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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva vanligt förekommande problem samt 

faktorer som påverkar beslutsfattandet i vården av personer med demens i livets slutskede 

inom slutenvården. Artikelsökningen i databaserna Cinahl och Medline via PubMed 

resulterade i inkludering av 15 vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att problem med 

näringsintag och komplikationer som pneumoni, feber och smärta var vanligt förekommande 

för personer med demens i livets slutskede. Flera drabbades av trycksår och rörelsehinder som 

exempelvis sänggrindar och bälten användes ofta. Det fanns brister i kommunikationen 

mellan vårdpersonal och anhöriga. Vårdpersonalen hade dåliga kunskaper om demens som 

sjukdom med tillhörande symtombild. Sjukdomsutveckling av demens var svår att förutsäga 

vilket komplicerade planeringen för den sista tiden i livet. Målet för omvårdnaden vid livets 

slut var välbefinnande. En uppfattning om hur livskvalitén var för de demenssjuka hade stor 

betydelse för hur vårdpersonal och anhöriga beslutade om vården. Anhöriga värdesatte i sitt 

beslutsfattande om personer med demens hade skrivit ner sina egna önskemål, angående vård 

vid livets slut, innan de försämrats i sjukdomen. Synen på döden påverkade både 

vårdpersonalens och anhörigas vilja att planera för vård vid livets slut. Det är viktigt att 

reflektera över hur vården av personer med demens i livets slutskede ser ut och det underlättas 

av att det finns kunskap om vanligt förekommande problem och faktorer som påverkar 

beslutsfattandet i vården. 
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Abstract 

The aim of this study was to describe common problems and factors affecting decision 

making in the care of people with dementia in the final stages of life in residential homes. 

Search for articles in databases Cinahl and Medline via PubMed resulted in the inclusion of 

15 scientific articles. The results showed that problems with nutritional intake and 

complications such as pneumonia, fever and pain were common for people with dementia in 

the final stages of life. Several suffered from pressure sores and physical disabilities such as 

bed rails and belts were often used. There were deficiencies in communication between health 

care professionals and relatives. Health care professionals had poor knowledge about 

dementia as a disease and its symptoms. Disease development of dementia was difficult to 

predict which made it difficult to plan for the final stages of life. The aim of nursing care at 

the end of life was well-being. An idea of how the quality of life was for the persons with 

dementia was important to how health care professionals and relatives decided on nursing 

care. In their decision-making relatives gave great importance if the persons with dementia 

had written down their wishes, regarding care at the end of life, before they deteriorated in the 

disease. The attitudes towards death affected both nursing staff and relatives wish to make 

plans for the end-of-life care.  It is important to reflect on how the care of people with 

dementia in the final stages of life is like and this is facilitated by the existence of knowledge 

about common problems and factors affecting decision making in nursing care. 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Demens 

Demens är en progressiv sjukdom som inte går att bota utan på sikt leder till döden. 

Sjukdomen orsakar förändringar i den drabbades personlighet beroende på störningar i 

intellektuella och emotionella funktioner. Den vanligaste formen av demens är Alzheimers 

sjukdom (Larsson & Rundgren 2003). Tidiga symtom vid Alzheimers inkluderar problem 

med korttidsminnet, apati och depression. Sena symtom innefattar försämrat omdöme, 

förvirring, förändringar i beteendet, problem att prata, svälja och gå. Vaskulär demens och 

Lewy Body demens är andra vanliga demensdiagnoser. Vaskulär demens orsakas ofta av 

försämrat blodflöde till delar av hjärnan relaterat till flera små hjärninfarkter. Symtomen är 

likartade som vid Alzheimers, dock är minnesförlust inte lika påtaglig. Symtombilden vid 

Lewy Body demens färgas av hallucinationer, muskelrigiditet och tremor. Demens kan även 

utvecklas som sekundär till en annan patologi som exempelvis Parkinsons sjukdom 

(Alzheimer’s Association 2010).  

För att få diagnosen demens ska personen ha nedsatt minne samt nedsatt språklig, sensorisk, 

motorisk eller abstrakt förmåga (Alzheimer’s Association 2010). Den genomsnittliga 

överlevnaden för en person som drabbats av Alzheimers är ungefär nio år från de första 

symtomens framträdande (Walsh m.fl.1990). Överlevnaden efter diagnostisering av demens 

skiljde sig mellan olika ålderskategorier, om personen vid diagnos var mellan 60-69 år var 

genomsnittlig överlevnad drygt sex år medan den förväntade överlevnaden för en person över 

90 år var knappt två år (Rait m.fl. 2010). 

1.2 Förekomst 

Antalet äldre i Sverige ökar och i nuläget är cirka 1,6 miljoner svenskar 65 år eller äldre. Det 

uppskattas att 142 000 personer i Sverige lider av demenssjukdom och prevalensen ökar med 

stigande ålder. Förekomsten av demens är ungefär 1,5 % för personer mellan 60-64 år medan 

nästan hälften av de över 95 år har diagnostiserats med demens (Socialstyrelsen 2009). Det 

totala antalet av personer med demens över hela världen beräknades till 24,3 miljoner år 2001. 

Enligt gjorda kalkyler kommer antalet att fördubblas vart tjugonde år vilket innebär att år 

2040 kommer 81,1 miljoner människor leva med diagnosen demens (Ferri m. fl. 2005). 

Kvinnor har högre risk än män att utveckla demens vilket dock kan förklaras med det faktum 

att kvinnor i allmänhet blir äldre än män (Alzheimer’s Association 2010). 
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1.3 Katie Eriksson 

Enligt Eriksson (1987b) består vårdandet av att ansa, leka och lära där hänsyn tas till hela 

människan med kropp, själ och ande. Att ansa innebär kroppslig omvårdnad. Att leka 

befrämjar individens psykiska hälsa och leder till större tillit och att lära behövs för att 

utvecklas. Den som vårdar bör aldrig ge upp utan alltid ha tro, hopp och kärlek som grund för 

vårdandet.  

Tro, hopp och kärlek är nödvändiga i vårdarens uppgift att lindra patientens lidande. Varje 

lidande är unikt. Till grunden är lidandet ett döende. Lidandet behöver bekräftas för att 

människan ska kunna komma ur det starkare. Att se någon annans lidande är en tröst och en 

bekräftelse för den lidande människan. Det vanligaste vårdlidandet är att kränka patientens 

värdighet. När patientens värdighet bekräftas innebär det att patienten får individuellt 

anpassad vård (Eriksson 1994).  

1.4 Att vårdas vid livets slut 

Dödsorsaken för personer med långt gången demens kan se ut på tre olika sätt. De kan dö av 

någon annan patologi, döden kan orsakas av en kombination av demens och andra medicinska 

sjukdomar eller så kan de dö av komplikationer som enbart är relaterade till demens (Jolley & 

Baxter 1997). Houttekier m.fl. (2010) studerade i fem europeiska länder var personer med 

demens vanligen dog. I samtliga länder dog majoriteten av personer med demens på ett 

särskilt boende, en klar minoritet dog hemma.  

Munn m.fl. (2008) granskade vilka faktorer de äldre, deras anhöriga och vårdpersonal 

upplevde som viktiga i vården vid livets slut på ett särskilt boende. Resultatet visade att 

kännetecknande för en god död var välbefinnande, värdighet samt att få en möjlighet att 

acceptera livets slut och ta farväl. Vården vid livets slut skulle inte vara inriktad på att 

förlänga livet utan välbefinnande ansågs viktigare. Även religion togs upp som betydelsefull 

aspekt. Anhöriga betraktade goda relationer till vårdpersonalen som en möjlighet att försäkra 

sig om att den äldre närstående skulle få bra vård vid livets slut.  

Costello (2001) utforskade hur vården av döende äldre patienter på sjukhus uppfattades av 

sjuksköterskor och patienter. I resultatet framkom att även om vården av döende patienter var 

individuellt inriktad så låg fokus på att lindra patientens fysiska symtom medan andliga och 

psykiska behov inte fick samma uppmärksamhet. Ändå betraktades patientens psykologiska 

behov som en mycket viktig aspekt att beakta i vården.  
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Att vårda en person med långt gången demens är en utmaning. Den som lider av demens kan 

inte alltid uttrycka sina behov verbalt. Vårdpersonalens uppgift är att med anhörigas och, i 

tidigt skede, också med patientens hjälp lära känna människan bakom sjukdomen och därmed 

kunna bemöta patientens behov av individualiserad och god omvårdnad när sjukdomen 

fortskrider (Long 2009).  

Det är inte enkelt att bedöma när en person som lider av en demenssjukdom börjar närma sig 

döden. Symtomen inför döden är likartade oavsett bakomliggande sjukdom, den döende kan 

exempelvis uppleva smärta, andnöd och oro (Beck-Friis & Strang 2005). Personer med 

demens kan innan de försämras i sin sjukdom skriva ner hur de vill bli vårdade vid livets slut. 

Om personen inte har gett uttryckt för sin vilja blir det anhörigas uppgift att fatta beslut som 

de tror skulle ha speglat den närståendes egna önskemål (Long 2009).  

Vård vid livets slut bör alltid vara palliativt men palliativ vård i sig betyder nödvändigtvis inte 

samma sak som vård vid livets slut. Vården kan ges i palliativt syfte under en lång tid innan 

patienten verkligen är döende (Mahon & Sorrell 2008).  Enligt en definition av palliativ vård 

ska den inte enbart koncentrera sig på att lindra patientens fysiska symtom utan det är viktigt 

att hänsyn även tas till de psykiska, sociala, existentiella och kulturella behoven som patienten 

har under sin sista tid i livet. Målet med palliativt inriktad vård är så god livskvalité som 

möjligt både för den enskilde patienten men även för familjen och för andra närstående. 

(Ahmedzai m. fl. 2004). Vanligtvis har den palliativa vården använts för patienter med cancer 

som inte kan botas men enligt Beck-Friis och Strang (2005) har alla människor rätt till god 

palliativ, lindrande vård oavsett vilken sjukdom de har diagnostiserats med.  

1.5 Problemformulering 

I en systematisk litteraturstudie utförd av Sampson m. fl. (2005) framkom att personer med 

långt gången demens inte alltid får vård av tillräckligt god kvalité. Enligt en studie av 

Mitchell m.fl. (2004) utsattes personer med demens på särskilda boenden i större utsträckning 

för aktiva interventioner såsom sondmatning och provtagning i livets slutskede än personer 

med cancer. Då bristfällig vård av personer med demens vid livets slut både drabbar den som 

är sjuk och de anhöriga (Beck-Friis & Strang 2005), anser författarna till föreliggande 

litteraturstudie att det behövs ökad kunskap hos sjuksköterskor om vanligt förekommande 

problem när personer med demens vårdas i livets slutskede. Författarna menar även att det är 

av betydelse att belysa bidragande faktorer till hur vårdbesluten utformas när personer med 

demens vårdas vid livets slut. 
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1.6 Syfte 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva vanligt förekommande problem samt 

faktorer som påverkar beslutsfattandet i vården av personer med demens i livets slutskede 

inom slutenvården.  

1.7 Frågeställning 

Vilka problem är vanligt förekommande i vården av personer med demens i livets slutskede 

inom slutenvården? 

Vilka faktorer påverkar beslutsfattandet om hur personer med demens vårdas i livets slutskede 

inom slutenvården? 

Vilken kvalitet har de inkluderade artiklarna i litteraturstudien?  

 

2. METOD 

2.1 Design 

En litteraturstudie med deskriptiv design (Forsberg & Wengström 2008). 

2.2 Litteratursökning 

Litteratursökningar genomfördes i databaserna Cinahl och Medline via PubMed. De använda 

sökorden var dementia, palliative care, end of life care, nursing home, decision making, 

challenges och well-being. Sökorden valdes utifrån relevans för studiens syfte. Den 

booleanska termen AND användes för att kombinera sökorden. Resultatet av 

litteratursökningen presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1. Resultatet av litteratursökningen 

Databaser Sökord Antal träffar Antal valda  Antal 

inkluderade 

(exl. dubbletter) 

Medline via PubMed dementia AND 

palliative care (som 

MeSH-termer) 

110 14 4 

Medline via PubMed dementia AND end 

of life care AND 

nursing home 

72 10 5 

Cinahl dementia AND end 

of life care AND 

decision making 

53 7 4 

Cinahl dementia AND 

palliative care AND 

challenges 

22 1 1 

Cinahl dementia AND end 

of life care AND 

well-being 

9 1 1 

Totalt  266 33 15 

 

2.3 Kriterier för valda källor 

Begränsningarna som användes vid litteratursökningen i databaserna var att artiklarna skulle 

vara på engelska eller svenska och hade publicerats mellan 2005-2010. Abstrakt för relevanta 

titlar togs fram och lästes igenom och när abstraktet ansågs överensstämma med studiens syfte 

och frågeställning, togs artikeln fram i fulltext eller beställdes via biblioteket på Högskolan i 

Gävle. Därefter lästes artiklarna noga igenom av båda författarna. Relevanta artiklar 

identifierades för fortsatt bearbetning och granskning. Endast vetenskapliga artiklar i form av 

empiriska studier inkluderades i denna litteraturstudie. De artiklar som exkluderades var 

huvudsakligen artiklar som inte överensstämde med studiens syfte och frågeställningar, var 

inriktade på medicinsk vård eller på vård i hemmet vid livets slut. Även litteraturstudier har 

exkluderats. Både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar inkluderades i studien.  

2.4 Valda Källor 

Totalt 15 artiklar inkluderades i studien. Dessa artiklar uppfyller kriterierna i 2.3 och 

redovisas i tabell 2 i resultatdelen. 
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2.5 Dataanalys 

De 15 vetenskapliga artiklarna som inkluderades i studien granskades utifrån studiens syfte 

och frågeställning. Båda författarna antecknade individuellt ner det som ansågs svara på de 

ställda frågorna, sedan jämfördes anteckningarna och likheter samt olikheter diskuterades tills 

författarna kände sig nöjda med resultatet. Gemensamt kom författarna fram till hur resultatet 

skulle presenteras och rubriceras. Kvalitetsbedömningen av artiklarna baserades på två 

granskningsprotokoll vilka modifierades utifrån riktlinjer från Forsberg och Wengström 

(2008) och Willman m.fl. (2006), bilaga 1 och 2. Författarna läste i både Forsberg och 

Wengström (2008) och Willman m.fl. (2006) vilka frågor som är viktiga att ta hänsyn till när 

vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats kvalitetsgranskas, likaså gick 

författarna igenom granskningsprotokollen i båda föregående böckerna. Författarna valde 

sedan ut relevanta frågor som gick att bedöma i de inkluderade artiklarna, till exempel 

exkluderades frågan om eventuell powerberäkning i och med att författarna inte hittade några 

experimentella studier som kunde inkluderas i den föreliggande litteraturstudien. Frågor som 

var snarlika i båda föregående böckerna skrevs ihop till en fråga. 

Protokollet för kvalitetsbedömning av artiklar med kvantitativ ansats innehöll 18 frågor, som 

kunde besvaras med antingen JA eller NEJ. Svaret JA gav en poäng, svaret NEJ gav noll 

poäng. Totalt kunde de kvantitativa artiklarna få 18 poäng. Det som granskades med hjälp av 

protokollet var relevansen av titel, problemformulering, design, urval, bortfall, statistiska 

analyser, etiskt resonemang, kontrollgrupper, resultatets reliabilitet och validitet, 

överförbarhet samt forskarnas ställningstagande till sin egen forskning. Protokollet för 

kvalitetsbedömning av artiklar med kvalitativ ansats innehöll 18 frågor, som besvarades med 

JA eller NEJ. Svaret JA gav en poäng och svaret NEJ gav noll poäng, totalt kunde de 

kvalitativa artiklarna få 18 poäng. Det som granskades med hjälp av protokollet var 

relevansen av titel, problemformulering, kontext, urval, datainsamling, dataanalys, resultatets 

trovärdighet, etiskt resonemang samt forskarnas ställningstagande till sin egen forskning. 

Artiklar som uppnådde 80-100 % av de maximala poängen bedömdes vara av hög kvalitet, 

70-79 % av medel kvalitet och 60-69 % av låg kvalitet. Artiklar som fick mindre än 60 % av 

de maximala poängen förekom inte men skulle i sådant fall ha exkluderats från resultatet. 

Artikeln där kvalitativ och kvantitativ ansats hade kombinerats bedömdes enligt kriterierna för 

båda ansatser och kvaliteten blev en sammanvägning av resultatet.  
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2.6 Forskningsetiska överväganden 

Genom att endast publicerade, vetenskapligt och etiskt granskade, artiklar inkluderades i den 

föreliggande litteraturstudien ansåg författarna att det inte var nödvändigt att lämna en 

ansökan till forskningsetisk kommitté. I enlighet med rekommendationen från Forsberg och 

Wengström (2008) inkluderades samtliga artiklar som svarade mot studiens syfte och 

frågeställningar oavsett om deras resultat överensstämde med författarnas egna åsikter.  

 

3. RESULTAT  
 

I tabell 2 presenteras de inkluderade artiklarna, deras design, datainsamlingsmetod, 

undersökningsgrupper, dataanalys samt kvalitet. I tabell 3 presenteras de inkluderade 

studiernas syfte och huvudresultat. Tabellerna följs av en mer utförlig och fördjupad 

resultatgenomgång i löpande text. Huvudkategorierna för resultatet är ”Vanligt 

förekommande problem” och ”Faktorer som påverkar beslutsfattandet”.  

Tabell 2. Inkluderade studier: författare, årtal, land, titel, design, datainsamlingsmetod, 

undersökningsgrupper, dataanalys, kvalitet. 

Författare, 

årtal, land 

Titel Design/datainsamling

smetod 

Undersökningsgrup

per 

Dataanalys Kvalitet 

Allen m.fl.  

2005 

USA 

Behavioral 

Characteristics 

of Agitated 

Nursing Home 

Residents With 

Dementia at the 

End of Life 

Kvantitativ ansats. 

Sekundär dataanalys 

från prospektiv 

observationsstudie.  

Case-control studie. 

Genomgång av 

journaler, 

bedömningar, 

observationer.  

 

En jämförelse mellan 

32 patienter med 

demens som dog 

under studietiden och 

32 patienter med 

demens som inte dog. 

Från tio olika 

särskilda boenden.  

Oberoende t-test, 

Wilcoxon two-

sample test . 

Medel 

Caron m.fl.  

2005a 

Kanada 

End-of-life 

decision making 

in dementia: The 

perspective of 

family 

caregivers 

Kvalitativ ansats. 

Utforskande design. 

Djupgående 

ostrukturerade  

intervjuer 

 

.    

24 anhöriga till 

patienter med långt 

gången demens.  

Grounded theory. 

Konstant 

komparativ 

metod. 

Hög 
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Författare, 

årtal, land 

Titel Design/datainsamling

smetod 

Undersökningsgrup

per 

Dataanalys Kvalitet 

Caron m.fl.  

 2005b 

Kanada 

 

Decision 

Making at the 

End of Life in 

Dementia: How 

Family 

Caregivers 

Perceive Their 

Interactions 

With Health 

Care Providers 

in Long-Term-

Care Settings 

 

Kvalitativ ansats. 

Utforskande design. 

Djupgående 

ostrukturerade 

intervjuer.  

24 anhöriga till 

patienter med långt 

gången demens.  

Grounded theory. 

Konstant 

komparativ 

metod. 

Hög 

Chang m.fl.  

2009 

Australien 

Challenges for 

professional care 

of advanced 

dementia 

Kvalitativ ansats. Fem 

fokusgrupper och 

individuella 

djupgående intervjuer. 

Semistrukturerade 

frågor. 

 

24 deltagare i 

fokusgrupper, samt 

20 personer som 

intervjuades. 

Vårdpersonal ur olika 

kategorier. 

Konstant 

komparativ 

metod, svaren 

kategoriserades 

och jämfördes, 

teman bestämdes. 

Hög 

Di Giulio 

m.fl.  

2008 

Italien 

Dying with 

Advanced 

Dementia in 

Long-Term Care 

Geriatric 

Institutions: A 

Retrospective 

Study 

Kvantitativ ansats. 

Retrospektiv 

utforskande design. 

Genomgång av 

journaler för de sista 30 

dagarna i livet utfördes.   

141 patienter med 

långt gången demens 

som avlidit under det 

senaste året, från sju 

olika 

långtidsboenden.  

Deskriptiv 

statistik.  

Medel 

Elliot m.fl.  

2009 

USA 

Family decision-

making in 

advanced 

dementia: 

Narrative and 

ethics 

Kvalitativ ansats. Åtta 

fokusgrupper. 

Intervjuguide utifrån 

sju teman användes. 

39 deltagare i 

fokusgrupper, 

anhöriga till patienter 

med långt gången 

demens.  

Latent 

innehållsanalys av 

insamlad data. 

Hög 

Gessert m.fl.  

2006 

USA 

Family 

Decision-

Making for 

Nursing Home 

Residents With 

Dementia: 

Rural-Urban 

Differences 

 

Kvalitativ ansats. Åtta 

fokusgrupper. 

Intervjuguide utifrån 

sju teman användes. 

38 deltagare i 

fokusgrupper, 

anhöriga till patienter 

med långt gången 

demens, både från 

tätorter och från 

glesbygden.  

Latent 

innehållsanalys av 

insamlad data.  

Hög 
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Författare, 

årtal, land 

Titel Design/datainsamling

smetod 

Undersökningsgrup

per 

Dataanalys Kvalitet 

Godwin & 

Waters  

2009 

Storbritanni

en 

’In solitary 

confinement’: 

Planning end-of-

life well-being 

with people with 

advanced 

dementia, their 

family and 

professional 

carers 

Kvalitativ ansats. 

Observationer av 

patienter samt 

intervjuer med 

patienter, anhöriga och 

vårdpersonal. Öppna 

frågor angående livets 

slut. 

10 patienter med 

demens, 2 patienter 

med kognitiva 

problem relaterad till 

vaskulär sjukdom, 

från olika typer av 

boenden. 12 anhöriga 

och 12 vårdpersonal. 

Innehållsanalys 

av insamlad 

kvalitativ data. 

Medel 

Johnson 

m.fl.  

2009 

Australien 

The 

communication 

challenges faced 

in adopting a 

palliative care 

approach in 

advanced 

dementia 

Kvalitativ ansats. Sex 

fokusgrupper och 

individuella 

djupgående intervjuer. 

Semistrukturerade 

frågor.  

34 deltagare i 

fokusgrupperna, 24 

enskilda intervjuer. 

Vårdpersonal ur olika 

kategorier samt 

anhöriga till patienter 

med långt gången 

demens. Anhörigas 

svar är inte 

inkluderade i 

resultatet. 

Konstant 

komparativ 

metod, svaren 

kategoriserades 

och jämfördes, 

teman bestämdes. 

Medel 

Kaasalainen 

m.fl.  

2007 

Kanada 

Nurses’ 

Perception 

Around 

Providing 

Palliative Care 

for Long-Term 

Care Residents 

with Dementia 

Kvalitativ ansats. 

Deskriptiv design. Tre 

fokusgrupper. 

34 deltagare I 

fokusgrupperna, 

vårdpersonal ur olika 

kategorier.  

Latent 

innehållsanalys av 

insamlad data. 

Hög 

Mino & 

Frattini  

2009 

Italien 

Chronic 

Palliative Care: 

Specific 

practices for 

Alzheimer´s 

disease sufferers 

Kvalitativ ansats. 

Deskriptiv design. 

Djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer.  

44 vårdpersonal ur 

olika kategorier.  

Innehållsanalys 

av insamlad 

kvalitativ data. 

Medel 

Mitchell 

m.fl.  

2009 

USA 

The Clinical 

Course of 

Advanced 

Dementia 

Kvantitativ ansats. 

Prospektiv kohort 

studie. Genomgång av 

journaler, intervjuer 

med vårdpersonal samt 

fysiska 

patientundersökningar, 

intervjuer med 

anhöriga till patienter 

med långt gången 

demens. 

323 patienter med 

demens samt deras 

anhöriga, från 22 

olika särskilda 

boenden följdes 

under 18 månaders 

tid.  

Medianer för 

kontinuerliga 

variabler, 

frekvenser för 

kategoriska 

variabler. 

Överlevnadsanaly

ser.  

Hög 
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Författare, 

årtal, land 

Titel Design/datainsamling

smetod 

Undersökningsgrup

per 

Dataanalys Kvalitet 

Powers & 

Watson  

2008 

USA 

Meaning and 

Practice of 

Palliative Care 

for Nursing 

Home Residents 

With Dementia 

at End of Life 

Mixed methods, 

kvantitativ retrospektiv 

genomgång av 

journaler som valdes 

slumpvis under tio 

månaders tid, kvalitativ 

ansats, etnografisk 

design med både 

intervjuer och 

observationer. 

 

Kvantitativ del 

journaler av totalt 30 

avlidna patienter från 

tre olika boenden, 

kvalitativ del 30 

meningsenheter 

inkluderade patient, 

anhöriga, 

vårdpersonal.  

Deskriptiv 

statistik. 

Etnografisk 

metod för 

observationer. 

Innehållsanalys 

av intervjuer. 

Låg 

Rurup m.fl.  

2005 

Nederländer

na 

Attitudes of 

physicians, 

nurses and 

relatives towards 

end-of-life 

decisions 

concerning 

nursing home 

patients with 

dementia 

Kvantitativ ansats. 

Tvärsnittsundersökning

. Deltagande 

vårdpersonal fick fylla 

i frågeformulär med 15 

påståenden angående 

vård vid livets slut och 

deltagande anhöriga 

fick svara på tio av 

dessa påståenden.  

 

32 särskilda boenden 

deltog, 75 läkare, 148 

sjuksköterskor och 

136 anhöriga fyllde i 

frågeformuläret.  

Chi-square test,  

parade t-test.  

Låg 

Thuné-

Boyle m.fl. 

2010 

Storbritanni

en  

Challenges to 

improving end 

of life care of 

people with 

advanced 

dementia in the 

UK 

 

Kvalitativ ansats. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

20 anhöriga till 

personer med långt 

gången demens och 

21 vårdpersonal från 

både sjukhus och 

särskilt boende. 

Teoretisk 

referensram. 

Teman 

identifierades och 

diskuterades.  

Hög 

 

Tabell 3 De inkluderade studiernas syfte och resultat 

Författare, 

årtal, land 

Syfte Resultat 

Allen m.fl. 

 2005 

USA 

 

Att jämföra skillnader i beteende, 

interaktioner och symtom mellan personer 

med demens som dog och personer med 

demens som inte dog under sex månaders 

tid.  

Personer med demens som dog var verbalt mer 

oroliga, hade mindre samvaro med vårdpersonalen 

och rörelsehinder som exempelvis sänggrindar 

användes dubbelt så mycket som för personer med 

demens som inte dog under studietiden. Inga 

statistiskt signifikanta skillnader vad det gällde 

smärta och förekomsten av andra sjukdomar. 
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Författare, 

årtal, land 

Syfte Resultat 

Caron m.fl.  

2005a 

Kanada 

Att studera hur anhöriga upplevde den 

sista tiden i livet var samt hur de fattade 

besluten angående vården under denna tid 

för personer med demens. 

Fem dimensioner som påverkar vården vid livets slut 

för personer med demens identifierades. Anhöriga 

baserade sitt beslutsfattande på sin upplevelse av 

patientens livskvalité. Teori om hur besluten om 

vården av personer med långt gången demens i livets 

slutskede fattas utvecklades. 

 

Caron m.fl.  

2005b 

Kanada 

Att studera hur anhöriga till personer med 

demens upplevde vården vid livets slut 

och hur de utifrån sin relation till 

vårdpersonalen gick tillväga för att fatta 

besluten kring den vård som skulle ges. 

 

Relationen till vårdpersonal påverkade anhörigas 

beslutsfattande om vården. Hur denna relation blev 

påverkades av relationens kvalité, hur täta 

kontakterna var, överensstämmelse av värderingar 

samt nivån av tillit. 

 

Chang m.fl.  

2009 

Australien 

Att identifiera utmaningar i vården av 

personer med långt gången demens, som 

bor på ett särskilt boende. 

 

 

Det upplevdes svårt att bedöma patienternas smärta, 

hantera fysiska och beteenderelaterade symtom samt 

kommunicera med anhöriga. 

Di Giulio m.fl.  

2008 

Italien 

Att beskriva den sista månaden i livet för 

personer med långt gången demens på 

särskilt boende samt hur besluten 

angående vård vid livets slut fattades för 

denna patientkategori. 

 

I allmänhet hanterades patienternas fysiska lidande 

relativt bra men under de sista 48 timmarna i livet 

var antalet interventioner olämpligt hög. Nästan 

hälften av patienterna hade utvecklat trycksår och 

användning av någon sorts fysiskt tvång var högt. 

 

Elliot m.fl.  

2009 

USA 

Att beskriva det etiska tänkandet bakom 

hur anhöriga till personer med demens 

fattar besluten om frågor angående vård 

vid livets slut. 

 

 

Anhöriga beskrev sitt beslutsfattande som en process 

baserad på familjens och patientens bakgrund. Fyra 

teman identifierades. 

Gessert m.fl.  

2006 

USA 

Att beskriva skillnader i attityder 

angående döden och vård vid livets 

slutskede mellan boende i tätort och 

glesbygd. 

Boenden på glesbygden accepterade döden som en 

naturlig del av livet och önskade att döden skulle 

vara snabb och rofylld. Boenden i tätorter hade olika 

attityder, från accepterande till starka 

obehagskänslor. Patienter från tätorter utsattes oftare 

för mer aggressiv vård vid livets slut än de från 

glesbygden.   
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Författare, 

årtal, land 

Syfte Resultat 

Godwin & 

Waters  

2009 

Storbritannien 

Att studera patienternas, anhörigas och 

vårdpersonalens uppfattningar om hur 

välbefinnandet på bästa sätt främjas under 

de sista månaderna i livet för personer 

med demens samt hur bra vård vid livets 

slut är. 

Personer med långt gången demens kunde till viss 

del uttrycka sina önskningar om vård vid livets slut. 

Kommunikation var bristfällig angående frågor om 

vård vid livets slut mellan patienterna, anhöriga och 

vårdpersonal. 

Johnson m.fl.  

2009 

Australien 

Att identifiera kommunikationsaspekter 

som kan vara ett hinder i införandet av 

palliativt inriktad vård för personer med 

långt gången demens, som bor på ett 

särskilt boende. 

Kommunikationsaspekter påverkade i hög grad 

förmågan att använda sig av palliativt inriktad vård 

för personer med långt gången demens. 

Kaasalainen 

m.fl.  

2007 

Kanada 

Att studera vårdpersonalens uppfattning 

om palliativt inriktad vård för personer 

med långt gången demens, som bor på ett 

särskilt boende. 

Vårdpersonalens mål var en god död för patienten. 

För att åstadkomma det behövde de ta hänsyn till 

patientens, anhörigas och sina egna behov samt de 

begränsade resurserna i omgivningen. 

Mino & Frattini  

2009 

Italien 

Att klargöra innehållet av palliativt 

inriktad vård för patienter med Alzheimers 

sjukdom. 

Tre olika sjukdomsfaser beskrevs utifrån 

sjukdomsutveckling, stimuleringsfas, kronisk 

palliativ fas och terminal palliativ fas. Vården såg 

olika ut beroende på vilken fas patienten befann sig i. 

Mitchell m.fl.  

2009 

USA 

Att beskriva sjukdomsutveckling av 

demens i slutstadiet för att därmed kunna 

förbättra vården av dessa patienter. 

Pneumoni, feber och problem med matintag förekom 

ofta. Besvärande symtom som dyspné och smärta var 

vanliga.  

Powers & 

Watson  

2008 

USA 

Att beskriva betydelsen och det praktiska 

utförandet av palliativ vård för personer 

med långt gången demens som bor på ett 

särskilt boende. 

Patienternas vård växlade mellan kurativ och 

palliativ, förekomsten av symtom ökade betydligt 

precis innan döden. Tiden på hospice var kort. De 

flesta dog av demensrelaterade komplikationer. 

Relaterat till den osäkra sjukdomsutvecklingen 

upplevde anhöriga det svårt att besluta om vården. 

Rurup m.fl.  

2005 

Nederländerna 

Att studera vilka värderingar läkare, 

sjuksköterskor och anhöriga till personer 

med demens har angående vård vid livets 

slut. 

I allmänhet hade läkare, sjuksköterskor och anhöriga 

till personer med demens liknande värderingar om 

hur vården vid livets slut bör se ut. Dock var 

anhöriga mer positiva till att påskynda döden samt 

lade större vikt vid i förväg nedtecknade önskemål 

angående vård vid livets slut.   

Thuné-Boyle 

m.fl. 

2010 

Storbritannien 

Att beskriva vilka behov personer med 

långt gången demens och deras anhöriga 

hade efter att patienterna varit akut inlagda 

på sjukhus samt få förståelse för hur 

lämplig vård vid livets slut kan utformas 

för denna patientkategori. 

Förståelsen för demens och dess utveckling var 

bristfällig. Det stora informationsbehovet uppfylldes 

sällan. Sjukdomsförståelsen påverkade både 

anhöriga och vårdpersonalens attityder angående 

vård i livets slutskede.  



13 
 

3.1 Vanligt förekommande problem 

3.1.1 Demensrelaterade komplikationer och symtom  

Studien av Powers och Watson (2008) visade att personer med demens led av många fysiska 

komplikationer och symtom under sina sista år i livet. Problem med näringsintag var mycket 

vanligt förekommande, det kunde handla om problem med att svälja, matvägran eller 

aspiration. I studien av Mitchell m.fl. (2009) framkom att 90,4 % av studiepopulationen hade 

problem med att äta under sina tre sista levnadsmånader.  

Vanliga komplikationer som kunde kopplas till slutstadiet av demens var pneumoni och feber. 

Symtom som dyspné och smärta rapporterades ofta under den sista tiden (Di Giulio m.fl. 

2008, Mitchell m.fl. 2009).  

Förekomsten av trycksår ökade ju närmare de demenssjuka var den förestående döden (Di 

Giulio m.fl. 2008, Mitchell m.fl. 2009). Användning av rörelsehinder som exempelvis 

sänggrindar och bälten var vanligt förekommande i vården av personer med demens i livets 

slutskede (Allen m.fl. 2005, Di Giulio m.fl. 2008). Studien av Allen m.fl. (2005) gick ut på att 

jämföra personer med demens som dog under sex månaders tid med personer med demens 

som inte dog under samma tid. I resultatet framkom att de som dog tvingades att ligga i 

sängen under nästan dubbelt så lång tid än de i jämförelsegruppen.  

Psykiska symtom som oro och ångest hörde till symtombilden när personer med demens 

närmade sig döden (Allen m.fl. 2005, Mitchell m.fl. 2009, Powers & Watson 2008). Allen 

m.fl. (2005) påvisade att personer med demens dessutom hade mindre verbal samverkan med 

vårdpersonal inför döden. I studien av Di Giulio m.fl.(2008) framkom att av den inkluderade 

studiepopulationen ordinerades ett stort antal personer med demenssjukdom ångestdämpande 

läkemedel men efter insättningen av föreskrivna läkemedel blev nästan 40 % av dem ännu 

oroligare.  

3.1.2 Problem i omvårdnaden av personer med demens i livets slutskede 

”How does one know whether that patient is in pain, and how can one assess his or her 

suffering? What does one do when the patient is eating less and less, has problems 

swallowing, or even refuses all nourishment?” (Mino & Frattini 2009, s.260) 

Ett stort problem som identifierades var brist på kunskaper om demens som sjukdom med 

tillhörande symtombild. I studien av Thuné-Boyle m.fl. (2010) gav flera representanter för 
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vårdpersonalen uttryck för en uppfattning om att demens endast ledde till kognitiva och 

psykiska symtom medan fysiska symtom tillskrevs någon annan patologi. I studien av 

Johnson m.fl. (2009) rapporterades att vårdpersonalens hade bristande förståelse för hur 

demenssjukdomen kunde yttra sig och att demens är en sjukdom som leder till döden. Inte 

heller var vårdpersonalen eniga om definitionen av palliativ vård och vilken plats det borde ha 

i vården av personer med demens i livets slutskede. I studien av Kaasalainen m.fl. (2007) 

framkom att det ofta var sjuksköterskans uppgift att utbilda anhöriga om demenssjukdomens 

utveckling och därför hade de själva behov av mer utbildning.  

Att bedöma en person som inte har förmågan att kommunicera verbalt upplevdes vara en 

utmaning, vårdpersonalen behövde förlita sig på förändringar i beteendet och fysiska tecken 

(Chang m.fl. 2009, Johnson m.fl. 2009, Kaasalainen m.fl. 2007). Även när förändringar 

uppmärksammades kunde bakomliggande orsak vara svår att bedöma och flera alternativa 

förklaringar var möjliga (Chang m.fl. 2009). Vårdpersonalen upplevde frustration när de inte 

kunde förklara för en person med nedsatt kognitivt förmåga att de ville personens bästa med 

den omvårdnaden de gav, de kunde inte nå fram till personen (Kaasalainen m.fl. 2007). Inte 

heller kunde den demenssjuke uttrycka när något var fel (Johnson m.fl. 2009).   

Att bedöma om personer med demens hade smärta var problematiskt (Jonhson m.fl. 2009 & 

Thuné-Boyle m.fl. 2010). Läkarna tenderade att lita på vårdpersonalen och anhöriga när 

smärtlindring skulle ordineras. Anhöriga förväntade sig dock att den demenssjuke skulle ge 

konkret uttryck för sin smärta exempelvis med ansiktsuttryck och när det inte skedde så 

bedömde de personen som smärtfri trots att hon kunde ha djupa trycksår (Thuné-Boyle m.fl. 

2010). Vårdpersonalen förlitade sig mest på sin erfarenhet och använde sig sällan av 

smärtbedömningsskalor när de skulle bedöma om patienten hade smärta (Mino & Frattini 

2009).  

En vanlig orsak till stress och frustration var att personer med långt gången demens minskade 

i vikt som följd av problem med näringsintag (Chang m.fl. 2009, Mino & Frattini 2009). 

Erfaren vårdpersonal ansåg att viktnedgången berodde på kakexi relaterad till livets slutskede 

och ansåg att det inte var rätt att använda sig av aktiva interventioner samtidigt som de 

upplevde att anhöriga och dietister ville att allt skulle göras för att förhindra viktnedgången 

(Chang m.fl. 2009).  I studien av Rurup m.fl.(2006) efterlystes riktlinjer för att skapa 

konsensus i huruvida aktiva interventioner borde användas i livets slutskede för personer med 

demens.  
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Begränsat med tid och personal ansågs vara ett stort hinder för att kunna ge optimal vård för 

personer med långt gången demens i livets slutskede (Kaasalainen m.fl. 2007, Mino & Frattini 

2009, Thuné-Boyle m.fl. 2010). På avdelningar avsedda för personer med demens var det ofta 

brist på lugn och ro på grund av upplevd oro bland de demenssjuka vilket gjorde uppgiften att 

ge individualiserad vård vid livets slut svårare (Kaasalainen m.fl. 2007). 

3.1.3 Problem i relationen mellan vårdpersonal och anhöriga  

Vårdpersonal på särskilda boenden som ansvarade för omvårdnaden av personer med långt 

gången demens ansåg det svårt att kommunicera med anhöriga. De upplevde att anhöriga 

hade en önskan om att personalen skulle göra mer för den demenssjuke och de var rädda att 

ställas inför frågor de inte kunde svara på (Johnson m.fl. 2009). Anhöriga till personer med 

demens ansåg sig ha behov av mer information om sjukdomen demens för att kunna förbereda 

sig inför den framtida sjukdomsutvecklingen. Av olika vårdinstanser var det dock ingen som 

var beredd på att ta på sig ansvaret att förmedla kunskaper vilket resulterade i att anhöriga 

sällan försågs med information (Thuné-Boyle m.fl. 2010). Även i studien av Johnson m.fl. 

(2009) framkom att vårdpersonalen ofta undvek att diskutera hur personer med långt gången 

demens skulle vårdas vilket kunde resultera i olämplig vård och onödiga sjukhusbesök.  

Vårdpersonalens bemötande var något anhöriga uttryckte besvikelse över.  De upplevde att 

vården av personer med demens var som rutin för vårdpersonalen och att de inte tänkte på att 

situationen var helt ny för anhöriga (Caron m.fl. 2005a). Anhöriga önskade att de regelbundet 

hade fått träffa vårdpersonalen och blivit informerade om det som pågick i vården av den 

demenssjuke och på så sätt fått känna sig mer involverade (Caron m.fl. 2005b).  

3.2 Faktorer som påverkar beslutsfattandet  

3.2.1 Vårdpersonalens beslutsfattande om vården 

Vårdpersonalen uppfattade det svårt att förutsäga sjukdomsutveckling av demens och ge 

prognos för hur länge personen med långt gången demens hade kvar att leva. De kände sig 

osäkra på att ta upp frågor kring livets slut med anhöriga när de inte med säkerhet kunde ange 

förväntad livslängd. Det kunde även vara anhöriga som avvisade diskussioner om mer 

palliativt inriktad vård med hänvisning till sjukdomens osäkra karaktär (Powers & Watson 

2008).  
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Vårdpersonalens mål med sitt omvårdnadsarbete vid livets slut var att underlätta en god död 

för individen (Kaasalainen m.fl. 2007). Omvårdnaden av personer med demens på ett särskilt 

boende var beroende på hur personen mådde för övrigt och hur långt gången sjukdomen var. 

Från stimuleringsfas där allt gjordes för att bevara och stimulera de kvarvarande kognitiva 

funktionerna övergick omvårdnaden till kronisk palliativ fas när det skedde en tydlig 

försämring i personens kondition. Målet för omvårdnaden blev då välbefinnande. Kronisk 

palliativ fas kunde tidsmässigt sträcka sig över en lång period till skillnad från terminal 

palliativ fas som enbart hörde till det allra sista skedet med livet (Mino & Frattini 2009).  

Vårdpersonalen tog hänsyn till individens livskvalité, individens önskemål om de var kända 

samt anhörigas önskemål i planering av vård vid livets slut. Majoriteten av vårdpersonalen 

ansåg att palliativt inriktad vård skulle införas först när personen med demens var i slutstadiet 

av sin sjukdom och hade slutat äta och dricka. Endast några få förespråkade att palliativ vård 

borde introduceras mycket tidigare än så (Thuné-Boyle m.fl. 2010). 

3.2.2 Anhörigas beslutsfattande om vården 

Anhöriga var sällan medvetna om sin roll som beslutsfattare i vården av personer med demens 

och de visste inte vad som förväntades av dem (Caron m.fl. 2005a). Ett förtroendefullt 

förhållande och liknande värderingar anhöriga och den ansvariga vårdpersonalen emellan 

underlättade anhörigas beslutsfattande och gjorde vården vid livets slut till en mindre 

ångestfylld upplevelse (Caron m.fl. 2005b). 

Anhörigas uppfattning om hur livskvalitén var för personen med demens hade en stor 

påverkan på deras beslutsfattande. Om livskvalitén uppfattades som god kunde mer aggressiv 

vård vara berättigad medan vid sämre livskvalité ville anhöriga att vården skulle vara 

palliativt inriktad (Caron m.fl. 2005a, Gessert m.fl. 2006, Thuné-Boyle m.fl. 2010). Anhöriga 

utgick i sitt beslutsfattande även från hur personen med demens hade varit före insjuknandet. 

När personens livskvalité hade försämrats avsevärt och personen inte längre påminde om den 

hon en gång varit, såg anhöriga inte längre någon mening med aktivt inriktad vård (Elliot m.fl. 

2009).  

Anhörigas beslutsfattande om hur personer med långt gången demens borde vårdas vid livets 

slut kunde indelas i olika faser. I kurativ fas upplevde de att personens livskvalité fortfarande 

var så bra att allt borde göras för att förbättra hennes tillstånd. När personen successivt 

försämrades började fasen av osäkerhet i beslutsfattandet då vården kunde växla mellan 
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palliativa och kurativa interventioner. Slutligen när anhöriga uppfattade att personen helt 

saknade livskvalité inträdde palliativ fas då anhörigas mål med vården blev att personen 

skulle uppleva så stort välbefinnande som möjligt (Caron m.fl. 2005a).   

Anhöriga försökte i sitt beslutsfattande tänka på konsekvenser på både kort- och långsiktigt 

och utgå från det de trodde var det bästa för personen med demens. Hade personen med 

demens skrivit ner eller uttryckt specifika önskemål innan hon försämrats i sjukdomen hade 

anhöriga dem som utgångspunkt när vården vid livets slut skulle planeras (Elliot m.fl. 2009). 

Även i studien av Thuné-Boyle m.fl. (2010) menade anhöriga att beslutsfattandet, som annars 

kunde präglas av mycket ambivalens, underlättades när individens egna önskemål var kända. 

Likaså bekräftade studien av Rurup m.fl. (2006) att anhöriga lade stor vikt vid önskemål 

angående vård vid livets slut som personen med demens nedtecknat medan hon hade den 

kognitiva förmågan kvar.  

Kunskaper om demens som sjukdom hade betydelse för hur vården blev för personer med 

demens i livets slutskede. De individer, vars anhöriga hade förståelse för sjukdomsutveckling 

av demens och en uppfattning om att personen med demens hade mindre än sex månader kvar 

att leva, utsattes i mindre utsträckning för aktiva interventioner under de tre sista 

levnadsmånaderna än dem vars anhöriga saknade denna förståelse (Mitchell m.fl. 2009).  

3.2.3 Döden som ett fenomen 

Att ta upp frågor kring döden upplevdes av vårdpersonal som obehagligt. Det ansågs viktigt 

att diskutera vård vid livets slut men det skulle varken ske för tidigt eller för sent (Johnson 

m.fl. 2009). Anhörigas vilja att prata om och planera för sin närståendes död påverkades av 

hur de personligen förhöll sig till döden. Om de accepterade döden som en naturlig del av 

livet var det mindre troligt att aktiva interventioner skulle företas för att hålla personen med 

demens vid liv till vilket pris som helst. De som däremot hade en rädsla för döden avvisade 

palliativt tankesätt och vård på hospice som inte tillräckligt aggressiva vårdformer (Gessert 

m.fl. 2006).  

Enligt Godwin och Waters (2009) talades det inte om döden varken i personalgruppen, med 

anhöriga eller med patienterna. Trots att viss personal hade fått utbildning i palliativ vård 

resulterade det inte i någon ändring i viljan att ta upp ämnet. Resultatet av studien visade att 

vårdpersonalens åsikter angående vad som kännetecknade god vård vid livets slut inte 
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nödvändigtvis överensstämde med anhörigas och patienternas uppfattningar (Godwin & 

Waters 2009).  

Religiösa uppfattningar påverkade hur både anhöriga och vårdpersonal förhöll sig till döden 

och huruvida de ville att vården vid livets slut skulle vara riktad mot att bota eller lindra. De 

som var aktivt religiösa ansåg att tidpunkten för personens död bestämdes av Gud och att 

människan inte hade någon rätt att med sina handlingar tidigarelägga det. Det som kunde 

göras, borde göras, oavsett om det innebar antibiotikabehandling, sondmatning, dropp eller 

hjärt- och lungräddning. Hur vården skulle utformas hade inget samband med patientens 

kognitiva status. Dock förekom det även exempel på motsatsen då hjärt- och lungräddning 

ansågs vara tortyr och om Gud bestämt att det var personens tid att gå så fick det bli så utan 

några ingripanden (Thuné-Boyle m.fl. 2010).  Även i studien av Rurup m.fl. (2006) ansåg 

såväl religiösa sjuksköterskor och anhöriga att människan själv inte har rätt att bestämma över 

sitt eget liv och död.   

4. DISKUSSION 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet visade att problem med näringsintag och komplikationer som pneumoni, feber och 

smärta var vanligt förekommande för personer med demens i livets slutskede. Flera drabbades 

av trycksår och rörelsehinder som exempelvis sänggrindar och bälten användes ofta. Det 

fanns brister i kommunikationen mellan vårdpersonal och anhöriga. Vårdpersonalen hade 

dåliga kunskaper om demens som sjukdom med tillhörande symtombild. Sjukdomsutveckling 

av demens var svår att förutsäga vilket komplicerade planeringen för den sista tiden i livet. 

Målet för omvårdnaden vid livets slut var välbefinnande. En uppfattning om hur livskvalitén 

var för de demenssjuka hade stor betydelse för hur vårdpersonal och anhöriga beslutade om 

vården. Anhöriga värdesatte i sitt beslutsfattande om personer med demens hade skrivit ner 

sina egna önskemål, angående vård vid livets slut, innan de försämrats i sjukdomen. Synen på 

döden påverkade både vårdpersonalens och anhörigas vilja att planera för vård vid livets slut. 

4.2 Resultatdiskussion 

De valda artiklarna granskades efter granskningsmallar modifierade utifrån riktlinjer från 

Forsberg och Wengström (2008) och Willman m.fl. (2006), bilaga 1 och 2. Två valda artiklar 

bedömdes vara av låg kvalitet men inkluderades ändå i den föreliggande litteraturstudiens 

resultat. Av dessa var den ena en studie där författarna kombinerat kvantitativ och kvalitativ 
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ansats och belyst sitt syfte ur flera olika aspekter men där kvalitetsbedömningen drogs ner av 

ett litet urval. Den andra studien var en tvärsnittsundersökning. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) har enstaka studier av den typen ett lågt bevisvärde men denna studie hade 

ett stort urval och tre olika gruppers åsikter jämfördes med varandra vilket författarna till 

föreliggande litteraturstudie ansåg väga upp nackdelarna med metoden.  

Majoriteten av de inkluderade artiklarna hade kvalitativ ansats och relativt liten 

studiepopulation. Enligt Polit och Beck (2008) är syftet med kvalitativa studier att få 

förståelse för det studerade fenomenet i dess sammanhang vilket innebär att 

studiepopulationen ofta är av begränsad storlek. Kvalitativ design används ofta när forskaren i 

förväg inte har så utförliga kunskaper om det som studeras. Resultaten av de utförda 

kvalitativa studierna kan i ett senare skede användas som ett underlag för att kunna forska 

vidare i fenomenet med hjälp av kvantitativa metoder. Kvantitativ design möjliggör 

inkludering av ett större urval deltagare och därmed kan resultaten bli mer generaliserbara 

(Polit & Beck 2008). Eftersom ämnet för föreliggande litteraturstudie har studerats i en 

relativt liten omfattning var det förväntat att flertalet artiklar skulle vara kvalitativa. Av de 

artiklar som inkluderades bedömdes dock ett flertal vara av hög kvalitet med tydligt beskrivet 

tillvägagångssätt som resulterat i en nyanserad beskrivning av det studerade fenomenet.  

Resultatet av föreliggande litteraturstudie visade att användning av rörelsehinder i vården av 

personer med demens i livets slutskede var vanligt förekommande (Allen m.fl. 2005, Di 

Giulio m.fl. 2008). Eriksson (1994) skriver att när vårdaren utövar makt över patienten 

orsakas patienten lidande. När patienten tvingas till något, som hon själv inte skulle ha 

samtyckt till om hon hade haft den kognitiva förmågan kvar, fråntas hennes frihet och hon 

lämnas maktlös. Enligt Cotter (2005) har det visat sig att när rörelsehinder används i vården 

av personer med demens ökar de risken för fallolyckor och svåra skador i samband med fall. 

Pellfolk m.fl. (2010) utförde en interventionsstudie vars syfte var att utvärdera vilken effekt ett 

utbildningsprogram, med målet att minska användning av rörelsehinder i vården, hade för den 

berörda vårdpersonalens kunskaper om rörelsehinder. Resultaten, som visade att rörelsehinder 

användes av deltagare i interventionsgruppen mer sällan än av deltagare i kontrollgruppen, 

nådde statistisk signifikans. Vårdpersonalen i interventionsgruppen blev mer restriktiv mot att 

använda sig av rörelsehinder i vården (Pellfolk m.fl. 2010).  

I den föreliggande litteraturstudiens resultat framkom att vårdpersonalen inte hade tillräckliga 

kunskaper om sjukdomen demens (Johnson m.fl. 2009, Thuné-Boyle m.fl. 2010). Även 
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anhöriga efterlyste mer information om hur sjukdomen demens fortskred och vilka 

ställningstaganden som kunde bli aktuella angående vård vid livets slut (Thuné-Boyle m.fl. 

2010). Anhöriga uttryckte en önskan om att involveras i vården av sin närstående (Caron m.fl. 

2005b). Enligt Eriksson (1987b) är lära en viktig del i att vårda. Att lära är att utvecklas och 

det kan ha olika syften, innehåll och nivåer. Vårdarens uppgift är att underlätta lärande som 

bör ha inslag av lek. Att leka leder till tillit. Författarna till föreliggande litteraturstudie menar 

att för sjuksköterskor i egenskap av vårdare är det viktigt att alltid sträva efter att lära sig mer 

och därmed utvecklas. Att lära ska inte upplevas som en börda vare sig det handlar om att lära 

själv eller att lära ut till någon annan. När lärandet upplevs lustfyllt kan sjuksköterskor och 

patienter eller patienternas anhöriga komma varandra närmare och tillit utvecklas vilket leder 

till en bättre vårdupplevelse. Eriksson (1994) menar att många vårdsituationer kan orsaka 

lidande för de anhöriga och det lidandet kan ibland vara svårare än patientens eget lidande. En 

anhörig som lider klarar inte av att lida med patienten vilket gör även hennes lidande ännu 

större. Arcand m.fl. (2009) genomförde en pilotinterventionsstudie där vårdpersonalen fick 

delta i ett utbildningsprogram om långt gången demens och palliativ vård. För att utvärdera 

vilken effekt programmet hade i vården fördelades de deltagande anhöriga in i två olika 

grupper. Den ena gruppen fick svara på frågor om hur nöjda de var med vården före 

interventionen och den andra gruppen fick svara på samma frågor efter interventionen. 

Statistiska analyser visade att anhöriga i efterinterventionsgruppen var mer nöjda med 

kommunikationen med vårdpersonalen och de upplevde sig ha fått bättre information om hur 

demens kunde yttra sig vid livets slut. De ansåg även att deras närstående hade fått bättre stöd 

emotionellt, blivit behandlad med större respekt och smärtlindrats tillräckligt. Resultaten 

uppnådde dock inte statistisk signifikans vilket Arcand m.fl. (2009) menade kunde bero på ett 

litet urval och att studien behövde upprepas i en större skala. Chang m.fl. (2010) delade ut ett 

informationshäfte om demens till 672 anhöriga. Informationen innefattade beskrivningar om 

vilka kognitiva, funktionella, beteenderelaterade, emotionella och fysiska symtom som kunde 

förväntas i långt gången demens samt vilka vårdalternativ som fanns tillgängliga i livets 

slutskede. Anhöriga fick sedan svara på frågor angående hur användbar de upplevde 

informationen de fick. Svarsfrekvensen var 33 %. Utförda statistiska analyser visade att de 

flesta anhöriga var nöjda med informationen och ansåg att informationshäftet borde finnas 

tillgängligt för alla anhöriga till personer med demens (Chang m.fl. 2010).  

Det enda vårdpersonalen hade att utgå ifrån, när de skulle bedöma hur personen med demens 

mådde, var fysiska tecken och beteendeförändringar (Chang m.fl. 2009, Johnson m.fl. 2009, 
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Kaasalainen m.fl. 2007), anledningen till förändringarna kunde emellertid vara flera 

alternativa orsaker (Chang m.fl. 2009). Eriksson (1987b) menar att när patienten inte längre 

själv kan ansa, leka och lära är hon beroende av vårdarens hjälp. Målet med att ansa är att 

tillföra den andre kroppsligt välbehag och njutning och samtidigt bekräfta den andres existens. 

Vidare menar Eriksson (1994) att om vårdaren inte förmår bedöma patientens behov kan det 

leda till att vården uteblir vilket alltid kränker individens värdighet och orsakar lidande. 

Kovach m.fl. (2006) har utvecklat ett interventionsprogram som kan vara ett praktiskt 

hjälpmedel för sjuksköterskor i arbetet med personer med långt gången demens. Programmet 

går ut på att när det sker en förändring i personens beteende så ska sjuksköterskan 

systematiskt följa en checklista och med dess stöd identifiera vad förändringen kan bero på. 

När orsaken har upptäckts ska problemet åtgärdas enligt adekvat tillvägagångssätt. 

Utvärdering av programmet visade att personer med demens som bedömts enligt programmet 

upplevde mindre obehag än de som inte bedömts enligt programmet. Resultaten uppnådde 

statistisk signifikans (Kovach m.fl. 2006). Att använda sig av en sådan checklista kan enligt 

författarna till föreliggande litteraturstudie vara till stor hjälp när sjuksköterskor ska bedöma 

vad som orsakar förändrat beteende hos personer med demens och därmed minimera risken 

att förbigå eventuella alternativa orsaker som kan ligga bakom förändringarna. 

Det visade sig att vårdpersonalen sällan använde sig av smärtbedömningsskalor (Mino & 

Frattini 2009), läkarna efterfrågade anhöriga och sjuksköterskors åsikter när de skulle 

ordinera smärtlindring till personer med demens (Thuné-Boyle m.fl. 2010). I smärtbedömning 

av personer med demens rekommenderas att ett program bestående av fem steg följs, varav 

det fjärde steget innefattar att anhöriga till personer med demens ska konsulteras angående 

deras uppfattning om den närståendes smärta (Herr m.fl. 2010). Det kan dock finnas en stor 

risk för feltolkning eftersom trots att personer med demens har minskad kognitiv kapacitet 

förväntade sig anhöriga enligt Thuné-Boyle m.fl. (2010) att personer med demens skulle ha 

uttryckt sin smärta rent konkret.   

Att använda sig av palliativt inriktad vård i vården av personer med demens i livets slutskede 

hade ingen självklar plats i vårdpersonalens omvårdnadstänkande (Johnson m.fl. 2009, Mino 

& Frattini 2009). Ändå bekräftades välbefinnande vara målet för vård vid livets slut 

(Kaasalainen m.fl. 2007, Mino & Frattini 2009), individens livskvalité lyftes av 

vårdpersonalen fram som en central aspekt att beakta i vårdplaneringen (Thuné-Boyle m.fl. 

2010). I en studie av Andersson m.fl. (2008) framkom att för att den sista tiden i livet skulle 

kännas värdig för äldre personer i livets slutskede ansåg de äldre att bland det viktigaste var 
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att de fortfarande fick känna sig värdefulla som individer.  Det var viktigt för dem att göra så 

mycket som möjligt själva. Eriksson (1994) menar att om individen inte bekräftas som en 

fullvärdig människa kränks hennes värdighet och därmed orsakas ett lidande.  Vidare skriver 

Eriksson (1987a) att när människan själv är oförmögen att uttrycka sin önskan ska vården 

utgå från vördnad för individen och livet självt. Mahon och Sorrell (2008) menar att när det 

handlar om döende personer med demens går det inte att utgå från det traditionella synsättet i 

palliativt inriktad vård där målet är att främja individens autonomi. I stället måste de 

begränsningar som följer med sjukdomen accepteras och utifrån det fokusera på att förhindra 

och lindra lidande och därmed förbättra individens livskvalité och välbefinnande. 

Resultatet av föreliggande litteraturstudie visade att anhöriga värdesatte i sitt beslutsfattande 

om personer med demens hade nedtecknat sina önskemål angående vård vid livets slut innan 

de förlorade sin kognitiva förmåga. Anhöriga ville följa den närståendes egen vilja när de 

fattade vårdrelaterade beslut (Elliot m.fl. 2009, Rurup m.fl. 2006, Thuné-Boyle m.fl. 2010). 

Det föregående bekräftas även av anhöriga till personer med demens i studien av Russell m.fl. 

(2008) där deltagarna menade att det var viktigt för dem att försöka utföra det som deras 

anhörig själv hade velat göra. Eriksson (1987a) skriver att vårdandet ska utgå från patientens 

egen längtan och önskan. När patienten inte längre kan uttrycka sig är det vårdarens uppgift 

att försöka förstå patientens outtalade önskningar och vårda patienten därefter (Eriksson 

1987a). Det kan dock vara så att det som finns nedtecknat kan tydas på flera olika sätt. Barrio-

Cantalejo m.fl. (2009) utförde en interventionsstudie där de jämförde överensstämmelsen av 

patienternas nedskrivna önskemål angående vård vid livets slut med anhörigas tolkningar av 

det som patienterna skrivit ned. Resultatet visade att när nedskrivna önskemål kombinerades 

med bra kommunikation mellan anhöriga och patienter var överensstämmelsen mycket högre 

än när anhöriga enbart kunde fatta beslut om vården baserat på det som nedtecknats av 

patienten (Barrio-Cantalejo m.fl. 2009).   

Att ge en prognos på förväntad överlevnad när personen med demens nått livets slutskede var 

inte lätt och försvårade planeringen för en god omvårdnad för den sista tiden (Powers & 

Watson 2008). Aminoff och Adunsky (2006) testade i sin studie en skala designad att bedöma 

lidandet av personer med långt gången demens och baserat på det ge en prognos på personens 

överlevnad. Resultatet visade att det fanns statistiskt signifikant samband mellan höga 

lidandepoäng och kortare överlevnad i demens (Aminoff & Adunsky 2006). Det kan vara 

värdefullt att ha tillgång till en användbar skala som underlättar bedömningen av hur länge 
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personer med långt gången demens har kvar i livet vilket därmed gör det naturligt att med 

anhöriga i god tid närma sig frågor angående vård vid livets slut.  

Viljan att prata om och planera inför en närståendes död visade sig bero på vilken relation de 

anhöriga hade till döden som fenomen (Gessert m.fl. 2006). Döden talades sällan om bland 

vårdpersonalen och inte heller togs ämnet gärna upp med anhöriga (Godwin & Waters 2009). 

Ovanstående resultat överensstämmer med uppfattningen i Beck-Friis och Strang (2005) om 

att döden är tabubelagd och något som inte talas om. En rädsla för döden kunde leda till 

tillämpning av aggressiva vårdformer in i det längsta (Gessert m.fl. 2006), vilket inte är 

förenligt med palliativt tankesätt (Ahmedzai m. fl. 2004). Även religion kunde påverka 

huruvida inriktningen på vården blev palliativ eller kurativ (Thuné-Boyle m.fl. 2010). Enligt 

Eriksson (1987b) är stöd och respekt för individen i hennes tro en del av vårdandet, som ska 

byggas på tro, hopp och kärlek.  

4.3 Metoddiskussion 

Fördelen med en litteraturstudie är att resultatet speglar den senaste forskningen (Polit & Beck 

2008). Författarna har begränsat artikelsökningen till de senaste fem åren (2005-2010) och av 

de 15 inkluderade studierna var tio inte äldre än tre år vilket kan anses som en styrka. En 

annan styrka i den föreliggande litteraturstudien är att artikelsökningen påbörjades våren 2010 

och pågick ända fram till hösten 2010 och därmed kunde författarna försäkra sig om att inte 

gå miste om relevant, nypublicerad forskning. Enligt Polit och Beck (2008) ska den som 

genomför en litteraturstudie ha som mål att ”äga” den studerade litteraturen och för att uppnå 

det ska sökningar utföras i flera olika databaser med flera olika sökord och 

sökordskombinationer. Artiklar till föreliggande litteraturstudie söktes i två olika databaser 

och sökorden kombinerades på ett antal olika sätt. Sökningen resulterade i ett bredare utbud 

av artiklar och i en möjlighet att få med flera synvinklar som svarade på den föreliggande 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar vilket författarna anser vara en av dess fördelar. 

Utbudet av aktuell forskning inom den föreliggande litteraturstudiens intresseområde var 

begränsat vilket kan anses vara en svaghet. Vad som kan väga upp denna svaghet är att 

författarna inte enbart begränsade sig till artiklar som kostnadsfritt gick att få fram i fulltext 

utan användbara artiklar som annars inte var tillgängliga beställdes via biblioteket på 

Högskolan i Gävle.  

Författarna har läst ett flertal abstrakt och även ett stort antal artiklar i fulltext för att försäkra 

sig om att inte gå miste om artiklar relevanta för den föreliggande litteraturstudien. Inga 



24 
 

nordiska studier om ämnet hittades vilket kan göra det svårt att generalisera studiens resultat 

till svenska förhållanden. Samtliga studier i resultatet var skrivna på engelska vilket inte är 

författarnas modersmål och därmed kan det ha funnits en risk för feltolkningar av studiernas 

innehåll. Var och en av studierna lästes dock först enskilt av båda författarna och bearbetades 

sedan gemensamt vilket författarna anser ha minimerat risken för sådana feltolkningar. Då 

ingen av författarna hade någon konkret erfarenhet av att vårda personer med demens i livets 

slutskede och inte heller hade varit i denna situation som anhörig är det författarnas 

uppfattning att de inkluderade studiernas resultat kunde tolkas och bearbetas på ett objektivt 

sätt.  

4.4 Allmän diskussion 

I resultatet av föreliggande litteraturstudie framkom att palliativt inriktad vård inte hade någon 

självklar plats i vården av personer med demens i livets slutskede. Författarna fann dock flera 

artiklar som redogjorde för pågående forskning med syfte att förbättra palliativ vård vid livets 

slut för personer med demens. Sampson m.fl. (2008) har designat en studie indelad i två olika 

faser, varav resultaten från den första kvalitativa fasen har rapporterats i Thuné-Boyle m.fl. 

(2010). Resultaten från första fasen har använts till att designa en intervention i tre steg vars 

mål är att försäkra att personer med demens bedöms adekvat och får god palliativ vård vid 

livets slut. Interventionen inkluderar även kliniska implikationer för hur vårdpersonalen och 

anhöriga kan gå tillväga när de ska planera för vård vid livets slut. För att testa den utvecklade 

interventionen ska en randomiserad kontrollerad studie utföras först i en liten skala och 

därefter upprepas i en större (Sampson m.fl. 2008). Evans och Goodman (2009) rapporterar 

om designen bakom en studie i två faser vars mål är att utveckla och testa ett tillvägagångssätt 

speciellt anpassad till när personer med demens ska vårdas palliativt på ett särskilt boende. 

Scott och Pace (2009) redovisar den första delen i en studie som sträcker sig över tre år och 

syftar på att klargöra vilken roll palliativt inriktad vård borde ha i vården av personer med 

demens i livets slutskede. Författarna till föreliggande litteraturstudie finner det positivt att 

bristen på palliativ synsätt i vården vid livets slut av personer med demens har lyfts fram 

vilket är ett första steg för att kunna förbättra vården. Författarna ser med spänning framemot 

att få ta del av resultatet från de pågående studierna.  

I den föreliggande litteraturstudiens resultat framkom att döden var något som ogärna 

diskuterades (Johnsson m.fl. 2009) och Beck-Friis och Strang (2005) menar att döden är 

tabubelagd i dagens samhälle. Författarna till föreliggande litteraturstudie menar att när 
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varken anhöriga eller vårdpersonal vill samtala om patientens nära förestående död försvårar 

det planeringen för en optimal vård vid livets slut oavsett om patienten har en demens-, 

cancer- eller någon annan diagnos med dödlig utgång. Därför anser författarna att det är av 

stor betydelse att lyfta fram frågorna angående vård vid livets slut och att få igång en 

diskussion om hur vården ser ut idag och därmed komma fram till vad som kan göras för att 

förbättra den.  

Författarna till föreliggande litteraturstudie fann ingen publicerad nordisk forskning som 

svarade på studiens syfte och frågeställningar. Studiens intresseområde är relativt outforskat 

och det är osäkert om resultatet från de befintliga studierna som sådant kan generaliseras till 

de nordiska förhållandena. Det kan kännas svårt att hitta praktisk användning i den svenska 

vardagen för studier som är utförda i en annan vårdkultur. Författarna anser att det finns 

behov av studier angående vård vid livets slut av personer med demens som är anpassade till 

våra inhemska förhållanden för att få fram hur vården här fungerar, vilka brister det finns och 

hur den kan förbättras. Författarna tror att det kan bli lättare att ta till sig nya idéer och 

förverkliga dem i praktiken om det finns en nordisk kunskapsbas att återkoppla dem till. 

I resultatet av föreliggande litteraturstudie påvisades ett stort antal problem av varierande 

karaktär att ta hänsyn till i vården av personer med demens i livets slutskede. När vi i vårt 

framtida yrke som sjuksköterskor kommer att vårda demenssjuka personer anser författarna 

att det är en stor fördel att ha inhämtat de kunskaper som genomförandet av denna 

litteraturstudie har medfört. Den som tar del av den föreliggande litteraturstudiens resultat 

kommer att bättre kunna förbereda sig för att bemöta och hantera flera av de förväntade 

problemen. Förhoppningsvis kan resultatet bidra till att minska onödigt lidande för både 

personer med demens och deras anhöriga.    

Att bemöta och undervisa anhöriga är en betydelsefull del av arbetet för sjuksköterskor. 

Genom att ha belyst faktorer som påverkar hur anhöriga fattar besluten angående vård vid 

livets slut för personer med demens, menar författarna till föreliggande litteraturstudie, att det 

kommer att vara lättare för de sjuksköterskor som tar del av den föreliggande 

litteraturstudiens resultat att förutse vilka frågor anhöriga kan tänkas ställas inför och därmed 

erbjuda dem adekvat information vid rätt tillfälle. Även faktorer som påverkar sjuksköterskors 

beslutsfattande när personer med demens vårdas vid livets slut har exemplifierats i den 

föreliggande litteraturstudien. Det är viktigt för sjuksköterskor att reflektera över det som görs 

och framför allt varför det görs så att varje patient kan få vård anpassad till individen. 
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Författarna anser att den kunskapen som synliggörs i den föreliggande litteraturstudien kan 

bidra till att den som tar del av studiens resultat kommer att i större utsträckning reflektera 

över sina egna handlingar och väga olika alternativ mot varandra när beslut angående vård vid 

livets slut för personer med demens fattas.  
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Bilaga 1 

Kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 

 

   Poäng 

Motsvarar titeln artikelns innehåll? Ja Nej  

Finns det en tydlig problemformulering?                            Ja Nej  

Stämmer designen överens med syftet? Ja Nej  

Har urvalsförfarandet beskrivits? Ja  Nej  

Har deltagare inkluderats under en längre tid? Ja Nej  

Är urvalet representativt? Ja Nej  

Är urvalet tillräckligt stort? Ja Nej  

Finns inklusionskriterierna beskrivna? Ja Nej  

Är bortfallsstorleken beskriven? Ja Nej  

Är bortfallet analyserat? Ja Nej  

Har adekvata statistiska metoder använts? Ja Nej  

Finns etiskt resonemang? Ja Nej  

Har kontrollgrupper använts? Ja Nej  

Har studien pågått under tillräckligt lång tid för att få större reliabilitet? Ja Nej  

Är resultatets reliabilitet beräknad? Ja Nej  

Är resultatets validitet diskuterad? Ja Nej  

Är resultatet generaliserbart? Ja Nej  

Diskuteras eventuella brister i metoden? Ja Nej  

Modifierad utifrån riktlinjer från Forsberg & Wengström (2008) och Willman m.fl. (2006) 

  



 
 

Bilaga 2 

Kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 

 

   Poäng 

Motsvarar titeln artikelns innehåll? Ja Nej  

Finns det en tydlig problemformulering?                            Ja Nej  

Kan frågeställningen besvaras utifrån designen? Ja Nej  

Är kontexten beskriven? Ja Nej  

Är miljön där studien gjordes tydligt beskriven? Ja Nej  

Har urvalsförfarandet och urvalskriterier beskrivits? Ja Nej  

Är urvalet relevant? Ja Nej  

Är fältarbetet för studien tydligt beskrivet? Ja Nej  

Är datainsamlingen tydligt beskriven? Ja Nej  

Är dataanalys tydligt beskriven? Ja Nej  

Diskuteras analys och tolkning av resultatet? Ja Nej  

Är resultatet trovärdigt? Ja Nej  

Är resultatet tydligt och konsekvent presenterat? Ja Nej  

Baseras tolkningar och eventuella teorier på insamlad data, t.ex. finns det 

citat av originaldata, summering av data? 

Ja Nej  

Svarar resultatet på forskningsfrågan? Ja Nej  

Finns etiskt resonemang? Ja Nej  

Diskuteras eventuella brister i metoden och risk för bias? Ja Nej  

Ger forskarna förslag på vidare studier? Ja Nej  

Modifierad utifrån riktlinjer från Forsberg & Wengström (2008) och Willman m.fl. (2006) 

 


