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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Palliativ vård innebär lindrande åtgärder, vilket innebär att effekterna av 

sjukdomen lindras men själva sjukdomen botas inte. Denna vård är en helhetsvård som 

bygger på en vårdfilosofi med syftet att bevara livskvalité när bot inte längre är möjligt. 

Oavsett diagnos och var människan vårdas ska palliativ vård omfatta alla människor. 

Frågor kring demenssjukdom och palliativ vård har problematiserats dels på grund av dess 

komplexitet och dels på grund av bristande kunskaper inom områden både hos närstående 

och hos vårdpersonal. Människor med demenssjukdom är en sårbar grupp, deras autonomi 

är begränsad och förmåga att fatta egna beslut varierar. 

Syftet: Med denna studie var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av 

att upprätta individuell vårdplan (IVP) vid livets slut för personer med en demenssjukdom. 

Metod: Resultatet bygger på åtta intervjuer med sjuksköterskor yrkesverksamma inom 

äldrevården med demensinriktning. De intervjuades med stöd av en semistrukturerad 

intervjuguide och de transkriberade intervjuerna analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys.  

Resultat: Två teman med tillhörande kategorier identifierades: Upplevd möjlighet till 

upprättande avindividuell vårdplan och Upplevd hinder för upprättande av individuell 

vård plan. Det optimala var att individuell vårdplan var upprättad tillsammans med den 

demenssjuke och deras närstående. Arbetssituation blev lugnare och tryggare när det fanns 

en palliativ individuell vård plan dokumenterad. Livskvalitet blev bättre för den 

demenssjuke och deras närstående när individuell vård plan var upprättad. En svårighet var 

när det inte fanns några närstående att samtala med och den demenssjuke inte kunde 

uttrycka sina önskemål själv. Detta upplevdes av sjuksköterskorna som en svår situation, 

där de fick lita till sin erfarenhet och intuition. 

Konklusion: Eftersom en stor del demenssjuka människor avslutar sina dagar på särskilt 

boende bör det ske en större satsning på genomförande av att upprätta palliativa 

individuella vårdplaner på dessa boendeformer.  

Nyckelord: demens, palliativ vård, sjuksköterska, individuell vårdplan. 



ABSTRACTS 

Background: Palliative care involves mitigation that is to say that the effects of the disease 

alleviated but not cured the disease itself. The care is a total care based on health care 

philosophy in order to preserve quality of life when cure is no longer available. Regardless 

of diagnosis and where they are cared for should palliative care includes all people. 

Questions about dementia and palliative care has problematized both because of its 

complexity and partly because of lack of knowledge in the areas of both the family and 

among health professionals. People with dementia are a vulnerable group, their autonomy 

is limited and the ability to make decisions varies. 

 

Aim: The purpose of this study was to describe the nurse's experiences of setting up 

individual care plan (IVP) at the end of life for people with dementia. 

 

Methods: The result is based on eight interviews with registered nurses working with 

elderly care with dementia. They were interviewed on the basis of a semi structured 

interview guide.  The transcribed interviews were analyzed using qualitative content 

analysis. 

 

Results: Two themes related categories were identified: Expertise possibility to prepared of 

individual care plan and Expertise impediment to prepared of individual care plan. The 

ideal was that individual care plan was prepared with the dementia sufferer and their 

relatives. Work situation became calmer and more secure when there was a palliative 

individual care plan documented. Quality of life was better for the dementia sufferer and 

their relatives when the individual care plan was prepared. One difficulty was when there 

were no relatives to talk to and the dementia could not express their one wishes. This was 

perceived by nurses as a difficult situation, where they had to rely on their experience and 

intuition. 

 

Conclusions: Since a large percentage of people with dementia end ones days in nursing 

homes there should be a greater focus on implementation of the establishment of palliative 

individual care plans in this type of housing. 

 

Keywords: dementia, palliative care, nurse, individual care plan 
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INLEDNING  

 

Inom den palliativa vården betonas att det är viktigt att se helheten av människan. Det 

innebär att tillgodose fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov (Widell, 2003). 

Människor med demenssjukdom är en sårbar grupp vars autonomi är begränsad och 

förmåga att fatta egna beslut varierar (Socialstyrelsen, 2004). Det är därför viktigt att som 

personal utgå från hur den demenssjuke resonerat och levt tidigare i livet. Individuell 

vårdplan (IVP) är ett verktyg för sjuksköterskor och annan vårdpersonal att fånga upp den 

demenssjukes vilja och dokumentera den. Syftet med IVP är att öka den demenssjukes 

livskvalitet. Det sker genom att få fram den demenssjuke och de närståendes önskningar 

när det gäller den palliativa vården (Beck-Friis & Strang, 2008).   

 

Det finns ett ökat intresse för att förbättra den palliativa vården för demenssjuka 

människor. Litteraturen visar på nyttan av att använda sig av palliativ IVP i demensvården 

(Beck-Friis & Strang, 2008). Enligt Engel, Kiely och Mitchell (2006) används inte så stor 

del av den totala vårdtiden för att upprätta palliativ IVP för demenssjuka människor.  

BAKGRUND 

Demenssjukdom  

 

Demens är en progressiv degenerativ sjukdom som innebär försämring av intellektuella 

och kognitiva funktioner. Förändrat beteende hos den sjuke ingår också i sjukdomsbilden. 

Demens omfattar flera olika sjukdomstillstånd i hjärnan (Bates, Boote & Beverley, 2004). 

Definitionen av demens har varierat under åren allt från senil demens till en global störning 

av intellektuella funktioner. Demens definieras som ett syndrom med försämrad 

minnesförmåga och andra intellektuella förmågor samt förändringar i beteende och 

personlighet (Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2011). Begreppet demens beskrivs 

som en förvärvad, omfattande försämring av flera hjärnbarksfunktioner, men utan 

försämrat medvetande. Det är ett tillstånd som ofta förvärras med tiden  

(Beck-Friis & Strang, 2008).  

 

De vanligaste symtomen är nedsatt minnesförmåga och kognitiv funktion, som ett resultat 

av att nervceller dör. Andra symtom kan vara personlighetsförändringar, aggressivitet, 

känslomässig avtrubbning, depression och vanföreställningar. Eftersom den kognitiva 

funktionen blir sämre påverkas också kommunikationen med omvärlden  

(Allen, Burgio, Fisher, Hardin & Shuster, 2005; Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2006).  

 

Förekomst  

I Sverige uppskattas att ungefär 148 000 personer lider av någon form av demenssjukdom 

enligt Socialstyrelsen (2010). Hälften av de personer som är över 90 år har diagnos 

demens. Demenssjukdom har blivit allt vanligare även i åldersgruppen 85 år och äldre 

(Mathillas, Lövheim & Gustafson, 2011). Över hela världen lider ungefär femton till arton 

miljoner människor av demens. Det beräknas att år 2025 kommer denna siffra att stiga upp 

till trettiofem miljoner, där 71 procent av dem kommer att leva i utvecklingsländer (Bates, 

Boote & Beverley, 2004). I Sverige insjuknar varje år 25 000- 30 000 personer i någon 

form av demens. Det beräknas att ungefär 15000 dör årligen av en medelsvår till svår 

demenssjukdom (Beck-Friis & Strang, 2008).  
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Enligt Socialstyrelsen stiger denna siffra upp till 25 000 (2010). Prevalens beräknar nå 

epidemiska proportioner på grund av stigande ålder (Desai & Grossberg, 2001) men också 

på grund av bättre diagnosticering (Mitchell, Kiely & Hamel, 2004).  

 

Olika former av demenssjukdom  

Sjukdomar som ger demens klassificeras på olika sätt beroende på var i hjärnan 

sjukdomsprocessen dominerar. Primärdegenerativ demenssjukdom orsakas av en process 

som primärt angriper det centrala nervsystemet och omfattar Alzheimers sjukdom, 

frontallobsdemens och Lewy body-demens. Vaskulära demenssjukdomar orsakas av 

cerebrovaskulära sjukdomar som exempelvis hjärninfarkter. Till sekundära 

demenssjukdomar hör sjukdomar som primärt inte leder till demens men kan leda till 

demenssymtom, om hjärnan är engagerad. Som exempel på dessa sjukdomar är 

bristsjukdomar som vitamin B-12 och vitamin B-1, infektioner som HIV, hjärntumörer, 

metabola och endokrina sjukdomar, skalltrauma, toxisk påverkan (Marcusson et al., 2011).  

 

Alzheimer sjukdom 

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av alla demens sjukdomar. Ungefär 50-70 

procent av alla som insjuknar i demenssjukdom drabbas av Alzheimers sjukdom  

(Desai & Grosberg, 2001; Marcusson et al., 2011). Av Alzheimers sjukdom drabbas nästan 

två tredjedelar av de cirka 140 000 människor i Sverige som har någon form av 

demenssjukdom (SBU, 2006:172). Alzheimers sjukdom är efter hjärt- och kärlsjukdomar 

och cancer tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden (Markusson et al., 2011). Risken att 

drabbas av Alzheimer ökar med stigande ålder. Vid Alzheimer dör hjärncellerna i vissa 

delar av hjärnan och de områden som drabbas är tinning- och hjässloberna. Vid 

sjukdomsdebut är symptomen svaga och diffusa och vilket oftast försvårar diagnosticering 

under debuten. De tidiga symtomen är minnesstörningar och störd tidsuppfattning. Att hitta 

ord blir svårt och oro och nedstämdhet medföljer. Sjukdomen utvecklas långsamt och ju 

längre den går desto svårare blir att kommunicera, hitta i omgivningen och klara vardagen. 

Att tolka sinnesintryck blir alltmer komplicerat och det blir svårare att känna igen personer 

och föremål. Sena symtom uttrar sig som inkontinens, svårigheter att få i sig mat, 

sväljsvårigheter och risken för lugninflammationer ökar (Cars & Zanders, 2006;  

Mitchell et al., 2009). 

 

Vaskulär demens 

Vaskulärdemens eller blodkärldemens är den näst vanligaste formen av demenssjukdom i 

västvärlden. Ungefär 25 procent av de demenssjuka människorna har denna form av 

demenssjukdom. Sjukdomen uppstår i alla åldrar men är vanligast i åldrarna över 65 år. 

Den uppstår på grund av olika vaskulära orsaker i hjärnan exempelvis kärlskador som leder 

till nedsatt blodflödet till hjärnan och vidare till syre- och näringsbrist i hjärncellerna som 

dör. Andra orsaker är bland annat diabetes mellitus, hyperlipidemi, vitsubstansskador 

(Marcusson et al., 2011). Det nedsatta blodflödet orsakas oftast av åderförkalkning och 

små blodproppar. Symtom kan uppträda plötsligt men kan även komma gradvist och 

varierar i styrka beroende vilken del av hjärnan drabbas (Cars & Zanders, 2006).  
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Lewy-bodydemens 

Denna demenssjukdom liknar både Parkinsons- och Alzheimerssjukdom med snabb 

demensutveckling där minnessvårigheter inte alltid är uttalade. Förekommer hos två  

till 20 procent av alla demenssjuka (Marcusson et al., 2011). Sjukdomen karakteriseras  

av Parkinsonliknade symtom med muskelstelhet, långsamma rörelser, ansiktsstelhet och 

skakningar och fallrisken är påtaglig. Den kognitiva förmågan varierar över dagen, syn- 

och hörselhallucinationer förkommer men även vanföreställningar och sömnstörningar 

(Cars & Zanders, 2006). Framträdande uppmärksamhetsproblem, avtagande språk- och 

minnesförmåga karakteriserar denna sjukdom. Kliniskt kan det vara svårt att skilja Lewy 

Body från andra demenssjukdomar som Alzheimer och Vaskulär demens så att diagnosen 

kan saknas i många fall (Watson, Blamire & O´Brien, 2009). 

 

Frontallobsdemens 

Frontallobsdemens eller pannlobsdemens drabbar hjärnans främre del. Den utgör cirka fem 

procent av demenssjukdomarna. Debuterar före 65-årsåldern och sjukdomens orsaker är 

okända. Symtomen yttrar sig som omdömeslöshet och bristande sjukdomsinsikt. 

Sinnestämningen varierar allt från nedstämdhet, apati, irritation och aggressivitet, torftigt 

språk tills den drabbade blir helt tyst. Andra symtom kan vara rörelseupprepning eller 

upprepning av ord eller fraser (Cars & Zanders, 2006).  

Palliativ vård 

 

Historik 

Vård av svårt sjuka och döende människor är inte något nytt område inom sjukvården. 

Döden var förr i tiden ett naturligt inslag i vardagen. Läkarvetenskapen hade inte mycket 

att erbjuda i syfte att bota sjukdomar och fick inrikta sig på att ge så bra omvårdnad som 

möjligt. De flesta avled i hemmet, men redan i antiken fanns härbärgen som kunde erbjuda 

omsorg. Under medeltiden inrättades klosterhärbärgen och hospice där både kroppslig och 

själslig vård förekom (Widell, 2003). 

 

Saunders är den som ses har startat den moderna hospicerörelsen. Hon systematiserade 

behandling och vård av döende och startade St. Christopher´s Hospice i London som 

öppnades år 1967 (Kaasa, 2001).  Under 70-talet spreds hospicerörelsen snabbt och riktade 

sig i första hand till cancerpatienter men har utvecklats under åren till att omfatta många 

olika sjukdomar bland annat kronisk lungsjukdom, demens, tumörsjukdomar, svår 

hjärtsvikt, AIDS (Beck-Friis & Strang, 2008; Widell, 2003).  

 

I Sverige har flera statliga utredningar som Nationell handlingsplan för äldrepolitik (SOU 

1997/98:113) och Kommittén om vård i livets slutsked (SOU, 2001:6) berört vård vid 

livets slut. Detta har bland annat lett till hemsjukvårdens utbyggnad och att den palliativa 

vården är den vård som ska prioriteras högst inom den svenska sjukvården (Widell, 2003).  

 

Definition av palliativ vård 

Ordet ”palliativ” kommer från latinska ordet pallium som betyder mantel. Mantel ses som 

ett skydd exempelvis från kylan där man inte kan ta bort kylan utan man kan hölja sig själv 

eller skydda någon annan (Arlebrink, 2007). 



4 

 

Palliativ vård är helhetsvård som bygger på vårdfilosofi med syftet att bevara livskvalité 

när bot inte längre finns (Arlebrink, 2007). Palliativ vård omfattar lindrande åtgärder vilket 

innebär att effekterna av sjukdomen lindras men själva sjukdomen inte botas (Sandman & 

Woods, 2007). Den palliativa vården grundar sig på en etisk plattform där människo-

värdesprincipen är viktig. Det innebär att alla människor är lika mycket värda oavsett 

härkomst, förmåga och diagnos. Detta medför att en person med en grav demenssjukdom 

har samma värde som en fullt frisk person. Andra etiska principer som ingår i den etiska 

plattfromen är att göra gott, inte skada och fördela vården rättvist enligt 

Socialdepartementet [SOU] (2001:6). 

 

Den palliativa vården är en aktiv vård där det nästan alltid finns något att göra för att 

förbättra livskvaliteten för den obotligt sjuka människan. Palliativa vården kan upplevas 

intensiv för att hinna hjälpa den obotligt sjuke, den korta tid som han/hon har kvar att leva 

(Wahlund, 2007).  

 

Palliativ vård innebär en aktiv helhetsvård i ett skede när patienten inte längre svarar på 

kurativ behandling. Då inriktas vården på kontroll och lindring av smärta och 

andningsbesvär, oro, ångest och illamående liksom observans av olika problem såsom 

psykologiska, sociala och existentiella. Det övergripande målet med palliativ vård är att 

uppnå bästa möjliga livskvalitet för patienten och dennes familj utan att förlänga eller 

påskynda patientens död. Palliativ vård ska omfatta alla människor oavsett diagnos och var 

de vårdas (SOU, 2001:6). Det är genomgripande tvärvetenskaplig vård vars syftar är att 

lindra lidande och förbättra livskvalitet för personer med avancerad sjukdom och deras 

närstående (Carlson, Lim & Meier, 2011). Idag skiljs det på två faser inom den palliativa 

vården: en tidig fas som kan vara från ett par månader upp till flera år och en sen palliativ 

fas där döden är förväntad och kan inträffa inom några veckor eller någon månad (Beck-

Friis & Strang, 2008).   

 

Enligt Världshälsorganisationen (WHO) (2002) bygger palliativ vård på ett förhållningssätt 

som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer som drabbas av problem 

som kan uppstå vid livshotande sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande 

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

psykosociala och existentiella problem. Inom denna vårdform bekräftas livet och betraktas 

döendet som en normal process där vårdformen syftar inte till att påskynda eller fördröja 

döden.  

 

Den palliativa vårdens hörnstenar 

Utifrån människovärdesprincipen (Beck-Friis & Strang, 2008) och definitionen enligt 

WHO (2002) ska den palliativa vården vila på följande fyra hörnstenar: symtomkontroll, 

kommunikation/relation, teamarbete, och stöd till närstående. 

 

Symtomkontroll innebär att lindra smärta och andra svåra symtom med hänsyn till den 

sjuka människan autonomi och integritet. Palliativ vård är en aktiv helhetsvård av den 

döende människan. Den sista tiden i en människas liv kan vara en dynamisk och mycket 

föränderlig period med snabba förändringar i hälsotillståndet (Widell, 2003). Obehandlade 

symtom leder oftast till en sämre livskvalitet för den sjuke och dess närstående (Van Soest-

Poortviliet et al., 2011).  
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Människor med demenssjukdom tillhör den grupp äldre som har svårt att tala för sig själva 

och där egen rapportering av obehag är oftast omöjlig. Därför löper de större risk för 

underbehandling när det gäller symtomlindring även där smärtbeteenden är observerbara 

(Cordner, Blass, Rabins & Black, 2010).  

 

 

Kommunikation och relation är viktigt för att främja den sjuka människan livskvalitet. När 

vi möter människor i livets slut är samtal ett av våra bästa verktyg. Genom att skapa en bra 

kommunikation och relation i arbetslaget, med patient och dennes närstående kan det vara 

till stor hjälp att lösa problem som uppkommer (Widell, 2003). Det finns fyra som 

synliggjorts inom den palliativa vården, information, samtal, öppenhet och delaktighet. 

Dessa begrepp främjar värdighet och respekt för den demenssjuke människan  

(SOU, 2001:6). 

 

Teamarbete består av ett mångprofessionellt arbetslag, där läkare, sjuksköterskor, 

arbetsterapeuter, undersköterskor med flera ingår. Sammansättningen av teamet är 

beroende av vilka behov och symtom den döende människan har (Widell, 2003) 

 

Stöd till närstående innebär att de ska känna sig väl informerade och delaktiga i vården 

under sjukdomstiden och efter dödsfallet. De sista dagarna i den sjukes liv kan närståendes 

behov av stöd och omsorg vara stora (Widell, 2003). För att den närstående ska orka och 

behålla sitt välbefinnande måste det finnas individuellt stöd och komma in tidigt i vården. 

Tidigt stöd anses som en kostnadseffektiv åtgärd (Socialstyrelsen, 2004). Unikt för den 

palliativa vården är att närstående har en viktig roll. Människan med demenssjukdom ingår 

i ett socialt sammanhang och inte förrän de närstående är välinformerade och införstådda 

med vad palliativ vård innebär, kan vården bli optimal (Wahlund, 2007).  

 

Palliativ vård vid demenssjukdom  

En demenssjukdom är en vanlig orsak till olika funktionsnedsättningar och till att den äldre 

blir beroende av andras hjälp det vill säga får hemtjänst eller flyttar till särskilt boende. 

Ungefär hälften av alla människor med demenssjukdom i Sverige bor på ett särskilt boende 

(Socialstyrelsen, 2009). Majoritet av människor med demenssjukdom dör på ett särskilt 

boende och en klar minoritet av denna patientgrupp dör hemma (Houttekier, et al. 2010). 

 

Genomsnitt för överlevnad för människor med demenssjukdom framför allt Alzheimer var 

cirka nio år från symtomdebut för tjugo år sedan (Walsh, Welch & Larsson, 1990). År 

2007 var överlevnaden för människor med demenssjukdom fyra år från diagnos  

(Statens folkhälsoinstitut, 2007). När de har nått den sena fasen av palliativ vård kan de 

inte längre förflytta sig och talförmåga är kraftfull nedsatt. Vanliga tillstånd i livets slut hos 

denna patientgrupp är smärta, oro och ångest, upprepade lunginflammationer, febrila 

episoder, andnöd, ät- och sväljsvårigheter. Det kan därför vara svårt att bedöma när 

människor med demenssjukdom befinner sig i livets slutskede (Allen et al., 2005; Beck-

Friis & Strang, 2008; Mitchell et al., 2009; Powers & Watson, 2008; Socialstyrelsen, 

2010). Dessa tillstånd uppträder cirka sex månader före döden (Mitchell et al., 2009).  

 

Smärtbehandling och behandling av andra symtom skiljer sig inte från behandlingen av 

andra människor i livets slut. I enlighet med WHOs rekommendationer anses att lidande 
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minskar genom att antalet medicinska aggressiva undersökningar som blodprover, dropp 

och sondinsättning minskar (2002).  

Denna palliativa vård är fördelaktig vilket betonas i nationella riktlinjer (Socialstyrelsen, 

2010). Trots detta är smärta underbehandlad hos människor med demens sjukdom framför 

allt hos de sjuka som befinner sig i vård av livets slut (Cordner, et al, 2010).  

 

För att få fram den demenssjukes önskemål i en tidig palliativ individuell vårdplan kan 

vårdpersonalen som hjälp använda sig av livsberättelser. I en livsberättelse uttrycks 

värderingar om livet och speciella önskemål som sjuksköterskan får tolka för att få fram 

hur den här människan önskar sin sista tid i livet (Kaasa, 2001). Till personalens hjälp 

finns de närstående som kan bidra med en livsberättelse runt den demenssjuke människan 

(Stevens, Jackson, & Milligan, 2009). Närstående är ofta oförberedda när det gäller att föra 

den demenssjukes talan och vilja (Sampson, et al. 2008). Det är därför viktigt att som 

sjuksköterska så tidigt som möjligt börja diskutera med de närstående om olika 

frågeställningar som kan uppstå i livets slut. Sjuksköterskans uppgift är att stödja de 

närstående att fatta beslut runt den palliativa vården, som de kan orka leva med 

(Socialstyrelsen, 2010). Om inget aktivt beslut finns innebär det ett problem som kan leda 

till att fel beslut fattas av personalen runt den demenssjuke och att han/hon och dess 

närstående inte får den hjälp och stöd som de önskar (Socialstyrelsen, 2004). Om det 

saknas en individuell vårdplan kan den demenssjuke personen utsättas för onödigt lidande 

genom avancerade undersökningar och provtagningar (Sach, Shega & Cox-Haylei, 2004). 

Vårdpersonalen upplever att det är en utmaning att göra en bedömning av en människa 

som inte har förmågan att kommunicera verbalt. Vårdpersonalen förlitar sig på 

förändringar i beteendet och fysiska tecken (Chang et al., 2009; Johnson et al., 2009).  

Kommunikationsproblem ses som ett hinder i implementering av palliativ vård för 

människor med långt gången demens, som bor på ett särskilt boende (Johnson et al., 2009).  

 

Planering av tidig palliativ IVP förbättrar livskvalitet för den demenssjuke. I planeringen 

bör diskussioner angående dropp, sondmatning och inläggning på sjukhus ingå som en 

naturlig del av samtalet (Engel et al., 2008). Människor med demenssjukdom vars 

närstående har förståelse för prognoser och har kunskaper om symtombild vid långgången 

demens utsätts för färre aggressiva behandlingar i livets slut (Mitchell et al., 2009). 

 

Närstående till människor med demenssjukdom 

Människor med demenssjukdom och deras närstående har en svår situation, där hela deras 

livsstil förändras. Det bör finnas god beredskap även för dessa sjukdomar vid vård i livets 

slut. Självbestämmande och integritet gäller lika väl människor med demenssjukdom, men 

man måste ta hänsyn till att de har bortfall i sina hjärnfunktioner. För detta krävs att 

personalen runt den människan med demenssjukdom har god kunskap om sjukdomen. 

Människor med demenssjukdom har lika rätt att få tillgång till den palliativa vården som 

människor som lider av cancer. Det innebär att den sjuke har rätt till god symtomlindring, 

god kommunikation och relation och ett bra team som arbetar för den demenssjuka 

människan. Samt ett bra stöd till de närstående (Beck-Friis & Strang, 2008).  

 

Närstående till människor med demens har behov stor mängd information om sjukdomen 

för att kunna förbereda sig inför den framtida sjukdomsutvecklingen när vård i livets slut 

inträder (Thuné-Boyle et al. 2010; Cordner et al., 2010).  
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Enligt Beck-Friis och Strang  (2008) integreras patientvården psykologiska och 

existentiella aspekter där erbjuds organiserat stöd till hjälp för patienter att leva så aktivt 

som möjligt fram till döden, men även organiserat stöd till hjälp för familjen att hantera sin 

situation under patientens sjukdom och efter dödsfallet. Inom palliativ vård praktiseras ett 

teambaserat förhållningssätt för att möta patienters och familjers behov samt erbjuder, om 

det behövs, även stödjande och rådgivande samtal (WHO, 2002).  

 

Bland vårdpersonalen finns viss rädsla i att diskutera hur människor med långt gången 

demens, ska vårdas vilket kan resultera i olämplig vård och onödiga sjukhusbesök. Det 

redovisas också en rädsla hos vårdpersonalen att ställas inför frågor som de inte kan svara 

på inför närstående (Johnson et al., 2009).  

 

Komplexitet av palliativ vård vid demenssjukdom 

På grund av komplexiteten av demenssjukdom kan det vara svårt att förutse 

sjukdomsutveckling. Detta kan skapa en osäkerhet hos sjuksköterskan att ta upp frågor 

som rör vården i livets slut med närstående. Även närstående kan tillbakavisa diskussioner 

om vård i livets slut på grund av sjukdomens osäkra karaktär (Powers & Watson, 2008). 

Sjuksköterskan upplever det svårt att bedöma de demenssjukes smärta, hantera fysiska och 

beteenderelaterade symtom samt kommunicera med närstående. Det finns stort behov av 

förbättra kunskaper, färdigheter och att utföra korrekta bedömningar (Johnson et al., 2009). 

 

I en jämförelsestudie har det visats att läkare i Sverige har tendens att i mindre utsträckning 

använda sig av intensiva behandlingsalternativ vid vård i livets slut hos människor med 

demenssjukdom, än läkare i Ryssland och Tyskland. Svenska läkare följer i stort patientens 

önskemål om behandling i livets slut, än vad deras ryska kollegor gör  

(Richter, Eisemann & Zgonnikova, 2001).  

 

Demenssjukdom har blivit en vanligare dödsorsak och är nu fyra gånger högre än för 15 år 

sedan (SoS, 2009). Detta kan förklaras att det har blivit allt vanligare bland läkare att ange 

demens som dödsorsak. Trots växande bevis att människor dör av denna sjukdom är det 

många vårdgivare och familjemedlemmar som inte uppfattar demenssjukdom som en 

dödlig sjukdom (Torke et al., 2010). I USA är demenssjukdom en av de ledande 

dödsorsakerna bland äldre, men är underskattad som dödlig sjukdom  

(Mitchell et al., 2009).  

 

Individuell vårdplan 

Författarna till denna studie har valt definitionen individuell vårdplan (IVP) som ett 

begrepp som används i många sammanhang i vården, även inom palliativ vård. IVP är en 

vårdplan där patienten och/eller närstående får uttrycka vad som är viktigt för att både den 

demenssjuke i livets slut och dess närstående uppnår välbefinnande och att det går lättare 

för sjuksköterskor att utvärdera vården efter döden inträffat (Socialstyrelsen, 2004). IVP 

utgår från den enskildes önskemål och ses som ett verktyg för optimal planering och 

samverkan av olika vårdinsatser i livets slut om. Den sjukes önskemål bör respekteras om 

att exempelvis få stanna kvar i det ordinarie hemmet eller det särskilda boendet och där få 

stöd av hälso- och sjukvården och socialtjänsten i den utsträckning den behövs 

(Socialstyrelsen, 2004). Individuell vårdplan är ett redskap för att se till äldres värdighet 

och behov av välbefinnande i det dagliga livet och som uppdateras kontinuerligt  
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(Wilson, Kovach & Stearns, 1996). Individuell vårdplan ses som en modell för att uppnå 

god död (Socialstyrelsen, 2004).  

Problemformulering 

Idag bor människor med demenssjukdom allt längre tid hemma och när de flyttar till 

särskilt boende är själva sjukdomen långt fortskriden. Detta innebär att flertalet äldre som 

bor på särskilda boende befinner sig i en tidig palliativ fas. Ibland även i den sena 

palliativa fasen när de flyttar in (Österlind, 2009). Frågor kring demenssjukdom och 

palliativ vård har problematiserats (Socialstyrelsen, 2010) dels på grund av dess 

komplexitet och dels på grund av bristande kunskaper inom områden både hos närstående 

och hos vårdpersonal. Detta talar för ett behov av utveckling av den palliativa vården för 

demenssjuka människor. Genom att tidigt upprätta IVP för alla demenssjuka människor 

sker en förbättring inom det palliativa området (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Intresset för att förbättra vården för människor med långgången demens har ökat genom 

åren men trots det har inte vårdplaneringar för de människorna med demens sjukdom som 

befinner sig i det palliativa skedet ökat (Sampson et al., 2008). Eftersom målen med 

palliativ vård omfattar flera dimensioner där närståendes beslutsfattande och personals 

kompetens har stor roll är det viktigt att studera hur sjuksköterskor upplever och vilka 

erfarenheter de har av att upprätta IVP i livets slut för människor med en demenssjukdom 

(Socialstyrelsen, 2010).  

SYFTE  

Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av att upprätta 

individuell vårdplan för människor med en demenssjukdom vid livets slut. 

METOD  

Val av metod 

Eftersom syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser 

har kvalitativ metod med induktiv ansats valts. Kvalitativ metod lämpar sig för att få fram 

beskrivningar av den intervjuades livsvärld och sedan tolka de beskrivna fenomenens 

mening (Kvale & Birkmann, 2009).  Kvalitativa studier strävar efter en förståelse för 

helheten (Polit & Beck, 2008). En induktiv ansats innebär objektiv analys av en text som 

exempelvis baseras på människors berättelser om sina upplevelser  (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). Den kvalitativa ansatsen valdes för att få så uttömmande svar som 

möjligt angående sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att upprätta palliativ 

IVP. 

 

Som datainsamlingsmetod valdes semistrukturerade intervjuer för att informanterna skulle 

få möjlighet att beskriva sina erfarenheter och upplevelser med egna ord (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2008). Intervjuerna valdes även därför att frågorna gav möjlighet för 

informanterna att ge rika, detaljerade informationer om fenomenet som studerades (Polit & 

Beck, 2008).  

Intervjuguide 
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Intervjuerna genomfördes med stöd av en intervjuguide (Bilaga I) utformad av författarna 

till denna studie. Detta med anledningen att försäkra att samma frågor ställdes till samtliga 

informanter och att samma information efterfrågades i alla intervjuer (Polit & Beck, 2008).   

Inledningsvis användes frågor kring bakgrundsinformation om informanterna, såsom ålder, 

antal år i yrket. Intervjuguiden fokuserade på ämnet och innehöll dels öppna frågor men 

även frågor som smalnade av i syftet.  

 

Under intervjuernas gång ställdes även kompletterande öppna frågor för att deltagarna 

skulle utveckla sina svar. Exempel på sådana frågor: ”Beskriv närmare! Kan du förklara 

närmare? Hur menar du? Har jag uppfattat dig rätt?”. Stödfrågor kan användas för att få 

fram mer detaljerad information om ämnet som studeras (Polit & Beck, 2008). Öppna 

frågor ger mer utrymme för egna beskrivningar och spontanitet (Kvale & Brinkmann, 

2009) och ger utrymme att fånga erfarenheter och upplevelser vilket var syftet med denna 

föreliggande studie. Vid intervjuer stimulerar forskaren berättandet och blir då 

medskaparen av texten. Genom att användas av delvis strukturerade intervjuguide där 

forskaren i förväg har formulerat frågor som ställs på samma sätt till alla informanter 

hjälper forskaren att distansera sig (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

Pilotintervju  

 

Två pilotintervjuer har genomförts där intervjuguiden testades för att se om den skulle ge 

svar på studiens syfte. Syftet med pilotintervjuerna var även att bekanta sig med 

intervjutekniken (Polit & Beck, 2009). I den första pilotintervjun intervjuades en 

sjuksköterska men denna intervju inkluderades inte i resultatet. Frågorna upplevdes som 

svåra och låsta och tillförde inte relevant information till studien. Detta resulterade i att 

intervjuguiden omarbetades och mer öppna frågor användes. Frågan ”Kan du berätta hur 

du upplever upprättande av IVP för palliativ vård för personer med demenssjukdom?” gav 

inte utrymme för egna erfarenheter och upplevelsen och ersattes med en öppen fråga ”Kan 

du beskriva någon situation inom palliativ vård som var svår för dig som SSK?”.  

Eftersom intervjuguiden omarbetades resulterade detta i en ny pilotintervju. En 

sjuksköterska intervjuades och intervjun uppfyllde kraven gentemot syftet och 

problemförmuleringen och inkluderades i studiens resultat.  

Urval 

 

Studien genomfördes i mellersta Sverige på ett särskilt boende med inriktning mot demens. 

Valet av plats för studiens utförande hade sin grund i tillgängligheten för författarna. 

Inkluderingskriterierna för informanterna var att sjuksköterskor skulle vara 

yrkesverksamma inom demensvården på särskilt boende i minst tre år och att erfarna när 

det gäller att upprätta IVP. Sjuksköterskorna som arbetade natt exkluderades på grund av 

de inte aktivt deltog vid upprättande av IVP i livets slut.  

 

Enligt Benner (1993) krävs det erfarenhet även för att uppnå en holistisk och 

individinriktad patientomvårdnad och även ha grepp vid unika situationer såsom vid vård i 

livets slut. Den erfarna sjuksköterska fångar omvårdnadsprocessen på en gång vid 

upprättande av IVP utan medveten analys och urskiljer det som är viktigt för den sjuke. 

Det betonas att erfaren sjuksköterska är den som arbetat tre år. Författarna till denna studie 

har därför valt att inkluderingskriterierna skulle var att sjuksköterskorna skulle haft 

arbetserfarenhet inom demensvården i minst tre år.  
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Urvalsgrupp  

Sjuksköterskorna som har deltagit i studien var mellan 28 - 62 år och genomsnittsåldern 

var 49 år. Alla som inkluderades i resultatet var sju kvinnor och en man. Sjuksköterskornas 

erfarenhet av demensvård varierade mellan tre och ett halvt år till 30 år och genomsnittet 

gällande erfarenhet var cirka 12 år.  

Genomförande 

 

Ett brev med information om studien (Bilaga II) och samtycke till utförande av studien 

(Bilaga III) skickades ut till berörd verksamhetschef på särskilt boende (SÄBO) för 

godkännande för att genomföra studien. Brevet innehöll kort sammanfattning av studien 

om studiens syfte, frivillighet att delta, möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst 

och om deltagandens konfidentiellitet. Verksamhetschefen användes som gatekeeper, det 

vill säga den person som användes för att inträde in i verksamheten där studien 

genomfördes (Polit & Beck, 2008) och vidare identifierade informanter som uppfyllde 

inkluderingskriterierna. 

 

Informanterna tillfrågades personligen av författarna till denna studie om deltagandet i 

studien. Samtliga åtta sjuksköterskor som tillfrågades uppfyllde inkluderingskriterierna och 

var villiga att delta i studien. Informanterna undertecknade skriftligt samtycke till 

deltagande vid samma tillfälle. En informant blev sjuk dagen intervjuerna var bokade och 

sju informanter intervjuades. Sammanlagt har åtta informanter intervjuats inklusive den 

andra pilotintervjun.  

 

Bortfall  

Sammanlagt har nio sjuksköterskor verksamma på SÄBOt med inriktning demensvård 

tillfrågats att delta i studien. Bortfall blev en sjuksköterska som blev sjuk dagen 

intervjuerna var bokade. Åtta informanter har intervjuats.  

 

Datainsamling 

Intervjuerna har spelats in med en ljudbandspelare. Bara en författare till denna studie har 

genomfört samtliga intervjuer med informanter på ett SÄBO där den andre författaren är 

verksam för att på så sätt öka studiens validitet och undvika eventuell subjektivitet så 

kallad personlig vänskap enligt Kvale och Brinkmann (2009). Intervjuerna bokades ca två 

veckor i förväg med informanterna. Intervjuerna skedde under period april-maj 2011, 

varade mellan 15 till 30 minuter var och spelades in på ljudband. Intervjuerna genomfördes 

under en dag. Intervjuerna har genomförts på sjuksköterskornas arbetsplats, i enskilt rum 

för att undvika eventuella avbrott och störningar. Detta med tanke på att miljömässiga  

störningar är vanliga svårigheter vid inspelning av intervjuer (Polit & Beck, 2008).  

Databearbetning 
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Efter datainsamlingen transkriberades intervjumaterialet. Intervjuerna skrevs ut i sin helhet 

och den utskrivna texten och bandinspelningarna utgjorde det material som sedan blev 

föremål för analys.  

 

Även pauserna, suckarna och dylikt skrevs ut för att detta kunde tillbringa relevanta data 

till studien och vara tongivande för resultatet (Polit och Beck, 2008) Transkriberingen av 

intervjuerna gjordes av själva intervjuaren för att minimera risken för feltolkningar av 

texten (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008; Polit & Beck, 2008). 

 

Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys har använts som analysmetod för att metoden fokuserar på 

tolkning och granskning av texter i detta fall i form av utskrifter av inspelade intervjuer. 

Kvalitativ innehållsanalys syftar att ge en beskrivning av variationer i texten, genom att 

identifiera likheter och skillnader i dess innehåll som vidare kan beskrivas som kategorier 

och teman på olika nivåer. Denna metod används ofta inom omvårdnadsforskning 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

 

För att kunna belysa forskningsproblemet bearbetades intervjuerna genom kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats. Manifest och latent ansats innebär tolkningar av 

analysmaterialet på olika nivå gällande abstraktion och djup. Manifest ansats fokuserar på 

det uppenbara i textens innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). En manifest ansats i 

innehållsanalys innebär att det görs en sammanfattning av det som sägs i intervjuer utan 

vidare tolkning av innehållet (Polit & Beck, 2008).  

 

Analysprocessen baserades på fem olika steg i enlighet med Lundman och Hällgren-

Graneheims (2008) kvalitativa innehållsanalys, men gick fram och tillbaka mellan de fem 

olika stegen. Som steg ett lästes de transkriberade intervjutexterna av båda författarna till 

denna studie för att få förståelse för helheten av texterna. Vidare har texten delats i 

meningsbärande enheter som bestod av meningar, stycken eller ord och som har haft 

innehållsmässigt samband med syftet till denna studie. Detta steg gjordes så att författarna 

till denna studie bearbetade hälften av intervjuer var. Därefter skickades materialet till 

varandra för verifiering av meningsbärandeenheter och slutligen har författarna bearbetat 

alla intervjuer tillsammans. En gemensam reflektion har skett vid flera tillfällen över texten 

som var föremål för analys tills gemensam förståelse har uppnåtts. Detta arbetssätt har 

tillämpats under hela analysprocessen.  

 

Meningsbärande enheterna kondenserades det vill säga texten blev kortare och lätthanterlig 

utan att den förlorade sitt grundläggande innebörd. Nästa steg blev att abstrahera och förse 

med koder den kondenserade texten. Kodning innebär en kortfattad beskrivning av 

meningsbärande enhet. Under hela analysprocessen fanns det transkriberade materialet till 

hands och användes vid oklarheter för att kunna se koderna i sin ursprungliga kontext. Alla 

stegen i analysen bearbetades av båda författarna först var för sig och därefter gemensamt. 

För att tydliggöra subkategorier och kategorier användes olika färgskalor i texten.  

Flera koder med liknande innehåll gav kategorier och slutligen identifierades två teman: 

upplevda möjligheter för upprättande av IVP och upplevda hinder för upprättande av IVP 

(Graneheim & Lundman, 2004). Under arbetsgången växte de två teman fram med samma 

kategorier representerade i båda teman dock med positiv och negativ innebörd. Därför 
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inkluderar båda teman liknande kategorier dock med olika betydelse. Exempel på 

meningsbärande enheter, koder, underkategorier och kategorier visas i tabell ett.  

 

 

 

Tabell 1. Exempel ur analysprocessen.  

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Kod Underkategorier Kategorier Tema 

”Det positiva när IVP 

finns är att det finns en 

trygghet och mindre 

dramatisk för alla 

inblandade, 

omsorgspersonal och 

anhöriga.” 

Positivt när IVP 

finns för alla 

boende, 

personal och 

anhöriga. 

Trygghet Minskar 

dramatik i vård 

av livets slut  

Kommunikatio

n 

Upplevda 

möjligheter 

för 

upprättande 

av IVP 

Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

 

Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet är de begrepp som används i den kvalitativa 

innehållsanalysen för att beskriva studiens trovärdighet. Ett resultat anses giltigt om det 

lyfter fram det som är avsett att beskrivas (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). I 

denna studie var sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser föremål för studien och 

beskrivs i sin helhet. Studiens giltighet påverkas av urvalet. Det som är gemensamt för 

studiens deltagare är att alla arbetade inom samma övergripande område, inom 

äldreomsorg med inriktning på demenssjukdom. För att säkerställa studiens trovärdighet 

har två pilotintervjuer genomförts som grundades på intervjuguiden.  På så sätt har säkrats 

att alla informanter svarade på samma frågor.   

 

Tillförlitlighet betyder att författarnas ställningstaganden verifieras noggrant under hela 

forskningsprocessen. Författarna till den föreliggande studien reflekterade och diskuterade 

under hela forskningsprocessen för att uppnå samstämmighet vid tolkning av texter. På 

detta sätt användes konsensusförfarande under studien (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2008). 

 

Överförbarhet av studien omfattar i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra 

grupper eller situationer (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Överförbarhet 

underlättas om en klar beskrivning av urvalsgrupp, datainsamling och analysprocessen 

finns beskriven. I föreliggande studien är metod delen öppet redovisad och hur 

kategoriseringen skett vilket har exemplifierats (tabell 1). Datainsamlingsmetod är 

välutformad och beskriver det sammanhang i vilket datainsamlingen gjorts så noggrant 

som möjligt. Studiens resultat kan ha användning inom vård och omsorg av människor 

med demenssjukdom oavsett vårdform och för alla inblandade.  

 

Forskningsetiska överväganden  

 

Denna studie är en intervjustudie på magisternivå som har föregåtts av informerat 

samtycke från verksamhetschef och samtliga deltagare i studien. På grund av sin 

utformning omfattas studien inte av etikprövningslagen (Vetenskapsrådet, 2002). Vid 
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studiens genomförande togs hänsyn till olika forskningsetiska krav i enlighet med 

Vetenskapsrådet (2002). 

 

Informationskravet omfattar tydlig information till deltagarna i studien om studiens syfte, 

att deltagandet i studien är frivilligt, att deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

Detta har detaljerats genom informationsbrevet som skickades till verksamhetschef och 

deltagande sjuksköterskor. I informationsbrevet har tydligt framgått: studiens syfte, 

frivillighet att delta, möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst och om 

deltagandens konfidentialitet. Villkor för deltagande i studien syns och i förhands-

informationen har ingått de studieansvariges namn och institutionsanknytning för att 

underlätta kontakt (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Nyttjandekravet betyder att all material som insamlats enbart skulle användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Detta innebär att studiens insamlade material 

inte lånats ut för andra icke-vetenskapliga syften.  

Samtyckekravet innebär att deltagare i en studie har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan vilket gjordes i föreliggande studien (Vetenskapsrådet, 2002). Författarna till 

denna studie har inhämtat informanternas samtycke både muntligt och skriftligt.  

Konfidentialitetskravet omfattar konfidentialitet till alla deltagare i studien och att 

personuppgifter förvaras på ett betryggande sätt (Vetenskapsrådet, 2002). Detta har 

uppfyllts genom att alla informanter har informerats om att intervjumaterialet inte skulle 

innehålla namn på personer eller arbetsplatser. För att förhindra identifiering av 

informanterna avidentifierades allt material genom att numrera intervjuerna. Allt detta har 

kodats så att deltagarna inte skulle kunna identifieras. All material har förvarats på säkert 

sätt i ett låst skåp, oåtkomlig för obehöriga så att ingen identifiering av deltagare var 

möjlig. 

RESULTAT 

 

Resultatet från analysen delades in i två teman som passade in i studiens syfte: Upplevda 

möjligheter för upprättande av IVP och Upplevda hinder för upprättande av IVP. Varje 

tema har i sin tur indelats i fem kategorier: kommunikation/relation, förändringar inom 

äldrevården, symtomkontroll, teamarbete och närstående (Tabell 2).  

 

Tabell 2: Exempel ur analysprocessen.  
Tema Kategori Underkategori 

 

 

 

Möjlighet för upprättande av 

IVP 

 

 

Kommunikation och 

 relation 

Delaktighet 

Dokumentation 

Upprättande av IVP tidigt 

 

Symtomkontroll 

 

Livskvalitet, mindre dramatik och 

ökad trygghet 

Dokumentation av fysiska, sociala 

och existentiella aspekter 

 

 

 

Hinder för upprättande av IVP 

Teamarbete  SSKs upplevelser vid svåra beslut 

Komplexitet och kompetens 

 

Närstående 

Delaktighet 

Rädsla att fatta svåra beslut 
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Upplevda möjligheter för upprättande av IVP 

 

Kommunikation/ Relation 

Informanternas erfarenheter av att upprätta palliativ IVP var positiv när IVP upprättades i 

en tidig fas innan det aktiva palliativa skedet inträffade.  

Informanternas upplevelser var att det fanns en trygghet i att veta den demenssjukes 

önskemål. Det optimala var att IVP var upprättad tillsammans med den demenssjuke och 

deras närstående. De betonade vikten av mötet och samtalet med den demenssjuke och 

deras närstående var en viktig del i deras arbete. Det var en fördel om palliativ IVP 

upprättades innan den demenssjuke försämrades i sin demenssjukdom och inte kunde vara 

delaktig. Vid upprättande av tidig palliativ IVP kunde den demenssjuke framföra sina 

önskemål och informanterna behövde inte tillförlita sig på bara de närståendes önskningar. 

Alla önskemål som framkom från den demenssjuke dokumenterades i en palliativ IVP. 

 

”För att ha en palliativ IVP behöver man inte vara döende. Man ska börja så att 

när man har haft den första vårdplaneringen med anhöriga ska man ta upp det 

här.” (intervju 1). 

 

”Inom demensvården ser man ju när någon blir dålig. Det är innan dess man ska 

prata med anhöriga så man har gjort klart vad man ska göra”. (intervju 4). 

 

Arbetssituation blev lugnare och tryggare när det fanns en palliativ IVP dokumenterad. 

Omvårdnadsåtgärder var tydliga och informanterna visste exakt vilka mål som var 

planerade för vården. Det fanns inte några oklara frågeställningar och därmed behövde inte 

informanterna fatta några hastiga beslut. Deras erfarenhet var att när IVP var upprättad 

ledde det till bättre livskvalitet hos den demenssjuke och deras närstående.   

 

”Det positiva är att när IVP finns och finns det entrygghet och mindre akut och 

mindre dramatisk för alla inblandade, omsorgspersonalen och anhöriga, det är 

som dag och nat.” (intervju 5). 

 

Informanternas upplevelse och erfarenhet var att när palliativ IVP upprättades i ett senare 

skede fick de vända sig till de närstående för att få den information som de önskade. 

Deras erfarenhet var att närstående oftast hade tänkt igenom hur de önskade att den 

demenssjuke skulle ha det vid livets slut. Informanterna ansåg att det var viktigt att tala 

med närstående om döden som nalkades.  

 

”Ibland upplever jag att man inte kan prata med de dementa, det är anhöriga man 

få prata med.” (intervju 3). 

 

”En del anhöriga har direkt en plan. Mamma ska inte skickas, Hon ska ha dom 

och dom kläderna. En del har det väldigt klart för sig”. (intervju 2). 

 

Informanterna upplevde att palliativ IVP var ett levande dokument som borde användas 

som ett verktyg i vården. Deras erfarenhet var att IVP ska vara personcentrerad och ta stor 

hänsyn till integriteten för den demenssjuke. Utifrån dokumentationen i den palliativa 

IVP:n, planerade de omvårdnadsåtgärder, som gav en trygg omvårdnad för den döende 

människan. De ansåg att en av den största vinsten med palliativ IVP var att alla jobbade 
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mot samma mål. Om all personal som arbetade runt den demenssjuke var välinformerad 

om de palliativa IVP:s mål upplevde informanterna att den demenssjuke fick bra 

livskvalitet. De framhöll även att vid en välplanerad palliativ IVP skulle en demenssjuk 

människa få dö i den miljö de var vana vid och där de kände personalen vilket främjade 

trygghet framför allt hos den demenssjuke människan men även hos dennes närstående.  

 

”Att vi har mål att jobba efter. Visar på det vi har bestämt tillsamman med 

patienten och/eller med anhöriga och det vi ska jobba på. Det tycker jag är bra 

och att alla går åt samma håll. Det är den största fördelen med IVP”.(intervju 7). 

 

Förändringar inom äldrevården 

Informanternas upplevelser och erfarenheter var att det skett förändringar inom den 

palliativa demensvården de senaste åren. Sjuksköterskan har den demenssjuke mer i fokus 

och att ägnar mer tid till mötet med den demenssjuke och deras närstående. Deras 

upplevelse var, att den demenssjuke själv kunde svara bra på flera frågor som ställdes i en 

palliativ IVP och de tyckte att det var viktigt att ge den demenssjuke god tid att uttrycka 

sig verbalt. Informanterna ansåg att en tidig palliativ IVP skulle bygga på respekt och 

integritet för den demenssjuke människan. Ett verktyg som informanterna nämnde var 

levnadsberättelser som kunde vara till hjälp vid upprättande av palliativ IVP. Där framkom 

ibland vissa önskemål som att man inte vill dö på sjukhus, inte få några livsuppehållande 

åtgärder med mera. 

 

”Jag tror att man får fram mycket bara man lyssnar. Bara man vågar lyssna. Man 

måste tolka det också det räcker inte bara med att lyssna”.(intervju 1). 

 

Symtomkontroll 

Informanternas erfarenhet av IVP var att det var ett viktigt verktyg i vården, som gagnade 

personal, den demenssjuke och deras närstående. Fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella symtom skulle vara en del i en palliativ IVP. När det fanns en IVP upprättad 

ansåg informanterna att det var lättare att fokusera på symtomlindring och erbjuda den 

vård som var överenskommen. Beslut att inte vidta livsuppehållande åtgärder var en del 

som diskuterades igenom vid palliativ IVP. Informanternas erfarenhet var att de närstående 

även var klara på att exempelvis dropp inte skulle sättas in eller svåra undersökningar som 

kunde försämra livskvaliteten för den demenssjuke. För detta krävdes lyhördhet av 

informanterna och att de vågade diskutera dessa ämnen. Enligt informanterna betonade 

närstående behandling av smärta och oro som en viktig aspekt för att uppnå trygghet. 

 

”Jag tycker att det är jätte viktig. Dels kvalitet för de boende i slutet och även för 

anhöriga att man förbereder vad man kan göra. Men just för de boende tror jag at 

det är viktigt för att de ska känna sig trygga”. (intervju 5). 

 

Teamarbete 

Palliativ vård var läkarens medicinska beslut, men det diskuterades med ansvarig 

sjuksköterska eftersom hon var den som kände den demenssjuke bäst. Den demenssjuke 

och dess närstående informerades om palliativ vård och därefter kunde en palliativ IVP 

lättare upprättas av sjuksköterskan, när alla var informerade. Informanterna tyckte att det 
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var viktigt att alla i teamet runt den demenssjuke upprättade gemensamma mål, runt den 

palliativa vården. 

 

”Det är viktigt att lyssna till annan vårdpersonal eftersom sjusköterskan finns inte 

alltid på plats när något händer”. (intervju 2). 

 

”Ingen läkare ville ta samtalet om palliativ vård med den sjuke och hennes 

närstående. Han sa att det får ordinarie läkare göra”. (intervju 3). 

 

Närstående 

Erfarenheten var att om närstående var välinformerade om den palliativa vården och vad 

den innebar, gav det ökad trygghet och förståelse. Enligt informanternas erfarenheter mötte 

de en del närstående som redan hade en klar plan som kunde dokumenteras i en IVP. Som 

möjlighet såg de att ju mer kunskaper och information närstående hade om sjukdomens 

utveckling desto klarare plan hade dem. Det kunde exempelvis gälla beslut att inte skickas 

till sjukhus utan vårdas på särskilt boende. Erfarenheten visade att informanterna upplevde 

att det fanns ett lugn hos de närstående när de varit delaktiga och var väl informerade. 

 

”En IVP jag minns där allt var klart och anhöriga var med och vi gjorde vad vi 

kunde och det var inte prat om att hon skulle skickas. De bara samlades runt 

henne”. (intervju 2). 

 

”Men sedan i efterhand har de sagt att vad skönt det var att tänka igenom det här, 

man blir lugnare…”. (intervju 5).  

Upplevda hinder för upprättande av IVP  

 

Kommunikation/relation 

Ett hinder var när den demenssjuka personen inte själv kunde uttrycka sina önskemål, om 

hur de önskade deras sista tid i livet. Informanterna vände sig i dessa fall till närstående för 

upprättande av en palliativ IVP. En annan svårighet som framkom var att sjuksköterskan 

kanske inte kände patienten eller de närstående så väl och det innebar att det var svårt att 

kommunicera med närstående om döden som ämne. 

 

”Det beror mycket på hur boende mår. Ibland kanske man inte har hunnit för det 

har gått så fort. Jag tror att det är bättre att börja ju fortare ju bättre 

liksom”(intervju 3). 

 

”Har varit med om situationer där jag önskat att ett palliativt IVP funnits. Där en 

patient akut försämrats och då känns det jobbigare att prata med anhöriga 

runtomkring detta, när det kommer så plötsligt för dem”. (intervju 8).  

 

Några informanter upplevde att en del kollegor var rädda för att ta upp samtalet, om 

palliativ IVP med de närstående för att det kunde väcka negativa känslor. Detta kunde vara 

ett av skälen till att tidig palliativ IVP inte upprättades så ofta som det borde inom 

demensvården. En svårighet som uppkom var när det inte fanns några närstående att 

samtala med och den demenssjuke inte kunde uttrycka sina önskemål. Då var 
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kommunikationen om döden låst. Detta upplevdes av informanterna som en svår situation, 

där de fick lita till sin erfarenhet och intuition. 

 

”Sedan tror jag som sjuksköterska ska man inte vara rädd att ta upp det, många 

är rädda att ta upp det för det väcker reaktioner och så där.” (intervju 5). 

 

”Det är svårt om de inte har anhöriga, så man inte har någon att prata med. Man 

liksom inte kan veta någonting.” (intervju 3). 

 

Informanterna menade att en palliativ IVP får inte bara bli en pappersprodukt. Utan det var 

viktigt för den demenssjukes integritet att dokumentationen efterföljdes och att den sjukes 

önskemål uppfylldes så långt det var möjligt.  

 

”Det får vi se som en nackdel om man inte använder IVP till annat en 

pappersprodukt, utan att utvärdera. För annars stämmer det inte med 

verkligheten i alla fall.” (intervju 7). 

 

Förändringar inom äldrevården:  

Informanterna i studien ansåg att palliativ IVP inte upprättades så ofta som det behövdes 

inom demensvården. Ibland försämrades den demenssjuke fort och en palliativ IVP inte 

upprättades på grund av tidsbrist. Det fanns en ökad medvetenhet om förändringar inom 

äldre vården och att idag bor äldre allt längre hemma och den sena palliativa fasen kan ha 

påbörjats redan när den demenssjuke flyttar in på ett äldre boende. Det innebar att demens 

sjukdomen hos dessa människor var långt framskriden och det kunde vara ett hinder vid 

upprättande av IVP. Informanterna ansåg att palliativ IVP borde upprättas så tidigt som 

möjligt. 

 

”1999 nä jag började här var boende piggare och levde längre. Nu kan de komma 

in och så dör de efter två månader”(intervju 5). 

 

”Jag tycker att man nämner det nästan när man flyttar in lite så man kan prata 

med anhöriga.” (intervju 2). 

 

Symtomkontroll 

En del saker kunde vara svårt att dokumentera som sociala och existentiella symtom, men 

ändå av stor vikt. Det kunde gälla önskningar som att inte bli vårdad av en viss personal 

eller att den demenssjuke inte önskade få besök av en viss person sista tiden i livet. 

 

”Det kan ju handla om att det är en viss personal man inte vill bli vårdad av. Hur 

ofta ställer vi den frågan?” (intervju 1). 

 

Informanterna uppgav att läkarna hade svårt att ta det medicinska beslutet om palliativ 

vård för de demenssjuka personerna. Detta innebar en osäkerhet då de inte visste om det 

var palliativ vård eller kurativ vård som bedrevs. Detta gjord att de kände sig otrygga i de 

beslut som skulle tas trots att informanternas bedömning av symtom visade att det 

handlade om palliativ vård. Det innebar också att informanterna inte fick de ordinationer 

som behövdes för att bedriva en god palliativ vård. 
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”Läkarna vågar inta ta beslut bara så där”. (intervju 1). 

 

”Som sjuksköterska skulle man nästan vara på doktorn kan du skriva det här. Så 

får man ordination för smärtlindring och sånt”. (intervju 4). 

 

 

Teamarbete 

En aspekt som informanterna framförde var att det fanns svårigheter utifrån deras 

kompetens, att handla moraliskt rätt vid vård i livets slut av människor med 

demenssjukdom. Informanterna brottades med att fatta rätt beslut när IVP om palliativ vård 

inte fanns upprättad. De använde sig av stöd från teamet kring den boende för att skapa bra 

omvårdnad för den boende. Sjuksköterskan upplevde i dessa fall att de i samråd med 

läkaren medvetet tog över bestämmanderätten att handla för den sjukes bästa 

 

”Jag skulle utifrån mitt eget göra ett eget moraliskt och etiskt bedömande. Utifrån 

min sjuksköterskekompetens och i samråd med läkare blir det.” (intervju 3). 

 

Informanterna betonade komplexitet av vården i livets slut när teamet kring den boende 

inte var i kongruens. Det handlade om när informanterna ibland blev tvungna att motsätta 

sig läkarbeslut utifrån sin sjuksköterskekompetens, för att det gemensamma målet 

eftersträvades, det vill säga att den boende fick stå i centrum.  

 

”Då ska man kontakta läkaren och nu för tiden läkarna vågar inte ta beslut bara 

så där… Att inte ska skickas, men läkaren som finns i telefonen, dem säger skicka 

in till sjukhuset.” (intervju 1). 

 

Viktig information för en palliativ IVP kom inte alltid fram. Det kunde vara att viktig 

information om den demenssjukes önskemål som hade framkommit, men stannat hos 

omvårdnadspersonalen och inte blivit dokumenterad i en IVP. Informanterna betonar där 

vikten av att ett bra teamarbete runt den demenssjuke var av största betydelse, för att alla 

skulle ha möjlighet att få samma information som skulle ligga till grund för bra palliativ 

vård. 

 

”Jag tror att omvårdnadspersonal får veta mycket mera. De får mer av den här 

kunskapen spontant av både den sjuke och anhöriga. Men det stannar där….” 

(intervju 6). 

 

Närstående 

När palliativ IVP inte var upprättad behövde informanterna involvera närstående för att få 

information om deras önskningar om den palliativa vården. När närstående inte har hunnit 

prata om döden med sina föräldrar som vårdades på äldre boende och därför visste de inte 

hur deras föräldrar önskade sig den sista tiden i livet. Ibland glömde närstående att det var 

den demenssjuke som de företrädde och att de inte skulle överföra sina egna känslor. Att 

närstående fick föra den demenssjukes talan kunde ibland skrämma dem och det kunde 

försvåra genomförandet av IVP. 

 

”Det är ofta så att anhöriga inte har pratat med sina föräldrar om hur de vill ha 

det när de dör. De vet inte hur mamma eller pappa vill ha det.” (intervju 1) 
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”Även om man frågar anhöriga som känner dem väldigt väl. De kan applicera 

sina egna önskningar på den sjuke, det går inte att komma ifrån.” (intervju 8).  

 

”Dessutom blir anhöriga skrämda av att de ska ta ett beslut.” (intervju 5). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Val av kvalitativ metod bedömdes vara lämpad för studiens genomförande eftersom 

studiens syfte var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser vid upprättande 

av IVP vid livets slut för personer med en demenssjukdom. För studien ansågs det att 

kvalitativa intervjuer passade bäst eftersom informanterna skulle berätta utifrån sina 

upplevelser och erfarenheter.  Enligt Graneheim och Lundman fångas olika uppfattningar 

om ämnet som studeras med hjälp av intervjuguide med semistrukturerade frågor (2004). 

Semistrukturerade intervjuer valdes även därför att frågorna gav möjlighet att för 

informanterna att ge detaljerade informationer om det studerade fenomenet men även att 

försäkra sig att alla informanter fick samma frågor att svara på (Polit & Beck, 2008).  

 

Det var ett medvetet val av urvalskriterierna därför genom erfarenhet utvecklas kompetens 

och kunskaper inom omvårdnad, det vill säga att sjuksköterskor då på en högre nivå bland 

annat kan göra riskbedömningar och fatta beslut enligt Benner (1993). Författarna till 

denna studie har avsiktligt satt upp treårig erfarenhet som krav för deltagandet på grund av 

omvårdnadens komplexitet inom vården med demensinriktning. På så sätt fångades upp 

helheten av det valda ämnet alltså sjuksköterskornas erfarenheter och upplevelser vid 

upprättande av IVP. Detta kunde ha påverkat resultatet positivt och gett mer variationer i 

svaren, men även mer djupa svar på grund av högre erfarenhet inom det valda ämnet.  

 

En optimal storlek på en urvalsgrupp borde vara mellan sex till 12 personer för att uppnå 

en optimal nivå av interaktion under intervjuer eftersom alla inte är lika bekväma att 

uttrycka sina åsikter (Polit och Beck, 2008). Åtta intervjuer inkluderades i resultatet vilket 

motsvarade ett optimalt antal informanter och på så sätt förstärktes studiens trovärdighet.  

Informanternas yrkeserfarenhet var olika lång och detta kunde göra att människors 

erfarenheter och upplevelser ser olika ut enligt Lundman & Hällgren-Granheim (2008). 

Författarna till denna studie har uppnått så kallad mättnad med det insamlade materialet 

och strävat efter kvalitet och inte efter kvantitet. Vi anser inte att resultatet hade påverkats 

om vi intervjuat fler informanter, på grund av att under datainsamling fick vi ganska 

likartade svar från samtliga informanter. Det är dock möjligt att vi inte fått liknande svar 

om studien genomförts på ett annat SÄBO. Det är inte uteslutet att vi inte skulle få 

liknande resultat med kvantitativ ansats eftersom mycket pekar på att det finns paralleller 

mellan exempelvis lugnare arbetsmiljö för sjuksköterskor när en tidig IVP finns upprättad.  

 

Tillförlitlighet 

Gatekeepern ansågs vara till stor hjälp vid identifieringen av de informanterna som 

uppfyllde inkluderings kriterier. Däremot finns inga garantier på att informanterna inte 

påverkats i sitt beslut till deltagande, eftersom ”gatekeepern” var verksamhetschef och att 

informanterna kände ett visst tvång att delta i studien. Detta kunde ha påverkat resultatet 

negativt. Samtidigt presenterade författarna till denna studie tydligt de fyra 
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forskningsetiska kraven där frivillighet att delta i studien framkom vid flera tillfällen både 

muntligt och skriftligt. Under intervjugången var informanterna positivt inställda till att 

delta i studien, så att vi kunde inte uppmärksammade något slags tvång gällande 

deltagandet i studien. Informanterna informerades tydligt om konfidentialitetskravet och att 

inga namn skulle kunna identifieras. På så sätt uppmuntrades informanterna att lämna ut så 

ärliga svar som möjligt, vilket intervjuaren upplevde.  

För att undvika den så kallad personlig närhet (Polit & Beck, 2008) valde författarna till 

denna studie att en av författare utförde intervjuerna, den författaren som inte var verksam 

på samma SÄBO. Detta kunde öka studiens tillförlitlighet på så sätt att informanterna var 

mer beskrivande i sina svar och gav mer innehållsrika svar. 

 

Intervjuaren utförde transkriberingen av texten med syftet att minimera risken för 

feltolkningar vilket ökade studiens trovärdighet, på så sätt att intervjuaren hade komplett 

bild om varje intervju både verbalt och visuellt.  Intervjuaren fick en helhetlig anblick om 

varje intervju även när intervjun fick sin textform efter transkriberingen. Detta kan ses som 

studiens styrka.  

 

Att intervjuguiden användes ökade studiens trovärdighet för att på så sätt försäkrades att 

samma frågor ställdes till samtliga informanter och samma information efterfrågades i alla 

intervjuer. Enligt Polit och Beck (2008) bör slutna frågor undvikas det vill säga frågor som 

besvaras med korta svar vilket gjordes i intervjuguiden och på så sätt fick informanterna 

möjlighet att fritt berätta om sina erfarenheter och upplevelser. Trots författarnas strävan 

att inte använda sig av icke-ledande frågor, har två av frågorna i intervjuguiden blivit 

ledande och det kunde ha lett till att informanterna styrdes att svara på ett visst sätt och att 

svar variationer uteblev. Det vill säga att författarnas förförståelse kunde begränsa 

resultatet och därmed kunde försvaga studiens trovärdighet. 

 

Två pilotintervjuer genomfördes för att testa om intervjuguiden skulle ge svar på studiens 

syfte (Graneheim & Lundman, 2004) men också för att träna intervjuteknik (Polit & Beck, 

2008).  Detta kunde öka studiens tillförlitlighet eftersom den första pilotintervjun visade att 

frågorna var låsta och studieguiden bearbetades och testades en gång till. Intervjuaren fick 

också möjlighet att träna sin intervjuteknik och lära sig ställa följdfrågor vid rätt tidpunkt 

för att få så uttömande svar som möjligt om det studerade ämnet. Att utföra två 

pilotintervjuer ses som studiens styrka vilket ökar studiens validitet för att författarna har 

dubbeltestat intervjuguiden och frågeställningar.  

Transkribering av insamlat material gjordes av intervjuaren för att på så sätt försäkra att 

eventuella misstolkningar av materialet inte uppstår eller att viktig data förbises vilket ses 

som studiens styrka. Detta kunde påverka resultatet positivt för att en och samma person 

både utförde intervjuerna och transkriberade dem. Analysprocessen utfördes genom fem 

olika steg. Kategorisering gjordes först enskilt och därefter tillsammans av båda 

författarna. Vidare förde författarna till denna studie flitig och kontinuerlig reflektion och 

diskussion sinsemellan tills samförståelse uppnåddes. Det anses öka studiens tillförlitlighet 

eftersom författarna strävade efter att genom sina objektiva ifrågasättanden av varandras 

ställningstaganden verifiera varandras uppfattningar under arbetsprocessen. I denna studie 

har författarna varit medvetna om sin förförståelse för ämnet och har strävat efter att inte 

låta tolkningen av datamaterialet påverkas av detta. Vi har noga reflekterat över resultatet 

och anser att studiens tillförlitlighet ökade eftersom vi var två författare och därmed kunnat 

diskutera under hela analysprocessen.    
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Giltighet 
 

Författarna till denna studie har använt så kallad konsensusförfarande för att uppnå 

samklang av tolkning av texter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Detta har skett 

genom kontinuerlig reflektion under studiens gång.  

Författarna har strävat under hela processen att inga personliga värderingar skulle påverka 

datainsamling och tolkning av resultat. Författarna till denna studie reflekterade med målet 

att undvika partiskhet, så kallad bias. Självinsikt kan leda till att studiens kvalitet höjs 

(Polit och Beck, 2008). Att kontinuerligt verifiera sina ställningstaganden under 

forskningsprocessen ökar studiens giltighet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). 

Detta har gjorts genom att författarna till denna studie har varit kontrollanter till varandra 

genom att ifrågasätta varandras ställningstaganden. Detta anses påverka resultatet positivt 

eftersom risken för objektiva ställningstagande minimerades 

 

Granheim och Lundman (2004) menar att trovärdigheten ökar om studiens resultat styrks 

med citat från intervjuunderlaget vilket denna studie uppfyllde. Läsaren har på detta sätt 

fått möjlighet att själv avgöra att samtliga intervjuer var representerade i resultatdelen och 

att citaten var inhämtade från samtliga intervjuer. Studiens giltighet ökar om en oberoende 

granskning av analys utförs av utomstående part. Detta har inte utförts i denna studie och 

kan därför ses som en brist 

 

Att ha flera platser där studien genomförs kan ses som en fördel när det gäller 

generaliserbarhet av studiens resultat (Polit och Beck, 2008). Men dessa studier som 

genomförs på flera olika ställen är komplicerade och utgör lednings-, finansiella och 

logistiska utmaningar (Polit och Beck, 2008). Egen arbetsplats har valts för studiens 

genomförande av praktiska skäl som resebegränsningar men även finansiella orsaker vilket 

kunde påverka giltigheten. 

 

Överförbarhet 

Enligt Granheim och Lundman (2004) innebär studien överförbarhet i vilken utsträckning 

studiens resultat kan överföras till andra situationer eller grupper (2004). Den grad i vilken 

forskningsresultat kan generaliseras till andra personer än de som deltog i studien kallas 

studiens generaliserbarhet (Polit & Beck, 2008). Det är viktigt att betona att studien enbart 

omfattade de åtta intervjuade sjuksköterskorna och därmed var kanske inte representativ 

för alla sjuksköterskor. Med andra ord gör inte studien pretentioner på att vara giltigt i ett 

större sammanhang men kan ses som en handledning eftersom urvalet var litet. 

Författarnas intention har varit att skriva en utförlig och noggrann presentation av resultatet 

tillsammans med lämpliga citat vilket ökade överförbarheten.  

 

Studien genomfördes med omvårdnadsansvariga sjuksköterskor på demensavdelningar på 

särskilt boende. Informanterna var sjuksköterskor med olika lång erfarenhet av vården med 

demensinriktning vilket talar för att studiens resultat borde kunna överföras till liknande 

enheter i andra delar av landet.  

 

Resultatdiskussion  
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Resultatet i studien visade att en tidig palliativ IVP för demenssjuka människor, var 

ovärderlig vid vård i livets slut. Detta gav den demenssjuke bättre livskvalitet och för 

sjuksköterskorna blev det en lugnare och tryggare arbetssituation. Det är anmärkningsvärt 

att resultatet i denna studie visade att IVP inte upprättades i den omfattningen som framgår 

av Socialstyrelsens riktlinjer (2004). En möjlig orsak till detta kan enligt författarna till 

denna studie vara att sjuksköterskan använder för lite arbetstid till att upprätta palliativ 

IVP.  

Detta kan relatera till en studie av Sampson (2008) där det framkom att sjuksköterskor bör 

ägna mer tid till att planera palliativ IVP. I en studie av Engels (2008) framkom det att 

sjuksköterskor använde olika lång tid för att genomföra en palliativ IVP, allt från noll 

minuter till mer än 15 minuter. Studiens fynd visade att informanterna använde olika lång 

tid vid upprättande av palliativ IVP vilket dock inte har mätts tidsmässigt. Det framkom att 

vissa informanter försökte fånga upp boendes önskemål genom aktivt lyssnande och egen 

tolkning medan andra tog upp dessa frågor på vårdplaneringar tillsammans med närstående 

men även att frågor rörande palliativvård endast berördes ytligt. 

 

Möjligheter 

 

Enligt Socialstyrelsen riktlinjer (2004) bör en planering inom palliativ vård ske utifrån en 

noggrann individuell vårdplan, där den enskildes önskemål utgör utgångspunkten. 

Författarna styrker det med stöd av litteraturen och den erfarenhet som vi har från palliativ 

vård av demenssjuka människor och får stöd i det från informanterna. De ansåg att det var 

viktigt att upprätta IVP så tidigt som möjligt, medan den demenssjuke själv kunde uttrycka 

sina önskemål runt döendet och döden och i annat fall ta hjälp av de närstående. 

Informanterna menade även att upprätta en tidig palliativ IVP var viktig för att kunna ge 

personen en personcentrerad omvårdnad i livets slut. De ansåg att frågor som var man vill 

vårdas sista tiden i livet, om att någon absolut inte önskade sjukhusvård vid försämring, 

och inte önskade avsluta sina sista dagar i livet på där. Dessa frågor är viktigt att ta upp i 

samband med upprättande av palliativ IVP. Det är därför viktigt att demenssjuka 

människor och deras närstående får information om vad boendet kan erbjuda när det gäller 

palliativ vård då de flyttar in till särskilt boende. 

 

I resultatet framkom att informanterna upplevde att det skett en förändring inom 

demensvården. De menade att sjuksköterskan idag oftare tar sig tid att lyssna till den 

demenssjuke på ett annat sätt än de gjorde tidigare. Tidigare fattade sjuksköterskorna egna 

beslut utan att tillfråga den demenssjuke eller deras närstående. Författarna till denna 

studie menar att detta är en mycket positiv förändring i sjuksköterskans förhållningssätt i 

förhållande till människor med demenssjukdom.  Socialstyrelsen (2004) beskriver att den 

äldres autonomi ofta är begränsad. Socialstyrelsen skriver också att vissa frågor är 

viktigare än andra för den äldre att fatta beslut om. Närståendes delaktighet i vården ökar 

när den äldres beslutsförmåga avtar. I intervjuerna framkom att det optimala för att 

upprätta en tidig palliativ IVP var när den demenssjuke själv kunde framföra sina 

önskemål. Om detta inte var möjligt var det bra om närstående förde deras talan.  Det 

framkom också att informanterna ansåg att omvårdnadspersonalen som var nära den 

demenssjuke i vården var en stor tillgång vid upprättandet av en IVP. Enligt informanterna 

stannade ibland viktig information hos den omvårdnadspersonal som arbetade närmast den 

demenssjuke. Därför är det viktigt att det finns en bra kommunikation mellan de olika 

yrkesgrupperna. Beck-Friis och Strang (2008) anser att frågor som rör den sista tiden i livet 

är en sådan viktig fråga, som de flesta äldre önskar att själva få bestämma över. Författarna 
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stödjer detta och att det viktigt som sjuksköterska att försöka samla all information om den 

demenssjukes önskemål för den sista tiden i livet.  

 

 

 

 

Informanterna menade att den palliativa IVP:n ska innehålla en helhetssyn på den 

demenssjukes önskningar sista tiden i livet, upplevde informanterna. Detta är i linje med 

Socialstyrelsen riktlinjer (2004) där de skriver att det är viktigt att få en samlad bild av en 

demenssjuk person så bör man utgå från den demenssjukes perspektiv, hur han tidigare levt 

och resonerat. Författarna anser att för sjuksköterskan är detta grunden för att kunna ge en 

god palliativ vård till den demenssjuka människan. Vi tror för att få svar på de frågor som 

bör ingå i en palliativ IVP måste man ta hänsyn till den demenssjukes tidigare liv och 

resonemang.   

 

Informanterna upplevde att det var lättare att genomföra en palliativ IVP tidigt, när inte 

den demenssjuke var så långt framskriden i sin demenssjukdom. Ett problem för att 

upprätta en tidig palliativ IVP enligt informanterna var att personer med demens idag bor 

kvar i sina hem allt längre. Det innebär att deras demenssjukdom kan vara långt gången när 

de kommer till särskilt boende och därmed leder till svårigheter att upprätta en palliativ 

IVP där personen själv är delaktig. Som utvecklingen ser ut idag kommer allt fler äldre 

människor drabbas av demens på grund av stigande ålder (Desai & Grossberg, 2001) men 

också på grund av bättre diagnostisering (Mitchell, et al., 2004). Författarna anser att det är 

viktigt att även sjuksköterskor som arbetar i hemtjänsten och hemsjukvården upprättar 

tidig palliativ IVP. Författarna anser att det finns större möjligheter att få fram den 

demenssjukes önskemål för den palliativa IVP:n när demenssjukdomen inte är så långt 

framskriden. Om en planering för individuell vårdplanering redan fanns påbörjad i hemmet 

skulle den kunna följa med mellan de olika vårdgivarna. Vinsten av detta blir en enhetlig 

och patientcentrerad planering oavsett vilken vårdgivare som den demenssjuke vistades 

hos. Genom samordning mellan olika vårdformer och olika vårdgivare skulle eventuellt 

onödiga sjukhusinläggningar minska anser författarna till denna studie men även skulle 

den demenssjuke önskemål uppnås. Vinsten för samhället skulle bli ekonomisk och 

framförallt för den demenssjukes redan svaga autonomi. 

Andra fördelar med att upprätta palliativ IVP i ett tidigt skede är att arbetsbelastningen 

skulle minska för sjuksköterskorna. Det innebär att om en palliativ IVP är upprättad från 

början, behöver inte sjuksköterskan ta hastiga och tidskrävande beslut runt planeringen av 

den palliativa vården. Detta är viktigt som måste antas på kvällar och helger när 

sjuksköterskorna oftast är färre till antalet på särskilda boenden. Tidig palliativ IVP kan 

enligt författarna jämföras med förebyggande palliativ vård. När den demenssjuke kommer 

till en palliativ fas finns redan en plan och sjuksköterskan behöver inte börja planera för 

palliativ vården utan kan ägna sig åt omvårdnaden av den demenssjuke och de närstående 

skulle få längre tid att förbereda sig för den demenssjukes vilket genererar bättre 

livskvalitet i livets slut. Detta styrks av Beck-Friis och Strang (2008) som betonar vikten 

av att palliativ IVP gagnar både den demenssjuke, närstående och sjuksköterskan. Även 

Engel (2008) menar att palliativ IVP förbättrar livskvalitet hos den demenssjuke 

människan.  Författarna menar att utan tidig palliativ IVP får sjuksköterskan ta stor del av 

sin arbetstid till att planera den palliativa vården vid försämring av den demenssjuke. Vi 

anser att det leder till en försämring av omvårdnaden av den demenssjuke den sista tiden 



24 

 

av livet. Det är oftast en tid som är kort och sjuksköterskan bör därför inte lägga tiden till 

att planera palliativ vård, utan att utföra de planerade åtgärderna och vara ett stöd för den 

demenssjuke och dess närstående i syftet att den demenssjuke uppnå välbefinnande och 

god död. Sampson, et al.,(2008) anser att palliativ IVP kan underlätta missförstånd mellan 

närstående och sjuksköterskan beträffande vården, det kan gälla sjukhusvård som 

exempelvist droppinsättning.   

När det inte fanns några närstående fick informanterna lita till sin erfarenhet och sin 

intuition att utföra god omvårdnad. Det innebar många gånger att de fick ta kollegor till 

hjälp och diskutera hur de skulle gå till väga i olika situationer. Därför menar författarna att 

det är lättare för en sjuksköterska med längre erfarenhet att lita till sin intuition i dessa 

situationer, viket även betonas av Benner (1993) som menar att en expert sjuksköterska 

uppfattar alla moment på en och samma gång och identifierar problem, analyserar, 

resonerar, planerar och handlar samtidigt. Vidare menar Benner att genom erfarenhet 

utvecklas kompetens och kunskaper och att sjuksköterskor då på en högre nivå kan bland 

annat göra riskbedömningar och fatta beslut (1993).                                                                                                                                                                                        

Informanternas upplevelse var att frågor som närstående redan hade funderat på och hade 

ett svar på kunde exempelvis gälla att deras anhöriga inte skulle skickas till sjukhus vid 

förändring av status, utan vårdas på äldre boende. De hade även ofta funderat på att inga 

livsuppehållande åtgärder skulle ordineras. Författarna anser att det är viktiga frågor som 

bör stå med i dokumentationen vid en palliativ IVP. Det är vår skyldighet att som 

sjuksköterska förmedla detta mellan läkaren och närstående så att läkarsamtal genomförs. 

Vid palliativ IVP var läkemedels ordinationer redan förbereda för eventuella symtom som 

kunde uppkomma, enligt informanterna. Enligt Widell (2003) kan en människas liv vara 

dynamisk och mycket föränderlig period med snabba förändringar i hälsotillståndet och 

därför ska man som sjuksköterska ha en god beredskap att ta till när det gäller 

symtomlindring. Författarna anser att det optimala för en människa med demenssjukdom är 

om sjuksköterskan vet hur den demenssjuke önskar sin sista tid i livet, att det är 

väldokumenterat och läkemedelsordination för snabb symtomlindring är väl förberett. 

Författarna anser att det är bra när det finns uppsatta mål och riktlinjer i verksamheten för 

att klargöra hur den palliativa symtomlindringen ska bedrivas Där kan det klargöras mål 

för hur lång tid det får ta innan sjuksköterskan kan ge symtomlindring till den 

demenssjuke, det ger en trygghet för den demenssjuke och deras närstående. Målen ska 

vara mätbara och utvärderas regelbundet, utvärderingen kan användas till 

förbättringsarbete i den palliativa demensvården. 

För att underlätta symtomlindringen vid palliativ vård finns idag olika tillvägagångssätt, ett 

är att använda palliativa läkemedelsboxar med läkemedel som sjuksköterskan kan sätta in 

snabbt för att lindra symtom. Läkaren som beslutar om palliativ vård förbereder en 

individuell palliativ medicinlista för den demenssjuke, där läkemedelsordinationer för olika 

tilltänkta symtom förbereds. Dessa läkemedelsboxar kan minska tiden för patientens 

lidande när det gäller olika symtom som smärta, oro/ ångest, illamående och 

andningsbesvär. När ordinationer och läkemedelsboxar finns behöver sjuksköterskan inte 

kontakta en läkare för att få läkemedelsordinationer. Läkemedelsboxen kan finnas inlåst 

och plomberad i den demenssjukes läkemedelsskåp eller sjuksköterskan kan ha den med 

sig under arbetspasset och detta leder till en tidsvinst när det gäller att snabbt lindra 

symtom. För sjuksköterskan leder detta till klarare direktiv för symtomlindringen och 

mindre stress i arbetssituationen.  
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Andra verksamheter har valt en generell palliativ läkemedelslista som en lösning, 

författarna kan se detta som en sämre lösning eftersom läkaren inte ordinerar individuellt 

för den demenssjuk, alla får samma ordination. Detta kan enligt författarna leda till att 

sjuksköterskan är mera försiktig med symtomlindring när den är generell, än om den är 

individuell anpassad efter den demenssjuke.  

När läkaren anpassar läkemedelsordinationer individuellt tas det hänsyn till tidigare 

läkemedelsordinationer, kroppsvikt, tidigare symtom, med mera.  

Hinder 

I den studien framkom att det finns flera hinder för att vid upprätta palliativ IVP för 

demenssjuka människor och en av dessa brister var att palliativ IVP inte upprättades så ofta 

som det borde. Andra hinder var att demenssjuka människor har svårt att föra sin egen 

talan, en del sjuksköterskor har svårt att tala om palliativ vård med patient och närstående, 

läkarna tar inte beslut om palliativ vård och närstående har i många fall svårt att uttrycka 

den demenssjukes önskningar. Det kan vara en bidragande orsak till varför inte palliativ 

IVP upprättades alltid för dessa människor. För demenssjuka människor leder det till olika 

villkor inom den palliativa demensvården, en del får rätten att uttrycka sina önskemål och 

en del får inte chansen till det. Det överensstämmer inte med Socialstyrelsens riktlinjer 

(2004). 

Enligt Wahlund (2007) är palliativ vård en intensiv vård för att hinna hjälpa den obotligt 

sjuke, den korta tid som han/hon har kvar att leva. Informanterna beskrev situationer där 

den demenssjuke försämrades mycket snabbt och det inte fanns någon palliativ IVP 

dokumenterad. Då upplevde de svårigheter att kommunicera om dessa svåra frågor med 

patienten och deras närstående som de knappast kände. Författarna tror att dessa situationer 

är svårt att helt undvika, men en stor förbättring skulle ske om sjuksköterskorna fick en bra 

rutin på att upprätta palliativ IVP för demenssjuka människor och det skulle många 

situationer underlätta i arbetet för sjuksköterskan.  

Eftersom de flesta demenssjuka människor avslutar sina dagar på demensboende, anser 

författarna till denna studie att en större satsning på genomförande upprätta palliativa IVP 

bör ske på dessa boendeformer. Det kan genomföras genom att utbilda sjuksköterskor i 

detta ämne och bra dokumentations system.  

Författarna till denna studie anser att livsberättelser är ett bra verktyg som hjälper 

sjuksköterskan att ta fram en IVP när inte den sjuke kan uttrycka sig själv. Enligt Kaasa 

(2001) är att ta del av livsberättelser är ett sätt att få den demenssjuke att uttrycka sina 

önskemål och sin vilja. Detta var något som framkom i denna studie där sjuksköterskorna 

uppgav att de använde livsberättelser som ett verktyg i vården för att hjälpa till att ta fram 

en palliativ IVP. Utifrån egna erfarenheter anser författarna att livsberättelse oftast 

fokuserar på personens livsberättelser innehåller frågor rörande barndom, uppväxt och hela 

livet förutom döden. Den innehåller inte frågor som rör framtid och inte heller frågor som 

rör döden och eventuella önskemål. Därför anser författarna att enbart livsberättelse kan 

inte sjuksköterskan förlita sig på vid upprättande av palliativ IVP. Frågan är kan man som 

sjuksköterska utnyttja livsberättelser mer? Ställa frågor rörande döden, eftersom döden är 

en del av livet.  

I resultatet framkom att flera sjuksköterskor ansåg att det var svårt att tala om palliativ vård 

med de demenssjuka och deras närstående. Att de upplevde det svårt att prata om kunde 
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enligt informanterna vara ett hinder för upprättande av palliativ IVP. I dagens samhälle är 

döden fortfarande ett tabubelagt ämne både för sjuksköterskor och inte minst för 

närstående. Döden är inte naturligt att tala om och ändå är det något som vi alla kommer 

möta någon gång i livet. Författarna tror att det är ett vanligt fenomen att närstående 

överför sina egna önskningar och inte den demenssjukes, det kan bero på att man inte vill 

mista sin mamma eller pappa i livet.  

Som sjuksköterska är det viktigt att i dessa situationer ställa frågan, hur tror du att din 

mamma skulle tänkt/ önskat i den här situationen, om hon kunnat uttrycka det? Detta 

menar författarna till denna studie kan underlätta för närstående att förstå att det är den 

önskan som ska komma fram och inte deras egen.  

Som sjuksköterska är det viktigt att ta upp ämnet palliativ vård, döden och upplysa 

närstående vad som kan göras inom den palliativa vården.  Enligt Beck-Friis och Strang 

(2008) Sätter detta ämne sätter igång tankar och funderingar kring döden och ökar 

medvetenhet om att denna stund är oundviklig. Widell (2003) menar att det bero på rädsla 

att väcka negativa känslor hos den sjuke och deras närstående. Författarna anser att det kan 

bero på att man är rädd för sin egen död och därför har svårt att diskutera dessa svåra 

frågor. Det kan också vara en av orsakerna till att tidig palliativ IVP inte upprättas i den 

omfattningen det borde. Sjuksköterskor får lära sig under sin utbildning att ta upp dessa 

frågor men ändå kan vara svårt att göra det. Författarna anser att i sjuksköterskans 

utbildning bör frågor runt den döden belysas mer och hur man kan hantera svårigheterna 

runt kommunikation om döden. Författarna anser att på arbetsplatserna ska arbetsgivaren 

avsätta tid för kommunikation om tankar och funderingar runt döden. Det kan göras på 

olika sätt, några förslag från författarna är genom teamträffar eller omvårdnads-

handledning. Författarna till denna studie anser att man kan användas av reflektion med 

sina kollegor för att överbrygga eventuella rädslor att samtala om döden som ämnet och att 

dela med sig erfarenheter. 

I studien framkom att den demenssjuke kunde bli skickad till sjukhus för att det inte 

framkom i journalen att patienten önskade stanna i sitt boende vid försämring. Det 

framkom också att det inte fanns ordination för att lindra symtom i det palliativa skedet för 

den demenssjuke om inte läkaren tagit ställning till palliativ vård och detta kunde också 

leda till inläggning på sjukhus. Det skapade stor ovisshet hos sjuksköterskorna, när de inte 

viste vilken vård som skulle bedrivas. Sampson, et al., (2008) påvisade i sin studie att 

palliativ IVP inte planeras så ofta som det skulle behövas och det leder det till onödiga 

inläggningar på sjukhus, en sämre livskvalitet för den demenssjuke och ett bättre 

närståendestöd. Enligt Socialstyrelsen (2004) ska behovsanpassade insatser med läkare, 

sjuksköterska och omvårdnadspersonal med basal kompetens i palliativ vård dygnet runt 

finnas tillgänglig oavsett var eller av vilken vårdgivare man vårdas hos. Författarna anser 

att dit har vi inte kommit ännu i vårt samhälle. Vården ser fortfarande olika ut beroende på 

av vem eller var man vårdas. Resurserna för den palliativa demensvården är olika hos 

vårdgivarna och det leder till vård med olika villkor. För sjuksköterskan kan det leda till 

stress när palliativa vården ser olika ut beroende på vart den demens sjuke vårdas. 

Därför anser författarna att det är viktigt att läkaren tar det medicinska beslutet om palliativ 

vård för de demenssjuka när de försämras i sin sjukdom. Palliativa beslutet öppnar upp för 

att genomföra en palliativ IVP. Den ska föregås av ett brytpunktsamtal både i tidig palliativ 

fas och sen palliativ fas (Österlind, 2009). I de Nationella riktlinjerna för demensvård (SoS, 

2010) anser socialstyrelsen att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör ge personalen 
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möjligheter till utbildning inom palliativ vård som är långsiktig, kombinerad med praktisk 

träning, handledning och feedback. Författarna anser att detta skulle kunna leda till en klar 

förbättring kunskapsmässigt för läkare och sjuksköterskor inom palliativa demensvården. 

Arbetsgivare borde uppmuntra kompetensutveckling exempelvis genom vidareutbildning 

för sjuksköterskor. Under sommaren 2012 kommer Socialstyrelsens nationella riktlinjer 

gällande palliativ vård och förhoppningsvis kommer att bidra till förbättringar och 

tydlighet inom området.   

Slutsats 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av 

att upprätta individuell vårdplan vid livets slut för människor med en demenssjukdom. 

Författarna till underliggande studie anser att syftet blev besvarat. Vårt resultat visar att 

palliativ IVP är till nytta för den demenssjuke enligt informanternas erfarenheter och 

upplevelser. Men det finns både möjligheter och hinder för genomförandet av dem.  Det 

framkommer att informanterna anser att i framtiden bör fler palliativa IVP för demenssjuka 

människor upprättas. Det är viktigt att påbörja en palliativ IVP i god tid innan demens-

sjukdomen fortskridit för långt för att den demenssjuke själv ska kunna framföra sina 

önskemål. Palliativ vård vid demenssjukdom är komplex och för att kunna möta 

kommande behov på grund av det ökade antalet personer med demenssjukdom behövs 

därför större satsning på kompetensutveckling och utbildningar vilket även betonas av 

Socialstyrelsens riktlinjer (2010).  

Vidare forskning  

Studiens resultat visar att upprättande av palliativ IVP för personer med demenssjukdom är 

ett aktuellt ämne men som behöver aktualiseras mer och bli en självklarhet inom 

äldrevården. Det vore intressant att genomföra liknande studie i större skala eller utföra en 

jämförelse studie mellan två grupper närstående. Den ena gruppen där det skulle finnas 

väldokumenterad IVP om livets slut och en grupp utan utarbetat IVP för deras närmaste. 

För att studera hur ofta och i vilket skede upprättas palliativa IVP för människor med 

demenssjukdom skulle studie med dokumentationsgranskning utföras. Med hjälp av studie 

med kvalitativ ansats skulle sjusköterskors arbetssituation kunna studeras för att se 

samband mellan situationer där IVP finns respektive inte finns upprättad.   
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     BILAGA I 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor: 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du arbetat inom demensvården som sjuksköterska? 

 

Intervjufrågor 

1. Vad innebär palliativ vård för dig, vad tänker du i första hand? 

2. Kan du beskriva någon situation inom palliativ vård som var svår för dig? 

3. Kan du som sjuksköterska berätta om dina erfarenheter och upplevelser av att upprätta 

IVP i livets slut för personer med demenssjukdom? 

4. Kan du beskriva din erfarenhet av upprättande av IVP för palliativ vård för personer 

med demens sjukdom? 

5. Vad är dina upplevelser vad det gäller eventuella svårigheter vid utformning av 

individuell vårdplan?  

6. När anser du att palliativ IVP bör upprättas? 

7. Finns det eventuella fördelar/nackdelar med individuell vårdplan i livets slut? 

8. Hur påverkas ditt arbete som SSK när IVP för palliativ vård finns respektive inte finns? 

 

Sista avslutande fråga 

Är det något som du skulle vilja tillägga/berätta som jag inte har frågat? 

 

Följdfrågor: 

 

Beskriv närmare..... 

Kan du förklara närmare….. 

Hur menar du…………. 

Har jag uppfattat dig rätt? 
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     BILAGA II 

Stockholm, 2011-03-25  

Till verksamhetschef 

XXXXXXXXXXXXXX 

 

Vi heter Ingela Landin och Maja Tanasilovic och är sjuksköterskor. Vi studerar 

omvårdnadsvetenskap/magisterutbildningen vid Sophiahemmet Högskola. I vårt 

examensarbete, omfattande 15 poäng, har vi valt att studera sjuksköterskors erfarenhet och 

upplevelser av betydelsen av vårdplan i livets slut av personer med demenssjukdom. 

Studiens titel är: Palliativ vård vid demens sjukdom – Betydelsen av individuell vårdplan.  

Frågor kring demens sjukdom och palliativ vård har problematiserats dels pga dess 

komplexitet och dels pga bristande kunskaper inom områden. Det gör att det måste ses på 

det här området också med de palliativa ögonen. Intresset för att förbättra vården för 

personer med avancerad demens har ökat genom åren. Trots det har inte vårdplaneringar 

för de personerna med demens sjukdom som befinner sig i det palliativa skedet ökat. Enligt 

fortfattarnas erfarenheter upprättas den individuella vårdplanen inom några veckor efter 

personen har flyttat in, men det palliativa vårdplanen tas inte alltid upp förrän den sena 

palliativa fasen har fastställts. I och med att målen med palliativ vård omfattar flera 

dimensioner vill vi studera hur sjuksköterskor upplever och har erfarenhet av att upprätta 

IVP i livets slut för personer med demenssjukdom.  

Syftet med denna studie är att belysa sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att 

upprätta IVP i livets slut för personer med demenssjukdom och vilken betydelse det har för 

deras omvårdnad.  

Genomförandet av studien skulle ske genom i förväg bokade intervjuer med sjuksköterskor 

som uppfyller inkluderingskriterier. Kriterierna är att de arbetar inom demensvården och 

att de är yrkesverksamma i minst tre år inom området. Intervjuerna kommer att ske under 

period april-maj 2011 och kommer att ta ca 40 minuter var och kommer att spelas in. 

Därefter kommer dem att skrivas ut och analyseras. All material kommer att förvaras på ett 

betryggande sätt oåtkomlig för obehöriga. Material som insamlas kommer enbart att 

användas för forskningsändamål. Deltagande i studien är frivilligt och medverkan i studien 

kan avbrytas när som helst. Intervjumaterialet kommer inte att innehålla namn på personer 

eller arbetsplatser. Allt detta kommer att kodas så att deltagarna inte kan identifieras. 

Vi är därför mycket intresserade av få genomföra studien på din arbetsplats. 

Om Du godkänner att studien genomförs vid XXXX är vi tacksamma för Din underskrift 

av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner Dig tveksam 

till att studien genomförs vid XXXX är vi tacksamma för besked. Har Du frågor rörande 

undersökningen är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

Med vänliga hälsningar  

 

Maja Tanasilovic och Ingela Landin 

 

Studieansvariga:  
Maja Tanasilovic leg. Sjuksköterska                      Ingela Landin leg.sjuksköterska  

Tele arb. 08-555 94 778                                                          tele arb: 0583-770715  

Mobil: 0739-894605                                                               Mobil: 073-9886276 

email: tanasilovic@comhem.se                                      email:ingelalandin@msn.com 

 

Handledare: Marie Olsen universitetsadjunkt,  

Högskolan Dalarna Akademi Hälsa och samhälle, 791 88 FALUN 

Telefon: 023 77 84 53; Mobil: 073-0536156; E-mail: moe@du.se 

mailto:tanasilovic@comhem.se
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BILAGA III 
 

Jag godkänner härmed att Ingela Landin och Maja Tanasilovic får utföra studien ” Palliativ 

vård vid demens sjukdom – Betydelsen av individuell vårdplan” på XXXXXXXXX under 

följande tidsperiod april-maj 2011. 

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 


