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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Palliativ vård är lindrande vård och ges till personer som har obotlig 
sjukdom eller av att annat skäl förväntas ha kort överlevnad. Vid vård i livets slut är 
personer med demenssjukdom särskilt sårbara. Demenssjukdomar påverkar den 
kognitiva förmågan vilket gör att personer har svårt tolka sina egna behov och att 
förmedla önskemål och preferenser när sjukdomen progredierar. Sjukdomsförloppet 
skiljer sig från andra sjukdomar och tidigare forskning visar att personer med 
demenssjukdom kan vid jämförelser få sämre vård i livets slut.  
Syfte: Syftet var att belysa möjligheter för en person med demenssjukdom att förmedla 
sina behov och önskemål i livets slut till närstående och vårdpersonal och därmed göras 
delaktig i sin egen vård.  
Metod: Integrativ litteraturöversikt av 16 stycken originalartiklar publicerade mellan 
2014-01-01 och 2019-03-01. Sökningar gjordes i CINAHL Complete, PsycINFO och 
PubMed.  
Resultat: Resultatet indelades i tre teman; Verbalt och skriftligt förmedlade behov, 
Förmedla behov på annat sätt än verbalt samt Lära känna och ha kännedom om 
personen. Intresset att i förhand planera och dokumentera sina önskemål om vården i 
livets slut var hos personer med demenssjukdom svagt. Förväntningar på närstående och 
personal om att redan ha en uppfattning om preferenser samt medicinska kunskaper av 
palliativ vård fanns hos personer med demenssjukdom. Förmågan att förmedla sina 
behov fanns på ett annat sätt än det verbala, de förmedlade med sitt kroppsspråk, med 
sitt beteende, med sin röst genom klagande eller gnyende. Personal och närstående 
behövde ha kunskap, kompetens och kännedom om personen för att kunna tolka och 
förstå den enskildes behov. Den omgivande miljön påverkade kommunikationen. En 
lugn miljö främjade kommunikationen medan en orolig och stökig miljö förvärrade oro 
och försvårade tolkning av förmedlade behov.  
Slutsats: Personer med demenssjukdom visar sig ha förmåga att förmedla sina behov i 
livets slut på flera olika sätt och för att öka möjligheten är det av stor vikt att ha god 
kontinuitet i personalen samt att inte byta vårdmiljö. När personal som har kunskap om 
personens individuella rutiner och preferenser arbetar ökar personens möjligheter att 
förmedla sina behov. Det räcker inte att ha god kunskap i demensvård och palliativ vård 
för att vårda en person med demenssjukdom i livets slut.  
 
Nyckelord: Delaktighet, Demenssjukdom, Palliativ vård, Vård-i-Livets-Slut 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

ABSTRACT  
Background: Palliative care is comfort care provided for persons who have incurable 
illness or due to other reasons are expected to have short survival. In end-of-life care, 
persons with dementia are particularly vulnerable. Dementia affect the person´s 
cognitive ability. This entails that persons may have difficulties in interpreting their own 
needs and conveying wishes and preferences when the disease progresses. The course of 
the disease differs from other diseases, and previous research shows that people with 
dementia in comparison to persons have poor end of life care.  
Aim: To highlight opportunities for a person with dementia to convey their needs and 
desires to family and health care staff in end of life care thus be involved in their own 
care. 
Method: Literature review with method of analysis Integrative review of 16 original 
articles published between 2014-01-01 and 2019-03-01. Searches were made in 
CINAHL Complete, PsycINFO and PubMed.  
Result: The result was divided into three themes, Verbal and written conveyed needs, 
Communicate needs differently than verbally and Getting to know and gaining 
knowledge of the person. Interest in pre-planning and documenting their wishes for care 
in the end of life was weak in persons with dementia. Persons with dementia held 
expectations that family and staff were aware of their preferences as well as having 
medical knowledge of palliative care. The person with dementia developed abilities to 
convey their needs non-verbally, needs were conveyed through; body language, 
behavior and with their voice, for example by complaining or staring. Staff and family 
needed to have knowledge, competence and personal knowledge of the person with 
dementia in order to be able to interpret and understand the individual's needs. The 
surrounding environment influenced communication. A calm environment promoted 
communication, while a troubled and disorganised environment exacerbated concerns 
and complicated interpretation of conveyed needs.  
Conclusion: Persons with dementia convey their needs in end of life in several different 
ways. In order to enhance the possibility for persons with dementia to express their 
needs, it is of great importance continuity of staff is of great importance anda familiar 
care environment. When staff have knowledge of the person's individual routines and 
preferences, the person's opportunities to convey their needs increase. It is not enough to 
have good knowledge of dementia and palliative care to provide end of life care for a 
person with dementia in the end of life. 
Keywords: Dementia, End-of-life Care, Palliative Care, Participation  
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INLEDNING 
Internationell litteratur är överens om att demenssjukdom innebär ett palliativt tillstånd 
som kräver en plan för att tillgodose god palliativ vård. European Association of 
Palliative Care [EAPC] påtalar att palliativ vård vid demenssjukdom skiljer sig från 
andra diagnosgrupper. Demenssjukdomarna är ännu inte botbara vilket innebär att 
personer kommer att dö av eller med demenssjukdom och har därmed ett behov av 
palliativ vård. Det finns en ökad drivkraft i att ge god vård och demensvården är en stor 
utmaning för samhället. Oavsett demensdiagnos finns risk att tal och kognitiv förmåga 
försämras så pass mycket att personen inte längre kan uttrycka sina behov som före 
insjuknandet och därav krävs kunskap om hur de förmedlar sig för att involvera dem i 
vården. Författarna till uppsatsen har erfarenheter från flera perspektiv i vården av 
personer med demens. Exempelvis personer med demenssjukdom på en akutmottagning, 
personer med demenssjukdom som avlider på kommunalt demensboende samt frånvaron 
av remisser till den specialiserade palliativa vården i hemmet. Sammanfattningsvis finns 
brister i vilken palliativ vård som erbjuds personer med demenssjukdom. För att få det 
stöd och den lindring som behövs är kommunikation en central del och det är just denna 
förmåga som i varierande grad försämras för denna diagnosgrupp. Författarna till 
uppsatsen upplever ett stigma omkring personer med demenssjukdom som ofta leder till 
att de inte inkluderas i samtalet utan att samtalet förs “över deras huvud”. 
 

BAKGRUND 
Palliativ vård 
Palliativ vård innebär att den vård som erbjuds inriktar sig från att vara kurativ och 
livsuppehållande till att lindra lidande (Regionala cancercentrum i samverkan [RCC], 
2016). Enligt WHO (2002) ska palliativ vård syfta till att förbättra livskvaliteten så att 
en person skall kunna vara så aktiv som möjligt till livets slut bland annat genom att 
lindra plågsamma symtom som till exempel smärta, oro och förvirring. Vidare ska 
döendet ses som en normal del av livet och stöd till personen och närstående under 
vårdtiden ska erbjudas samt till närstående efter dödsfallet för att orka hantera sorgen 
(Henoch, 2002; WHO, 2002). 
 
Inom alla vårdformer som till exempel sjukhus, primärvård, hemsjukvård och vård- och 
omsorgsboenden där personer vårdas i livets slut bedrivs allmän palliativ vård och kan 
tillgodoses av vårdpersonal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård. 
Personer som drabbas av progressiv obotlig sjukdom eller av annan orsak närmar sig 
slutet av livet kan på grund av svåra symtom eller en komplex livssituation behöva få 
specialiserad palliativ vård, oavsett bostadsort, diagnos, ålder, kön, etnicitet eller 
vårdform. Specialiserad palliativ vård tillgodoses av multiprofessionella team med 
särskild kunskap och kompetens inom en specialiserad palliativ verksamhet men kan 
även ges inom en verksamhet som bedriver allmän palliativ vård med stöd av ett 
palliativt konsultteam (Socialstyrelsen, 2018d). Schelin, Sallerfors, Rasmussen och Fûrst 
(2018) beskriver att en region med organiserad specialiserad palliativ vård inte har högre 
kvalitet på den allmänna palliativa vården än i en region med mindre organiserad 
specialiserad palliativ vård. Där den allmänna palliativa vården bedrivs konsulteras 
specialiserad palliativ vård i låg grad. Den specialiserade palliativa vården oavsett 
kontext har en överlägset god kvalitet och palliativ vård till personer med cancer är av 
högre kvalitet än för andra sjukdomar även när den ges inom samma vårdform. Vid 
jämförelse av vårdkvalitet var hemmet, oavsett allmän eller specialiserad palliativ vård, 
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bättre än vårdavdelning när det gällde frekvens av smärtbedömning, 
munhälsobedömning, samtal inför döden och att slippa dö ensam (Schelin et al., 2018).  
 
Martinsson, Lundström och Sundelöf (2018) har jämfört palliativ vård mellan 
diagnoserna demenssjukdom och cancer och beskriver att personer med demenssjukdom 
får en sämre palliativ vårdkvalitet avseende flera viktiga kvalitetsindikatorer än personer 
som dör med cancer. Studier behöver göras för att förbättra vården av den växande 
gruppen av personer som dör med demenssjukdom (Martinsson et al., 2018). Många vill 
dö i sitt eget hem men ofta finns inte tillräcklig kunskap i den kommunala 
hemsjukvården för att göra det möjligt (Gill, Laporte & Coyte, 2013). En stor studie 
med närstående visar fördelningen mellan dödsplatser och hur kvaliteten upplevs hos 
personer som vårdas i livets sista tid. Personer som får hemsjukvård vårdas ofta den sista 
tiden i livet på hospice och dessa är nöjda med kvaliteten på vården. Vid vård i hemmet, 
på sjukhusavdelning eller canceravdelning är vården inte lika god som på hospice vid 
jämförelse av lindring av de vanligaste symtomen smärta, illamående ångest och oro. 
Smärta är det symtom som lindras bäst medan andliga behov tillgodoses minst. När 
läkaren är palliativmedicinsk specialist är vården som mest ansvarsfull.  (Bainbridge & 
Seow, 2017). De senaste 10 åren har nationellt vårdprogram, nationellt kunskapsstöd 
med kvalitetsindikatorer för god palliativ vård i livets slut samt Svenska 
palliativregistret införts (RCC, 2016) vilket kan bidra till en jämlik palliativ vård över 
landet (Socialstyrelsen, 2013). 
 
Med syfte att förbättra och öka kvaliteten på palliativ vård i livets slut används Svenska 
palliativregistret, ett nationellt kvalitetsregister som mäter palliativ vårdkvalitet i livets 
slut. Personal som vårdat personen svarar på frågor efter dödsfallet om hur vården 
fungerat och hur personen har haft det den sista veckan i livet bland annat avseende 
smärtskattning, munhälsobedömning och dokumenterat brytpunktsamtal. Utifrån 
resultaten från registret kan vårdkvaliteten utvärderas och förbättras (Martinsson, 
Heedman, Lundström, Fransson & Axelsson, 2011; RCC, 2016; Svenska 
palliativregistret, u.å). 
 
 
Palliativa vårdens filosofi  
Den palliativa vårdens filosofi utgår från den etiska plattformen, palliativ värdegrund 
och de fyra dimensionerna - hörnstenarna och är den teoretiska utgångspunkten för 
litteraturöversikten som behandlas i resultat och diskussion. 
 
Etisk plattform 
Den grundläggande människosynen påverkar enskilda etiska ställningstaganden, alla 
döende personer har samma värde oavsett hur sjuk eller svag denne är eller hur förmågor 
och funktioner har förlorats (Beck-Friis, 2012). I svensk sjukvård står 
“människovärdesprincipen” över andra etiska principer och innebär att alla har lika 
värde oavsett exempelvis diagnos, kön eller ålder (SFS, 2017:30, kap. 3, 1 §). Den 
palliativa vården ska vila på denna etiska plattform samt en värdegrund och de fyra 
dimensionerna (RCC, 2016). 
 
Palliativ värdegrund 
Värdegrunden beskriver vad som bör prioriteras i vården, i palliativ vårdkontext 
sammanfattas värdegrunden av ledorden empati, kunskap, helhet och närhet. Empati 
innebär att personal känner in och visar omtanke om personen utan att förlora sin 
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professionalitet. Kunskap handlar om att veta vad som kan och bör göras för att främja 
bästa möjliga livskvalitet och vård. Helhet syftar till att försöka tillgodose personen och 
dennes närståendes fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Närhet innebär att 
vara fysiskt och mentalt närvarande för att identifiera och lindra behov hos personen och 
närstående (RCC, 2016). 
 
De fyra dimensionerna i palliativ vård 
Dimensionerna innefattar symtomlindring, närståendestöd, teamarbete och 
kommunikation, som påverkar varandra i den odelbara människans lidande. För att 
arbeta med samtliga dimensioner och hjälpa den sjuka personen till bästa möjliga 
livskvalitet ses dessa fyra viktiga delar vilka ibland kallas hörnstenar som tillsammans 
tillgodoser hela människans lidande. Symtomlindring innebär att lindra fysiskt, psykiskt, 
socialt och existentiellt lidande. Närståendestöd ges under personens sjukdom och efter 
dödsfallet, vilket gagnar den sjuka personen och att gå igenom svår sjukdom är 
traumatiskt för personens närstående. Teambaserat arbetssätt är av vikt för att nå målen 
med vården. För att tillgodose personens unika behov behövs att flera kompetenser i 
teamet samverkar, det räcker inte med att dem finns på arbetsplatsen. Samarbetet kring 
den sjuka personen med gemensam vårdplan främjar livskvaliteten. Den sista 
dimensionen berör kommunikation, för att nå upp till god och säker vård krävs god 
kommunikation mellan den sjuke personen, närstående och sjukvårdspersonal (Strang, 
2012; Widell, 2016). 
 
  
Specialistsjuksköterskans professionella ansvar  
Sjuksköterskans sex kärnkompetenser är personcentrerad vård, samverkan i team, 
evidensbaserat arbete, förbättringskunskap, informatik och säker vård. Dessa skall 
prägla specialistsjuksköterskans arbete (Edberg et al., 2013; Svensk 
sjuksköterskeförening [SSF], 2019). Enligt Aiken et al. (2014) är en av sjuksköterskans 
kärnkompetenser personcentrerad vård (SSF, 2019). Vilket är att vårda hela människan 
och för specialistsjuksköterskan i palliativ vård innebär det att vårda till livets slut (SSF, 
2019). Samverkan i team innebär att arbetet med att vårda personer med vårdbehov och 
deras närstående sker i ett tvärprofessionellt team. Specialistsjuksköterskan skall ha 
förståelse för teamets betydelse för en person och dess närståendes välbefinnande där all 
personal, personen med exempelvis demenssjukdom och de närståendes kompetens och 
kunskap skall tas till vara. En annan kärnkompetens innebär att arbeta evidensbaserat, 
det vill säga att ha kunskap om att utifrån en persons unika situation och önskemål 
arbeta utifrån evidensbaserad vård med samtliga i teamet inkluderat personen det gäller 
och dess närstående. Specialistsjuksköterskan skall vidare leda omvårdnadsarbetet 
utifrån tillgänglig kunskap, personens och närståendes erfarenheter, önskemål och även 
stödja medarbetare i arbetet. Specialistsjuksköterskan skall ständigt förbättra 
omvårdnaden genom förbättringsarbete, utveckla rutiner och metoder för att öka 
säkerheten i vården. Genom att använda sig av bästa vetenskapliga resultat inom 
palliativ omvårdnad (SSF, 2019) och inkludera forskningsresultat i vården skall 
specialistsjuksköterskan arbeta för god omvårdnadskvalitet (Aiken et al., 2014; SSF, 
2019). Specialistsjuksköterskan skall vara konsult med vetenskaplig skolning och 
fördjupad kunskap i sitt specialistområde, undervisa och informera medarbetare och 
annan personal om palliativ vård och omvårdnad. Initiera reflektion av det palliativa 
vårdarbetet inom teamet med medarbetare, personer i behov av vård och närstående. 
Specialistsjuksköterskans mål är att uppnå bästa möjliga välbefinnande för den som är 
obotligt sjuk eller närmar sig livets slut samt deras närstående, genom att bemöta 
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fysiska, psykosociala och existentiella vårdbehov utifrån ett helhetsperspektiv (SSF, 
2019). Specialistsjuksköterskan skall se till att resurser utnyttjas på bästa sätt och delta i 
utveckling och utvärdering av beslutstöd och kliniska riktlinjer i omvårdnaden och annat 
inom sitt specialistområde (Aiken et al., 2014; SSF, 2019). 
 
 
Demenssjukdomar 
Varje år diagnostiseras cirka 20 - 25 000 personer med demenssjukdom i Sverige och 
nästan lika många dör med sjukdomen. Mellan 130 - 150 000 personer lever med 
demenssjukdom och antalet beräknas öka och fördubblas till år 2050 (Socialstyrelsen, 
2018b, 2018c).  
 
Demenssjukdomarna kännetecknas av symtom som orsakas av hjärnskador vilka 
påverkar kognitiva förmågor negativt (RCC, 2016) detta innebär att arbete och/eller 
socialt liv påverkas (Viitanen & Wahlund, 2007). Personen förlorar successivt sin 
möjlighet att kommunicera och även att tolka sina egna behov (RCC, 2016) vilket Erel, 
Marcus och Dekeyser-Ganz (2017) menar kan påverka möjligheter till god 
symtomlindring och en trygg och säker vård i livets slut. Enligt socialstyrelsens 
utvärdering (Socialstyrelsen, 2018b) av vård och omsorg vid demenssjukdom har vården 
utvecklats inom vissa områden de senaste åren. Fler personer utreds, får demensdiagnos 
och kan behandlas med läkemedel som symtomlindring vid demenssjukdom samt får 
adekvat vård och omsorg.  
 
Demensdiagnoser och dess orsaker delas ofta in i tre huvudgrupper. En grupp är 
primärdegenerativa sjukdomar där demenssymtom kommer smygande på grund av 
patologiska förändringar, exempel Alzheimers sjukdom, Lewy Body-demenssjukdom 
och Parkinsons med demenssjukdom. En annan grupp är vaskulära sjukdomar där 
symtom kan uppkomma snabbt efter en skada, till exempel stroke. Gemensamt för de 
två grupperna av demenssjukdomar är ett långsamt förlopp och att insjuknandet oftast 
sker efter medelåldern (Viitanen & Wahlund, 2007). Den tredje gruppen är 
demenssjukdom till följd av sekundära sjukdomar och skador, exempelvis 
alkoholmissbruk (Ormstad, Rosness, Bergem, Bjertness & Strand, 2016; Svenskt 
demenscentrum, 2016). Av de olika demensdiagnoserna är Alzheimer den vanligaste 
följt av vaskulär demenssjukdom (Shabir, Berwick & Francis, 2018, Viitanen & 
Wahlund, 2007) och i flera fall föregås demensutveckling av mild kognitiv svikt (Jansen 
et al., 2015; Shabir et al., 2018). 
 
Vanliga demensdiagnoser 
Alzheimer är en primärdegenerativ sjukdom som kännetecknas av atrofi av hjärnvävnad 
vilket till en början påverkar hippocampus och närminnet (Basun, 2013). Alzheimer är 
en globalt förekommande sjukdom (Shabir et al., 2018) och i Sverige uppskattas mer än 
hälften av alla personer med demenssjukdom ha Alzheimer (Basun, 2013). Trots 
pågående forskning är orsaken till Alzheimer ännu inte helt känd, i vissa fall beror 
sjukdomen på genetiska faktorer och dessa personer drabbas tidigare i livet än de som 
inte har ärftlighet för sjukdomen. Vad forskning hittills visat är bland annat att 
äggviteämnet beta-amyloid förekommer i ökad mängd i hjärnvävnaden hos personer 
med Alzheimer till följd av överproduktion eller minskad nedbrytning. Beta-amyloid 
bildas normalt i hjärnan men som vid ökad mängd, klumpar ihop sig till så kallade 
plack, delar av beta-amyloid anses vara giftiga och kan därför orsaka att hjärnvävnad 
dör. Sjukdomen kommer smygande och till en början har personen med Alzheimer svårt 
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med närminnet och att lära nytt. När sjukdomen fortgår kan personen drabbas av apati, 
svårt att orientera sig, finna ord och identifiera föremål samt kan få okoordinerade 
muskelrörelser (Basun, 2013). 
 
Vaskulär kognitiv svikt kan förekomma både med eller utan demensutveckling (Wahlund, 
2013) och beror ofta på stroke (Shabir et al., 2018; Zhang et al., 2019). Stroke kan 
uppkomma av ocklusion eller blödning i hjärnans kärl som orsakar vävnadsdöd i hjärnan 
till följd av syre- och näringsbrist. Konsekvenserna av en stroke kan påverka kognitiva 
eller motoriska funktioner beroende på var skadan i hjärnan sitter, dessa förändringar kan 
vara tillfälliga, så kallad vaskulär kognitiv svikt, eller permanenta skador som bidrar till 
demensutveckling (Shabir et al., 2018; Zhang et al., 2019). Vaskulär demenssjukdom 
kännetecknas av olika långa perioder av oförändrat status och funktion med inslag av 
plötsliga försämringar till följd av stroke och det är vanligt att personen drabbas av 
känslomässig labilitet och depression (Wahlund, 2013). Vaskulär demenssjukdom 
förekommer dessutom ofta tillsammans med Alzheimer som ett resultat av både vaskulära 
och strukturella förändringar i hjärnvävnaden (Zhang et al., 2019). 
 
Autonomi vid vård av personer med demenssjukdom 
Autonomiprincipen innebär i vården bland annat att enskilda personer har rätt att 
bestämma över sig själva, fatta beslut om att ta emot vård som erbjuds eller ej i enlighet 
med hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30, kap. 5, 1 §). Sellars et al. (2019) 
beskriver perspektiv av personer med demenssjukdom och deras definition av personlig 
autonomi vid planering inför vården i livets slut. När preferenser och önskemål inte är 
kända är personalens kompetens och kunskap för hur personen var innan insjuknandet i 
demenssjukdom viktig för att skapa möjligheter att identifiera önskemål och vårdbehov 
(Sellars et al., 2019). Den största utmaningen vid vård av personer med demenssjukdom 
är vid livets slut där palliativ vård är lämplig och när både kognitiv försämring och 
fysiskt beroende ökar. Beslutskapaciteten är en etisk fråga att överväga och jämföra med 
personens sårbarhet, integritet, värdighet, respekt, empati när det gäller vård men även 
forskning (Bausewein et al., 2016). 
 
Delaktighet i vården 
Sjukvårdspersonal är skyldiga att ge förutsättningar för delaktighet i vården och att 
vårdinsatser genomförs i samråd med den sjuka personen (Carlström, Kvarnström & 
Sandberg, 2017). Patientlagen (SFS, 2014:821, kap. 5, 1-2 §) stärker personens rätt att 
vara delaktig i beslut som rör hälso- och sjukvård samt att vård och behandlingar om 
möjligt ska utgå från personens önskemål. Sahlsten, Larsson, Sjöström och Plos (2008) 
definierar patientdeltagande som patientens deltagande i vården där sjuksköterskan i 
förhållandet med patienten överlämnar viss makt eller kontroll, delar information och 
kunskap med patienten samt ger förutsättningar för patientens aktiva engagemang i 
intellektuella och / eller fysiska aktiviteter. 
 
Beslutsoförmögna personer i hälso- och sjukvård 
Individens integritet och värdighet skall tillgodoses och syftet är att så långt som möjligt 
säkerställa att personer som är beslutsoförmögna får den vård som behövs för att främja 
hälsa och förbättra eller förhindra försämring av livsförhållanden. Beslutsoförmögna 
personers ställning i hälso- och sjukvård regleras av ett kommittédirektiv (Sveriges 
riksdag, 2012:72). När beslutsoförmögna personer deltar i forskning skall en 
etikprövning göras, forskning får dock ändå inte utföras om forskningspersonen ger 
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uttryck för att inte vilja delta eller om ställföreträdare eller anhörig motsätter sig 
forskningsdeltagande (Codex, 2019). 
 
Riktlinjer vid vård av personer med demenssjukdom 
Socialstyrelsen har utvecklat tydliga nationella riktlinjer för vård och omsorg till 
personer med demenssjukdom där vikten av att vården skall vara personcentrerad, 
multiprofessionell och att ett teambaserat arbetssätt används lyfts fram. Vården skall 
alltid utgå från personen och dess vårdbehov, följas upp och utvärderas kontinuerligt 
samt verka för förbättrad funktion och livskvalitet samt förbättrad livskvalitet för deras 
närstående (Socialstyrelsen, 2018c). Målet med vård av personer med demenssjukdom 
är att förbättra livskvalitet och bevara funktioner vilket även är målet inom den palliativa 
vården (van der Steen et al. 2014). 
 
Kvalitetsregister vid demenssjukdom 
Förbättring av demensvården har skett genom aktivt användande av de nationella 
kvalitetsregistren Svenska Demensregistret - Svedem och BPSD-registret 
(Socialstyrelsen, 2018c). SveDem (u.å) syftar till att samla in data för att förbättra och 
utveckla vården av personer med demenssjukdom i Sverige. Målet är att skapa ett 
rikstäckande verktyg för likvärdig och bästa behandling av personer med 
demenssjukdom (SveDem, u.å.). BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid 
Demens, exempelvis oro/ångest, hallucinationer, vandringsbeteende och apati, är vanliga 
symtom vid demenssjukdom som påverkar personen samt dennes omgivning negativt. 
BPSD och dess underliggande orsaker bör behandlas med bemötande och icke-
farmakologiska interventioner i första hand (Kar, 2009). BPSD-registret är ett 
kvalitetsregister som används för strukturerad uppföljning och utvärdering av insatta 
vårdåtgärder. Kvalitetsregistret bidrar till att förbättra funktion och livskvalitet, 
minskade omsorgsbehov för personer med demenssjukdom och mindre oro och stress 
hos närstående (Socialstyrelsen, 2018c). 
 
 
Palliativ vård för personer med demenssjukdom i livets slut 
Alla skall ges en god vård i livets slutskede enligt Albinsson och Strang (2012), de 
menar dock att det saknas viktiga delar såsom ledarskap, vårdfilosofi, symtomlindring 
och närståendestöd i den palliativa vården vid demenssjukdom. 
 
Etik vid vård i livets slut för personer med demenssjukdom 
Ur ett etiskt perspektiv är personer vid vård i livets slut särskilt sårbara och den 
huvudsakliga etiska utmaningen är enligt Martins Pereira och Hernández-Marrero 
(2018) palliativ vård av personer med kognitiv svikt och särskilt demenssjukdom. Vissa 
utsatta personer med demenssjukdom riskerar att utveckla ytterligare sårbarhet genom 
att dem som diagnosgrupp antingen utesluts från studier eller att deras behov 
proxybedöms, det vill säga att behoven bedöms av en annan person. Om personer med 
demenssjukdom systematiskt lämnas utanför studier, vilket forskning visar, kan palliativ 
vård försämras ytterligare istället för att förbättra vården om de inkluderas i studier 
(Martins Pereira & Hernández-Marrero, 2018). Det är känt att god vårdkvalitet och 
bedömning inom hälso- och sjukvård bygger på forskning, dessa är gjorda på andra 
sjukdomar och medicinska tillstånd än demenssjukdom. Personer med demenssjukdom, 
särskilt äldre får mer sällan palliativ vård vilket visar att den etiska principen om rättvisa 
i vården och tillgång till både forskning och palliativ vård äventyras (Harrison, Noel-
Storr, Demeyere, Reynish & Quinn, 2016).  
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Vård i livets slut för personer med demenssjukdom 
Ett palliativt förhållningssätt ska genomsyra demensvården och personer med 
demenssjukdom ska erbjudas palliativ vård på samma grunder som personer med andra 
livshotande sjukdomar (van der Steen et al., 2014). Trots detta visar forskning att 
personer med demenssjukdom får sämre vård i livets slutskede än personer som inte har 
sjukdomen (Goodman et al., 2010). De får inte alltid adekvat symtomlindring (Goodman 
et al., 2010; Harris, 2007; Moon, McDermott & Kissane, 2018) och utsätts för åtgärder 
som inte är nödvändiga eller är plågsamma (Erel et al., 2017; Harris, 2007). Personer 
med demenssjukdom vårdas ofta inom kommunal vård och omsorg där läkaren är 
konsult och där kunskap och utbildning hos personalen är låg i ämnet palliativ vård 
(Beck-Friis, 2012; Harris, 2007). Forskning visar att dessa personer sällan erbjuds vård 
inom den specialiserade palliativa vården som till exempel hospice (Erel et al., 2017; 
Harris, 2007) vilka, enligt Fetherston, Rowley och Allan (2018) ofta är utformade så att 
de som vårdas på hospice ska kunna komma ut och är därmed inte lämplig för personer 
med demenssjukdom som inte kan orientera sig. Forskning visar vidare att svårigheter 
att identifiera när livets slutskede inträder för en person med demenssjukdom som varit 
sjuk en längre tid kompliceras ytterligare av att personen kan bli sämre och bättre i skov 
(Beck-Friis, 2012; Erel et al., 2017; Goodman et al. 2010). Medicinska försämringar kan 
leda till att personen förflyttas till akutsjukhuset där kunskap och förståelse för BPSD 
som exempelvis oro och ropbeteende är låg. Detta gör att de inte är välkomna att vårdas 
på akutsjukhus, helt andra kriterier är avgörande när personer med demenssjukdom skall 
fastställas vara och vårdas i livets slut (Beck-Friis, 2012; Erel et al., 2017). 
 
I slutbetänkandet för Döden angår oss alla (SOU 2001:6) lyfts palliativ vård till alla oavsett 
diagnos fram som en viktig förbättringsfaktor. En specifikt framtagen palliativ vård vid 
demenssjukdom behöver tas fram menar Beck-Friis (2012) då sjukdomsförloppet kan 
skilja sig från cancer och andra sjukdomar. Dock påtalar Barber och Murphy (2011) att 
personer med demenssjukdom även kan ha multisjuklighet och drabbas av exempelvis 
cancer, hjärtsjukdom och infektioner. Dem kan därför få symtom såsom smärta, nedsatt 
aptit, nedstämdhet och konfusion, personer med demenssjukdom har därmed samma behov 
av palliativ vård i livet slut. Samsjuklighet kan orsaka svårigheter i att identifiera när 
demenssjukdomen progredierar eller att avgöra den egentliga dödsorsaken (Barber & 
Murphy, 2011). Andra vanliga symtom som drabbar personer med demenssjukdom i livets 
slutskede är andningsbesvär och sväljsvårigheter, dessutom ökar risken för 
lunginflammation samt trycksår (Moon et al., 2018; Sampson et al., 2018). Smärta hos 
personer med demenssjukdom kan öka exempelvis oro och agitation (Fetherston et al., 
2018; Habiger, Flo, Achterberg & Husebo, 2016) och Habiger et al. (2016) menar dessutom 
att obehandlad smärta är skadligare än lågdos morfin i själva smärtbehandlingen. 
 
Vårdpersonalens ansvar 
Forskning visar att svårigheter med att ge god vård i livets slut till personer med 
demenssjukdom ofta handlar om att uppfatta deras uttryck, grad och typ av smärta och 
andra symtom hos den sjuke (Erel et al., 2017; Harris, 2007). Smärta och andra symtom 
riskerar att underbehandlas hos personer med demenssjukdom (Erel et al., 2017; 
Fetherston et al., 2018) samt att tillgodose andliga behov har visat sig vara bristfällig 
(Erel et al., 2017; Harris, 2007). Giltigheten vid proxybedömning av psykologiska, 
sociala och andliga behov kan ställas mot resultat av given vård till personer med 
demenssjukdom menar Bausewein et al. (2016) men menar ändå att det har ett värde 
hellre än att inte bedömas. Det har dock visat sig att proxybedömning skiljer sig från 
självskattning av behov då vårdpersonal tenderar underskatta personens behov (Martins 
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Pereira & Hernández-Marrero, 2018). Enligt Barber och Murphy (2011) är bedömning 
och hantering av smärta en del av sjuksköterskans ansvar i vården och att göra det vid 
vård i livets slut av en person med avancerad demenssjukdom skiljer sig mycket från 
bedömning av en person med palliativa vårdbehov utan demenssjukdom. 
Specialistsjuksköterskan i palliativ vård har lättare att identifiera behov i livets slut hos 
personer med demenssjukdom än allmänsjuksköterskan. Ofta vårdas personer med 
demenssjukdom i allmän palliativ vård vilket bekräftar behovet av 
specialistsjuksköterska i vården (Barber & Murphy, 2011). 
 
Kommunikation i livets slut för personer med demenssjukdom  
Kommunikation är ett informationsutbyte mellan människor som kan ske verbalt och 
icke verbalt (Fossum, 2019). Vård i livets slut till personer med demenssjukdom är en 
utmaning för personen, närstående och vårdpersonal när det gäller bland annat 
kommunikation om personens behov av symtomlindring, övriga behov och personliga 
önskemål (Erel et al., 2017; Fossum, 2019). För att stödja social interaktion hos personer 
med demenssjukdom kan bland annat sensoriska upplevelser och sinnesintryck användas 
för att öka deltagande i kommunikation och för att främja förmedlande av behov 
(Bourgeois, Fried-Oken & Rowland, 2010). När personer med demenssjukdom får 
tillräckligt stöd kan de bibehålla sin förmåga att kommunicera och delta i sociala 
konversationer (Perry, Galloway, Buttorff & Nixon, 2005). Påverkan på 
kommunikationen är beroende på typ av demenssjukdom som personen har samt vart 
skador i hjärnan sitter. Personen kan exempelvis drabbas av anomi eller afasi - 
förvärvade språkstörningar som innebär ordglömska eller svårigheter med att uttala ord 
och förstå vad andra säger (Skog, 2013). 
 
Närståendes situation vid vård i livets slut av personer med demenssjukdom 
Ett stort ansvar för att tillgodose god palliativ vård vilar på närstående som förväntas och 
många gånger förväntar sig att vara delaktiga och förmedla personens önskemål och 
värden, speciellt om vården sker på sjukhus (Burgstaller, Mayer, Schiess & Saxer, 
2018). Med begreppet närstående menas enligt socialstyrelsens (2004) definition en 
person som den enskilde anser sig ha en nära relation till. Ofta avses närmaste familjen 
såsom maka make, registrerad partner, sammanboende, barn, syskon, far- och 
morföräldrar men kan också vara en person som är nära vän med den sjuka personen. 
Enligt Benzein, Hagman och Saveman (2017, s.29) beskrivs närstående som ”en familj 
utgörs av en självdefinierad grupp av personer, som är eller inte är förbundna genom 
blodsband eller lag, men känner sig som en familj”. 
 
Närståendes börda vid demenssjukdom är större än vid andra diagnoser och det finns 
risk för både fysisk och psykisk utmattning och egen sjukdom (Abreu, Rodrigues, 
Sequeira, Pires & Sanhudo, 2018; Chiao, Wu & Hsiao, 2015). Personal ska efterfråga 
och uppmärksamma personer med demenssjukdom och deras närståendes behov av 
information om demenssjukdomen, palliativ vård samt deras delaktighet i vården (van 
der Steen, 2014). Chiao et al. (2015) bekräftar närståendestödet och menar att det kan 
minska närståendes stress och egna ohälsa samt fördröja förflyttning av personen med 
demenssjukdom till särskilt boende. 
 
 
Problemformulering 
För en person med demenssjukdom sträcker sig sjukdomsförloppet över varierande tid 
med olika typer och grad av besvärande symtom vilka kan orsaka lidande för personen 
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själv och de närstående vid den palliativa vården i livets slutskede. Under 
sjukdomsförloppet kan personen drabbas av samsjuklighet såsom cancer, 
lunginflammation, urinvägsinfektion och stroke m.m. Samsjuklighet kan försvåra 
identifieringen av när den sista tiden i livet inträder på grund av försämringar i skov. 
Trots att alla människor har samma värde och skall ges en god palliativ vård har 
personer med demenssjukdom visat sig få sämre vård i livets slutskede än personer som 
inte har sjukdomen. En av dimensionerna i den palliativa vården är kommunikation men 
när personen med demenssjukdom närmar sig livets slut är ofta 
kommunikationsförmågan nedsatt och möjligheten att förmedla sina behov och vara 
delaktig i sin egen vård begränsad. Detta gör att det är svårt för vårdpersonal att veta vad 
personen med demenssjukdom själv önskar och att veta vilka symtom och intensitet av 
symtom som besvärar personen i den palliativa vården.  
 
 
SYFTE 
Syftet var att belysa vilka möjligheter en person med demenssjukdom har att förmedla 
sina behov och önskemål i livets slut.   
 

METOD 
Design 
För att besvara syftet i det självständiga arbetet genomfördes en litteraturöversikt som 
enligt Polit och Beck (2017) är en summering av evidens och en överblick av den 
vetenskapliga forskningen utifrån en avgränsad forskningsfråga. Metoden 
litteraturöversikt utgår från att bearbeta materialet för att skapa en översikt, en bild över 
valt forskningsområde där det kan framkomma information som är viktig för 
evidensbaserad vård. Det viktiga enligt Polit och Beck (2017) är att finna vilka mönster 
som är relevant till syftet så att läsaren säkerställs en objektiv, organiserad syntes av 
evidens för ett speciellt ämne. Litteraturöversikten skall vara en kritisk och utvärderad 
summering av evidens med författarnas egna ord och den visar det samlade värdet av 
litteraturen som är analyserad (Polit & Beck, 2017). För arbetet med metoden 
litteraturöversikt valdes integrative review - integrativ litteraturöversikt, som enligt 
Whittemore och Knafl (2005) är en metod som tillåter kombination av metodologier av 
studier. För att kritiskt granska och integrera olika vetenskapliga bevis är integrativ 
litteraturöversikt ett unikt verktyg för att syntetisera inkluderade studier och på grund av 
sitt metodologiska tillvägagångssätt tillåter den integrerade granskningen att inkludera 
olika metoder, som kan spela en signifikant roll i evidensbaserad vård (de Souza, da 
Silva & de Carvalho, 2010; Whittemore & Knafl, 2005).   
 
 
Datainsamling 
Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) beskriver att relevanta sökord för syftet, ska 
identifieras innan sökning efter litteratur, valda ord slås upp i respektive databas 
ämnesordslista - thesaurus. Olika databaser kan ha olika benämningar på samma ord i 
respektive ämnesordslista och det är därför viktigt att kontrollera orden i varje databas 
innan sökning (Willman et al., 2011). Initialt gjordes testsökning till litteraturöversikten 
i PubMed med MeSH-termer kontrollerade i svensk Mesh (https://mesh.kib.ki.se) för att 
se hur beforskat området var. MeSH - Medical Subject Headings, är medicinska termer 
som används för litteratursökning i bland annat databasen PubMed och är en 
utgångspunkt för sökningar i andra databaser. Genom att använda svensk MeSH, som är 
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en svensk översättning av MeSH-termerna, togs användbara sökord fram för Palliativ 
Vård, Vård i Livets Slut, Demens samt Delaktighet. Dessa engelska översättningar 
kontrollerades i respektive databas för att få fram korrekta sökord, se Tabell 1. 
 
 
Tabell 1. Översättning av sökord i svensk MeSH till MeSH-termer och sökord 

Svensk MeSH MeSH (PubMed) Cinahl subject 
Headings 

Thesaurus (PsycINFO) 

Palliativ vård Palliative Care Palliative Care Palliative Care 

Vård i Livets slut Terminal Care Terminal Care Terminally Ill Patients 

Demens Dementia Dementia Dementia 

Delaktighet Patient Participation Consumer participation Client Participation 

 
 
Vetenskaplig relevant litteratur söktes fram via databaserna CINAHL Complete, 
PsycINFO och PubMed. CINAHL Complete (Cumulative Index to Nursing and Allied 
Health Literature) är en databas som används inom omvårdnadsforskning och innehåller 
material från mer än 3000 tidskrifter. CINAHL tillhandahåller information om artiklarna 
som till exempel författare, tidskrift och publikationsår samt att de flesta artiklarna har 
även Abstract (sammanfattning). PubMed är den största medicinska databasen och 
innehåller över 5600 tidskrifter och mer än 23 miljoner referenser till tidskriftsartiklar 
inom bland annat medicin, omvårdnad och odontologi (Polit & Beck, 2017). PubMed 
tillhandahåller även nya artiklar som ännu inte fått MeSH-termer kopplade till sig så 
kallad grå litteratur (Polit & Beck, 2017; Willman et al., 2011). PsycINFO (Psychology 
Information) publicerar “peer reviewed” artiklar inom psykologi med fokus på beteende 
och social forskning och har alltid abstract (American Psychological Association, n.d.). 
För att fånga den senaste forskningen gjordes artikelsökningar med tidsintervallet 2014-
01-01 till 2019-03-01. Sökningarna delades upp i två faser, de huvudsakliga sökningarna 
i vardera databas gjordes i januari 2019 och därefter kompletterande sökningar i mars 
2019 för att inte missa nyligen publicerade artiklar så kallad grå litteratur (Polit & Beck, 
2017). De kompletterande sökningarna genererade inga nya träffar. “Booleska 
operatorerna” AND och OR användes, vilket enligt Polit och Beck (2017) antingen 
begränsar respektive breddar sökningen. Trunkering testades för att eventuellt bredda 
sökningen genom att fånga termer med olika ändelser (Polit & Beck, 2017) vilket 
förkastades då det inte genererade fler relevanta träffar. Samtliga sökningar gjordes med 
fritextsökning för att inte missa relevanta artiklar.  
 
För att begränsa urvalet av artiklar till litteraturöversikten användes inklusions- och 
exklusionskriterier utifrån Polit och Becks (2017) rekommendation. Inklusionskriterier var 
engelskspråkiga, originalartiklar samt vara studier gjorda på människor, peer-reviewed och 
publicerade mellan 2014-01-01 och 2019-03-01. Inkluderade artiklar skulle även uppfylla 
god kvalitet enligt bedömningsunderlag av Willman et al. (2011) samt von Elm et al. 
(2008). Exklusionskriterier för litteraturöversikten var reviewartiklar samt artiklar som 
berörde personer med kognitiv svikt av annan orsak än demens och där behov eller 
önskemål inte synliggjordes. Exklusionskriterierna tillämpades vid genomläsning av 
sökträffar då dessa sorterades bort manuellt. Avgränsningar för vårdkontext eller geografi 
gjordes inte. 
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Sökningar i PubMed gjordes med MeSH-termer, se Tabell 1. Begränsningarna Abstract 
samt English valdes för att kunna se och läsa innehållet i artiklarna. Även begränsningen 
Human valdes för att artiklarna inte skulle handla om djur. Terminal Care kombinerades 
med End-Of-Life Care då syftet var att undersöka palliativ vård i livets slutskede.  
 
Termerna Palliative Care, Dementia och Terminal Care samt Consumer Participation 
söktes fram i Cinahl Subject Headings i databasen CINAHL, se Tabell 1, och användes i 
sökning. För att bredda sökningen användes End-Of-Life Care i kombination med 
Terminal Care då syftet var att undersöka palliativ vård i livets slutskede och flera 
artiklar använt sig av End-of-Life Care. Sökningar gjordes med begränsningen Abstract 
available för att kontrollera om artikeln var intressant, Peer Reviewed för att säkerställa 
kvalitet, Human för att exkludera studier som handlar om djur samt English Language 
för att artiklarna skulle kunna läsas. 
 
Termerna Palliative Care, Dementia och Terminally Ill Patients samt Client Participation 
söktes fram via Thesaurus in databasen PsycINFO, se Tabell 1. Terminally Ill Patients 
kombinerades med End-Of-Life Care då syftet var att undersöka palliativ vård i livets 
slutskede. Sökningar gjordes med begränsningarna Peer Reviewed och English. 
  
Kombinationer av sökord för Delaktighet med övriga sökord i CINAHL och PsycINFO 
genererade inga sökträffar varpå enskild sökning med Demens och Delaktighet gjordes 
för att se om någon sökträff kunde vara intressant. Ingen sökträff var relevant till syftet 
efter att abstract eller hela artikeln lästs. Liknande sökning med MeSH-termer inklusive 
Delaktighet gjordes i PubMed med få sökträffar, ingen svarade dock mot syftet. Därefter 
gjordes granskning av sökträffarna för Palliativ Vård, Demens och Vård i Livets Slut 
med avseende på att finna studier som svarade på syftet. För fullständig information om 
sökningar, se Bilaga A. Sökningar gjordes även efter artiklar skrivna på svenska vilket 
inte gav träffar i någon av databaserna och har därför inte redovisats i söktabellen.  
 
 
Urval 
Efter genomförd litteratursökning lästes samtliga titlar och de som uppenbart inte 
svarade på syftet exkluderades. Resterande artiklars abstract lästes och dem relevanta för 
syftet eller de tveksamma lästes i sin helhet för att identifiera artiklar att inkludera i 
översikten, se bilaga A. Kvalitativa studier som svarade mot syftet kvalitetsgranskades 
enligt beskrivning av Willman et al. (2011) och observationsstudier (tvärsnitts- och 
fallstudie) har kvalitetsgranskats enligt von Elm et al. (2008). Ingen 
kvalitetsgranskningsmall kunde hittas för Q-metodologi men kvaliteten på denna artikel 
bedömdes vara minst medelhög, eftersom bland annat metod, val av metod samt urvalet 
var väl beskrivet och att de hade etiskt godkännande. Inkluderade artiklar presenteras i 
artikelmatris, Bilaga B. 
  
 
Dataanalys 
Analys av inkluderade artiklar gjordes med hjälp av integrativ litterturöversikt som är en 
metod för att i en litteraturöversikt summera och tolka fynd, identifiera viktiga teman i 
artiklarna, upptäcka mönster i likheter och skillnader för att generera ny förståelse och 
kunskap. Integrativ litteraturöversikt möjliggör en summering av resultat från olika 
metoder, exempelvis kvalitativa och kvantitativa studier med olika tillvägagångssätt utan 
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att enskilt redovisa varje studies resultat för sig (Whittemore & Knafl, 2005). Analysen 
av valda studier inspirerades av Whittemore och Knafl (2005) och de Souza et al. (2010) 
det vill säga varje artikel har först bearbetats var för sig samt därefter slagits samman. 
Inkluderade artiklar lästes flera gånger med fokus på resultaten av båda författarna till 
litteraturöversikten och diskuterades för att säkerställa att innehållet uppfattats liknande. 
Artiklarna och dess klassificering samt kvalitet redovisas i artikelmatris, Bilaga B. I 
varje artikels resultat markerades meningsenheter som svarade på syftet med färgpenna i 
pappersutskrift. Meningsenheterna skrevs in i en matris för att överskådligt se 
materialet, därefter kodades dessa. Meningsenheterna från samtliga artiklar klipptes isär 
efter utskrift och sorterades efter koder. Koderna sorterades vilket genererade kategorier 
när liknande koder lades ihop. De olika kategorierna jämfördes för att få fram mönster i 
likheter och skillnader vilket genererade tre teman. Artiklarnas resultat har summerats 
och en ny förståelse för ämnet har framkommit. 
 
 
Forskningsetiskt övervägande 
Litteraturöversikten gjordes med ett etiskt förhållningssätt, vilket bland annat innebär 
ärligt redovisat, inte fabricerat eller plagierat vilket Vetenskapsrådet (2017) menar faller 
under vetenskaplig oredlighet. Inkluderade artiklar i litteraturöversikten har enligt 
Helsingforsdeklarationen granskats och godkänts av en forskningsetisk kommitté 
(World Medical Association, 2013).  
 
Författarna till litteraturöversikten har erfarenhet av vård i livets slut av personer med 
demenssjukdom inom kommunal vård på särskilt boende samt möten inom akutsjukvård. 
Denna erfarenhet ger en viss förförståelse i arbetet med litteraturöversikten. Larsson (2005) 
menar att förförståelse påverkar all tolkning av data, men kan motverkas av att materialet 
bearbetas så öppet som möjligt och inte redan vid en första inläsning ha bestämt kategorier 
(Larsson, 2005). Medvetenhet om förförståelse har beaktats och i största möjligaste mån 
motverkats genom att öppet analysera och redovisa resultat av inkluderade artiklar 
objektivt för att inte påverka resultatet.    
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RESULTAT 
Litteraturöversiktens resultat presenteras i tre teman, verbalt och skriftligt förmedlade 
behov, icke verbalt förmedlade behov samt lära känna och ha kunskap om personen. 
Dessutom framkom åtta underkategorier i resultatet, se Figur 1. 
 
 

 
 
Figur 1. Presentation av teman och kategorier 
 
 
Verbalt och skriftligt förmedlade behov 
Personer med demenssjukdom uttryckte att dem vill bli lyssnade på, bemötta och 
behandlade med respekt som en unik människa med egen identitet och inte endast som 
en diagnos (Davies, Rait, Maio & Iliffe, 2016; Poole et al., 2017; Schmidt, Eisenmann, 
Golla, Voltz & Perrar, 2018; Stewart-Archer, Afghani, Toye & Gomez, 2015).  
 
Verbal och skriftlig förhandsplanering  
De behov för vård i livets slut [VILS] för personer med demenssjukdom som 
framkommit och som förmedlats verbalt av personer med demenssjukdom handlar om 
trygghet och förväntningar på närstående (Hill et al., 2017; Poole et al., 2017), 
exempelvis önskade personer med demenssjukdom att de närstående inte överlämnade 
beslut om medicinska frågor till vårdpersonalen i alltför stor grad (Hill et al., 2017). 
 
Dokumenterad förhandsplanering för VILS av personer med demenssjukdom framkom 
vara viktigt och underlättade beslutsfattandet för närstående som annars kämpade med 
att fatta de bästa besluten, ibland även gissade sig till vad personen önskade eller hade 
behov av (Lamahewa et al., 2017; Poole et al., 2017). Enligt Vandervoort, Houttekier, 
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Vander Stichele, van der Steen och Van den Block (2014) gjordes skriftligt 
förhandsdirektiv i en sjättedel av fallen medan behandlingsbegränsningar som innebar 
ett medicinskt beslut av läkare gjordes för mer än hälften. Medicinska 
behandlingsbegränsningar diskuterades med personerna själva i två av totalt 63 fall. När 
det gäller närstående till personer med demenssjukdom kände de sig ibland otillräckligt 
förberedda för att föra den sjukes talan enligt Lamahewa et al. (2017) och Poole et al. 
(2017). Särskilt svårt var det när personer med demenssjukdom och deras närstående 
inte haft samtal om önskemål och preferenser för VILS eller när diskussioner om 
existentiella frågor inte tagits upp tidigare i livet (Lamahewa et al. 2017; Poole et al. 
2017). Vid samtal om önskemål för VILS medan personen med demenssjukdom 
fortfarande kunde förmedla sina behov verbalt överensstämde deras och de närståendes 
uppfattning mer än i senare skeden när beslut som dokumenterats vid förhandsplanering 
jämfördes med närståendes uppfattning (Harrison-Dening, King, Jones, Vickestaff & 
Sampson, 2016). 
 
Det fanns ett svagt intresse hos personer med demenssjukdom att planera för VILS, de 
såg inte nyttan med att förmedla till personal om sina önskemål och behov för framtida 
vård. Förväntningar fanns hos dem att närstående redan skulle ha kännedom om deras 
önskemål för VILS och att närstående skulle fatta besluten om dessa frågor när de själva 
förlorat förmågan (Harrison-Dening et al., 2016; Hill et al., 2017; Poole et al., 2017; 
Stewart-Archer, 2015). De förväntade sig även att personal skulle ha kännedom om 
deras preferenser när de försämrats samt att dem skulle vara kompetenta att fatta beslut 
angående medicinska frågor om deras vård (Hill et al., 2017; Poole et al., 2017, Stewart-
Archer et al. 2015). Harrison-Dening et al. (2016) menar dock att när det gäller 
behandlingsbegränsningar för VILS har personer med demenssjukdom intresse av 
förhandsplanering. Angående hjärt- lungräddning [HLR], framtida behov av 
antibiotikabehandlingar och artificiell näringstillförsel tog personer med 
demenssjukdom ställning till behandlingsbegränsningar i hög grad (Harrison-Dening et 
al., 2016). 
  
Personer med demenssjukdom förnekade att sjukdomen kräver planering för VILS och 
kände sig inte redo för dessa samtal (Ashton, Roe, Jack & McClelland, 2016; Hill et al., 
2017). I vissa fall var planering om tiden efter döden, önskemål om begravningsceremonin 
och ekonomiska tillgångar mer i fokus. Detta uttrycktes som att de ville ha sina papper i 
ordning före sin död enligt Poole et al. (2017). Stewart-Archer et al. (2015) menar dock att 
personer med demenssjukdom också kan komma till acceptans inför att demenssjukdomen 
är en dödlig sjukdom och att planering för en god död måste göras. Sjuksköterskor 
förhandsplanerade med 13,7 procent av de personer med demenssjukdom som de vårdade 
där medicinska behandlingar dem önskade ta emot och andra önskemål för personlig VILS 
tagits upp. När skriftlig förhandsplanering var genomförd uppfattades personen med 
demenssjukdom lugnare i jämförelse med de som inte hade genomfört förhandsplanering. 
Även där läkaren beslutat om behandlingsbegränsning för HLR var personerna mindre 
rädda och oroliga enligt närstående (Vandervoort et al., 2014). 
 
Förmedla behov av vård och symtomlindring i livets slut 
Personer med demenssjukdom kunde i ett tidigt skede av sjukdomen uttrycka personliga 
preferenser för hur de ville ha det i livet slut. Senare vid sjukdomsprogress kunde 
enstaka ord eller korta meningar förekomma och vara en del i personens interaktion med 
omgivning och vårdare för att beskriva sina behov i nuet (Schmidt et al., 2018). 
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Behov som uttryckts av personer med demenssjukdom i samtal för VILS handlar om 
respektfullt bemötande, god omvårdnad, smärtlindring, att få känna välbefinnande, vara 
ren och att få bevara sin andlighet och dö i stillhet. Personer med demenssjukdom hade 
behov av andligt och psykiskt välmående, de förmedlade vikten av att få vara med gud, 
sjunga samt delta i andra andliga aktiviteter (Poole et al., 2017; Stewart-Archer et al., 
2015). De önskade att personal skulle vara empatiska för att ge god VILS, ha förmåga 
att identifiera illabefinnande och inneha kunskap och kompetens för att sköta 
symtomlindring (Hill et al. 2017; Poole et al., 2017; Stewart-Archer et al., 2015). Vidare 
beskrev de vikten av att ha närstående omkring sig i livets slut (Hill et al., 2017; Poole et 
al., 2017; Schmidt et al., 2018; Stewart-Archer et al., 2015). 
 
 
Förmedla behov på annat sätt än verbalt 
Att bli uppmärksammad som person och unik individ, att bli tilltalad och att någon ser 
till personens behov innebär att bli respekterad (Davies et al., 2016; Lamahewa et al., 
2017) samt att involvera personen genom att informera kontinuerligt vid omvårdnad. Att 
bevara personen bakom sjukdomen var särskilt viktigt när den försämrades genom att 
ofta tala till den sjuke för att bekräfta personen (Davies et al., 2016). 
 
Uttryck och förmedlande av behov 
Personens egen åsikt är viktig men svår att få på grund av svårigheter för personer med 
demenssjukdom att uttrycka sig verbalt (Lamahewa et al., 2017). I en senare fas av 
demenssjukdomen kommunicerade personen fortfarande fast på ett annorlunda sätt än 
via talet, exempelvis kunde personen uttrycka sina omedelbara behov genom skrik, 
nickar, vända bort eller skaka på huvudet (Brorson, Plymoth, Örmon & Bolmsjö, 2014; 
De Witt Jansen et al., 2017; Eisenmann, Schmidt, Voltz & Perrar, 2016; Koppitz, 
Bosshard, Kipfer & Imhof, 2018; Lee, Bamford, Exley & Robinson, 2015; Schmidt et 
al., 2018). Personen kunde även visa sina behov genom att vara spänd, putta bort med 
handen, blunda eller gny och gnälla för att visa medgivande, avslappning, obehag eller 
missnöje. Genom att inte öppna munnen eller att spotta ut visades ogillande om maten 
likaväl som att gapa, tugga och svälja när något smakade gott (Eisenmann et al., 2016). 
Andra sätt att interagera med omgivningen var att inte reagera på tilltal, även att reagera 
på stökig ljudmiljö i rummet genom ökad oro och därmed visa på behov av att ha det 
lugnt omkring sig (Eisenmann et al., 2016; Schmidt et al., 2018). Behovet av att vara 
nära andra och på så sätt interagera med omgivningen förmedlade personer med 
demenssjukdom genom att uppskatta närhet. Tecken kunde då vara att personen var 
avslappnad, vaken eller skrattade (Schmidt et al., 2018). 
 
Det var svårt för personer med demenssjukdom att förmedla sina behov av andlighet och 
att upprätthålla sin tro när demenssjukdomen fortskred om de inte uttalats och 
dokumenterats i förhand (Hill et al., 2017). Att observera behov av andlighet hos personer 
med demenssjukdom var svårt men vid samtal och religiösa sånger kunde personen visa 
uppskattning och gav kontakt (Schmidt et al., 2018). Närstående uttryckte att det inte var 
viktigt med religionsutövande när personen själv inte kunde upprätthålla den men tog 
hänsyn till personens vanor i livets slut såsom med religiösa föremål och sånger (Ashton et 
al., 2016; Hill et al., 2017).   

De sista veckorna i livet minskade interaktionen för personer med demenssjukdom med 
omvärlden genom att till exempel bli mindre rörlig, tröttare, varken öppnade ögon eller 
mun för att äta, resignerade i slutfasen och protesterade inte i situationer som tidigare 



16 
 

orsakat oro (Eisenmann et al., 2016). Beröring kunde till slut vara det enda sättet att få 
kontakt och ett sätt att visa omtanke och omsorg om den döende personen. Det viktiga var 
inte vilken diagnos en döende person har utan att vara människa och att bli behandlad väl i 
livets slut (Ashton et al., 2016; Davies et al., 2016; Lamahewa et al., 2017; McCleary et al., 
2018). 
 
Förmedlade behov bedömda med bedömningsinstrument 
Bedömningsinstrument, exempelvis Doloplus 2 eller Abbey pain scale som är två olika 
observationsskalor för symtomskattning kunde användas för att bedöma behov av 
lindring av något slag. Det kunde på så vis vara en möjlighet för personen med 
demenssjukdom att förmedla sina behov (Brorson et al., 2014; De Witt Jansen et al., 
2017). Dock menar Koppitz et al. (2018) att det var vanligt med beteendeförändringar 
som tecken på otillfredsställda behov, till exempel förändrat ansiktsuttryck, 
muskeltonus, gester och aggressivt beteende som inte enbart kunde tolkas via 
bedömningsinstrument. Personal upplevde det svårt att tolka smärta hos personer med 
demenssjukdom, bland annat smärtans intensitet, lokalisation och karaktär (Brorson et 
al., 2014; De Witt Jansen et al., 2017; Poole et al., 2017). Genom observation lärde sig 
personal känna igen tecken på smärta trots att de inte hade formell kunskap i användning 
av smärtbedömningsinstrument. Tillsammans med sjuksköterskans smärtskattning med 
hjälp av bedömningsinstrumentet Abbey pain scale utförde omvårdnadspersonalen 
kompletterande smärtbedömning utifrån sin kunskap om personen i den dagliga 
omvårdnaden där de lärt känna personens normala beteendemönster, humör och rutiner 
(De Witt Jansen et al., 2017).  
 
 
Lära känna och ha kunskap om personen 
För att skapa möjlighet att förmedla behov var personlig kännedom om personen med 
demenssjukdom viktig, att lära känna personen möjliggjordes individuell och god vård 
(Ashton et al., 2016; Poole et al., 2017). Att ha en relation underlättade god vård i livets 
slut (De witt Jansen et al., 2017; Lamahewa et al., 2017; McCleary et al., 2018; Poole et 
al., 2017; Schmidt et al., 2018) för att en person med demenssjukdom skulle bli 
omhändertagen med förståelse för dess behov och önskemål (Hill et al., 2017). 
 
Att skapa relation  
Kännedom om personen benämndes som intim kunskap (McCleary et al., 2018) eller 
holistisk kunskap (De Witt Jansen et al., 2017). Sådan kunskap innebar att personal hade 
kännedom om exempelvis personens rutiner, föredragen sovställning, betydelsen av 
personens ansiktsuttryck och vad som lugnar samt hur välbefinnande uppnås utan att 
personen själv kan uttrycka sig (De Witt Jansen et al., 2017; Koppitz et al., 2018; 
McCleary et al., 2018). Att sätta sig in i och ha kännedom om preferenser av mat, musik, 
dofter eller toalettvanor och hur personen ville bli vårdad för att förstå och tolka signaler 
var andra exempel på vad som var viktigt att veta för att undvika situationer som 
orsakade oro, smärta och obehag. Att skaffa sig kunskap om personen med 
demenssjukdom kunde innebära att läsa personens egen biografi eller livsberättelse som 
gav vägledning om vem personen varit och är samt hur den fortsatt ville bli bemött. 
Kunskap främjades genom daglig kontakt med personen och inhämtande av information 
genom bland annat journaler och de närstående (Brorson et al., 2014; Eisenmann et al., 
2016; Schmidt et al., 2018).  
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Särskilt viktigt med kännedom om en person var när förmågan att uttrycka sig verbalt 
var försämrad eller helt försvunnen hos personen. När relationen utvecklades mellan 
personal och personen med demenssjukdom samt närstående främjades personalens 
möjlighet att förstå och tolka personens behov och att fatta beslut i linje med vad 
personen själv hade gjort (Ashton et al., 2016; Lamahewa et al, 2017; Lee et al., 2015; 
Poole et al., 2017). Att känna personen och dess unika individualitet gjorde det lättare att 
på ett bra sätt möta personens enskilda behov och önskemål. Genom att ha kunskap om 
personens normala beteendemönster kunde personal avgöra om det skett en förändring i 
beteendet och uppmärksamma symtom och besvär som kan lindras (Brorson et al., 2014; 
De Witt Jansen et al., 2017; Koppitz et al., 2018). Att dokumentera personens 
preferenser gällande exempelvis mat och dryck och ta hänsyn till personens tidigare 
sysselsättning eller hobbies var att bevara personens individualitet (Davies et al., 2016). 
Saknas kunskap förloras identiteten och risk finns att personen definieras som sin 
diagnos (Lamahewa et al., 2017).  
 
Intim kunskap hos personalen uppskattades och värderades av personen med 
demenssjukdom och deras närstående och var särskilt viktig vid svårigheter med verbal 
kommunikation. När personalen kändes igen kunde deras närvaro upplevas som trygghet 
och tröst, personen reagerade dock olika beroende på vilken personal och relation de 
hade med dessa (Lamahewa et al. 2017, McCleary et al., 2018). Intim kunskap var ett 
resultat av lång tids arbete och relation med personen och personalen kunde ofta betrakta 
sig som en del av familjen. Kunskapen möjliggjorde tidig upptäckt av förändringar i 
beteenden såsom vid smärta, oro eller andra besvärande symtom som då kunde lindras 
(McCleary et al., 2018). 
 
Att tilltalas personligt, kanske med smeknamn och att hänsyn togs till tidigare hobbies, 
intressen och vanor uppskattades av personer med demenssjukdom (Schmidt et al., 
2018; Stewart-Archer et al., 2015). Detta krävde kännedom om personens biografi och 
gjorde att personen med demenssjukdom reagerade positivt, vände sig mot personalen, 
gav ögonkontakt och log (Schmidt et al., 2018).  
 
Personalens kompetens och kunskap  
Kunskap om livshistorien underlättade bedömningen för sjuksköterskan att möta 
individens behov och önskemål på ett uppskattat sätt, exempelvis kunde favoritmusik 
spelas och mat serveras vilket kunde lindra besvärande symtom. Erfarenhet hos 
sjuksköterskan gav kompetens i att tolka behov hos personer med demenssjukdom, de 
upplevde dock svårigheter med att tolka lokalisation av smärtan. Utveckling av 
tvärprofessionellt teamarbete gav ökad möjlighet att uppnå adekvat smärtlindring 
(Brorson et al., 2014; Koppitz et al., 2018; McCleary et al., 2018; Stewart-Archer et al., 
2015). Personen med demenssjukdom uttryckte behov av att själv inkluderas i 
samarbetet om sin egen vård och utbyta kunskap för att få kontroll (Stewart -Archer et 
al., 2015). När personal visade intresse för personens behov främjades möjligheten att 
upptäcka och möta behov av åtgärder. Kompetens och kunskap om sjukdomsförlopp 
samt om personlighet och individualitet ökade vårdkvaliteten (Schmidt et al., 2018). För 
att möta behov förväntade sig personer med demenssjukdom att vårdpersonal skulle vara 
rådgivande i medicinska frågor istället för beslutsfattare. De ansåg att vårdpersonal som 
arbetade med VILS skulle ha påbyggnads- eller specialistutbildning inom området för 
att tillförsäkra god vård. Personer med demenssjukdom och deras närstående ansåg även 
att personal skulle ha kompetens i att bedöma behov i större utsträckning än dem själva 
(Hill et al., 2017; Lee et al., 2015; Poole et al., 2017). VILS för personer med 
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demenssjukdom krävde exakta observationer av kompetent personal, dessutom krävdes 
att personalen som vårdade övriga på avdelningen var kompetenta för att inte störa den 
som vårdade den döende personen (Midtbust, Einang Alnes, Gjengedal & Lykkeslet, 
2018). För att förbättra vården för personer med demenssjukdom kunde chefer anställa 
och eller omplacera personal med goda kunskaper och färdigheter för att tillförsäkra att 
personer som inte kunde uttrycka sina behov verbalt faktiskt fick god vård. Chefers 
ansvar var också att se till att personalens behov av kunskap tillgodosågs (Lee et al., 
2015). 
 
Att förstå personens behov av symtomlindring 
För att kunna ge adekvat symtomlindring var personens uttryck för symtom såsom 
smärta, oro och andra besvär viktiga att känna till (Brorson et al., 2014; De Witt Jansen 
et al., 2017; Eisenmann et al., 2016; Hill et al., 2017; Koppitz et al., 2018; Lamahewa et 
al., 2017; Lee et al., 2015; McCleary et al, 2018; Midtbust et al., 2018; Poole et al., 
2017; Schmidt et al., 2018, Stewart-Archer et al., 2015), då avvikelser i beteendet kunde 
vara tecken på smärta, oro eller försämring i allmäntillståndet (De Witt Jansen et al., 
2017). En utmaning när verbal kommunikation försämrats var att tolka smärta och oro, 
att veta vilken typ av smärta det var och hur den upplevdes (Brorson et al., 2014; De 
Witt Jansen et al., 2017; Poole et al. 2017). För att lära känna personen efterfrågade 
personal information från närstående gällande tidigare normala beteenden, aktiviteter 
och icke verbal kommunikation (Brorson et al., 2014; De Witt Jansen et al., 2017; 
Koppitz et al., 2018; Schmidt et al., 2018). Informationen möjliggjorde observation av 
förändringar i beteendet över tid som kunde vara tecken på smärta. Intim kunskap 
underlättade möjligheten att förstå symtom och besvär hos personen med 
demenssjukdom och att ge god palliativ VILS, speciellt när döden närmade sig (Brorson 
et al., 2014; Lee et al., 2015; McCleary et al., 2018). Oro, skrik, aggressivt beteende, 
ändrat ansiktsuttryck, avskärmande rörelser eller undvikande av att använda till exempel 
en arm var exempel på beteenden som kunde vara tecken på smärta eller andra 
besvärande symtom (Brorson et al., 2014; De Witt Jansen et al., 2017; Eisenmann et al., 
2016; Lee et al., 2015; Schmidt et al., 2018). McCleary et at. (2018) menade att det 
kunde vara svårt att ge god VILS för en aggressiv person, vilket krävde erfarenhet och 
kunskap om hantering av svåra situationer. God VILS tar tid och krävde att personal 
hade utökad kunskap om demenssjukdomar och om personen samt även kompetens att 
erbjuda alternativ av medicinsk och icke medicinsk behandling (McCleary et al., 2018; 
Poole et al., 2017). 
 
Vårdmiljöns betydelse för personens möjligheter att förmedla behov av symtomlindring 
För att inhämta god kännedom om personen med demenssjukdom krävs kontinuitet i 
vårdmiljön (Koppitz et al., 2018; Lamahewa et al., 2017, Lee et al., 2015; McCleary et al., 
2018; Midtbust et al., 2018). Möjligheter att inhämta kunskap och förståelse om personen 
med demenssjukdom möjliggjordes genom kontinuitet av vårdpersonal. Förflyttning till 
exempelvis akutsjukhus där personalen inte förstod personen riskerade att personen 
minimeras till sin diagnos samt förlorade sin identitet och individualitet (Lamahewa et al., 
2017; Midtbust et al., 2018). För att tillgodose psykiskt och fysiskt välbefinnande krävdes 
att personen med demenssjukdom och personalen kände varandra och att vården gavs i den 
miljö denne kände sig bekant. Prioritering, identifiering och behandling av smärta samt 
befrämjande av välbefinnande underlättades av en känd och lugnande miljö (Hill et al., 
2017; Lamahewa et al., 2017; Lee et al., 2015). På akutsjukhus eller när personen nyligen 
flyttat in på boende var personen okänd, kunde personen då inte förmedla sig verbalt var 
personcentrerad VILS svår att tillgå. Ljud, oordning och stökig miljö kunde orsaka oro och 
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stress hos personen med demenssjukdom medan lugn och tyst miljö ansågs spegla en miljö 
med god vård och väl omhändertagande (Lee et al, 2015; Schmidt et al., 2018; Stewart-
Archer et al., 2015).   
 
Brist på kontinuitet i personalen var ett stort hot mot den palliativa vården för personer 
med demenssjukdom. Flera av den inhyrda personalen saknade kompetens och kunskap 
om palliativ- och demensvård. När bemanningspersonal hade kompetens och kunskap men 
inte intim kännedom om personen försvårades tolkning av kroppsspråk och uttryck för 
behov. Experter ansåg att kontinuitet i personalen tillförsäkrade att de som hade hand om 
VILS för personen med demenssjukdom faktiskt hade kännedom om denne (Lee et al., 
2015; Midtbust et al., 2018). Närstående ansåg att sjukhusvistelse orsakade stress hos 
personen på grund av den obekanta omgivningen och obekant personal. Personer med 
demenssjukdom förmedlade själva en önskan om att återgå till hemmet VILS och där få 
hjälp och vård (Lee et al., 2015; Poole et al., 2017).  
 
Bristande uppmärksamhet om vad personen med demenssjukdom förmedlade, rutiner och 
riktlinjer kunde orsaka att personalen inte såg till personens behov utan istället arbetade 
efter organisatoriska faktorer. Exempelvis kunde vändningar utföras för att motverka 
trycksår trots att personen hade smärta i samband med dem samt att personen behandlas 
utifrån sin diagnos istället för sina individuella behov (Ashton et al., 2016; Davies et al., 
2016; Lamahewa et al., 2017).  
 
Olika dokumentationssystem förhindrade informationsutbyte, Lamahewa et al. (2017) 
menade att viktig information som personen eller deras närstående förmedlat kunde gå 
förlorad när personen förflyttades till annan vårdmiljö. Informationen som fanns i 
systemen kunde vara inaktuell samt kunde saknas (Lamahewa et al., 2017; Midtbust et al., 
2018) och därmed fattades beslut som inte grundats i personens önskemål. Om 
förhandsdirektiv, samtal och viktiga beslut fattats på annan instans än där personen var 
kunde missuppfattningar uppstå om vilken vård som önskades av personen med 
demenssjukdom och dess närstående (Lamahewa et al., 2017). 
  
 
DISKUSSION 
Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer att en person med demenssjukdom kan förmedla sina behov på 
olika sätt, dels genom att tala om vad de vill i det direkta nuet men även vad de tror sig 
vilja och önska längre fram i livet och dels genom att dessa önskemål och behov 
dokumenteras skriftligt. Dessutom kan en person uttrycka sig genom sitt kroppsspråk 
med mimik, rörelser, ljud och ögonkontakt visa på väl- eller obehag, vad de tycker om 
med mera. Människovärdesprincipen (SFS, 2017:30), som innebär att alla har lika värde 
och utgör en etisk grund för all hälso- och sjukvård i Sverige, riskerar att rubbas om en 
person reduceras till sin diagnos för att den inte kan uttrycka sig. Kan inte personens 
individualitet framhävas kommer vården att misslyckas att tillfredsställa dennes mest 
fundamentala behov vid VILS. 
 
Kommunikation, en av dimensionerna i den palliativa vården, är essentiellt vare sig det är 
verbalt eller icke-verbalt. Ett nyckelfynd som framkom i resultatet är att personen med 
demenssjukdom kan förmedla sina behov för vården i livets slut, oavsett skede av 
demenssjukdomen. Dock menar Harrison Dening och Cooper (2016) att det krävs 
fördjupad kunskap om kommunikation hos vårdpersonal samt erfarenhet av att tolka vad 
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personer med demenssjukdom förmedlar för att möjliggöra detta. Kunskap i att ha svåra 
samtal med kognitivt friska personer är inte tillräckligt på grund av demenssjukdomens 
komplexitet (Harrison Dening & Cooper, 2016). Alla personer med demenssjukdom 
förlorar inte förmågan att förmedla sig verbalt, utan talet påverkas beroende på typ av 
demenssjukdom och var skadorna i hjärnan sitter. Resultatet visar på vikten av att i ett så 
tidigt skede av sjukdomen som möjligt ta reda på vad personen tänkt sig framöver och hur 
den önskar vårdas i livets slut samt att detta dokumenteras. Tre av dimensionerna i palliativ 
vård: kommunikation, symtomlindring och teamarbete (RCC, 2016; Strang, 2012; Widell, 
2016), visade sig i litteraturöversiktens resultat vara förbättringsområden inom 
demensvård. För att kunna symtomlindra på ett adekvat sätt behövs bland annat 
kommunikation och teamarbete. Kommunikation är därför viktigt både mellan personen, 
närstående och personal samt mellan olika vårdgivare. 
 
En av möjligheterna att förmedla sina behov för en person med demenssjukdom är att göra 
en förhandsplanering. Litteraturöversiktens resultat visar att förhandsplanering är viktigt 
för att säkerställa att personens önskningar framkommer vilket även bekräftas av Kupeli et 
al. (2016). Lee et al. menar att Advance Care Plan [ACP], som är ett redskap för att ta reda 
på vad personen vill och önskar, anses svårt att utföra. Detta på grund av ovisshet om vem 
som ansvarar för att det blir gjort och när det ska göras eftersom en människas preferenser 
kan ändras över tid (Lee et al., 2017). En form av förhandsplanering är att använda sig av 
så kallade levnadsberättelser som är vanligt förekommande i Sverige när personen med 
demenssjukdom flyttar in på särskilt boende. Levnadsberättelsen syftar till att ge en samlad 
bild av personens livshistoria, värderingar och preferenser. De flesta boenden önskar att 
denna fylls i samband med inflyttning och görs av närstående. Ofta görs den av de vuxna 
barnen tillsammans med personen själv och används av personal för att förstå och lära 
känna personen (Socialstyrelsen, 2018c). När personen flyttat in på ett boende ska 
dessutom en genomförandeplan upprättas. Denna ska helst utformas tillsammans med 
personen och syftar till att möjliggöra att all personal utför omvårdnaden efter vad 
personen tycker om, vilka rutiner den har, hur kommunikation bäst utförs och så vidare. 
Det har dock visat sig vara ovanligt att personens livsåskådning och önskningar gällande 
livets slut dokumenteras (Socialstyrelsen, 2018c), vilket samstämmer med 
litteraturöversiktens resultat. Det vill säga att dokumentation av förhandsplanering sällan 
blir gjort, bland annat på grund av personens ovilja och bristande insikt i behovet och 
nyttan med att i förväg beskriva hur man önskar få sin VILS. Att lära känna personen är av 
stor vikt enligt forskning, men erfarenhetsmässigt innehåller levnadsberättelser sällan 
information som är viktig för att ta hand om en persons nära omvårdnad och intima hygien. 
Till exempel övergrepp eller andra svåra händelser i livet som personen inte delgett sina 
närstående. Dessa händelser kan komma upp till ytan i samband med 
omvårdnadssituationer som kan vara svåra för personen att vara med om och för personal 
att hantera. 
 
Närstående framhålls ofta som en viktig källa till information om personen med 
demenssjukdom och de förväntas ta en självklar roll i att förmedla och tolka personens 
behov (Burgstaller, Mayer, Schiess & Saxer, 2018). I resultatet framkommer att detta även 
är personens önskan och förväntning men pekar dock på att det inte är självklart att 
närstående vare sig vill eller kan föra personens talan då de inte känner sig förberedda. 
Erfarenheten visar dock att närstående ofta följer med vid kontakt med sjukvård samt är 
dem som vårdpersonal vänder sig till för att ta reda på personens önskemål och 
preferenser. Närståendestöd som är en dimension av palliativ vård (RCC, 2016; Strang, 
2012; Widell, 2016) kan därför tolkas som att närstående stödjer personal i att kunna 
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förmedla behov hos personen med demenssjukdom angående deras uttryck och preferenser 
och inte bara att personal stöttar anhöriga i svåra situationer. 
 
Smärtbedömning med hjälp av bedömningsinstrument visade sig vara relativt ovanligt i 
resultatet och verkar enbart utföras av legitimerad personal. Detta är överraskande då vi i 
Sverige framhåller smärt- och symtomskattning som viktiga kvalitetsindikatorer på god 
palliativ vård vilka registreras i Svenska Palliativregistret (RCC, 2016; Socialstyrelsen, 
2013). 
 
Ytterligare ett nyckelfynd som framkom i resultatet är vikten av att lära känna personen 
som vårdas. Kännedom möjliggör att vårdaren kan tolka personens kroppsspråk mer 
korrekt om vad som ger väl- respektive illabefinnande. När personen eventuellt förlorat sin 
förmåga att uttrycka sina preferenser verbalt är det viktigt att vårdaren är lyhörd för vad de 
hör och ser samt uppvisar en vilja att göra väl vilket kräver kunskap, förståelse och 
tålamod (Nguyen, De Witt Jansen, Hughes, Rasmussen, & Weckmann, 2015). Resultatet 
visar även att kännedom om personen behöver kombineras med kunskap om 
demenssjukdomar och palliativ vård för att välbefinnande i livets slut ska uppnås. Det är 
svårt för en vårdare utan intim kunskap om personen att tolka behov och kunna verka för 
en trygg miljö och symtomlindra på ett för personen adekvat sätt (Lee et al., 2017) vilket 
även kan orsaka ökat lidande och vårdskador. Dock menar Van der Steen et al. (2017), att 
det i slutskedet är viktigare med personcentrerad vård, ett holistiskt seende och att ge 
välbefinnande än den rent medicinska vården. Detta stämmer väl överens med den 
palliativa värdegrunden och dess ledord: vårdaren behöver ge personen med 
demenssjukdom närhet genom att vårda hela människan med empati och kunskap. Van der 
Steen et al. framhåller även att utbildad personal är viktigt men inte mer vid VILS än i den 
övriga demensvården (van der Steen et al., 2017) vilket kan tolkas som att det är i livets 
slut som den intima kunskapen om personen är som mest viktig och avgörande. 
 
Enligt Socialstyrelsen (2018c) vårdas personer med demenssjukdom främst av 
vårdbiträden och undersköterskor som ofta har en kort teoretisk utbildning. Svenska 
grundutbildningar, oavsett om det är på gymnasie- eller högskolenivå, genererar idag inte 
tillräckliga kunskaper om demensvård vilket ställer krav på externa 
påbyggnadsutbildningar inom området för att möta behovet. Kunskap är en färskvara och 
för att säkerställa kvalitet och kompetens hos personal krävs kontinuerliga satsningar på 
utbildning och att de efter utbildning ges möjlighet att använda sin kunskap på ett adekvat 
sätt genom nya och eller relevanta arbetsuppgifter (Socialstyrelsen, 2018c). Lee et al. 
(2017) menar att det är viktigt att behålla erfaren personal och att dessa får underhålla sina 
kunskaper för att på bästa sätt erbjuda god VILS för personen med demenssjukdom. Vidare 
har experter uttalat sig om att personen med demenssjukdom bara existerar, den lever inte 
utan kombination av rätt medicinering och kvalificerad personal (van der Steen et al., 
2017) vilket framhäver personalens viktiga roll i att bemöta personens behov och se 
individen bakom sjukdomen. 
 
Verreault et al. (2018) menar att utbildning av personal som arbetar med VILS för personer 
med demenssjukdom ger ökat välbefinnande hos personen och att närstående är mer nöjda 
och trygga med vården. Detta genom att särskilt utsedda sjuksköterskor med utökad 
kunskap inom palliativ vård bland annat kan stötta övrig personal i utförande av 
symtomskattning, munvård och samtal mellan exempelvis närstående och personal 
(Verreault et al., 2018), vilket talar för behovet av specialistsjuksköterskor inom palliativ 
vård. Personen med demenssjukdom förtjänar att tas om hand av hängiven personal som 
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vill se till individualitet och skapa förutsättningar till välbefinnande. Denna personal bör 
försöka bibehållas genom att ge utbildning och att de bör få arbeta med personen i dennes 
sista tid för att skapa lugn och frid (Kupeli et al., 2016; van der Steen et al., 2017). Teamet 
framkommer som en framgångsfaktor då olika professioner kan bidra med olika syn och 
kunskap vilket även bekräftas av annan forskning (Harrison Dening & Cooper, 2016; 
Kupeli et al., 2016; Lee et al., 2017; Mariani, Vernooij-Dassen, Koopmans, Engels & 
Chattat, 2017). 
 
Resultatet visar även på vikten av en bekant miljö och välkända ansikten för att främja 
välbefinnandet hos personen med demenssjukdom. För att främja känslan av ett hem kan 
denna inredas med personliga och familjära saker samt att lugn och ro bör råda i livets slut 
(van der Steen et al., 2017). Förflyttning till annat boende eller vårdkontext kan orsaka 
onödigt lidande och oro vilket kan leda till överbehandling och feltolkning av behov vilket 
bekräftas av Lee et al. (2017). Ibland kan sjukhusinläggning vara nödvändig i händelse av 
exempelvis frakturer men då skall personen helst återgå så snart det är möjligt till sitt 
ordinarie boende (Lee et al., 2017). Personer med demenssjukdomar är inte alltid är 
välkomna att vårdas på akutsjukhusen eller inom den palliativa specialiserade vården. På 
hospice menar van der Steen et al. (2017) att det beror på att personen “stör den perfekta 
miljön” genom vandrande, oro och skrik och därför inte passar att vara där. Det skulle även 
kunna bero på att personalen inte kan hantera och bemöta situationer som uppkommer med 
personen med demenssjukdom på ett optimalt sätt. De har troligen inte intim kunskap om 
personen eller demensvård. Personalen är därmed illa rustade till att tolka och möta behov 
hos en person med demenssjukdom och kan därför misslyckas med att skapa välbefinnande 
och lugn hos denne vilket ökar oro och gör att personen är ännu mindre välkommen (van 
der Steen et al., 2017). Miljön anses även viktig för att underlätta kommunikation med 
personen för att dennes behov ska framkomma och då helst en lugn och stimuli-fattig miljö 
(Mariani, Vernooij-Dassen, Koopmans, Engels & Chattat, 2017). Van der Steen et al. 
framhåller att döendet är en naturlig del av livet och att personer som är döende, oavsett 
diagnos, inte ska förflyttas, utan erfaren personal som kan skapa trygghet och ge varm 
omvårdnad ska ta hand om personen i livets slut (van der Steen et al., 2017). Därför vore 
hospice-miljön egentligen optimal för en person med demenssjukdom, lugn och ofta rik på 
rogivande sinnesintryck vilket hade kunnat främja personens lugn och möjlighet till att 
kommunicera sina behov bara det finns lyhörd personal. Organisationen där personen bor 
och vårdas bör därför tillhandahålla tillräckligt med personella resurser och utbildning för 
befintlig personal för att tillgodose behoven. Den bör även utformas så att omgivningen 
upplevs hemlik, varm och trygg samt inspireras av vården på hospice. 
 
Litteraturöversiktens teoretiska utgångspunkt, palliativ vård har god evidens för att den 
ökar livskvaliteten för personer med palliativa vårdbehov. Kvalitativ och kvantitativ 
forskning i bland annat i litteraturöversiktens resultat funnit bevis för att personer med 
demenssjukdom får en sämre palliativ vård än dem som inte har sjukdomen. Personer med 
demenssjukdom deltar sällan i forskning jämfört med personer utan demenssjukdom och 
vilka vårdbehov i palliativ vård i livets slut de har är svårt att veta beroende på de 
begränsningar som sjukdomen medför. Det stigma och de etiska svårigheter som finns 
omkring personer med demenssjukdom försvårar forskningen och skapandet av 
evidensbaserad palliativ vård för diagnosgruppen. 
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Metoddiskussion 
Valet av integrativ litteraturöversikt ger möjlighet att syntetisera resultat från flera 
studier vilket enligt Polit och Beck (2017) ger tyngd åt resultatet. Den integrativa 
litteraturöversikten ger en möjlighet att sammanställa resultat från studier av olika 
metodologier vilket ger en stor överblick av forskningsfrågan (Whittemore & Knafl, 
2005). Empirisk design hade kunnat väljas med exempelvis individuella intervjuer med 
eller observationer av personer med demenssjukdom. Detta hade dock varit svårt att 
genomföra på grund av vald population samt tidsaspekt. Det hade tagit för lång tid att 
genomföra avseende på godkännande från etiskt råd, identifiering och godkännande av 
frivilliga verksamheter och informanter med mera. Resultaten hade dessutom inte varit 
lika generaliserbara då studien hade utförts med nationell begränsning och få 
informanter på grund av tidsramen för det självständiga arbetet. 
 
Kontakt togs med bibliotekarier för bästa möjliga sökstrategi vilket bland annat 
tydliggjorde databassökningar. Litteraturöversiktens sökningar efter artiklar hade kunnat 
göras med fler sökord enligt rekommendation av Polit och Beck (2017), för exempelvis 
delaktighet. Genom att använda vedertagna MeSH-termer och deras synonymer i 
Thesaurus och Cinahl Headings ansågs söktermerna kunna fånga relevant forskning. 
Trots det fanns få eller inga träffar som kombinerade samtliga sökord vilket skulle 
kunna bero på att det är ovanligt med forskning på delaktighet för personer med 
demenssjukdom i livets slut eller ens på bara delaktighet för personer med 
demenssjukdom. Polit och Beck (2017) menar att avgränsningar i sökningen kan göras 
för att minska antalet träffar men bör undvikas initialt. Alla sökningar gjordes i de olika 
databaserna som fritextsökning vilket genererade många träffar. Alla träffar var dock 
inte relevanta men vidare avgränsningar undveks för att inte missa latenta och viktiga 
resultat som inte redovisades i artiklarnas abstract. Detta innebar att många artiklar fick 
läsas i sin helhet och de som inte svarade mot syftet exkluderades. 
 
Integrativ litteraturöversikt som analysmodell upplevdes svår. Bland annat för att 
studierna i litteraturöversikten har olika metodologier och därmed redovisas resultaten 
på olika sätt som kan påverka resultatets generaliserbarhet framförallt om analytikerna 
är novisa. Även för att kvalitetsgranskning av artiklarna var svår att utföra i detalj utifrån 
de redskap och mallar som fanns.  
 
Samtliga inkluderade studier var godkända av en etisk kommitté och en del beskrev att de 
inhämtat skriftligt medgivande från informanterna. Några av studierna som inkluderats i 
litteraturöversikten var till viss del utförd på personer med demenssjukdom. Forskarna har 
i flera av dessa försökt att tillförsäkra och se till informanternas välmående under pågående 
studie. Detta visade sig bland annat genom att de avbröt intervjuer och observationer vid 
tecken på oro eller obehag hos personen med demenssjukdom och närstående. Codex 
(2019) samt Polit och Beck (2017) beskriver att när forskning sker på människor finns 
kravet att den skall ske utifrån stor respekt för personens självbestämmande och integritet 
samt genomföras med personens samtycke. Forskning ska utföras på sådant sätt att 
informanterna inte kommer till skada eller utsätts för onödiga risker, vare sig fysiskt, 
psykiskt, socialt eller finansiellt. När samtycke inte kan inhämtas får enligt de flesta etiska 
riktlinjer ändå forskning göras om den förväntas ha direkt nytta för personen eller någon 
som lider av liknande sjukdom och medför obetydlig risk för skada eller obehag för 
forskningspersonen. Etikprövning görs då, men forskning får ändå inte utföras om 
informanten ger uttryck för att inte vilja delta eller om ställföreträdare eller närstående 
motsätter sig forskningsdeltagande (Codex, 2019; Polit & Beck, 2017). I Sverige finns en 
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paragraf som anger att samråd skall göras med personens närmast anhöriga vilket kan vara 
svårt i akuta skeden (Codex, 2019). Informanten ska delta på frivillig basis och personen 
ska förstå vad forskningen går ut på och att de när som helst kan dra sig ur. Det är även 
viktigt att informanten känner sig bekväm med att delta. Vid forskning på utsatta grupper 
som exempelvis personer med kognitiv svikt ska samtycke inhämtas från juridisk 
företrädare och helst även från personen själv (Polit & Beck, 2017). Att forska på personer 
med demenssjukdom kan därför ifrågasättas eftersom personer som observerats inte haft 
möjlighet att vare sig förstå syftet eller ens är medvetna om att de blivit iakttagna. Flera av 
resultatets inkluderade studier som hade personer med demenssjukdom som informanter 
hade bland annat kriteriet MMSE >20 vilket enligt Monroe och Carter (2012) inte är ett 
specifikt tecken på demenssjukdom utan på kognitiv svikt vilket kan förekomma vid andra 
tillstånd som exempelvis infektion, låg utbildningsnivå och /eller språkliga brister. MMSE 
- Mini Mental State Examination, är ett instrument för att mäta kognitiv svikt, ett mått på 
minnesfunktion (Monroe & Carter, 2012; Socialstyrelsen, 2018a) genom att bland annat 
ställa frågor om tid och rum, be personen rita av en figur samt återupprepa ord och 
meningar (Viitanen & Wahlund, 2007).  Genom att använda sig av informanter med >20 
på MMSE har forskarna kunnat förvissat sig om att ovanstående etiska ställningstaganden 
efterföljts då personen själv troligen fortfarande anses kunnat tala för sig och frivilligt 
medverka. 
 
Larsson (2005) tar upp att förförståelse av fakta alltid är beroende på granskarens 
perspektiv och kan ändras över tid beroende på erfarenhet och ny kunskap. Författarna till 
litteraturöversikten har försökt hålla sig så objektiva i sin redovisning av resultaten som 
möjligt men kan ha påverkat resultatet. Förförståelsen som fanns hos författarna till denna 
litteraturöversikt kan gällande vård av personer med demenssjukdom i livets slut 
omedvetet ha påverkat tolkning av bland annat hur de studier som lästes i sin helhet 
svarade mot syftet. Även kategorierna som framkom kan ha påverkats av förförståelse, 
andra kategorier skulle kunna framkomma beroende på annan författares erfarenhet och 
kunskap om ämnet. Resultatet kan även ha påverkats av förförståelse som uppstod i 
samband med inläsning av ämnet och att bakgrunden skrevs. 
 
En styrka med litteraturöversikten är att den belyser det personliga perspektivet för 
personen med demenssjukdom. En annan styrka är att litteraturöversikten gjorts utifrån 
forskning som är publicerad inom de senaste fem åren och att resultaten bygger på olika 
sorters studier. Generaliserbarheten ökar då det finns en geografisk bredd i studierna och 
att informanterna är både person med demenssjukdom, närstående och personal samt 
kommer från olika vårdkontext. Studiernas resultat styrker varandra utan motsägelser. 
En svaghet med studien är att samtliga artiklar är skrivna på engelska vilket kan 
innebära eventuell översättningsbias då författarna till litteraturöversikten inte har 
engelska som modersmål. Detta skulle även kunna gälla artiklarna då troligtvis inte alla 
forskare har engelska som modersmål. Detta tros dock inte ha påverkat resultatet då 
författarna till litteraturöversikten har läst samtliga artiklar flera gånger och har uppfattat 
deras innehåll på liknande sätt. 
 
 
Slutsats 
Huvudfynden i litteraturöversikten visar att personer med demenssjukdom kan förmedla 
sina behov i livets slut. Att ha kännedom om personen är av stor vikt för att ge god 
palliativ VILS och att personal förutom kännedom om personen bör ha god kunskap om 
palliativ vård och demensvård för att kunna tolka behoven. Personal kan möta personer 
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med demenssjukdom i olika vårdkontext, många har kompetens och kunskap om 
demensvård men det finns även personal som har liten kunskap och erfarenhet av 
kommunikation och vård av en person med demenssjukdom. 
 
För personen med demenssjukdom är vården där kompetensen om dem är som störst 
viktig, men även kostnadseffektiv utifrån ett samhällsperspektiv, då bland annat 
minskade antal vårddagar samt minskad återinskrivning inom 30 dagar. Även 
transportkostnader och att vårdskador av olika grad kan förhindras genom att de får den 
vård de behöver där de bor. 
 
För att möta vårdbehov av personer med demenssjukdom, som ständigt ökar, och för att 
utveckla kunskap om kommunikation med dessa krävs ytterligare forskning, särskilt när 
det gäller delaktighet i sin egen palliativa VILS. En forskningsfråga som uppkommit är 
hur förbättring av kommunikationen mellan olika vårdenheter kan göras. I de fall där 
personen behöver akutsjukvård är överföring av kunskap om personens individuella 
funktion och behov viktig. Exempelvis kan forskning på överföring av personens 
aktuella vård- och genomförandeplaner mellan vårdgivare göras för att öka förståelse 
och kvalitet på den personcentrerade vården som ges till personer med demenssjukdom. 
Vidare forskning angående delaktighet för personer med demenssjukdom är en viktig 
fråga att beforska oavsett skede av demenssjukdom.  
 
Slutligen behöver vårdpersonal som vårdar personer med demenssjukdom förhålla sig 
till palliativ värdegrund och ledord. Detta innebär att vårda med kunskap och empati 
samt vara närvarande för att kunna skapa trygghet för personen (RCC, 2016), särskilt i 
livets slut när det enda som finns kvar är ett behov av en bekant miljö och van personal. 
 

Klinisk tillämpbarhet 
Kunskap som framkom i litteraturöversikten och som kan användas kliniskt av 
specialistsjuksköterskan är att personer med demenssjukdom bör vårdas där 
kompetensen om personen, deras sjukdom och vård är som störst, det vill säga där de 
bor. Även att det tidigt i kontakten med en person med demenssjukdom skall 
genomföras en förhandsplanering för att öka möjligheten att personen får en så 
personcentrerad vård som möjligt. Vårdpersonal som arbetar med utredningar av 
demenssjukdomar kan i samband med diagnostisering uppmuntra personen att samtala 
om preferenser, behov och existentiella frågor med sina närstående. Detta för att öka 
närståendes möjlighet att förmedla personens behov vid VILS. Kunskap som 
framkommit kan genom kollegialt stöd av specialistsjuksköterskan i palliativ vård ges 
till andra sjuksköterskor och övriga professioner för att öka vårdkvaliteten för personer 
med demenssjukdom. 
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Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Antal inkluderade 
artiklar 

CINAHL 
2019 01 18 
C1 

Palliative care, 
Begränsningar: English Language, Peer Reviewed, Human, Abstract 
Available, Research Article, 20140101 - 20190118 

3 687 
   

CINAHL 
2019 01 18 
C2 

Terminal care OR End-of-life care, 
Begränsningar: English Language, Peer Reviewed, Human, Abstract 
Available, Research Article, 20140101 - 20190118 

1 896 
   

CINAHL 
2019 01 18 
C3 

Dementia, 
Begränsningar: English, Peer Reviewed, Human, Abstract Available, 
Research Article, 20140101 - 20190118 

5 810 
   

CINAHL 
2019 01 18 
C4 

Consumer participation OR Patient participation, 
Begränsningar: English Language, Peer Reviewed, Human, Abstract 
Available, Research Article, 20140101 - 20190118 

1 849 
   

CINAHL 
2019 01 18 
C5 

C1 AND C2 AND C3 AND C4 0 
   

CINAHL 
2019 01 18 
C6 

C1 AND C2 AND C3 55 35 18 4 

CINAHL 
2019 01 18 
C7 

C3 AND C4 33 27 1 0 

CINAHL 
2019 03 04 
C8 

C1 AND C2 AND C3 
Begränsningar: 
20190101 - 20190304 

0 
   

PsycINFO 
2019 01 18 
PI1 

Palliative care 
Begränsningar: 
English, Peer Reviewed, 20140101 - 20190118 

4 395 
  

  



II 
 

PsycINFO 
2019 01 18 
PI2 

Terminal care OR Terminally ill patients OR End-of- life care 
Begränsningar: 
English, Peer Reviewed, 20140101 - 20190118 

5 215 
   

PsycINFO 
2019 01 18 
PI3 

PI1 AND PI2 1 580 
   

PsycINFO 
2019 01 18 
PI4 

Dementia 
Begränsningar: 
English, Peer Reviewed, 20140101 - 20190118 

17 316 
   

PsycINFO 
2019 01 18 
PI5 

Client participation OR patient participation 
Begränsningar: 
English, Peer Reviewed, 20140101 - 20190118 

1 346 
   

PsycINFO 
2019 01 18 
PI6 

PI3 AND PI4 AND PI5 1 1 1 0 

PsycINFO 
2019 01 18 
PI7 

PI3 AND PI4 124 64 28  10 

PsycINFO 
2019 01 18 
PI8 

PI4 AND PI5 22 13 4 0 

PsycINFO 
2019 03 04 
PI9 

PI3 AND PI4 
Begränsningar: 
20190101 - 20190304 

1 1 0 0 

PubMed 
2019 01 21 
PM1 

Palliative care 
Begränsningar: 
English, Humans, Abstract, 20140101 - 20190121 

12 201 
   

PubMed 
2019 01 21 
PM2 

Terminal care OR End-of-life care 
Begränsningar: 
English, Humans, Abstract, 20140101 - 20190121 

11 339 
   

PubMed 
2019 01 21 

PM1 AND PM2 4 715 
   



III 
 

PM3 

PubMed 
2019 01 21 
PM4 

Dementia 
Begränsningar: 
English, Humans, Abstract, 20140101 - 20190121 

32 481 
   

PubMed 
2019 01 21 
PM5 

Patient participation 
Begränsningar: 
English, Humans, Abstract, 20140101 - 20190121 

10 346 
   

PubMed 
2019 01 21 
PM6 

PM3 AND PM4 AND PM5 6 2  2 0 

PubMed 
2019 01 21 
PM7 

PM3 AND PM4 264 99 41 9 

PubMed 
2019 03 04 
PM8 

PM3 AND PM4 
Begränsningar: 
20190101 - 20190304 

0 0 0 0 
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241 95 23 
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Artikelmatris                                                      Bilaga B. 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare (bortfall) Resultat Kvalitet/Typ 

Ashton, Roe, Jack & 
McClelland  
2016 
England 

End of life care: 
The experiences of 
advance care 
planning amongst 
family caregivers 
of people with 
advanced 
dementia - A 
qualitative study. 

Att undersöka 
närståendes 
erfarenheter av 
Advance Care 
Planning - ACP för 
personer med 
demens  

En beskrivande 
kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer med 
närstående till personer 
med avancerad demens 
på en specialiserad 
enhet för demens. 
Innehållsanalys gjordes 
av resultaten.  

N=12 
(6) 
Närstående (4 partners, 4 
barn, 2 syskonbarn, 1 
barnbarn, och 1 syskon) 
i åldrarna 35-82 år 

ACP ansågs bra och 
erbjöd en möjlighet att 
förmedla personen med 
demens önskemål och 
delaktighet.  
Viktigt att bevara 
personen bakom 
sjukdomen. 
Tillförsäkrar att personens 
värden och behov 
framkommer.   

I/K 
 
Bedömd utifrån 

protokoll av 
Willman et al. 

(2011). 

Brorson, Plymoth, 
Örmon & Bolmsjö 
2014 
Sverige 

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

Att beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenhet av 
smärtlindring för 
personer med 
demens i livets slut 

Deskriptiv kvalitativ 
studie: 7 stycken 
semistrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor.  
Inspirerad av Burnards 
innehållsanalys. 

N=7 
Kvinnliga sjuksköterskor 
på sjukhusavdelning 
varav 2 hade 
specialistutbildade i 
geriatrik respektive 
psykiatri.  
Deltagarna hade 1-25 års 
erfarenhet som 
sjuksköterska, och 1-23 
års erfarenhet av att 
arbeta med personer med 
demens. Ingen hade 
utbildning i palliativ 
vård eller smärtlindring. 

I resultatet framkommer 
svårigheter i att tolka 
smärta och behov av 
smärtlindring hos personer 
med demens. Vikten av att 
ha en vårdrelation och 
kunskap om personen med 
demens samt att observera 
förändringar i beteenden 
vilket underlättar tolkning 
om personens preferenser, 
behov och önskemål.  
Närstående är en källa till 
information om personens 
preferenser och önskemål 
samt underlättar tolkning 
av beteendeförändring.  

I/K 
 
Bedömd utifrån 

protokoll av 
Willman et al. 

(2011)  



V 
 

Davies, Rait, Maio & 
Iliffe  
2017 
England  

Family caregivers’ 
conceptualisation 
of quality end-of-
life care for people 
with dementia: A 
qualitative study 

Att undersöka 
närståendes syn på 
kvalitet i vård i livets 
slut för personer med 
demens  

Kvalitativ studie. 
45 djupintervjuer med 
tematisk analys av 
multiprofessionellt 
team. 

N=47 
Närstående (20 partners, 
26 vuxna barn, 1 vän till 
familjen) till personer 
med demens som 
antingen blivit nyligen 
diagnostiserad, togs om 
hand eller avlidit.  

Viktigt att lära känna och 
bevara personen, inte bara 
se demenssjukdomen. 
Bevara intressen och 
hobbys.  

I/K 
 

Bedömd enligt 
protokoll av 

Willman et al. 
(2011) 

De Witt Jansen, 
Brazil, 
Passmore, Buchanan, 
Maxwell, 
McIlfatrick,… 
Parsons  
2017 
Nord Irland/ UK 

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

Att undersöka 
vårdpersonals 
perspektiv och 
erfarenhet av 
smärtbedömning och 
hantering för 
personer med 
demens i livets slut 
på hospice, i 
akutvård och 
vårdhem  

Semi-strukturerade 
intervjuer med 
tematisk analys av 
inspelat och 
transkriberat material. 

N=14 
Vårdpersonal, varav 13 
kvinnor.  
1-27 års erfarenhet av att 
arbeta med vård (medel 
15,4 år). 
Informanter från 
vårdhem 9, 
akutavdelning 2, 
Hospice 3. 

Identifiera smärta: 
Kunskap om individen 
vilket främjades av daglig 
kontakt. Avvikande 
beteende kan tyda på 
smärta. Helhetskunskap 
främjar urskiljande av 
smärta från andra symtom 
som ex. hunger. 
Kunskap och utbildning 
behövs samt teamarbete. 
Närstående är en källa till 
information om personen 
med demens preferenser 
och tolkning av behov.  

I/K 
 
Bedömd utifrån 

protokoll av 
Willman et al. 

(2011)  

Eisenmann, Schmidt, 
Voltz & Perrar 
2016 
Tyskland 

Expression and 
perception of 
needs in severe 
dementia 

Fallstudie som 
observerade och 
analyserade behov 
och uttryck hos en 
person med långt 
gången demens i 
livets slut på ett 
vårdhem 

Observationer utfördes 
vid olika vårdmoment 
3-5 ggr/dag under 1 
veckas tid.  
2 forskare deltog vid 
vissa moment som 
exempelvis matning av 
personen, de skrev ned 
sina observationer 
detaljerat samt sina 
egna upplevelser och 
reflektioner. 
Semistrukturerade 

1 person med demens, 
6 st. kvinnlig 
vårdpersonal som arbetat 
med personen med 
demens 

Personen kunde förmedla 
sina behov genom 
kroppsspråk, ljud och 
enstaka ord. 
Kunskap om tidigare 
preferenser och beteenden 
underlättade personalens 
tolkning och 
tillfredsställande av 
personens behov och 
önskningar. 

I/ Fallstudie: 
observation 

kombinerat med 
kvalitativ. 

 
Bedömd enligt 

protokoll av von 
Elm et al. (2008). 



VI 
 

intervjuer med 
vårdpersonal 
genomfördes efter 
personens död. 
Grounded Therory 
tillämpades vid analys 
av insamlat material. 
Identifierade koder och 
kategorier togs ut och 
jämfördes av 2 forskare 
vilket senare 
diskuterades av 
samtliga forskare. 

Tog tid för personen att 
känna sig trygg med 
personal. 
Förändringar i beteende 
visade på när livets slut 
närmade sig exempelvis 
genom trötthet och 
minskad aptit. 

Harrison 
Dening, King, Jones, 
Vickestaff & 
Sampson 
2016 
England 

Advance care 
planning in 
dementia: Do 
family carers 
know the 
treatment 
preferences of 
people with early 
dementia? 

För att öka 
förståelsen av 
önskemål av vård 
och behandling vid 
tre olika scenarier av 
sjukdom och parens 
överensstämmelse av 
svar.  

Tvärsnittsstudie med 
intervjuer av par om en 
person med demens 
och en närstående 
person. Intervjuer hölls 
på av informanterna 
vald lokal. 

N=120 
(38) 
60 par med personen 
med demens samt 
dennes närstående: 
60 personer med 
demens, MMSE >20 
varav 26 män och 34 
kvinnor och 60 
närstående varav 19 män 
och 41 kvinnor (35 
partners, 18 vuxna barn 
och 7 andra)  

Personer med demens 
önskar behandling här och 
nu men är mer osäkra 
gällande hypotetiska 
scenarion i framtiden.  
Närstående har lättare för 
att ta beslut här och nu 
som överensstämmer med 
personen med demens 
önskan och vilja. 
Resultaten visar på 
svårigheter att ta beslut i 
förväg och att personen 
förlitar sig på att 
närstående kan ta beslut 
stämmer inte alltid heller. 

II/ 
Tvärsnittsstudie. 

 
Bedömd utifrån 
protokoll av von 
Elm et al. (2008).  

Hill, Mason, Poole, 
Vale & Robinson 
2017 
UK 

What is important 
at the end of life 
for people with 
dementia? The 
views of people 
with dementia and 
their carers 

Syftet var att 
identifiera de 
viktigaste aspekterna 
på Vård i Livets Slut 
för personer med 
demens och deras 
närstående. 

Q-metodologi: 
kombinerad kvalitativ 
och kvantitativ 
teknologi.   

N=57 
varav 14 personer med 
tidigt stadie av demens, 
MMSE >20, 21 
nuvarande närstående 
och 22 före detta 
närstående. 

Personen: 
Respekt och hänsyn. 
Önskar att familj tar beslut 
och förmedlar behov, inte 
personal. 
Bevara människovärdet. 

II/Q-metod 
 

Mixad metod. 
 

Bedömd som 
minst medelgod 

efter att 



VII 
 

Närstående var partners, 
barn och andra. 

Närstående: Viktigt att 
veta om önskemål för att 
kunna planera.  
Bekant miljö, 
känna personen 
underlättar igenkännande 
av symtom och behov. 
Familjen ska vara nära. 

forskarnas 
redovisning av 

metod, urval och 
etiskt 

godkännande tas 
upp. 

Koppitz, Bosshard, 
Kipfer & Imhof 
2016 
Schweiz 

Decision-making 
in caring for 
people with 
dementia at the 
end of life in 
nursing homes 

Syftet med studien 
var att undersöka hur 
beslut tas om 
symtomhantering för 
personer med 
demens i livets slut 

Del av en större 
tvådelad studie (The 
Pallhome Study). I 
denna del av studien 
gjordes semi-
strukturerade intervjuer 
med personal som 
ansvarar för 
observation av symtom 
och smärthantering.  

N=32 
vårdpersonal (18 
sjuksköterskor och 14 
omvårdnadspersonal), på 
4 boenden i Schweiz.  
29 av dem var kvinnor 
och hade mellan 4-26 års 
vårderfarenhet. 

Kännedom om personen 
underlättade tidig upptäckt 
av förändringar som kan 
tyda på otillfredsställda 
behov. 
Kunskap och erfarenhet 
påverkade hur 
observationer gjordes.  
Kunskap om hur personen 
uttrycker sig är centralt.  
Teamet och närstående är 
viktiga resurser.  

II/K 
 

Bedömd enligt 
protokoll av 

Willman et al. 
(2011) 

Lamahewa, Mathew, 
Iliffe, Wilcock, 
Manthorpe, Sampson 
& Davies  
2018 
England 

A qualitative study 
exploring the 
difficulties 
influencing 
decision making at 
the end of life for 
people with 
dementia 

Att undersöka 
svårigheter i 
beslutsfattande av 
professionella och 
närstående till 
personer med 
demens i livets slut  

Kvalitativ metod: 3 
stycken 
semistrukturerade 
intervjuer med 
närstående samt 2 
fokusgrupper med 
närstående (1 grupp 
med nuvarande och 1 
grupp med före detta 
vårdare) samt 4 
fokusgrupper med 
professionella. 
Tematisk analys. 

N= 34, varav: 10 
närstående (före detta 
och nuvarande vårdare) 
och 24 
professionell personal 
som arbetade med 
personer med demens i 
livets slut (palliativ-
sjuksköterskor och 
läkare, geriatriker, 
talpedagoger, 
sjukhussjuksköterskor, 
vårdpersonal och 
farmaceuter samt 
experter inom demens 
och palliativ vård). 

Kunskap om personen är 
viktig för att rätt beslut 
kan fattas, okunskap 
riskerar att reducera 
personen till sin diagnos. 
Miljöbyte bör undvikas 
pga. risk för brist i 
informationsöverföring. 
Närstående var inte alltid 
bekväma med att ta beslut. 
ACP - Advance Care 
Planning kan underlätta 
rätt beslut och ska äga rum 
när personen “mår bra”.  

II/K 
 

Bedömd enligt 
protokoll av 

Willman et al. 
(2011) 
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Lee, Bamford, Exley 
& Robinson 
2015 
England 

Expert views on 
the factors 
enabling good end 
of life care for 
people with 
dementia: a 
qualitative study 

Att avgöra 
experternas syn på 
vad som påverkar 
god vård i livets slut 
för personer med 
demens. 

Del av ett 5-årigt 
program som syftade 
till att stötta 
professionella i 
England att erbjuda 
god vård i livets slut 
till personer med 
demens. 
Semi-strukturerade 
kvalitativa intervjuer, 
personliga möten 
alternativt 
telefonintervju. 
Transkribering och 
tematisk analys. 

N=30  
Olika typer av nationella 
experter (kliniker och 
akademiker) inom 
demens och / eller 
palliativ vård i England 

Viktigt att känna personen 
med demens, förstå 
personens icke-verbala 
kommunikation, lyssna på 
och respektera närstående 
och främja personligt och 
fysiskt välbefinnande samt 
vårda personen där 
personalen känner hen. 
Inte skicka personen till 
sjukhus i onödan. 
Använda sig av 
närståendes kunskap.  
Kontinuitet är viktigt. 

I/K 
 
Bedömd utifrån 

protokoll av 
Willman et al. 

(2011)  

McCleary, 
Thompson, 
Venturato, Wickson-
Griffiths, Hunter, 
Sussman & 
Kaasalainen  
2018 
Kanada 

Meaningful 
connections in 
dementia end of 
life care in long 
term care homes 

Att beskriva 
närstående och 
personals 
erfarenheter av livets 
slut och vård i livets 
slut för personer med 
demens på vårdhem. 

Deskriptiv, kvalitativ 
studie vid 4 vårdhem.  
18 fokusgrupper (enligt 
abstract men 17 
redovisas i text) varav 
4 st. genomfördes med 
närstående och 13 med 
professionen. 
Tematisk analys. 

N=96 
varav 19 anhöriga (14 
barn, 2 partners, 1 
syskon, 2 andra) till 
personer med demens 
som bott mellan 1-13 år 
på boende samt 77 
personal (bl.a. 
vårdpersonal, 
sjuksköterskor, 
undersköterskor m.fl. 
enhetschef och 
kökspersonal), varav 69 
kvinnor.  
All personal hade 1-38 
års erfarenhet av arbete 
med personer med 
demens varav 61% med 
någon form av 
utbildning i palliativ 
vård. 

Att känna personen var 
viktigt ansåg både 
personal och närstående. 
Relation över lång tid 
främjar möjlighet att ge 
god vård och känna igen 
tecken på smärta och 
andra symtom. 
Tid samt kontinuitet i 
personal är viktigt för att 
utveckla relation och 
“intim kunskap” om 
personen.  

I/K  
 

Bedömd enligt 
protokoll av 

Willman et al. 
(2011).  



IX 
 

Midtbust, Einang 
Alnes, Gjengedal& 
Lykkeslet  
2018 
Norge 

Perceived barriers 
and facilitators in 
providing 
palliative care for 
people with severe 
dementia: the 
healthcare 
professionals’ 
experiences 

Att undersöka hälso- 
och 
sjukvårdspersonals 
erfarenheter av 
potentiella hinder 
och förutsättningar i 
att ge palliativ vård 
till personer med 
svår demens på 
vårdhem  

Deskriptiv kvalitativ 
studie.  
Djupintervjuer med 20 
personer och 4 
fokusgrupper med 16 
av dessa personer. 
Intervjuerna spelades 
in och transkriberades. 
Analys inspirerad av 
tematisk textanalys.  

N=20 (intervjuer) och 
N= 16 (i fokusgrupper) 
varav 10 st. legitimerade 
sjuksköterskor och 6 st. 
omvårdnadspersonal 
från 4 st. vårdhem i 
mellersta Norge varav 2 
st. i mellanstor stad och 
2 i en mindre ort. 
Alla var kvinnor och 
hade 3-37 års erfarenhet 
av att arbeta med 
personer med demens. 

Brist på tid och kontinuitet 
försämrar möjlighet att ha 
kunskap om individen. 
Förflyttning av personen 
till en annan avdelning 
eller vårdgivare ökade 
risken för att viktig 
information om personen 
går förlorad.  
Kunskap om personen är 
viktigt oavsett 
personalgrupp.  

I/K 
 

Bedömd enligt 
protokoll av  

Willman et al. 
(2011). 

Poole, Bamford, 
McLellan, Lee, 
Exley, Hughes, … 
Robinson 2018 
England 

End-of life care: A 
qualitative study 
comparing the 
views of people 
with dementia and 
family carers 

Att jämföra synen på 
optimal vård i livets 
slut mellan personer 
med demens och 
närstående 

Kvalitativa intervjuer, 
32 stycken.  11 
personer med demens 
och 21 närstående, 
samt en fokusgrupp 
med 4 närstående. 
Intervjuer och samtal 
spelades in, 
transkriberades och 
avidentifierades innan 
analys. 
Tematisk analys  

N=36 
varav 11 personer med 
tidigt stadie av demens 
som bodde kvar hemma 
(MMSE >20p) varav 4 
kvinnor och 7 män samt 
25 st. närstående (10 
makar, 12 vuxna barn, 2 
syskon, 1 annan 
närstående). 

Personen vill vara hemma 
i bekant miljö så länge 
som möjligt.  
Få vara sig själv, ren, 
smärtfri och välmående. 
Personal ska ha kännedom 
om vården i livets slut och 
präglas av ett 
helhetsperspektiv. 
Närstående förväntades 
veta om deras önskemål. 
 
Närstående önskade att 
personen slapp 
förflyttningar, uppskattade 
delaktighet men kände sig 
ofta otillräckliga gällande 
att föra personens talan. 

I/K 
 
Bedömd utifrån 

protokoll av 
Willman et al. 

(2011). 

Schmidt, Eisenmann, 
Golla, Voltz & Perrar  
2018 
Tyskland 

Needs of people 
with advanced 
dementia in their 
final phase of life: 
A multi-

Att identifiera 
behoven hos 
personer med 
avancerad demens i 
deras sista fas i livet 

Multiperspektiv, 
kvalitativ studie med 
Grounded Theory. 
9 stycken 
semistrukturerade 

42 st. professionella 
(vårdpersonal, 
föreståndare, läkare och 
andra) 
 

Personer med demens 
visar sina önskemål och 
behov med hjälp av 
kroppsspråk.  

I/K 
 

Bedömd enligt 
protokoll av 



X 
 

perspective 
qualitative study 
in nursing homes 

och att utforska 
relevanta aspekter i 
att först identifiera 
och sedan tillgodose 
dessa behov 

gruppdiskussioner, 3 
stycken individuella 
intervjuer, 30 stycken 
observationsstudier av 
personer med demens 
där forskarna under en 
vecka iakttog 
vårdmoment eller 
själva deltog och 
dokumenterade vad de 
såg och tolkade. 
Analys genom 
transkribering, kodning 
samt uttag av 
tema/kategorier.  

14 st. närstående (12 
barn, 1 syskon, 1 
svägerska) 
 
30 st. personer med 
demens, som inte kunde 
kommunicera verbalt 
 
Alla deltagare 
rekryterades  
från 6 st. vårdhem varav 
3 i tätort och 3 utanför 
tätort, hälften av 
vårdhemmen hade 
religiös inriktning och de 
andra 3 hade det inte. 

Personal ska ta hänsyn till 
personens tidigare vanor 
och preferenser. 
Anpassning av miljön för 
att undvika stress och oro. 
Tilltala personen som en 
människa. 

Willman et al. 
(2011) 

Stewart-Archer, 
Afghani, Toye & 
Gomez 
2015 
Kanada 

Dialogue on ideal 
end-of-life care for 
those with 
dementia 

Att identifiera 
innebörd och 
uppfattning om vård 
i livets slut för 
personen med 
demens 

Del av en större 
tvärsnittsstudie med 
mixad metod, 
intervjuer vid 
personliga möten med 
öppna frågor.  
Tematisk kvalitativ 
innehållsanalys.   

N=136 
Personer med demens, 
MMSE 10-28 poäng och 
de hade minst 4 timmars 
hjälp/vecka i hemmet, de 
bodde antingen kvar 
hemma eller på boende. 

Bevarad värdighet, vilket 
uttrycktes genom att få 
vara ren, smärtfri och ha 
välbefinnande. 
Närvaro av familj var 
viktigt och de förväntades 
bevaka deras intressen och 
önskningar. 
Fridfull miljö och få sina 
behov tillgodosedda 
genom vänligt och kunnigt 
bemötande. 

I/K 
 
Bedömd utifrån 

protokoll av 
Willman et al. 

(2011) 
  

Vandervoort, 
Houttekier, Stichele, 
van der Steen & Van 
den Block 
2014 
Belgien 

Quality of dying in 
nursing home 
residents dying 
with dementia: 
Does advance care 
planning matter? 
A nationwide 
postmortem study 

I studien undersöktes 
i vilken utsträckning 
ACP i form av 
skriftliga 
förhandsdirektiv, 
verbal 
kommunikation med 
patient och / eller 

Retrospektiv 
tvärsnittsstudie med 
slumpvis utvalda 
vårdhem. 
Sjuksköterskan som 
varit mest involverad i 
den avlidne personens 
vård, patientansvarig 

69 vårdhem deltog. 
 
Det dog totalt 205 
personer med demens 
under den pågående 
studien varav 15 inte 
hade någon närstående. 

Resultaten visade på att 
ACP enbart förekom i 
17,5% av fallen medan 
läkarbeslut (om 
exempelvis ej HLR) fanns 
i 56,7% varav 3,2 % i 
samråd med patienten 
själv. Sjuksköterskan hade 

I/ 
Tvärsnittsstudie. 
 

Bedömd enligt 
protokoll av von 

Elm et al.  
(2008) 



XI 
 

närstående samt 
förekomst av 
läkarbeslut är 
förknippad med 
kvalitet i livets slut 
för personer med 
demens på vårdhem.  

läkare, administratör 
för vårdhemmet samt 
närstående svarade på 
enkät. 
Sjuksköterskan svarade 
på frågor om personens 
hälsa samt om vårdplan 
och/eller ACP 
kommunicerats. 
Närstående fick frågor 
om kvalitet på döendet 
via ett 
skattningsformulär; 
Comfort Assessment in 
Dying with Dementia -
CAD-EOLD. 
CAD-EOLD bedömer 
fysisk stress (smärta, 
oro och andnöd), 
symtom i livets slut 
(andnöd, rossel och 
sväljsvårigheter), 
Känslomässig stress 
(rädsla, oro och gråt) 
samt välmående. Ju 
högre poäng desto 
bättre välbefinnande 
(Volicer, Hurley & 
Blasi, 2001). 
Forskarna har bara 
analyserat fallen om 
både sjuksköterska och 
närståendes svarat på 
sina respektive 
frågeformulär. 

Antal där både 
sjuksköterska och 
närstående svarat på 
frågeformuläret och 
därmed inkluderade: 
101. 

talat med patienten 
angående medicinsk 
behandling och önskvärda 
mål i 13,7%.  
Skriftliga ACP minskade 
risken för rädsla och oro 
och dessa patienter 
upplevdes enligt 
närstående ha högre poäng 
på välbefinnande än de 
som inte hade 
dokumenterad ACP. 
Inget signifikant samband 
mellan läkarbeslut och 
kvalitet på döendet. Inte 
heller om sjuksköterskan 
samtalat med patienten 
gav högre kvalitet. 
Studien drar slutsats om 
att kommunikation om 
vård i livets slut bör göras 
tidigt i 
demensutvecklingen samt 
att detta bör 
dokumenteras.  

Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011, sid 94). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.   
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