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Syftet med KÖP projektet,
KunskapsÖversikter för Praktiker
● Syftet med KÖP projektet – i tre
delprojekt- är att med en
kunskapsöversikt omfattande identifierat
och prioriterade kunskapsbehov i
verksamhetsområdet ge praktikerna
underlag för att utveckla evidensbaserat
(vetenskaplig evidens) verksamhet.
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Vad är då best practice?
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● Best practice kan översättas som en metodologi som
”genom erfarenhet och forskning, har givit evidens på
att vara pålitlig och leder till ett önskat resultat”
(Godfrey 2013: 13) .
● Min kunskapsöversikt kommer att ge exempel på
● dels interventionsstudier, dvs då något testats i
praktiken
● dels studier baserade på intervjuer, deltagande
observationer, enkäter
● dels andras litteraturstudier.
● Sökorden är …
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Sök ord som användes i
internationella databaser

(dementia OR senility OR alzheimer* AND (communic*)
(dementia OR alzheimer* AND (palliativ*)
(dementia OR senility) AND (interprofessional*)
(dementia OR senility) AND (”needs assessment”)
(dementia OR senility) AND (”rights-based OR ”needs base”)
(dementia OR senility) AND (”rights-based”)
(dementia OR senility) AND (”end of life”)
(dementia OR senility) AND (”everyday life”)
(dementia OR senility) AND (everyday life) AND collaborative
(care)
● (dementia OR senility) AND (method*OR ”best practice”) AND
(interprofessional cooperation)

Databaser och andra källor
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● Vetenskapliga databaser:
● Social Services Abstracts (2017: 90 (av 1723 träffar) (2016: 32)
● Idag 37 studier ( varav 35 artiklar & 2 avhandlingar)
● Manuell sökning:
● Doktorsavhandlingar och forskningsrapporter vid
universitet/högskolor
● Egen kännedom om studier

Slutsats som landat i sista minuten: inkludera
● FoU rapporter :12 som ska granskas närmare
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Inkluderings- och
exkluderingskriterier
● Verksamhetsområde: Äldre personer med demens,
anhöriga, olika professionella inom äldreomsorg och
vård
● Typ av studier: Peer-reviewed artiklar men även
FoU rapporter
● Tidsram: 2010- 2016 (2017)
● Språk: Engelska och svenska
● Kommentar: Kunskap (evidensbaserad) med
exempel från filosofiskt grundade ideal till praktiska
interventionsprogram
● Socialstyrelsen, SKL har även scannats av (bakgrund).
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Kunskapsöversikten visar på temat
vård och omsorg i livets sista tid:
● Mer riktlinjer önskas av professionella för palliativ vård men
riskerar då att förlora flexibilitet ( EOL 1)
● Demens är en terminal sjukdom- medvetenheten om det är
viktig för alla paret. Kan det tas upp vid inflytningen? Om 6
månader innan dödfallet visade det sig vara positivt (EOL 2)
● Vikten av tydliggörande men med respekt för individuell
anpassning (EOL 2-5)
● En helt annan typ av studie (EOL 6) mjuk ömsesidig
berörings massage kan påverkakommunikationen
● Exempel ”Gentle Touch”

Exemplet Gentle Touch ”Namaste”
i palliativ vård för PWD
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● Niccholl, D., Chang, E., Johnson,
A. & Edinborough,M. (2013)
Touch the essence of caring for
the people with end-stage
dementia. A mental health
perspective in Namaste Care.
Aging and Mental Health. Vol 17
(5): 571-78

● Fynd:
● Om ”ting” då assistera
så at PWD själv har
möjlighet att vidröra
”sensory” medvetenhet
● Om personer. Exemplet
● Fokusgrupper p 3
på damen med
äldreboenden i Australien.
aggressivt beteende som
Fokuserade ”touch” av
svarade med
andra och ”touch” av PWD
ömhetsbetygelse när
(inkl av saker & ting som
hade känslomässiga
vårdgivaren gav henen
kopplingar
massage och sa…
● Slutsats: Ömsesidig
● Vårdpersonal o familj
samhörighet
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Kunskapsöversikten visar på:
temat utbildning/intervention
● Behov av mer delad utbildning mellan socialt arbete/omsorg och
alla hälso professioner (IE 1)
● Intervention: Utbildning av USK om kommunikation med PWD
(svår demens) (IE2)
● Exempel på kvasi interprofessionellt samarbete: ofta läkare & SSK
inkluderade, mer sällan PT, AT, ST and SOC (IE 3)
● Intervention: 4 t workshop 4 v VIPS Valuing people, Individualized
care, Personal perspectives, Social environment (IE4)
● Intervention av 2 par i hemma miljön, observationschelista(IE5)
● Intervention som använder en Livsberättelse Bok (IE6)
● Intervention om effekten hos SSK av erfarenheten att ha använt
VM (IE7)
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Exempel
intervention/utbildning
● Kursen: Usk studenter
(83.3 % jobbat mindre
än ett år med PWD
(svår). 1 gr: Kommunikationsteknik 2 gr: medicinsk service, 20 min
lektion, 20 min video 5
min frågor 3:reflekterade
på egna erfarenheter och
● Syfte: att undersöka om
reaktioner på
och hur en utbildning för
undervisningsmaterialet
USK I att kommunicera
● RESULTAT- Statistiskst
med en PWD
signifikant behandlingsförändraede dera sn på
resultat och större
vården och förmågan att
förståelse.
kommunicera.
● Beer, L.,E, Hutchinson, S., R &
Skala-Cordes, K.K (2012)
Communicating with patients
Who Have Advanced
Dementia: Training Nurse Aide
Students. Gerontology &
Geriatrics Education. 33 (4):
402-420
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Exempel VIPS intervention
kommunikationsfärdigheter
● Passalacqa, S. A.& Harwood, J.
(2012) VIPS Communication
Skills Training for
Paraprofessional Dementia
Caregivers. An Intervention to
Increase Person-Centered
Dementia Care. Clinical
Gerontologist 35(5): 425-445.

● 4x 1t workshops 4 veckor
1.Valuing people
2.Individualized care
3.Personal perspectives
4.Social environment

● Rollspel om empati,
glädje, utbrändhet,
attityder till åldrande,
kvalitets-kommunikation
● MÅL : ledde interventionen till att
möjliggöra mer socioemotionell vård/omsorg
än rutinmässigt
omhändertagande?
● Ja, mer val till PWD, mer
humor gester användes,
mer tid tillsammans
● Ex: synen på dusch!
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Intervention som använder en
Livsberättelse Bok
● Skapa Lifsberättelseboken
● Träna aatt
samtala/kompensera
● Resulat: visade me
rkänslo, även ”bitterljuvt”
(förluster) Kanske
använda tidigare i
sjukdomen?
● Hjälp att fokusera styrkor
● 5 veckors intervention.
Par får hjälp and en SOC ● Socionomens/kuratorns
roll- vid sorg (”ambiguous
att minnas berättelser
loss”
från sin relation. Minnen
● (EMA: Kanske på
och framtidssidor…
anhörigcenter?
● Strukturerade
Självhjälpsgrupper
● Inger-Soll, D., Spencer, B.,
Kwak, M., Scherrer, K., Allen,
R., S. & Campbell, R. (2013)
The Couples Life Story
Approach. A Dyadic
Intervention for Dementia
Journal of Gerontological
Social Work. 2014. 56 (3) 237254.

reminiscerande frågor
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Intervention om effekten hos SSK
av erfarenheten att ha använt VM
● Söderlund, M., Norberg, A. &
Hansebo, G. (2011)
Implementation of the
validation method: Nurses´
descriptions of caring
relationships with residents
with dementia disease.
Dementia 2011. 11 (5) 569-587.

● 10 sessioner med
Validationsmetod: en
mot en I samtal
● Syfte att jämföra
kommunikationen och
relationen före och efter
interventionen av 10
dagars träning!

● Resultat:
● + fokus skiftat från
interaktion baserat på
dagliga aktiviteter till en
relation med fokus på den
boendes behov
● Självförtroendet ökade hos
USK, mindre upplevd
stress
● - VM passsade inte all
boende. Stressigt hinna
skriva ned reflektionerna.
Svårt hantera oväntade
reaktioner, hur etablera
kontakt
● Ett ständigt sökande för a
sätt att nå fram
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Kunskapsöversikten visar på
temat: olika slags kunskap
Best practice
● Evidens av terapi metoder i psykosociala interventioner, professionellas´perspektiv. (Review=
översikt) (1M)
● Best practice: (“Art Therapies”) konst, musik etcetera,
kanke utttyckande konst och musikterapi?). Fokusera
på livskvalité snaraee än på symptom kontroll. Det ska
vara berikande! Systematisk review (2M)
● EXTRA, manuell sökning med tanke på den starka
profil som finns på MDH: Hur kan e-hälsotjänster
bidra till en personcentrerad vård av personer med
demens? Dem@care (ej analyserat än. GPS har
studerats, men utvärrdering?)
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Kunskapsöversikten visar på
temat: olika slags kunskap

● Kunskap från översiktstudier om interventioner, PWD fokus, jag och
identitetsstödjande (3M)
● Kunskap från
● Kunskap från “scoping review” om behov hos personer med fro“life
review” = se tillbaka på sitt liv” i personliga multi-media biografier (4M)
ntotemporal demens) om deras subjektiva behov och anspråk , coping
strategier. INGA ARTIKLAR FUNNA! (5M)
● Kunskap från participation i “här och nu” som förhöjer välbefinnande
och omsorgs/vård kvalitén. Erhålla kunskap om participation av äldre
PWD i det dagliga livet på vårdboenden. Genom observationer och
intervjuer… visade att personal oftast talar med varann istället för med
PWD… (6 M) Avhandling (norsk)
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“life review” = se tillbaka på sitt liv” i
personliga Multi-media Biografier
● Damianakis, T., Nishihara, M.,
Smith, K. L., Baecker, R. M. &
Marziali, E. (2010 ) The
Psychosocial Impacts of
Multimedia Biographies on
Persons with Cognitive
Impairments. The
Gerontologist 2010. 50 (1) 2235.

● 23 djupintervjuer +
videofilmer med 30 pers
● Med 12 deltagare 4-10
besök avMBskapare och
socionomer/kuratorer,
samlar arkivmaterial,
uppföljande intervjuer 3
+ 6 mån senare

● Analys enl Creswell
● Positiv respons: minns
när man ser
● Att kunna återvända
gång på gång
● Både sorg och glädje
● En del
familjemedlemamr
förvånades över hur mkt
PWD mindes
● Att accepetera/coping
● Och, ett arv till familjen!
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Kunskapsöversikten visar på
temat: olika slags kunskap

● Kunskap om faktorer i det dagliga omsorgsarbetet och livet på demens-enheter, som
stöder eller hindrar välbefinnande. PWD var oftast mer medvetna än vad omgvningen
uppfattade. Välbefinnande kan särskilt stödjas genom att ge tid till varje person, inte
det typiska jobba ch prata studket utan specifikt “Egentid” Avhandling (svensk) 7 M
● Kunskap om PWD´s kommunikativa förmåga, etnografi på ett svenskt demensboende.
PWD’s interaktion, kommunikation , med logik mellan de boende, om händelser eller
personer utanför det institutionella sammanhanget,(8 M)
● Kunskap om PWD´s syn på livet nu, genom semi-strukturerade intervjuer. Det visade sig
inte känna engagement i strukturerad rekreationella aktiviteter; en stark önskan om
mänsklig kontakt (9 M)
● Kunskap genom andrahands analys av biografiska data: användbara resultat för
vårdgivare: ge tid att lyssna noggrannt till den berättande livsberttese istället för den
kronologiska - ger meningsfull kommunikation för både PWD (på äldreboenfet) och
deras “community”(omgivning) (10 M)
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”Egentid”
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● Ericsson, Irene (2011)
Välbefinnande och demens;
Aspekter på välbefinnande
hos personer med måttlig till
svår demens. Dissertation
series no 19. Hälsohögskolan i
Jönköping.
● (4 artiklar och ”kappan”)

● Etnografi/ intervjuer= 1
filmad ”egenvårdstid = 4
● 1) Vikten av kognitivt
friska mskor runt PW;

Resultat: interaktion med
1) tillfredsställelse, 2)
känslan av vilsenhet, 3)
känslan av
avståndstagande
”Egentid”:
Välmående kan stödjas
särskilt genom att varje
person får egen tid med
personal, INTE när denna
jobbar och pratar
samtidigt…
● Färdigheter i relationellt
stödjande
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Kunskapsöversikten visar på
temat: olika slags kunskap
● Kunskap baserad på litteraturstudier om identitet i sociala
kontexter och formade av kulturer och interaktioner med
andra REAP Resident Engagement and Peer Support (11 M)
● Kunskap om PWD´s förmåga att interagera. Svensk studie
om audioinspelade konversationer à 10 ggr (tim) hos en
stöd grupp av 5 PAD; en SSk som facilitator (använde
validation ) (12 M)
● Kunskap om PWD´s föränderliga behov av stöd till att
bevara identiteten (?). Tidiga intervention viktiga för att
stödja PWD´s strategier för att hantera deras identiteter.
Behövs fortsatt stöd av andra för detta (13 M)
● Kunskap om personalens attityder/ miljön för att stödja
identiteten och jaget för PWD på ett gruppboende i Japan,
in dagliga livet och till livets slut - OCH vid minnesstunden)
(14 M)
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Kunskapsöversikten visar på
temat: olika slags kunskap
● Kunskap om PWD´s förmåga att uttrycka åsikter om insatser.
Konsultation med brukare för att påverka strategin. PWD
deltar i utvärderingen tillsammans med personal (M15)
● Kunskap baserad på analys av samtal mellan PWD och vård&
omsorgs personal. Ppersonal ska lyssna noga och ge tid till
PWD att svara- brist på maningsfulla konversationer riskera att
leda till isolering & undandragande 16(M)
● Kunskap baserad på personalens erfarenhet och egenvalda
“goda exempel” (svensk kontext). Jämförelser mellan
“genomförandeplaner” och socialstyrelsens beskrivningar av
teamwork I vård & omsorg(17M)
● Kunskap baserad på intervjuer med SSK om kulturella
antaganden och förståelser, utifrån deras erfarenheter av
vården av icke-svensk talande brukare. (18 M) SWE
● Kunskap baserad på medvetenhet om ens uttryckta
attityder i biståndsbedömningssamtal, utifrån
interaktionell analysis oav sådana möten mellan
biståndsbedömaren och PWD (M20)
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● Sjölund, M. (2013) Individuella
Genomförandeplaner;
Perspektiv på “goda exempel”
mot bakgrund av nationella
riktlinjer för vård och omsorg
vid demenssjukdom. Umeå
Universitet

● Strategiskt urval av ”goda
exempel” : 31
genomförandeplaner
granskades mot bakgrund
av hur personcentrerad
omvårdnad och
multiprofessionellt
samarbete beskrivs i
Socilaltyrelsens nationella
riktlinjer för vård &
omsorg i Demenssjukdom

● RESULTAT går ej att
utläsa om omsorgstagaren
sjlv medverkat vid
upprättandet av planen
(anhöriga i fler fall med)
Personalens makt att
beskriva är stor,
Kortfattade beskrivningar
så nyanställd hjälper det
inte mycket….Sällan skrivs
HUR samarbetet ska
göras. Konsekvent utelämnas VEM personen
varit genom livet och vilka
preferenser hen har
● TIPS: checklista på vad
som ska dokumenteras
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Kunskapsöversikten visar på
temat: olika slags kunskap
● Kunskap om terapeutiska metoder genom fallstudie, uppkom
frågan: är det möjligt att uppskjuta symptom och förhöja
livskvalitén? Naturen som ett terapeutiskt redskap i Day
vård/Dag center (19 M)
● Kunskap om processen att flytta från det egna hemmet yill
äldreboende, jämförelse av ett personligt fall (narrative) och
kvantitativa data (21M)
● Kunskap utifrån intervjuer, om processen att flytta från
institutionaliserat vårdboende till en unik stödboende-miljö
(positivt bias) (22 M) Jfr t ex Balzargården!
● Best practice villkor för kooperation i vårdkedjan samt behov
av förbättringar mellan Hälso/medicinsk vård och Social
omsorgssystem. Baserat på intervjer med professionella (SSK,
SOC, USK) påvård o omsorgsboende/boende hemma (M 23)
● Kunskap om ledarskapets/managements roll, utifrån intervjuer
och litteratur. Olika slags ledarskap visade olika potential för
att skapa en empowerment kultur for demensomsorg. (M24)
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Best Practice Vårdkedjan
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●
●
●
●

Diagnos av Demens
Rutiner behösv fr att vårdkedjan ska fungera
Komptent personal
Använda tillgänglig teknik

● TVÅ lagstiftningar. HSL och SOL
● Bökberg, C., Ahlström, G., Karlsson, S., Rahm Hallberg, I. &
Janlöv, A-C. (2014) Best practice and needs for improvement
in the chain of care for persons with dementia in Sweden. A
qualitative study based on focus group interviews. BMC
Health Services Research 2014. 14, 596-612.
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Röd tråd i allt detta? Vardag ... till livets slut
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Det palliativa förhållningssättet
● Personcentrerad vård & omsorg – klyscha ? Jagstödjande, bygger på interaktion där PWD är i centrum
av sin tillvaro, med det levda livet, dess viktigaste essens
förkroppsligad.
● Vilka strategier skapar denne – med hjälp av personal
och närstående. Vilka möjligheter/hinder skapar
kommunala riktlinjer? Enheternas ekonomi, schema
● ”Terapier: konst, musik, kommunikationsfärdigheter,
attityder, hur vardagen organiseras, interprofessionell
samverkan, miljön, ledarskapet (mångdimensionellt)
● Goda/evidensbaserade metoder kan ta tid= kostsamma
innan de implementerats och blivit del av det ordinarie
● Satsa på personalens kompetens som kan sätta sej i
rutinerna –skapa rutiner som stämmer bättre med hjärta
och hjärna- det är vad forskningen visar! Enkelt uttryckt.
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Dina/era exempel- om de
inte redan tagits upp!
Tack

Minnesstunden

