

ha inverkan på hur bra livskvalitet de hade. 

 



 

 

Sanders, Butcher, Swails & Power 

 

Att utforska närståendes upplevelser av vård i 

livet slut för personer med demens som var 

inskriven i hospicevården. 

 

Fyra olika grupper av närstående framkom. 

Första gruppen ville inte involvera sig i den 

demenssjuke då de upplevde att relationen var 

förstörd på grund av sjukdomen. Andra gruppen 

kämpade med att förstå sjukdomen och sin roll 

som närstående. Tredje gruppen ville vara fullt 

involverade i vården praktiskt för att undvika 

känslor av förlust. 

Fjärde gruppen kände acceptans och upplevde att 

de var känslomässigt redo till att ta farväl. 

 

 

Van der Steen, Lemos Dekker, Gijsberts, 

Vermeulen, Mahler & The 

 

Att utveckla bästa tillvägagångssättet att vårda 

personer som är i slutstadiet av sin 

demenssjukdom och implementera det i 

Nederländerna. För att ta reda på det tillämpade 

författarna till studien intervjuer med 

anhörigvårdare, där dem fick beskriva deras 

upplevelser av den palliativa vården.   

 

Närstående beskrev deras upplevelse av vården i 

livet slut till personer med demens och vad dem 

anser är viktigt. De beskrev upplevelse av 

utanförskap och förtvivlan under vårdtiden och 

de ansåg att kommunikationen till personalen var 

viktigt för att få stöd, vara delaktig och få 

vägledning genom vårdprocessen. Kontinuiteten 

beskrevs även som viktigt då deltagarna upplevt 

missförstånd och avvikelser när olika personal 

vårdad den demenssjuke. 
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Tabell 4. Metodologisk redovisning av artiklar 
Författare, år, 

land 
Titel Design och eventuellt 

ansats 
Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Carduff, Jarvis, 

Highet, Finucane, 

Kendall, 

Harrison, 

Greenacre & 

Murray 

 

2016 England 

 

Piloting a new approach 

in primary care to 

identify, assess and 

support carers of people 

with terminal illnesses: a 

feasibility study 

Interventions design med 

kvalitativ ansats. 
Sex närstående till personer 

med demens.  

Fyra kvinnor och två män.  

Ålder mellan 58 och 86 år.  

19 allmänläkare i fyra olika 

kliniker. 

Inspelade semistrukturerade 

intervjuer genomfördes 

personligen i närståendes 

hem och via telefon.  

Intervjuerna med 

allmänläkare genomfördes 

via telefon.  

Tiden för intervjuerna 

angavs ej. 

Intervjuerna transkriberades 

och analyserades genom 

kvalitativa 

dataanalysprogrammet 

NVivo software version 

2007. Intervjuerna kodades 

och analyserade tematiskt. 

Crowther, 

Wilson, Horton & 

Lloyd-Williams 

 

2013 England 

Compassion in 

healthcare – lessons 

from a qualitative study 

of the end of life care of 

people with dementia  

 

Grounded theory och 

fenomenologisk design 

med kvalitativ ansats.  

 

40 närstående till personer 

med demens.  

31 kvinnor och nio män i 

ålder mellan 18-86 år.  

 

Inspelade ostrukturerade 

intervjuer genomfördes 

personligen i deltagarnas 

hem och arbete.  

Intervjuerna varade mellan 

30 till 80 minuter.  

 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Intervjuerna transkriberades 

och kodades tematiskt.  

 



 

 

Glass 

 

2016 USA 

 

Family Caregiving and 

the Site of Care: Four 

Narratives About End-

of-Life Care for 

Individuals with 

Dementia 

 

Fenomenologisk 

mångfalds design med 

kvalitativ ansats  

 

Fyra närstående till 

personer med demens. 

Tre kvinnor och en man. 

 

Semistrukturerade intervjuer 

som spelades in. Tre av 

intervjuerna genomfördes 

personligen och en via 

telefon. Intervjuerna varade 

i ca en timme och spelades 

in. 

 

Kvalitativ innehållsanalys.  

Intervjuerna transkriberades 

och analyserades tematiskt.  

 

Lawrence, Samsi, 

Murray, Harari & 

Banerjee 

 

2011 England 

 

Dying well with 

dementia: qualitative 

examination of end-of-

life care 

 

Beskrivande design med 

kvalitativ ansats  

 

23 vårdpersonal. 

27 närstående till avlidna 

personer med demens där 

sex var män och 21 var 

kvinnor.  

 

Semistrukturerade intervjuer 

hemma hos närstående och 

på vårdpersonalens arbete.   

Intervjuerna genomfördes 

under ca en timme och 

spelades in. 

 

Kvalitativ innehållsanalys 

där intervjuerna 

transkriberades och 

översattes ordagrant. 

Innehållet kodades och 

analyserades kategoriskt.  

 
Lewis 

 

2015 USA 

 

Caregiving for a Loved 

One With Dementia at 

the End of Life: An 

Emergent Theory of 

Rediscovering  

 

Grounded theory design 

med kvalitativ ansats 

 

83 närstående till personer 

som avlidit av demens.  

Elva män och 72 kvinnor.  

Ålder mellan 36–88 år.  

 

Sex personliga intervjuer 

med fem deltagare.  

60 online intervjuer med 31 

personer. 

26 böcker skrivna av 30 

deltagare.  

18 bloggar.  

Observationer av 18 

deltagare som varade under 

två månader.  

 

Kvalitativ innehållsanalys 

av böcker, bloggar, 

intervjuer och observationer 

av deltagarna.  

Innehållet kodades och 

analyserades kategoriskt.  
 



 

 

Lewis 

 

2014 USA 

 

Caregivers’ Experiences 

Seeking Hospice Care 

for Loved Ones With 

Dementia  

 

Deskriptiv 

fenomenologisk design 

med kvalitativ ansats 

 

Elva närstående till 

personer med demens som 

avlidit. 

Ostrukturerade intervjuer 

som genomfördes personlig 

hemma hos deltagarna eller 

på en förvald plats. 

Intervjuerna spelades in och 

varade i 15–70 minuter. 

Intervjuerna avslutades med 

att deltagarna fick möjlighet 

att radera eller addera 

innehållet.   

 

Fenomenologisk analys 

metod användes. 

Intervjuerna transkriberades 

och teman identifierades  

 

Muders, Zahrt-

Omar, Bussmann, 

Haberstroh & 

Weber 

 

2015 Tyskland 

 

Support for families of 

patients dying with 

dementia: A qualitative 

analysis of bereaved 

family members’ 

experiences and 

suggestions  

 

Tvärsnittsdesign med 

kvalitativ ansats.  

 

85 familjemedlemmar till 

personer med demens. 

 

Frågeformulär med två 

öppna frågor skickades 

slumpvis ut till deltagarna. 

Frågorna besvarades i 

fritext.  

 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Innehållet kodades och 

analyserades tematiskt. 

 

Peacock, 

Duggleby & 

Koop 

 

2014 Kanada 

 

The lived experience of 

family caregivers who 

provided end-of-life 

care to persons with 

advanced dementia  

 

Tolkande fenomenologisk 

design med kvalitativ 

ansats 

 

Elva närstående till 

personer med demens som 

avlidit.  

Sju kvinnor och fyra män.  

Ålder mellan 49–89 år.  

 

Två till tre djupgående 

ostrukturerade intervjuer 

utfördes med varje 

deltagare, med öppna 

frågor. Intervjuerna 

genomfördes i deltagarnas 

hem eller kontor, och pågick 

i en till tre timmar. Totalt 

genomfördes 27 intervjuer 

och samtliga spelades in.  

 

Hermeneutisk analys 

metod. Intervjuerna 

transkriberades och 

kodades. Två 

huvudrubriker togs fram.  

 



 

 

Russell, 

Middleton & 

Shanley 

 

2008 Australien 

 

Dying with dementia: 

The views of family 

caregivers about quality 

of life  

 

Explorativ design med 

kvalitativ ansats.  

 

15 närstående intervjuades. 

Åtta kvinnor och sju män. 

 

Djupgående 

semistrukturerade intervjuer 

genomfördes. 
Intervjuerna varade i en 

timme.  
 

Tematisk analysmetod 

användes. 

 

Sanders, Butcher, 

Swails & Power 

 

2009 USA 

 

Portraits of Caregivers 

of End-Stage Dementia 

Patients Receiving 

Hospice Care  

 

Etnometodologisk design 

med kvalitativ ansats. 
27 intervjuades. 

20 kvinnor och sju män. 
 

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes två gånger. 

Första gången varade 

intervjuerna i 90–120 

minuter. Andra gången 

varade 

intervjuerna i 45–90 

minuter.  

 

Kvalitativ innehålls analys. 

Innehållet kodades och 

analyserades tematiskt.  

 

Van der Steen, 

Lemos Dekker, 

Gijsberts, 

Vermeulen, 

Mahler & The 

 

2017 

Nederländerna 

 

Palliative care for 

people with dementia in 

the terminal phase: a 

mixed-methods 

qualitative study to 

inform service 

development 

 

Mixad metod design med 

kvalitativ ansats. 

 

Två fokusgrupper som 

totalt bestod av tio 

personer. 

Grupp ett bestod av tre 

kvinnor och tre män. Grupp 

två bestod av fyra kvinnor.  

Ålder var mellan 59–75 år.  

 

Fokusgrupps diskussioner 

genomfördes tre gånger med 

två till fyra veckors 

mellanrum.  

 

Innehållet kodades och 

analyserades tematiskt.  

 

 

 


