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Sammanfattning 

Palliativt förhållningssätt kännetecknas av helhetssyn av människan och uppnås genom 

stöttning av individen att leva med värdighet och största möjliga välbefinnande till livets slut 

oavsett diagnos eller ålder. 

Demens är en sjukdom som är svårt handikappande för den som drabbas och för de anhöriga 

är sjukdomen förödande. Den palliativa vården av personer med demens är inte optimerad. 

Studier visar att det dels beror på demenssjukdomen som är svår att vårda och dels för att stöd 

till de personer som vårdar sina anhöriga och det sociala kommunala nätverket har brister. 

Syfte: Att analysera upplevelsen av given vård i livets slutskede hos personer med 

demensdiagnos ur personalens och anhörigas perspektiv.  

Metod: Metasyntes utförd med Howell Major och Savin-Badins analysmodell, Qualitative 

Research Synthesis. 

Resultat: Kunskap och personcentrering var de två begrepp som blev produkten av syntesen. 

Begreppen fungerar som motsatser, om det finns kunskap och personcentrering så finns en bra 

upplevelse av given vård hos personal och anhöriga och om det brister i kunskap och 

personcentrering blir upplevelsen sämre. 

Diskussion: Kunskap om demens bland personal har i syntesen visats vara en indikator för god 

vård vid livets slut. Utbildning i demenssjukdom bör ske kontinuerligt och på olika nivåer 

beroende på vilken personalkategori som utbildas. 

Konklusion: Palliativ vård och demens måste få utrymme i utbildningarna av all personal, från 

undersköterska till specialistläkare. 

 

Nyckelord: demens, palliativ vård, attityder och upplevelser 
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Abstract 

Palliative care is an approach characterized by a holistic view of a person and is achieved by 

supporting the individual’s right to live with dignity and optimal comfort until the end, 

regardless of age and diagnosis. 

Dementia is seriously disabling for the individual and is often devastating for their caregivers 

and families. 

The palliative care of persons with dementia is not optimal. Studies show that it is partly due 

to dementia that is difficult to nurture and partly the support of those who care for their 

relative and the local social network is poor. 

Aim: To analyse the experience of given care to people with dementia diagnosis from key 

providers of care and relatives' perspective. 

Method: Meta Synthesis with Howell Major and Savin - Badins analytical model, Qualitative 

Research Synthesis. 

Results: Knowledge and person-centeredness were the two concepts that emerged from the 

synthesis. They work as contradiction in terms, if there is knowledge and person-centeredness, 

good experience of given care are achieved, if there is gaps in knowledge and person-

centeredness, the experience of care is poor. 

Discussion: Knowledge of dementia among key providers of care and relatives in the synthesis 

proved to be a great indicator of good care at the end of life. Education in dementia and 

palliative care should be done routinely and be based on level of education. 

Conclusion: Palliative care, dementia and person centeredness must have their space in the 

education of all key providers of care, from assisting nurses to specialists. 

 

Keywords: dementia, palliative care, attitudes, experience 
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Inledning 

Jag har arbetat inom specialiserad palliativ vård i 1,5 år. Specialiserad palliativ vård är ett 

prioriterat område inom hälso- och sjukvård. Vinster med palliativ vård är stora hos individen, 

dennes sociala närverk och samhälle. Palliativa team i Sverige är för närvarande till för 

personer med maligna sjukdomar, KOL och hjärtsvikt i slutstadiet. Socialstyrelsens riktlinjer 

(2013) är tydliga i vad palliativ vård är. Personer med demensdiagnos är en grupp av svårt 

sjuka personer som har stor nytta av palliativ vård och Socialstyrelsens rekommendationer är 

att demenssjukdom ska ingå i de palliativa teamens arbete. Demens är en sjukdom som har ett 

stort stigma och enligt min erfarenhet så anser personal att det är påfrestande att vårda 

personer med demens. I dagens samhälle har man rätt att få välja var man ska dö och många 

vill dö hemma i sin egen säng med sina nära och kära hos sig. Denna rättighet fråntas personer 

med demens. Döden inträffar ofta på kommunens särskilda boenden eller på sjukhus. 

Bakgrund 

Palliativ vård 

World Health Organization WHO (2013) definierar palliativ vård på deras hemsida som ”Ett 

synsätt som ökar livskvaliteten hos patienter med livshotande sjukdom och dess anhöriga. 

Tidig identifiering och behandling av smärta och andra problem, fysiska, psykosociala och 

existentiella, syftar till att förebygga och lindra lidande.” Det anses viktigt att lindra lidande så 

den sista tiden kan bli så bra som möjligt. Att dö är en del av livet och palliativ vård syftar till 

att varken förkorta eller förlänga livet utan att individen ska få leva med så god kvalitet som 

möjligt. Genom arbete i team underlättas livet för patienten och de anhöriga. Detta arbetssätt 

har visats göra nytta även i tidigt stadium av sjukdom (WHO 2013). 

De fyra hörnstenarna i palliativ vård är symtomlindring, samarbete, kommunikation/relation 

och stöd till närstående. Hörnstenarna är grunden i palliativ vård och beskriver processen vid 

livets slut. Att ha en processbeskrivning som är gemensam skapar förutsättningar för god 

samverkan mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och andra aktörer vilket underlättar 

planering och ansvarsfördelning av patientens vård (Socialstyrelsen 2013). 
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Övergången till palliativ vård vid livets slutskede ska ske med respekt för patientens 

självbestämmande och integritet och vården ska utformas i samråd med patienten. Ett så kallat 

brytpunktssamtal bör genomföras där patienten och de anhöriga får information om att 

behandlande åtgärder inte längre är aktuella utan vården nu riktar fokus mot livskvalitet och 

symtomlindring. Brytpunktsamtal är en process och inkluderar flera samtal och bör därför 

noggrant dokumenteras. Brytpunkssamtalen ska vara baserade på öppenhet med klara besked 

och tydliga svar på frågor från både patient och anhöriga. Om patienten har kognitiv svikt och 

därmed inte kan tillgodogöra sig information bör det övervägas att endast ha brytpunktsamtal 

med anhöriga. 

Under brytpunktssamtalsprocessen bör arbetsteamet ta reda på var patienten vill vårdas och 

dö. Information och förmedling av kontakt med samhällets övriga stödinsatser ges under 

processens gång. Att informera anhöriga om närståendepenning och samtalsstöd är viktigt för 

att ge anhöriga möjlighet att hitta kraft. Enklare vård, med få mellanhänder, uppnås genom att 

etablera tydliga kontaktvägar och skapar trygghet i vardagen. Revidera läkemedelslista, 

avsluta medicinska undersökningar och provtagningar som inte längre gagnar patienten och 

planera för rutin för symtomkontroll är viktiga för att undvika onödigt lidande. 

God palliativ vård förutsätter tillgång till sjuksköterske- och läkarkompetens dygnet runt. 

Specialiserad palliativ kompetens bör finnas tillhands för konsultation och remittering. 

Förebyggande arbete innebär att personal måste ligga steget före och förstå vanligt 

förekommande problem och symtom. Det innebär att arbetet måste vara strukturerat med 

regelbunden bedömning och uppföljning (Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2013). 

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som används av de som vårdar 

människor i livets slut. Registret syftar till att utveckla vården vid livets slut. Oavsett sjukdom 

så är målet med registret att alla som dör en väntad död skall känna trygghet i att anhöriga får 

information och stöd, att lindring från smärta och andra symtom sker, att det finns läkemedel 

för symtomlindring att tillgå, att god omvårdnad ges, att man som individ får dö där man vill 

och att man inte behöver dö ensam. Svenska Palliativregistret bidrar aktivt till forskning och 

utveckling av palliativ vård. Registret används både för klinisk forskning, utveckling, 

förbättring och lokal verksamhetsuppföljning (Svenska palliativregistret 2013). 
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Demenssjukdom 

Det beräknas att ca 35,6 miljoner personer har demenssjukdom i världen idag. Med ökat antal 

äldre i samhället kommer denna siffra öka med mer än det dubbla till år 2030. Den höga 

prevalensen, den ekonomisk påverkan hos familjer med någon med demenssjukdom och det 

sociala stigma demens innebär är en stor utmaning för vård, omsorg och samhälle. Åtgärder 

globalt, nationellt och lokalt är nödvändiga för att denna patientgrupp ska få den hjälp de 

behöver och för att demens ska ses som en sjukdom och inte som ett normalt åldrande (WHO 

2012).  

I Sverige insjuknar mer än 20 000 personer i demenssjukdom per år och det totala antalet med 

diagnos är ca 150 000 personer. Alzheimers sjukdom är den vanligaste typen av demens och 

förkommer i 60 procent av alla demensfall. Symtomen är tilltagande glömska, svårigheter att 

planera och utföra vardagliga sysslor, kognitiva svårigheter och beteendeförändringar. Den 

näst vanligaste typen av demens är vaskulär demens med symtom som nedsatt 

initiativförmåga, svårigheter att planera och genomföra vardagliga sysslor, 

personlighetsförändringar och gångsvårigheter (Socialstyrelsen 2010a). 

Demens är ett samlingsnamn för en rad sjukdomar vars symtom orsakas av hjärnskador. 

Demens kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Minnet och 

förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor är det som vanligen försämras. 

Kognitiva förmågor som språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga påverkas negativt. 

Oro, nedstämdhet och beteendeförändringar tillhör sjukdomen. Personer med demens har svårt 

att klara sin tillvaro utan stöd från närstående och/eller personal. Vid svår demens, i slutskedet 

av sjukdomen, så blir symtomen lika oavsett orsak, på grund av att hela hjärnan då är drabbad 

(WHO 2012). 

Trots att demenssjukdomar drabbar många är osäkerheten kring vården stor. Alla misstänkta 

fall blir inte utredda. Det finns inga rikstäckande data över utredning, behandling och 

uppföljning. Svenska Demens registret (SVEDEM 2013) startades 1997 och är ett 

kvalitetsregister som syftar till att uppgifter om demensdiagnostik, behandling och omvårdnad 

registreras. Data registreras av landstinget för att på ett enkelt sätt kunna utvärdera utredning, 

vård och omvårdnad av personer med demens (aa). 
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Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD 2013) är ett svenskt 

kvalitetsregister som syftar till att hjälpa verksamheter att strukturera sitt arbete och att de 

nationella riktlinjerna följs. Registret används främst av kommunens hemtjänst och 

kommunala boenden där dagliga symtom registreras. SKL, Sveriges kommuner och landsting, 

stödjer BPSD som sedan 2010 är ett nationellt kvalitetsregister (aa). 

 

Omvårdnad vid demenssjukdom 

Socialstyrelsen (2010 a) har utarbetat nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 

demenssjukdom. Riktlinjerna är mycket tydliga i hur arbetet för bästa möjliga vård ska 

struktureras. Personcentrerad omvårdnad är en arbetsmetod som rekommenderas vid vård av 

personer med demens. Personcentrerad omvårdnad innebär att personen, och inte 

demenssjukdomen, sätts i fokus och syftar till att göra omvårdnaden och miljön som den 

demenssjuke vårdas i mer personlig (Socialstyrelsen 2010a). 

Beteenden och psykiska symtom är viktiga för anhöriga och personal som vårdar att förstå. 

Målet för omvårdnad är att främja patientens hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa samt 

lindra lidande och verka för en fridfull och värdig avslutning av livet. Detta innebär att den 

som vårdas och de närstående ska vara delaktiga, känna trygghet och uppleva respekt (Svensk 

sjuksköterskeförening SSF 2010 a). Respekt för individ och närstående är att ge vårdtagaren 

bästa möjliga förutsättningar att göra val i relation till sin hälsa även om valen innebär risker 

till exempel att äta sötsaker trots diabetes. Personcentrerad omvårdnad har blivit synonymt 

med god omvårdnad och flertalet studier visar att framförallt hos äldre och personer med 

demens är personcentrerad omvårdnad av värde (SSF 2010 b). 

Demenssjukdom och palliativ vård 

Projektet Good ageing in Skåne (GÅS) är en longitudinell populationsbaserad kohortstudie 

som är en del av den nationella äldrestudien SNAC - The Swedish National Study on Aging 

and Care - som startade 2001 på initiativ av regeringen för att ge svar på hur framtida behov 

av vård kommer att se ut hos de äldre och hur de bäst skall tillgodoses. I Enkvist, Ekström och 

Elmståhls (2011) delstudie visas att livskvalitet och tillfredställelse med livet inte beror på 
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frånvaro av sjukdom. Personer med demens, stroke, cancer och hjärtsvikt kan ha livskvalitet 

trots sin sjukdom därför att deras symtom lindras (aa). 

 Liffe et al (2013) har gjort en genomgång av litteratur inom ämnet palliativ vård och demens 

och med hjälp av det skapat en modell IMPACT, som kan hjälpa personal och anhöriga att ge 

god vård vid livets slut. Författarna menar att vård vid livets slut inte är optimerad dels på 

grund av demenssjukdomen som är svår att vårda och dels för att stödet till de personer som 

vårdar sin anhöriga och det sociala kommunala nätverket har brister. Personal har inga bra 

vårdplaner att arbeta efter och det finns brister i utbildning i palliativ vård (aa). 

Man har sett att symtom i livets slutskede tenderar att vara lika, oavsett sjukdom 

(Socialstyrelsen 2013). Redan i slutet på nittiotalet visade McCarthy, Addington- Hall och 

Altman (1997) att personer med demenssjukdom och cancer upplevde likvärdiga symtom, 

men de med demenssjukdom hade symtom under en längre tidsperiod än de med cancer. I 

studien sågs även att anhörigvårdare till de med demens hade mindre stöd från samhället och 

till skillnad från de som vårdade en anhörig med cancer så upplevde man i mindre grad att 

vården man gav var givande (aa). 

Vården av personer med demens är svår på grund av att sjukdomen innebär kognitiv svikt och 

därmed svårighet för personen att uttrycka sin vilja. Anhöriga måste tolka och försöka förstå 

vad den sjuke vill. Att vara öppen och tydlig i sin kommunikation med personen med demens 

och anhöriga är viktigt. Husebo och Husebo (2012) har i en debattartikel diskuterat hur viktigt 

det är att personal vågar ställa de svåra frågorna och vågar stanna kvar och möta sina egna 

rädslor för döden för att kunna vårda den döende på ett optimalt sätt. Våra attityder till 

sjukdom, hälsa, död, personen/ personerna i fråga styr den information man ger och 

kommunikation man har med vårdtagaren och de anhöriga (aa). 

Ett stort problem i vården av personer med demens, enligt Garden och Hauge (2012), är att det 

alltid förekommer en viss grad av tvång. I en intervjustudien med 8 sjuksköterskor såg 

författarna att personal möter aggressioner dagligen. Kunskap om sjukdomen och framför allt 

om personen med demens är avgörande för vilken attityd personal har. Attityd som förmedlas 

vid omvårdnad av personer med demens är grunden i hur upplevelsen av given vård blir för 

personal och anhöriga (aa). 
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Problemformulering 

Med ökat antal äldre i samhället kommer även antalet personer med demens öka. Personer 

med demens har visats ha stor nytta av att få den hjälp specialiserade palliativa team erbjuder. 

Palliativ vård ses ofta som vård som ges i livet sista tid, det vill säga veckor och dagar innan 

dödsögonblicket. Värdet av palliativ vård kan dock ses flera år innan livet är slut. Upplevelsen 

av given vård speglar ofta attityden till sjukdomen (Garden och Hauge 2012). Demensvård 

uppfattas som svår och när något upplevs som svårt beror det på tidigare erfarenheter som 

formas till en attityd. Hur ett bemötande upplevs präglas av vilken attityd som förmedlas. 

Demenssjukdom har ett stigma, en förutfattad mening, om vad demenssjukdom är och det 

resulterar i att personer med demensdiagnos får en stämpel som besvärliga vilket ofta leder det 

till brister i vården i livets slut. Upplevelsen av vården som ges till personer med 

demenssjukdom behöver studeras närmare för att finna gemensamma nämnare till vad som 

utgör god vård i livets slut för personer med demenssjukdom. 

Syfte 

Att genom granskning av vetenskaplig litteratur analysera upplevelser av given vård i livets 

slutskede hos personer med demensdiagnos ur personals och anhörigas perspektiv. 

Frågeställning 

Hur upplever personal den vård de ger vid livets slutskede? 

Hur upplever anhöriga vården de ger vid livets slutskede? 

Hur upplever anhöriga den av personal givna vården till deras närstående vid livets slut? 
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Metod 

Design 

Studien är en metasyntes av vetenskapliga studier publicerade från 2008 och framåt. Howell 

Major och Savin-Badens (2010) analysmetod Qualitative Research Synthesis har använts. 

Metasyntesen genomfördes under augusti till oktober 2013. 

Val av metod 

Under 1970- och 1980-talen utformades metaanalys som är en avancerad form av 

litteraturstudie, en studie av studier. I metaanalysens fotspår kom metasyntes, en 

litteraturstudie med syftet att ge en översikt, djupare förståelse och nya integrerade tolkningar 

av kvalitativ forskning som gjorts (SBU- kunskapscentrum för hälso- och sjukvården 2012). 

Metasyntes utvecklades först av Noblit och Hare (1988) och för Metaetnografi. Sedan dess har 

metasyntes utvecklats och flera modeller utarbetas för att strukturera syntesen. Metasyntes har 

blivit kritiserad för att med nya tolkningar av tolkningar kan ursprungsdata förloras. Författare 

till kvalitativa studier har en relation till sitt material och det är därför viktigt att denna relation 

kvarstår, att materialet inte förvanskas i den nya tolkningen (Thorne, Jensen, Kearny, Noblit 

och Sandelowski 2004). Kvantitativ och kvalitativ forskning kompletterar varandra. I en 

metaanalys jämförs statistik från olika studier och räknas om till ny statistik och uppgifter om 

hur många, hur ofta och hur mycket blir resultatet. I en metasyntes fördjupas kunskapen kring 

ett sammanhang och fenomen ses (SBU 2012). 

Urval av litteratur 

Sökningen har gjorts på SVEMED +, Medline (Pubmed) och Cinahl. I Medline (pubmed) 

genererade sökningen 92 träffar. I Cinahl genererade sökningen 32 träffar. I SVEMED + 

genererade sökningen 0 träffar. Totalt 124 artiklar. 

 

 

 

 



 

 13 

Sökord 

1.  Palliative care and dementia and nurses experience 

2.  Palliative care and dementia and caregivers experience 

3.  Dementia and palliative care and nurses attitudes 

4.  Dementia and palliative care and caregivers attitudes 

Inklusionskriterier 

Kvalitativa artiklar med engelskt eller svenskt språk för förståelse. Artiklarna skulle ha 

abstrakt och vara vetenskapligt publicerade mellan 2008-2013 och studera palliativ vård vid 

demenssjukdom och personals och anhörigas upplevelse/attityd av given vård. 

Exklusionskriterier 

Kvantitativa artiklar samt artiklar publicerade före 2008. 

Tillvägagångssätt 

I första sorteringen exkluderades 100 artiklar, då det med ledning av artiklarnas titlar 

bedömdes att de var kvantitativa, litteraturstudier eller icke relevanta för ämnet. Återstående 

24 artiklar lästes ingående för att utröna relevans och metod. Efter den granskningen kvarstod 

åtta artiklar. Det låga antalet artiklar i en metasyntes beror på att kvalitativa artiklar har rikligt 

med information. Vetenskaplig kvalitet på utvalda artiklar bedömdes av författaren enligt 

Modifierad version en granskningsmall av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och 

Forsberg och Wengström (2008) (se bilaga 1). I modellen ges poäng och ju högre poäng desto 

högre vetenskaplig kvalitet, max 25 poäng kan ges. Artiklar med 60-69% av maxpoängen 

anses ha låg kvalitet, 70-79% ha medelhög kvalitet och 80-100% bedöms vara av hög kvalitet. 

För att säkerställa att den vetenskapliga kvaliteten var bedömd korrekt så lottades tre artiklar 

ut och lästes och bedömdes av handledaren efter samma mall. Resultatet av bedömningen 

diskuterades och där framkom att författare och handledare hade likvärdiga uppfattningar om 

vetenskaplig kvalitet. Alla de åtta artiklarna bedömdes ha hög vetenskaplig kvalitet och alla 

hade blivit publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 
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Analys 

Howell Major och Savin-Badens (2010) analysmetod Qualitative Research Synthesis har 

använts. Denna metod har valts för att den har en tydlig struktur som gör att den är relativt lätt 

att använda även för en nybörjare. I varje artikel har syfte, huvudresultat, metod och 

vetenskaplig kvalitet tabellerats. Citat som beskriver resultatet har kondenserats ned till 

artikelns huvudtema (se tabell 1). Dessa huvudteman matchas mot de andra artiklarna för att 

hitta gemensamma teman, första nivåns tema. Första nivåns tema sammankopplas, likvärdiga 

teman slås ihop, till andra nivåns tema. Det är en komplex fas som helst ska göras i par eller i 

en grupp men i denna studie har diskussion med handledningsgruppen förts. I den tredje nivån 

syntetiseras andra nivåns teman till övergripande teman där viktiga mönster och samband ses, 

det blir färre teman som beskriver artiklarnas gemensamma resultat. I fjärde nivån görs en 

samlad bedömning varefter evidensgraderade resultat och slutsatser formuleras. Evidensen 

bedöms av den vetenskapliga kvaliteten på de granskade artiklarna och övrig vetenskaplig 

litteratur (Howell Major och Savin-Baden 2010). 

Etisk analys 

Den etiska analysen har utgått från Helsingforsdeklarationens riktlinjer för etisk värdering i 

forskning. I litteraturstudier, metaanalyser och metasynteser anger deklarationen att det är 

viktigt att resultatet i primärstudierna ej förvanskas och att analysen är validerad (World 

Medical Association 2008). 

Artiklar som granskats är: 

Brorson, Plymoth, Örmon och Bolmsjö (2012). Pain Relief at the end of life: Nurses 

Experience regarding end- of- life pain relief in patients with dementia. Studien är gjord i 

Sverige. Metoden var semistrukturerade djupintervjuer. Deltagare i studien var sju 

sjuksköterskor. 

Chang, Daly, Johnson, Harrison, Easterbrook, Bidewell, Stewart, Noel och Hancock (2009). 

Challenges for professional care of advanced dementia. Studien är gjord i Australien. 

Metoden var fem fokusgrupper och tjugo semistrukturerade djupintervjuer. Deltagare i studien 

var personal. 
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Hennings Froggatt och Payne (2013). Spouse caregivers of people with advanced dementia in 

nursing homes: A longitudinal narrative study. Studien är gjord i Storbritannien. Metoden var 

tio narrativa intervjuer och tio dagböcker skrivna av de personer som intervjuades. Deltagarna 

var anhöriga som tidigare vårdat sin make/maka. 

Johnson, Chang, Daly, Harrison, Noel, Hancock och Easterbrook (2009). The communication 

challenges faced in adopting a palliative care approach in advanced dementia. Studien är 

gjord i Australien. Metoden var sex fokusgrupper och tjugofyra semistrukturerade 

djupintervjuer. Deltagare i studien var personal. 

Lawrence, Samsi, Murray, Harari and Banerjee (2011). Dying well with dementia: qualitative 

examination of end- of-life care. Studien är gjord i Storbritannien. Metoden var 

semistrukturerad djupintervju. Deltagare var tjugosju anhöriga och tjugotre personal. 

Ryan, Gardiner, Bellamy, Gott och Ingleton (2011). Barriers and facilitators to the receipt of 

palliative care for people with dementia: The views of medical and nursing staff. Studien är 

gjord i Storbritannien. Metoden var åtta fokusgrupper och fyra semistrukturerade 

djupintervjuer. Deltagare var personal. 

Shim, Barroso,Gilliss and Davis (2013). Finding meaning in caring for spouse with dementia. 

Studien är gjord i USA. Metoden var narrativ intervju och dagböcker. Deltagare i studien var 

elva anhöriga. 

Thuné-Boyle, Sampson, Jones, King, Lee och Blanchard (2010). Challenges improving end of 

life care of peple with advanced dementia in the UK. Studien är gjord i Storbritannien. 

Metoden var semistrukturerade djupintervjuer. Deltagare i studien var tjugo anhöriga och 

tjugoen personal. 

Resultat 

I artiklarna beskrevs kunskap om demens och palliativ vård som grunden i god vård. De flesta 

var medvetna om brister i sin kunskap om demens och palliativ vård."I think people with 

dementia are not considered often in the same league as somebody with heart failure, COPD 

or cancer, that is what happens to elderly people isn’t it? They get confused" (Ryan et al. 

p.881, 2011). “I think there is definitely a gap with the education. I would like to have 

moretime to spend with the staff on educating myself” (Chang et al p. 45, 2009). Anhöriga och 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Thuné%2DBoyle%20ICV%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Sampson%20EL%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Sampson%20EL%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22King%20M%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Lee%20DR%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Blanchard%20MR%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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personal upplevde brister i sin kunskap om demenssjukdomens progress. " No.... The doctor 

talked to me, yes. They said he's not getting better, he's getting worse but how worse?" 

(Thuné- Boyle et al p266, 2010). 

“And sometimes in nursinghomes they can be referred with behavioural problems, and on 

ooccasions there's been a failure to identify that the problem is not so much behavioural, but 

it's the fact that the person is really entering the last few months of their lives” (Johnsson et al. 

p 470, 2009). 

Personals upplevelse av den vård de gav vid livets slutskede 

Personal upplevde att det var svårt att bedöma en person med demens och dennes 

symtom.“With dementia residents, facial expression, action, movement, and observation are 

the only way of assessing pain” (Chang et al p. 44, 2009). 

Kunskap om personen, sjukdomen och hur den personen reagerade på obehag, så kallad 

livshistoria, ansågs som viktigt för att lättare kunna värdera symtom. ”Knowing the patients is 

so important and to know a lot about them, it makes it a lot easier to understand and interpret 

their signals. Of Course!” (Brorson et al. p.5, 2012).  

Brister i kommunikation och samarbete mellan professioner, olika vårdinstanser och med 

anhöriga var stora. "I could look after a resident and do anything they needed but I found it 

hard to talk to the family members, it was very difficult because they were always looking for 

answers” (Johnson et al. p.471, 2009).  

“A typical example is dementia. They may have put in a peg and a lot of discussion around 

that peg is going to be done but if this person goes home or goes to a nursing home there's 

absolutely no kind of supporting the other team about what should happen to this peg feeding 

if this person deteriorates” (Ryan et al. p.883, 2011). 

Dålig kommunikation resulterade ofta i mindre bra beslut som orsakade olust hos personal. 

“He was imminently dying, yet the general practitioner phoned the family and I think the way 

it was put to the family, well, the family then said let’s send him to hospital, I think don’t know 

if the family actually realized that he was imminently dying or what they thought hospital 

would achieve. So it was quite distressing for me and the staff to see this man who was 

imminently dying being shipped of to hospital” (Lawrence et al. p.420, 2011). 
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Anhörigas upplevelse av vården de gav vid livets slut 

En del anhörigvårdare hade en positiv inställning till att vårda sin make/maka. "We were so 

good to each other, and so there’s no way i could do anything else but be good to her and take 

care of her. Why should it change because that person is sick" (Shim et al. p.123, 2013). 

Anhöriga menade att de hade gjort ett val och lovat att leva med sin make/maka. Det var 

viktigt att acceptera sjukdomen och inte glömma att se den person de valt att dela sitt liv med. 

”First it was the question do i want to do it or not. I solved that one. So that gave me the 

meaning. Second one is okay, I’m going to be a good husband and not a caregiver” (Shim et 

al. p.124, 2013). 

I andra artiklar hade anhörigvårdare inte samma positiva upplevelse, i slutet av sjukdomen 

blev det för ansträngande. Anhöriga som vårdade var ofta en make eller maka som själva var 

till åren komna med egna krämpor eller en nära anhörig som hade arbete och/eller familj att ta 

hänsyn till. De slet ut sig själva och var tacksamma när de väl fick hjälp men hade svårt att 

släppa taget. 

”I feel that I got to be there all the time, to make sure. They do look after them, they’re 

brilliant, they’re brilliant, they’re kind, they’re caring, they do activities- they’re really really 

good, but I can’t let go” (Hennings et al. p.86, 2013). 

Anhöriga kände skuld över att de inte kunde eller orkade vårda sina anhöriga hemma. ”I just 

couldn’t manage anymore.. On the 9´th July for years ago (husband) went to (nursing home) 

Erm.. The worst is the guilt… which never, ever goes away. I used to go every day at first to 

take him out (weeping).. I’m sorry.. erm take him out for meals” (Hennings et al. p.686, 2013). 

Anhöriga behövde stöttas, involveras i vården och få bekräftelse för sitt arbete. 

Anhörigas upplevelse av personals givna vård till deras närstående vid livets 

slut 

Anhörigas upplevelse av given vård var att inte bli lyssnad på, att inte få information, att inte 

bli involverad och bekräftad i det arbete man hittills gjort och att deras kunskap om deras 

anhöriga inte eftersöktes.  

”There was no people feeding them and I went, I used to go in and feed her and they said, ‘oh 

no, she’s here to be rehabilitated, you shouldn’t feed her, it’s spoiling her, she can do it 
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herself,’ well... she couldn’t do it at all and as I say, her eating was getting worse and worse 

at that stage” (Lawrence et al. p.418, 2011). 

Svåra beslut läggs på anhöriga utan att de får de rätta verktygen för att ta dessa beslut. Det 

orsakade ambivalens och ångest hos de anhöriga. De kände sig utelämnade och ensamma med 

sina tankar. De upplevde att de inte fick någon stöttning och det var skrämmande att ta beslut 

själva. 

“If he made it clear that he didn’t want to be resuscitated, whether he’s changed his mind 

about that now . . . people do sometimes, you know. I thought he would change his mind about 

that, but he was quite adamant at the time that he didn’t want to be . . . I’m talking about a 

couple of years ago when he said that. You know, I’m thinking, have I got to live with this after 

saying that . . . because I feel guilty that he’s in a nursing home. I feel that I ought to be taking 

care of him from home, you know” (Thuné- Boyle et al. p.272, 2010). 

I alla artiklarna finns tydliga exempel på att när vården fungerade så blev tillfredställelsen hög. 

"Good symptom management, good emotional support, good support for the family, physical 

and spiritual, social support, should be part and parcel of what everybody does and it should 

be offered to absolutely everybody i think" (Ryan et al. p. 881, 2011). “I believe that that the 

most beautiful thing you can do is to help someone to die in a good way, and it’s one of the 

most important things you can do” (Brorson et al. p.4, 2012).
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Tabell 1. Översikt över de i studien ingående artiklarna. 

Författare, land 

och årtal 

Syfte Resultat Teoretisk ram Design Kvali-

tetsgrad 

Teman i artiklar 

Brorson et al, 

Sverige, 2012 

Att beskriva sjuksköter-

skors upplevelse angåen-

de smärtlindring i livets 

slut hos personer med 

demens 

Svårigheter med smärtlind-

ring gav maktlöshet, etiska 

dilemman, känsla av att inte 

räcka till och en upplevelse 

att inte nå patienten. Till-

fredsställelse upplevdes när 

smärtlindring uppnåddes 

genom personcentrering, 

samarbete, förståelse. 

Suboptimal 

palliativ om-

vårdnad ges 

till personer 

med demens 

Kvalitativ, 

semistruk-

turerade 

intervjuer 

22p *  Frustration när om-

vårdnaden inte 

fungerar och till-

fredsställelse när 

den fungerar. 

Resultatet av om-

vårdnaden beror på 

samarbete mellan 

professioner och 

anhöriga och kun-

skap om sjukdom 

och person. 

Chang et al, 

Australien, 

2009  

Att exponera utmaningar 

för viktiga leverantörer av 

vård för personer med 

avancerad demens som 

bor på särskilda boenden. 

Kunskap och färdigheter hos 

vårdpersonal i symtomvär-

dering, om demenssjukdo-

men och om palliativ vård 

var dålig 

Vård av per-

son med de-

mens är kom-

plex 

Kvalitativ, 

Fokus-

grupp och 

intervjuer 

23p Kunskap om de-

mens och palliativ 

vård behövs. En 

policyförändring i 

vård av personer 

med demens krävs 
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Hennings et al, 

Storbritannien, 

2013 

Undersöka upplevelsen av 

omvårdnad hos make/-

maka till person med de-

mens som tidigare vårdats 

hemma och nu på särskilt 

boende 

Anhörigas upplevelse är ofta 

tvetydig och upplevs som 

man står mellan två världar. 

Tacksamma för hjälp men 

samtidigt full av skuld för 

att man inte orkar vårda 

hemma. Betraktas socialt 

som änka/änkeman. Svårt att 

släppa taget om vårdandet 

och dessa känslor håller i sig 

länge. Ett sätt att komma 

vidare är stödgrupper och att 

ha egna intressen 

Palliativ vård 

har flera vins-

ter inte bara 

för den som 

är dement 

Kvalitativ, 

intervjuer 

och dag-

böcker 

23p Anhörigas upp-

levelse av vården 

är tvetydig. De 

behöver mycket 

stöttning och in-

volveras mer. De 

behöver också 

upprepad informa-

tion och utbildning 

för att kunna ha en 

positiv upplevelse 

mitt i det svåra. 

Johnson et al, 

Australien, 

2009 

Förståelse av de behov 

personer med demens har, 

genom att identifiera 

kommunikations-

problematik som kan 

försvåra ett palliativt 

vårdande 

När kommunikation används 

effektivt av hälsopersonal så 

blev vården av den dementa 

och omhändertagandet av de 

anhöriga bättre. Brister i 

kunskap om demens och 

palliativ vård var tydlig 

barriär för god vård i livets 

slut. 

Palliativ vård 

ej tillgänglig 

för de med 

icke maligna 

sjukdomar 

med dödlig 

utgång 

Kvalitativ, 

Fokusgrup

per och 

djupinter-

vjuer  

23p Att förstå att de-

mens är en dödlig 

sjukdom utan bot 

och att vård behö-

ver utformas efter 

detta. Mer kunskap 

om palliativ vård 

behövs 
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Lawrence et al, 

Storbritannien, 

2011 

Att definiera vård vid li-

vets slut för personer med 

demens och identifiera åt-

gärder som kan imple-

menteras genom hela 

vårdkedjan 

"Demenssäkra" vård vid 

livets slut, använda sig av 

experter för att möta vård-

behoven. Gå vidare från 

behandlande av sjukdom till 

behandlande av person 

genom samarbete 

Personer med 

demens får 

ofta en dålig 

död  

Kvalitativ, 

djupinter-

vjuer 

21p * Inriktning på vår-

den behöver ändras 

med fokus på per-

son med demens 

och dennes unika 

behov. Experter 

inom demens och 

palliativ vård bör 

konsulterars för att 

öka kunskapen hos 

övrig personal och 

anhöriga 

Ryan et al, 

Storbritannien, 

2012  

Utforska erfarenheter av 

sjukvårdspersonal som ar-

betar inom palliativ vård 

och försökt att fastställa 

de frågor som rör vård i 

livets slutskede för perso-

ner med demens 

Kunskap om demens är då-

lig. Det ger svårigheter att 

veta när palliativ vård ska 

sättas in, dålig kompetens i 

att värdera vårdbehov. 

Viktigt att planera framåt 

medan patient kan, att sam-

arbete över gränser är viktigt 

Vinster i att 

ändra inrikt-

ning i vården 

från behand-

lande till pal-

liativ mycket 

tidigare än 

idag 

Kvalitativ, 

Fokus-

grupp 

23p Dålig kunskap om 

demens och pallia-

tiv vård gör att pa-

tientgruppen disk-

rimineras vad gäl-

ler möjlighet till 

god vård i livets 

slut. 
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*Bedömd av författare och handledare 

 

Shim et al, 

USA, 2013 

Anhörigvårdares upple-

velse av meningsfullhet 

av given vård  

Altruistiska värden, disciplin 

att leva efter värdena, tro på 

en högre makt, kärlek till sin 

make/maka. Styrka häm-

tades från händelser tidigare 

i livet. Att hitta mening i 

vårdandet gav dem ro 

Att finna me-

ning i om-

vårdnad 

Kvalitativ, 

semistrukt-

urerad 

intervju 

21p * Att förhöja det po-

sitiva i vården de 

anhöriga ger för-

höjer den anhöri-

gas upplevelse av 

given vård. Viktigt 

med stöttning och 

bekräftelse till de 

anhöriga när de 

vårdar hemma. 

Thuné-Boyle et 

al, 

Storbritannien, 

2010 

Att definiera behov hos 

personer med demens vid 

livets slut och utma-

ningarna i att ge korrekt 

vård 

Förståelse för demens och 

dess progress var dålig. In-

formation till anhöriga var 

dålig. Kunskap och samar-

bete mellan institutioner, 

professioner och anhöriga 

behövs 

Sjukhusin-

läggning le-

der ofta till 

för tidig död 

och dålig död 

Kvalitativ, 

semistruk-

turerad 

intervju 

25p Attityder till vård i 

livets slut styrdes 

av kunskap om de-

mens och palliativ 

vård 



Syntes 

Syntesen börjar med att identifiera resultat från artiklarna. Identifiering sker i fyra faser. I fas ett 

lokaliseras, genom noggrann läsning av artiklarna, resultat och kontext som svarar på syftet och 

eventuella frågeställningar. Fas två innebär att hitta fakta och citat som verifierar huvudresultatet. 

I fas tre utvärderas resultatet genom att i artikelns resultatdiskussion se om resultatet verifieras av 

andra studier. Fas fyra är att med hjälp av citat översätta och få fram gemensamma teman. Varje 

huvudresultat fick ett citat som var verifierad i resultatdiskussionen i artikeln. Genom 

strukturering och kondensering av citat blev huvudtema för varje artikel identifierat (se tabell 2).  

 

Tabell 2. Exempel på syntetisering av artikel. I tabellen beskrivs syntetisering av citat kopplat till 

huvudtema. 

 

Tema för varje artikel kontrollerades mot de övriga artiklarna för att få fram gemensamma teman.  

Resultatet och kontexten i artiklarna vägs ihop och bildar första nivåns tema:  

 Samarbete mellan professioner, instanser och anhöriga är nödvändig. 

 Respekt för varandras arbete mellan professionerna, instanser och anhöriga 

 Kunskap om demens och palliativ vård behövs.  

Artikel Citat Strukturerat 

citat 

Kondenserat 

citat 

Syntes Första nivåns 

teman 

Brorson et al 

2012 

When the 

doctors 

really listen 

and trust me 

as a nurse, 

that this 

patient 

really has 

pain. I can 

assess the 

pain and 

they listen to 

me, and the 

patient get 

pain relief. 

När läkaren 

verkligen 

lyssnar och 

litar på mig 

som 

sjuksköterska. 

Att jag kan 

bedöma 

symtom och 

det ger 

patienten 

smärtlindring. 

Att läkaren 

lyssnar och 

litar på 

sjuksköterskans 

bedömning och 

ordinerar 

därefter ger 

patienten 

lindrig. 

Viktigt att 

samarbeta 

mellan 

professioner 

och med 

anhöriga. 

Utbyte 

måste ske 

för optimal 

vård av 

patient. 

Resultatet av 

omvårdnaden 

beror på 

samarbete 

mellan 

professioner 

och anhöriga 

och kunskap 

om sjukdom 

och person. 
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 Anhörigas upplevelse av vården är tvetydig.  

 Anhöriga behöver mycket stöttning och involveras mer.  

 Se och förhöja det positiva i situationen. 

 Livshistorien hos personen med demens är viktig för en god omvårdnad. 

 Att förstå att demens är en dödlig sjukdom utan bot. 

 Brister i information till andra instanser och anhöriga. 

 

Första nivåns teman parades ihop och sammanfördes i grupper med gemensamma resultat. Dessa 

grupper bildade andra nivåns teman. Andra nivåns tema framkommer genom tolkning. 

Diskussion med handledningsgruppen var väsentlig i denna fas. Andra nivåns teman resulterade i 

följande begrepp: Kunskap, Personcentrering, Samarbete, Information, Stöttning och Bekräftelse. 

Dessa teman ses som en röd tråd genom alla artiklar. 

Andra nivåns teman reduceras till övergripande teman, tredje nivåns teman. De teman på andra 

nivån som är besläktade läggs samman. Det krävs återigen reflektion av resultat, metaforer, 

teman och kontext och att de teman som påminner om varandra bildar nya teman. Kunskap är ett 

återkommande ord i alla artiklarna och verkar vara en av nycklarna till att förbättra vården för 

personer med demens. Information bygger på kunskap så det temat sorteras in under Kunskap. 

Under temat Personcentrering sorteras Samarbete och Stöttning och Bekräftelse in. Tolkningen är 

att grundstenen i personcentrering är Bekräftelse och Samarbete mellan professionerna genom att 

lyssna och respektera varandra, Bekräftelse och Stöttning till person med demens genom 

symtomlindring och Bekräftelse, Samarbete och Stöttning med/ till anhöriga om att de är viktiga i 

omvårdnaden. Samarbete och stöttning blir resultatet av bekräftelsen. Tredje nivåns övergripande 

tema blir Kunskap och Personcentrering. De är dessa två begrepp som syntesen reducerat alla 

artiklarnas huvudresultat till. 
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Metasyntes 

Metasyntesen presenteras under resultatet men är en fördjupning av resultatet och läggs upp som 

en diskussion. Metasyntesen är en reflektion av syntesen och visar på att evidens finns. Alla 

artiklar inkluderade i metasyntesen bör ha likvärdiga forskningsansatser (SBU 2012). I denna 

studie har artiklarna kvalitativa ansatser med fokusgrupper och/eller semistrukturerade 

djupintervjuer som metod, med undantag för en studie som använder dagböcker och narrativ 

intervju. Den vetenskapliga kvaliteten på granskade artiklar var hög. Hänvisad litteratur i 

artiklarna är varierad med vissa gemensamma referenser som bidrar till vetenskaplig tyngd. 

Artiklarnas evidens är därmed hög. Artiklarna styrker varandra eftersom likvärdigt resultat 

uppnåtts. 

Kunskap och personcentrering var de två begrepp som blev produkten av syntesen. Begreppen 

fungerar som motsatser. Finns kunskap och personcentrering så finns en bra upplevelse av given 

vård hos personal och anhöriga. Brister det i kunskap och personcentrering blir upplevelsen av 

given vård sämre. Kunskap behövs på alla plan, till individ och dennes sociala närverk, till 

personal och till samhälle för att från grunden förändra synen på demenssjukdom och palliativ 

vård. 

Kunskap om demens bland personal har i syntesen visat sig vara en indikator för god vård vid 

livets slut. I en studie gjord i Israel där 327 sjuksköterskor och omsorgspersonal tillfrågades om 

deras inställning till sjukdomen och kunskap om sjukdomen visade att utbildning i 

demenssjukdom bör ske kontinuerligt och på olika nivåer beroende på vilken personalkategori 

som utbildas (Shinan-Altman, Werner och Cohen 2012). 

En studie gjord på Malta, som handlar om kunskap och attityder kring demenssjukdom hos 

sjuksköterskestudenter, visar att kunskapen om principerna i personcentrerad omvårdnad hade 

brister, men att utbildning i demenssjukdoms patofysiologi ändå ökade förståelsen för 

sjukdomen. I studien menar författarna att även basal kunskap om demenssjukdom ger stor effekt 

(Scerri och Scerri 2012). 

Bedömning av symtom hos personer med demens upplevdes som svår. I syntesen sågs att 

kunskap var viktigt för att kunna göra bra bedömningar. Endast några få av de granskade 
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artiklarna nämner att skattningsskalor exempelvis ESSAS, Abbey Pain Scale har använts vid 

symtomvärdering. Skattningsskalor är viktiga för att hjälpa personal att bedöma symtom, att 

bedömning sker på likartat sätt och att symtomvärdering blir dokumenterad på likartat sätt. 

Murray, Sach, Stocking och Shega (2012) har i sin studie utvärderat vanliga skattningsskalor och 

de visar att i bedömningen av symtom hos en person med demens så saknar skalorna de 

vanligaste rapporterade symtomen som exempelvis kognitiv svikt och annorlunda rörelsemönster. 

Författarna hävdar att det krävs utbildning i sjukdomsbild och vanliga symtom för att kunna 

bedöma symtom och använda en skattningsskala (aa). 

Personcentrerad omvårdnad är en arbetsmetod som är rekommenderad av Socialstyrelsen i hur 

personal bör arbeta med personer med demens. Personcentrerad omvårdnad innebär att personen 

och inte sjukdomen sätts i fokus (Socialstyrelsen 2010a). 

De granskade artiklarna visade att personcentrering är av värde och att bekräftelse och respekt för 

och mellan alla parter ger en högre tillfredsställelse och därmed en upplevelse av att given vård är 

god vård. I en litteraturstudie gjord i Storbritannien visade författarna att för anhöriga är det 

viktigt att kommunikationen fungerar, information ges fortlöpande och att personal har förmåga 

att kunna ge råd och stötta anhöriga när svåra beslut ska tas. Vid de tillfällen där sjukdomens 

progress diskuterats på ett tidigt stadium med den som drabbats och anhöriga, där svåra beslut 

kunnat tas och personen med demens kunnat uttrycka sin vilja har vården kunnat planeras och 

resulterat i en upplevelse av ett gott slut (Hennings, Froggatt och Keady 2010). 

Att arbeta tvärprofessionellt är nödvändigt för att personcentrerad omvårdnad ska fungera och för 

att personcentrerad omvårdnad ska fungera så måste det finnas kunskap om sjukdom och 

progress. 

I Chicago, USA, har ett vårdprogram införts med geriatriska team. De arbetar som palliativa team 

men riktar sig till personer med demensdiagnos och deras anhöriga. Syftet är att stötta alla parter 

så vård kan ges i hemmet tills livet är slut. Vårdprogrammet har gett anhöriga och personal som 

arbetar med omvårdnaden en trygghet. Personal som arbetade med programmet fanns tillgänglig 

dygnet runt och gav stöttning så att vård i hemmet till slutet var möjligt. Vid uppföljningen var 
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detta en positiv upplevelse både hos personal och anhöriga.( Holley, Gorowara-Bhat, Dale, 

Hemmerich och Cox-Hayley 2009). 

van der Steen et al (2013) har gjort en studie på uppdrag av European Association for Palliative 

Care (EAPC Onlus) som ska leda till att Europeiska riktlinjer utformas för att göra den palliativa 

vården hos personer med demens tydligare. Studien är en Delfistudie, det vill säga att en panel av 

experter var för sig får ett antal frågor för bedömning. Svaren sammanställs och sänds ut till 

panelen igen.  Experterna har då möjlighet att ändra sina bedömningar efter vad som framkommit 

av de övrigas synpunkter. Avsikten är att komma fram till en gemensam ståndpunkt. I studien 

menar expertis runt om i Europa att det finns ett värde i att definiera demens som en obotlig 

sjukdom eftersom det har visat sig ge personer med demens en bättre sista tid och död. Att 

förbättra livskvalitet, upprätthålla funktioner och maximera välmående är mål både för vården av 

personer med demens och för personer inom specialiserad palliativ vård. Enligt studien är 

personcentrering och utbildning grunden i god vård i livets slut (aa). 

Procter (2012) visar att ett samarbete mellan alla parter från första början ger bästa vård vid livets 

slut. Procter studerade fyra olika livshotande sjukdomar: hjärtsjukdom,  Kronisk Obstruktiv 

Lungsjukdom (KOL), neurologiska sjukdomar (till exempel amyotrofisk lateral skleros ALS och 

systemisk lupus erythematosus SLE) och demenssjukdom. I en litteraturgenomgång framkom att 

varje sjukdom har symtom som är unika. Allmänna riktlinjer i palliativ vård finns men riktlinjer 

för varje sjukdom finns inte och bör utformas (aa). 

Granskade artiklar och metasyntesen i denna studie har evidens i vetenskaplig litteratur och 

riktlinjer är utformade på internationella och nationella nivåer. Alla är överens åt vilket håll fokus 

ska riktas. Det är på den lokala nivån framtida arbete bör sättas in. 

Det bestående intrycket hos författaren efter syntes är anhörigas och personals motvilja till att 

inte återuppliva (Thuné- Boyle 2010). Personal och anhöriga ville inte leka gud genom att inte 

återuppliva. Frågan som uppstår då är, leker vi inte gud när vi återupplivar? Det är en etisk 

diskussion som bör uppmärksammas mer. När ska man återuppliva? Demens är en fruktansvärd 

sjukdom och än finns inget bot. Man kallar demens för icke malign sjukdom, men i mitt tycke bör 
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demens vara en hög malign sjukdom, för cancer kan i flera fall botas men det kan inte 

demenssjukdom. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Eftersom det är en upplevelse som studerats och en upplevelse inte kan mätas, så är det i 

kvalitativ forskning information får hämtas. Kvalitativ forskning är all forskning vars resultat inte 

är en produkt av statistiska processer eller andra kvantitativa ansatser (SBU 2012). Därav valet av 

metasyntes som metod. Metasyntes är en studie av kvalitativa studier i syfte att sammanföra 

utförd forskning i ett försök att skapa en fördjupning och bygga teorier. En metasyntes kan 

erbjuda beslutsfattare det bästa möjliga evidensbaserade underlaget för att bedöma åsikter hos 

patient, anhöriga och personal. Dessutom kan påbörjandet av nya primärstudier undvikas i ämnen 

som det redan finns evidens på och därmed är metoden kostnadseffektiv och skyddar en redan 

utsatt grupp för onödiga studier (SBU 2012). Howell Major och Savin-Badin (2010) menar att 

metasyntes är ett sätt att sammanföra öar av kunskap som primärstudier bildar och därmed skapa 

en mer samlad kunskap och en tvärprofessionell diskussion. I en metasyntes är författaren 

beroende av andra forskares studier och det kan anses som en brist att man inte varit med i 

datainsamlingen. Bondas och Hall (2007) menar dock att i en metasyntes är utanförskapet en 

nödvändighet. Författarna skapar teoretisk och metodisk utveckling av fenomen (syntes) och 

kombinerar det med en reflektion (meta) och då blir förståelsen av fenomenet djupare (aa). 

Att vara noggrann genom hela processen är viktigt. Utvärdering av syntesen sker under hela 

arbetet och primärstudierna är i fokus för att inte tappa bort data. Transparens är grunden i att 

vara trovärdig i sin syntes men det svårt att vara transparent i alla faser eftersom mycket sker 

genom forskarens/forskarnas tolkning och diskussion som är svår att beskriva (Howell Major och 

Savin-Badin 2010). I resultatet har författaren försökt beskriva alla faser och därmed har 

transparens så långt som det är möjligt uppnåtts. Som författare har man en viss förförståelse när 

en studie startas och det gäller att se bortom den och inte blunda för det som verkligen visas. En 

stor brist i studien är att det endast är en författare. Denna brist har minimerats med hjälp av 
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diskussion i handledningsgruppen. Fokus i studien var upplevelse så metasyntes var den metod 

som var mest lämpad på den här nivån. 

Sökorden är: Palliative care and Dementia and Nurses Experience eller Attitudes. I första 

tankeprocessen var det sjuksköterskors upplevelse som skulle analyseras men vid sökningen fann 

författaren att ordet nurses inbegrep alla professioner inom vård och omsorg och sökningen gav 

träffar även på anhörigas upplevelse. För att vidga sökningen lades palliative care and dementia 

and caregivers experience eller attiudes till i sökningen och inklusion. I sökningen behölls ordet 

nurses men i övrig text skrevs det personal. Orden palliativ care och dementia bytte plats i 

söksekvens tre och fyra för att se om fler artiklar identifierades vilket det gjorde. I en större 

arbetsgrupp så skulle sökningen kunnat utvidgas och det hade nog identifierats många fler studier 

men enligt rekommendationer så ska en metasyntes inte innehålla för många studier. 

Sandelowski, Docherty och Emden (1997) rekommenderar ca tio kvalitativa artiklar att granska i 

en metasyntes. Howell Major och Savin-Badin (2010) rekommenderar mellan sex till tio artiklar. 

Nyttan av inkluderande av fler studier kan ifrågasättas och bedöms inte som en brist. 

Att endast söka artiklar med engelsk och svensk text för förståelse gör att åsikter i icke 

engelskspråkiga länder går förlorade. Studier har visat att olika kulturer har olika värderingar på 

demens, palliativ vård och livsuppehållande behandling och har sina specifika problem 

(Connolly, Sampson och Purandare 2012, Arcand et al 2013). 

Mallen (se bilaga 1) som använts för att bedöma vetenskaplig kvalitet trycker på att det i 

artiklarna ska finnas inklusionskriterier och exklusionskriterier. Alla artiklar hade avdrag på 

exklusionskriterier men deras inklusionskriterier var noggrant beskriva. Frågan är då hur 

nödvändiga exklusionskriterier är för kvalitativa artiklar. Avdrag blev det även på att etisk 

diskussion var svår att urskilja på de flesta artiklarna. Det är svårt att veta hur man bedömde den 

etiska diskussionen i artiklarna. Poäng drogs av för diffusa etiska diskussioner. Trots detta så 

hade alla artiklarna 80 procent eller mer i kvalitetsbedömningarna. 
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Framtida Forskning 

Studierna som är granskade är från länder med relativt lika värdegrund och kultur. I framtida 

studier kan man titta närmare på olika uppfattningar i världen vad gäller demens och palliativ 

vård. Kunskap om demens, palliativ vård och personcentrerad omvårdnad sågs som en brist i att 

ge god vård vid livets slut. Framtida studier skulle kunna studera hur personal och anhöriga med 

enkla metoder kan utbildas i syfte att Socialstyrelsens riktlinjer implementeras på lokal nivå 

(Socialstyrelsen 2010 a, b, 2012). 

För beslutsfattare 

Evidens för vad som ger en god död finns. I Sverige har Socialstyrelsen rekommendationer om 

hur vården av personer med demens ska se ut och vad palliativt förhållningssätt är. De fyra 

hörnstenarna i palliativ vård är symtomlindring, samarbete, kommunikation/ relation och stöd till 

närstående. Alla dessa begrepp finns med i syntesen av artiklarna. I och med det kan man se att 

beslutsfattare har förstått vikten av palliativ vård till personer med demens. Det är vården i 

kommun och landsting som inte följer rekommendationerna. På landstings- och kommunnivå 

måste det satsas mer på att förbättra vård i livets slut för personer med demens. Möjlighet att 

personer med demens kan vårdas hemma måste bli större och symtomkontroll måste bli bättre. 

Det kräver att systemet på landstings- och kommunnivå måste bli mindre statiskt. Landsting och 

kommuner måste samarbeta på ett enklare sätt. 

Konklusion 

Syntesen av artiklarna visar att nyckeln till god vård i livet slut till personer med demens är 

kunskap och personcentrering. Palliativ vård måste få utrymme i utbildningarna av all personal, 

från undersköterska till specialistläkare. Att lindra symtom och ha god livskvalitet ska alla ha rätt 

till. Kunskapsluckan är enorm vad gäller demenssjukdom och stigmat stort. Kanske man skulle 

döpa om sjukdomen till hjärnsvikt för att förståelse ska uppnås att demens är ett dödligt tillstånd.  
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