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        SAMMANFATTNING 
 

Syftet med denna studie var att se om en strukturerad vårdform vid livets slut såsom 

Liverpool Care Pathway for the dying, LCP, har någon inverkan på omvårdnaden av de 

palliativa patienterna jämfört med ordinarie palliativ vård samt att beskriva vårdpersonalens 

upplevelser av LCP. Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie där underlag 

inhämtades genom sökning av veteskapliga artiklar i databaser samt att artiklar söktes 

manuellt på Högskolan Dalarnas bibliotek. Artiklar har även sökts från referenser på andra 

artiklar direkt på titeln och vid sökningarna användes sökorden både enskilt och i kombination 

varvid 10 artiklar valdes ut till resultatet. Resultatet visade att efter införandet av LCP 

förbättrades dokumentationen, patienterna hade inte onödiga livsförlängande behandlingar. 

Symtomen i form av smärta, oro/ångest och slemproduktion var mindre, samt att 

kommunikationen mellan vårdpersonal, närstående och patient förbättrades. Sjuksköterskorna 

upplevde att tiden för dokumentation förkortades och mer tid kunde läggas på patienterna, 

sjuksköterskor ansåg också att den gamla rutinmässiga behandlingen och omvårdnaden 

förbättrades. LCP dokumenten gjorde även att anhöriga kunde följa omvårdnaden vilket 

gjorde dem tryggare i vad som skedde med deras närstående och vad som hände i vården runt 

denne.  

Nyckelord: Terminal vård, Palliativ vård, Liverpool care pathway, integrated pathway, 

upplevelser  

Keywords: Terminal care, palliativ care, Liverpool care pathway, integrated pathway, 

experience
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Introduktion 
 
Palliativ vård 

Vård av svårt sjuka och döende är inte något nytt område inom vården och förr var döden ett 

vanligt inslag i människors vardag. Läkarvetenskapen hade förut inte mycket att erbjuda med 

avsikt att bota sjukdomar, utan man fick inrikta sig på att se till att den sjuke hade det så bra 

som möjligt. Forskningen och den medicinska vetenskapens utveckling har lett till ökad 

kunskap om olika sjukdomar och deras behandling. Från 1950-talet och framåt medförde den 

utvecklingen att läkare och annan sjukvårdspersonal mer och mer började inrikta sig på 

kurativ, botande behandling. Behandlingsmetoderna vid svår sjukdom blev allt mer tekniskt 

avancerade och krävde mer sjukhusvård vilket ledde till att gamla kulturmönster ändrades och 

döden började betraktas som något främmande (1). 

 

I Sverige har begreppet vård i livets slut växlat betydelse genom åren. På 1970- och 80- talen 

användes uttrycket terminal vård för att beskriva den särskilda vården för döende människor. 

Ett annat begrepp som används för vård i livets slutskede är hospicevård. Hospicevård utgår 

från en vård filosofi där vården individualiseras och där man ser patienten och dennes behov 

utifrån ett socialt sammanhang. Den moderna hospicevården startades av Dame Cicely 

Saunders och utvecklades i England och USA som en motreaktion mot den teknologiska 

utvecklingen av döendet och döden. Hospice mål var att individualisera vården och att se till 

patienten och dennes olika behov (2). Cicely Saunders och andras tankar inom 

hospicerörelsen har successivt fått spridning och fortsatt genom forskning, utbildning och 

politiskt stöd att utvecklats till den palliativa vård som bedrivs idag (1). Ordet palliativ 

kommer från det latinska ordet pallium som betyder täckelse eller mantel vilket kan tolkas 

som en mantel som omger, skyddar och lindrar då man inte längre kan bota (2). 

 

Det övergripande målet med palliativ vård är att försöka uppnå bästa möjliga livskvalitet för 

patienten och dennes familj. Den palliativa vården bejakar livet och betraktar döendet som en 

normal process. Palliativ vård går ut på att lindra smärta och andra besvärande symtom samt 

att kropp, själ och ande skall förenas till en helhet, man har en helhetssyn på människan i 

vården. Den palliativa vården bör ha möjlighet att erbjuda ett system av stödåtgärder för att 

hjälpa patienten att leva ett så aktivt liv som möjligt till livets slut och ett system för att hjälpa 

anhöriga att orka med situationen (4). 
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Palliativ vård kännetecknas av att vården övergår från att ha varit inriktad på att behandla en 

sjukdom eller symtom som är sjukdomsspecifika till vård av en människa som håller på att 

dö. Staten har gjort en del utredningar om den palliativa vården och kommittén om vård vid 

livets slut har i sin slutrapport ”Döden angår oss alla-Värdig vård vid livets slut” formulerat 

fyra hörnstenar för en god palliativ vård: 

• Symtomkontroll i vid bemärkelse – att lindra smärta och andra svåra symtom 

• Samarbete av mångprofessionellt arbetslag – ett team i vilket läkare, sjuksköterskor, 

undersköterskor m.fl. ingår. 

• Kommunikation och relation i syfte att befrämja patientens livskvalitet – en god 

inbördes kommunikation och relation inom och mellan arbetslag samt mellan 

arbetslaget och patienten och dennes närstående. 

• Stöd till närstående under sjukdomen och efter dödsfallet – de närstående bör erbjudas 

att medverka i vården och själva få stöd under patiens sjukdomstid, men även efter 

dödsfallet (5). 

 

De närstående är en viktig del i den palliativa vården och stödet till patienten ska även omfatta 

stöd till de närstående. Stödet behövs för att de närstående ska orka ge mer stöd till patienten, 

men också för att det leder till mindre plåga hos de närstående med minskad tendens till 

smärtsamt sorgearbete och psykiska besvär senare i livet. För övrigt ger stödet till de 

närstående en välbehövlig avlastning till patienten, bördan att trösta sina närmaste kan väga 

tungt i livets slutskede (1). 

 

Palliativ vård är ett teamarbete och vilka som ingår i vårdteamet är i första hand beroende av 

vilka behov och problem som patienten och dennes närstående har. Teamets mål bör vara att 

man tillsammans har bredast möjliga kompetens, och utöver det ska man ha god kunskap om 

speciella problem och behov som uppkommer vid den vård som ges vid livets slut. Att arbeta 

i dödens närhet är ofta en svår uppgift som ställer höga krav på dem som arbetar i vårdteamet 

och ett professionellt förhållningssätt vid palliativ vård förutsätter därför att personalen har ett 

känslomässigt engagemang. För att teamet ska orka med sin uppgift krävs stöd både från 

arbetsgivaren genom handledning och genom att arbetskamrater stödjer varandra (1).  

 

Den palliativa vården skiljer på en tidig och en sen fas. I den tidiga fasen som kan vara från 

månader till flera år, är specifik behandling fortfarande möjlig, men i den sena fasen är den 
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specifika behandlingen avbruten. Döden är förväntad inom kort och målet då är varken att 

förlänga eller förkorta livet utan att skapa förutsättning för livskvalitet trots en svår sjukdom 

(3). Idag lever vi allt längre och man räknar med att ca 80 % av dem som dör, dör den så 

kallade långsamma döden, som betyder att man under en kortare eller längre period har 

förstått att en person håller på att dö. Inom palliativ vård är det viktigt att kommunicera både 

inom teamet och till de närstående att döendet har börjat. Studier visar att personal inom olika 

vårdformer har svårt att kommunicera med varandra om insikten att döendet hos patienten har 

börjat. Om kommunikation är otillräcklig kan det medföra att patienten förlorar möjligheten 

både att själv förbereda sig inför döden och att samtala med sina närstående om detta. Inom 

palliativ vård är det viktigt att kommunicera både inom teamet och till de närstående att 

döendet har börjat (6). Trygghet och kontinuitet är viktigt den sista tiden och för att försöka 

förbättra vårdkvaliteten kan en integrerad evidensbaserad standardvårdplan användas.  

 

Standardvårdplan 

En standardvårdplan eller strukturerad vårdplan är ett journaldokument för en enskild patient 

och kan upprättas för grupper av patienter med samma medicinska diagnos, för patienter som 

går igenom likartad behandling eller för patienter med liknande omvårdnadsproblematik. 

Vårdplanen ska grundas på evidensbaserad kunskap som innehåller aktuella vetenskapliga 

fakta och beprövad erfarenhet för aktuell diagnos/problemområde, undersökning eller 

behandling. Standardvårdplanen kan kompletteras med en individuell vårdplan (IVP) och 

individanpassade åtgärder när det behövs. Det är tänkt att standardvårdplanen ska medverka 

till att alla som vårdar och behandlar patienten följer en gemensam planering. Några fördelar 

som uppges som skäl till att använda en standardvårdplan är att mer tid kan avsättas till 

patienten genom att dokumentation tar mindre tid, att risken för så kallad 

dubbeldokumentation minskar och att en optimalt utformad vårdplan anses ge en god och 

jämn omvårdnadskvalitet (7). 

 

Integrerated care Pathway (ICP) – Internationell standardvårdplan 

En integrerad pathway är en tvärvetenskaplig översikt av en förutseende vård som är 

tidsbegränsad, och som är utvecklad för att hjälpa patienter i ett specifikt tillstånd eller 

patienter med ett antal symtom som successivt förvärras och tanken är att man ska lindra 

lidande. Det finns många varianter av integrerade pathways, och man har full frihet att 

anpassa den efter den typen av patienter man vårdar (10). 
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ICP är bra eftersom den erbjuder en tydlig standard, den hjälper till att reducera onödiga 

varianter av patientvård. ICP’erna kan förbättra den vetenskapliga kommunikationen och 

samarbetet samt stärka och informera patienterna och deras vårdare. 

Att använda en ICP är att identifiera styrkor och svagheter i den kliniska vården för att 

försäkra sig om att kliniska riktlinjer och tillgängliga bevis är överförbara i vardagsarbetet. 

Patienter som vårdas genom en ICP får en realistisk uppfattning om sitt tillstånd och dess 

förväntade försämring. Patienter och deras vårdare är också uppmanade att ställa frågor om 

sin vård (10). 

 

Liverpool care pathway (LCP) 

Liverpool care pathway (LCP) kan ses som en struktur eller en standardvårdplan som är till 

för att kvalitetssäkra vården kring döende patienter under deras sista dagar i livet (7). 

LCP kommer från England och är främst utarbetad inom hospicevården. I England finns den 

idag på cirka 1400 vårdenheter. Det är främst Dr John Ellershaw och hans kollegor vid Marie 

Curier hospis i Liverpool i England som har utvecklat Liverpool care pathway (7). De vill nu 

försöka sprida kunskapen från hospicevården till andra enheter som vårdar palliativa 

patienter, till exempel akutsjukhus, hemsjukvård och särskilda boenden. LCP är unikt 

pedagogiskt, det vill säga LCP är en tillämpning av de förhållningssätt, färdigheter och 

kunskaper som genererats inom palliativ vård kring vården av de döende vilket gör att det är 

möjligt att föra den vidare till andra enheter som vårdar sådana patienter (7). 

Förutom i England finns LCP idag även i Sverige, Holland, Belgien, Tyskland, Italien, 

Argentina och Nya Zeeland. I Sverige har den översatts till svenska av en grupp med 

representanter från Stockholms sjukhem, Ersta hospis, Palliativa teamet i Ludvika och 

Långbro Parks vårdavdelning (7). 

LCP utvecklades från början med inriktning på palliativa cancerpatienter, men fungerar idag 

som en evidensbaserad vårdplan för alla palliativa patienter (8). 

Det används multiprofessionellt och ger vägledning vid olika aspekter av vården som till 

exempel symtomkontroll, ordination av behovsmedicinering och avbrytande av onödiga 

åtgärder. Även psykologiskt och andligt stöd till närstående beaktas (6). 

När patienten går in i döendefasen ersätter LCP all annan dokumentation förutom 

läkemedelslistan, vilket innebär att vården får en annan inriktning men om patientens tillstånd 

skulle förbättras återgår man till den vårdplan man hade innan (6).  

LCP identifierar viktiga områden i omvårdnaden av döende och omfattar tre faser: initial 

bedömning, kontinuerlig bedömning och omhändertagande efter dödsfallet (9). 
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Problemformulering 

Det finns flera olika varianter av ICP’er, den vi valt att inrikta oss på är LCP – Liverpool care 

Pathway. Anledningen till att vi valde just den är att den används inom palliativ vård här i 

Sverige.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om Liverpool care pathway, LCP, som 

vårdplan i den sena palliativa vården leder till bättre omvårdnad den allra sista tiden jämfört 

med ordinarie palliativa vården samt att undersöka vilka upplevelser och erfarenheter 

vårdpersonalen har av att arbeta med Liverpool care pathway, LCP. 

 
Frågeställningar 

1. Hur påverkar en strukturerad vårdform som LCP omvårdnaden jämfört med ordinarie 

palliativ vård? 

2. Vilka upplevelser och erfarenheter har sjuksköterskor och läkare av Liverpool care 

pathway, LCP? 

 

Begreppsdefinitioner 

Liverpool care pathway, LCP – En vårdplan och modell för kvalitetssäkring samt vägledning 

för vården av döende. 

Sen palliativ vård – Här menas det stadium när patienten går in i döendefasen. 

Vårdpersonal – Med vårdpersonal menar uppsatsförfattarna sjuksköterskor och läkare. 
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Metod 
Design 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. 

 

Urval av litteratur 

De vetenskapliga artiklarna söktes i databaserna Elin@dalarna, PubMed, Google Schoolar, 

samt direkt på Sagejournals online. Artiklar har också hämtats ur tidskriften Palliativ Nursing 

som finns vid Högskolan Dalarnas bibliotek. Artiklar har även letats via referenslistor från 

andra artiklar och sökts via databaserna direkt på intressanta titlar.  

De sökord som använts var Terminal care, palliativ care, LCP, Liverpool care pathway, 

integrated pathway, experience, perseption, nursing, Ellershaw, end of life. Sökorden 

användes både enskilt och i kombination. Urvalen gjordes genom att först läsa titeln, var den 

relevant lästes abstraktet för att se om artikeln överensstämde med studiens syfte och 

frågeställning. 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2000 – 2008, de 

skulle vara i fulltext, på engelska och vara kostnadsfria. Exklusionskriterierna var artiklar som 

handlade om barn i palliativ vård eftersom denna studie riktade sig mot vuxna patienter inom 

palliativ vård samt vårdpersonal som arbetade med vuxna patienter. Artiklar som hamnade på 

låg nivå på granskningsmallarna exkluderades ur studien. 

 

Tabell 1: Översikt över databaserna 

Databas 
 

Sökord Antal 
träff 

Lästa 
titlar 

Lästa 
artiklar 

Pubmed 
 

Liverpool care 
pathway 

37 37 4 

Pubmed 
 

ICP + Palliative 
care 

22 22 2 

Pubmed 
 

Ellershaw 69 69 5 

ELIN Liverpool care 
pathway 

15 15 5 

ELIN 
 

End of life care 
+ pathway 

11 11 2 

ELIN 
 

End of life + 
palliative care + 
Terminal care 

148 148 1 

ELIN 
 
 

Palliative care + 
nursing + 
experience 

134 134 2 
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Data insamlingsmetod och analys 

För att granska de artiklar som använts i denna studie har uppsatsförfattarna använt sig av 

granskningsmallar skrivna av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). Max poängen på den 

kvantitativa mallen var 29 poäng och på den kvalitativa mallen var det 25 poäng. (se Bilaga 1 

och 2). På båda granskningsmallarna fanns frågor med ja och nej svar, varje fråga som gav ett 

ja svar fick en poäng och varje fråga som gav ett nej svar fick noll poäng. Det sammanlagda 

poängtalet delades in i tre nivåer motsvarande hög, medel och låg kvalitet, där >80% av total 

poängen gav hög kvalitet, 60% - 79% gav medel kvalitet, och mindre än 60% gav låg kvalitet.  

 

Etiska aspekter 

Föreliggande studie är en litteraturstudie där redan publicerade vetenskapliga artiklar 

granskades och av den anledningen behövdes inget godkännande från den etiska 

prövningsnämnden. Uppsatsförfattarna har haft för avsikt att behandla artiklarna och dess 

resultat objektivt, samt att återge resultatet så sanningsenligt och korrekt som möjligt. 

 

 

 

 

 

 
Sagejournals 
online 

 
LCP 

 
158 

 
158 
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Sagejournals  
Online 
 

End of life care 
+ pathway 

4733 50 3 

Sagejournals 
online 

Liverpool care 
pathway 

223 223 2 

Sagejournals 
online 

Direkt på titel av 
artikel 

  3 

Google 
Scholar 

Liverpool care 
pathway 

  3 

Direkt ur 
tidningen 
International 
journals of 
nursing 

   7 
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Resultat 
I denna studie ingick 10 artiklar där 6 publicerats i England, 2 i USA och 2 i Holland. 

Artiklarna redovisas i Bilaga 3 

 

Hur en strukturerad vårdform som LCP påverkar omvårdnaden jämfört med ordinarie 

palliativ vård 

 

Beslutsfattande 

Att det inte är enkelt att utföra palliativ vård ser man i en artikel av Willard och Luker (13), 

där man har funnit att det finns utmaningar i att införa särskild vård vid livets slut. 

En av de största utmaningarna mot att kunna tillhandahålla lämplig vård är att vårdpersonalen 

är så upptagen med att behandla patienten. Professionella åtgärder överskuggades av att man 

är så angelägen att behandla 

“there is that it´s treatment, treament, treatment right until, 

 sometimes they don´t actually stop, 

 people die having active treatments” (13, sid 612 ) 

Enligt studien framgår det att en anledning till detta kan vara att personalen har svårt att 

diagnostisera när en patient gå in i döende fasen, att vara säng bunden, förvirrad, har svårt att 

prata och svårt att ta sina mediciner behöver inte nödvändigtvis betyda att patienten är döende 

(14). 

Igenkännandet av kritiska ögonblick medför inte nödvändigtvis att beslutsfattandet blir lättare. 

Istället blir vårdpersonal ibland osäkra på vilken vård som är bäst, speciellt om patienten är 

för sjuk för att delta i beslutsfattandet samt om personalen inte tidigare utforskat sitt 

perspektiv och sina preferenser om vård vid svår sjukdom (13). 

 

Hockley, Dewar, Watson (14) undersökte införandet av en intergrerad pathway på åtta 

sjukhem. På sjukhemmen kände sig personalen ofta obekväm med döden och döendet men 

under studiens gång ändrades deras syn på vården och de blev mer och mer säkra i att prata 

om döden och döendet. Det sjuksköterskorna tyckte var svårt var att fastställa när en patient 

var döende eftersom de ansåg att det var en läkares uppgift. De tyckte att ICP dokumentet 

gjorde det lättare att fastställa när patienten var döende (14). 
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Samarbete 

Palliativ vård har inte alltid setts som positivt. Istället för professionell anpassning för att möta 

kraven på behandling så finns det en uppfattning att palliativ vård är att ”ge upp” patienten 

när det fortfarande finns mycket kvar att göra (13). 

Mirando, Davies, Lipp (15) undersökte införandet av en ICP vård på 12 olika vårdinstanser i 

England, och kom fram till att ca 60 % av de patienter som undersöktes var patienter utan en 

cancerdiagnos vilket var oväntat men positivt eftersom det finns många andra artiklar som tar 

upp hur dålig den palliativa vården för dessa patienter är. Man kommer fram till att en 

vårdplan kan hjälpa till att förbättra vården även för de icke maligna palliativa patienterna 

(15). 

Sjuksköterskorna är den viktigaste personalgruppen på ett sjukhem, då det är hon som 

ansvarar för patientens dagliga omvårdnad, läkaren är den som har till uppgiften att få en 

lagom symtomkontroll till patienterna som befinner sig i livets slutskede (14). 

Studien har kommit fram till att det var svårt för sjuksköterskorna att få läkarna att samarbeta 

med dem och få dem att skriva ut medicin som behövdes i förebyggande syfte (14).  

Det är viktigt att teamarbetet fungerar runt en döende patient. 

“The pathway it draws everybody together, 

 everybody is going in the same direction, 

 everybody is doing the right thing and it makes a huge difference” (14, sid 143 ) 

ICP dokumenten hjälpte sjuksköterskorna att bli mer organiserade vilket i sin tur gjorde att de 

fick mer självförtroende i att prata med doktorerna (14). 

 

Dokumentation 

I en studie undersöktes femtio patientjournaler före och efter införandet av ICP angående 

dokumentationen och det framkom att det var en klar skillnad i journalföringen. Efter 

införandet var det betydligt bättre dokumenterat hur patienterna mådde och om det skulle vara 

icke livräddande åtgärder, om inga livsuppehållande mediciner skulle ges, huruvida anhöriga 

ville bli kontaktade om något hände och var patienterna befann sig i döendet (15). 

 

I en annan studie har de tittat på en ICP där de har jämfört patienter på ICP (16) med patienter 

utan ICP. Studien kommer fram till att färre åtgärder var dokumenterade på de patienter som 

vårdades enligt ICP jämfört med dem som inte vårdades enligt ICP. På 29 % av alla patienter 

som inte vårdats med ICP var det fortfarande satt hjärt-lungräddning när de dog, jämfört med 

att enbart 6,7% av de som vårdades under ICP var det. 
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Nästan alla patienterna hade full behandling av intravenös vätska, intravenös antibiotika och 

blod provstagning i gruppen utan ICP jämfört med att ingen hade det i gruppen på ICP (16). 

Flera av de patienter som inte vårdades under ICP var förvirrade och hade hallucinationer 

jämfört med de patienter som vårdades med ICP (18). 

 

De flesta patienter vårdades under ICP i ca 2 dygn innan dödsfallet (17). I den här studien 

använde man sig av ett test (McNermar’s test) för att jämföra symtom kontrollen 40 – 48 

timmar före dödsfallet och 8 – 12 timmar före dödsfallet för att mäta hur väl symtomen hos 

patienten var under kontroll. Det man kom fram till var att ju längre patienterna hade varit 

insatt på ICP desto färre okontrollerade symtom hade patienterna i form av smärta, ångest/oro 

och rosslighet/slembildning i halsen (17). 

 

Före och efter införandet av LCP 

I en studie har de jämfört en grupp döende patienter som inte vårdats under LCP med en 

grupp döende patienter som vårdats under LCP och man kom fram till att det är mer 

dokumenterat till de patienter som vårdats under LCP än till de patienter som vårdats utan 

LCP (19).  

Sjuksköterskor och anhöriga upplevde att symtombesvären var mindre hos de patienter som 

vårdats med LCP jämfört med de patienter som vårdats utan LCP. Man upplevde att 

patienterna med LCP hade mindre smärta, oro/ångest och slem produktion jämfört med de 

patienter som inte vårdats med LCP (19). 

Anhöriga till patienter som vårdats med LCP upplevde att kommunikationen om vården och 

kommunikationen i direkt anslutning till dödsfallet var mer begriplig än de anhöriga till 

patienterna som inte vårdats med LCP (19).  

 

I en annan studie där man jämförde en grupp döende patienter som inte vårdades under LCP 

med en grupp döende patienter som vårdades med LCP har det undersökts hur anhöriga 

upplevt kommunikationen under vårdtiden och efter vårdtiden. Det framkom att de anhöriga i 

båda grupperna tyckte informationen om vården och patientens situation var bra, det som 

skiljde var att anhöriga i gruppen där patienterna vårdats med LCP tyckte att informationen 

var mer lättförståelig än de där patienterna inte vårdats med LCP. Anhöriga vars närstående 

vårdades på sjukhus upplevde att informationen var svårare att förstå än de som hade 

närstående som vårdats någon annanstans där palliativ vård givits (20). 
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Studien kom fram till att anhöriga till patienterna i LCP gruppen fick mer information efter 

döden om hur de fick vidare hjälp med sitt sörjande om det var så det behövdes jämfört med 

de anhöriga till patienterna som inte vårdades under LCP. 

De undersökte också graden av sörjandet hos de anhöriga och kom fram till att anhöriga till 

patienterna i LCP gruppen hade lättare att hantera sin sorg än anhöriga till dem som vårdats 

utan LCP. Det framkom även att ju närmare man som anhörig (make, maka, barn) stod 

patienten  desto svårare var det att hantera sin sorg (20). 

 

Sjuksköterskor och läkares upplevelser av LCP 

 

Dokumentation 

Studier har gjorts på hospice och i akutsjukvård för att undersöka hur sjuksköterskor och 

läkare upplever LCP. I en studie framkommer det att dokumentationen förbättrats. En 

sjuksköterska anser att LCP förenklar adekvat dokumentation av alla delar i döendefasen, 

reducerar dokumentationen och spar på så sätt tid. Att spara tid på dokumentationen kan ha en 

direkt positiv inverkan på tiden man kan ägna patienter och anhöriga och en sjuksköterska gav 

uttryck åt detta (21). 

”less writing (means) more time you have got to spend with the patients... 

To me it enables you have more quality time with the patients and the relatives 

and basically I wouldn´t want to go back to not using it, it is really good.” (21, sid 417) 

Andra sjuksköterskor lyfter fram att dokumentationen i LCP innehåller en spirituell del där 

framförallt patientens men också anhörigas andliga behov och tankar dokumenteras. Sådan 

information kan vara värdefull för den döende patienten och dennes familj (22). 

En läkare tror på en förbättring i omvårdnaden av anhöriga med LCP dokumentationen då 

anhörigkontakten tidigare kunde missas på grund av att man trodde att en kollega haft 

kontakt. Detta kan nu kontrolleras direkt i dokumentationen (21). 

 

Omvårdnad 

När sjuksköterskor diskuterade omvårdnaden av döende patienter handlade diskussionen om 

hur rutinmässig omvårdnaden varit och en sjuksköterska hänvisar till hur detta oroar patienter 

i onödan. Rutinmässig omvårdnad ansågs också ha en negativ effekt på anhöriga som till 

exempel kan resultera i falska förhoppningar att patienten ska överleva. 
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 En sjuksköterska beskrev det enligt sin uppfattning (22) 

”I think  before the pathway you seemed to be doing active treatments,  

the obs (observations) and everything  

and I think then relatives probably thought maybe the patient 

was still in with a chance of surviving.” (22, sid 378) 

Sjuksköterskorna var eniga om att införandet av LCP bidrog till att den rutinmässiga 

omvårdnaden avbröts och intravenös behandling hejdades, de tyckte att de fått insikt av att 

använda LCP. Tidigare hade en allmän uppfattning varit att dropp var nödvändigt för döende 

patienter (22). Med hjälp av LCP kan man ha möjlighet att följa den omvårdnad som ges 

genom att man kan överblicka vad som blivit utfört och av vem i teamet. Det garanterar en 

kontinuitet i omvårdnaden som potentiellt ger positiva fördelar för patienter och anhöriga 

menar en sjuksköterska (21).  

 

Kommunikation 

En enighet fanns bland sjuksköterskorna om att det innan införandet av LCP funnits en brist 

på öppenhet i samtal om den förestående döden (22). En sjuksköterska sade 

“Gives you the oppotunity to talk about death and dying”(22, sid 379) 

En annan sjuksköterska gav också uttryck åt detta 

”I think it brings about a great deal of honesty between everyone, 

 between all members of staff, nurses, relatives, patientens..”(22, sid 379) 

Sedan introduktionen av LCP samtycker sjuksköterskorna i att kommunikationen med de 

anhöriga har fått en högre prioritet, en sjuksköterska nämnde att hon upplevde att införandet 

av LCP skapade en större uppriktighet bland personal, anhöriga och patient (22). 

Den allmänna uppfattningen verkar vara att LCP uppenbarligen bidrar till att inleda svåra 

konversationer, likväl menar en läkare att expertisen hos dem som jobbar med palliativ vård 

är en viktig faktor (21). 

”It aids people to make sure they have certain information and prompts people  

to have difficult conversations, so in that respect it does improve care ...  

(but) the pathway is only as good as the people using it...”(21, sid. 418)  
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Symtomkontroll 

LCPs inverkan på symtomkontrollen diskuterades bland sjuksköterskorna utifrån 

referenspunkter som förvirring och brist på vägledning före introduktionen (22). 

”there was no guidelines, everyone was doing something but nothing was  

actually happening  for the patients”(22, sid 377) 

Symtom som ökande slemsekretion i bröstet, oro och ångest är vanliga hos döende patienter. 

Innan LCP var åtgärderna för dessa symtom ofta bristfälliga och det fanns en acceptans för att 

sådana symtom var oundvikliga. Efter introduktionen av LCP fanns en enighet bland 

sjuksköterskorna om att det blivit en generell förbättring av symtomkontrollen (22). 

 

Stöd till anhöriga 

I en studie framkom det att praktiska frågor som förmedling av ändamålsenliga kontakter vid 

en patients försämring hanterades mer genomgående med hjälp av LCP. En sjuksköterska 

upplevde att hon involverats mer i familjen när en patient är döende. Det finns flera exempel 

på hur LCP dokumentet används för att involvera anhöriga, t.ex genom att förklara och 

berätta om omvårdnaden när patienten går in i döendefasen. Anhöriga kan avvika från 

patienten och se i dokumentet när de kommer tillbaka vad som gjorts i omvårdnad (21).  

Sjuksköterskor talade om hur LCP dokumentet används som vägledning för att ta hand om de 

anhöriga efter patientens död. I dokumentet kunde man kontrollera så att anhöriga fått all 

information som kan behövas efter ett dödsfall. Hur omsorgen om de anhöriga var före 

införandet av LCP diskuterades. En sjuksköterska talade runt omsorgen om de anhöriga i 

praktiken, att man inte tänkt så mycket på de anhöriga, inte tagit så mycket hänsyn och inte 

haft några diskussioner med dem (22). 

 

LCPs inverkan på sjuksköterskorna 

Den inverkan som LCP har var det ämne som diskuterades mest bland sjuksköterskor. Denna 

inverkan fokuserades på hur vårdplanen bidragit till sjuksköterskornas åtgärder i 

omvårdnaden av döende patienter avseende kontinuitet i omvårdnaden, vägledning för 

nyblivna sjuksköterskor och ett ökat självförtroende (22). En sjuksköterska beskriver sin 

känsla 

”I`m far more confident since the pathway came in”(22, sid 379) 

Många av sjuksköterskorna kände att LCP fungerar som påminnare och pådrivare och därför 

är det möjligt att ha en förebyggande inställning och en större konsekvens i genomförandet av 

omvårdnaden. Man kom fram till att LCP inte gjorde någon större skillnad på hospicevården. 
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Sjuksköterskor som jobbar på hospice kände att LCP återspeglade den standard som fanns i 

den omvårdnad som de redan gav. Det kanske inte är så märkligt med tanke på att syftet med 

LCP är att föra ut bästa tänkbara omvårdnad till andra vårdformer än hospicevård (21).  

 

LCP som undervisnings/utbildningsverktyg 

Potentialen att främja konsekvens i omvårdnaden av patienter och anhöriga var något som 

deltagarna i studien urskiljde som kvalitet i LCP. Sjuksköterskor konstaterade att en vårdplan 

som LCP skulle kunna användas i undervisningssyfte för studenter och nybörjare i specialist 

palliativ vård och för att utveckla vårdplanen (21). 

”I think it is good for a learning tool as well to use with them (new orinexperienced staff)...  

... it givs them a clear guidline of what is expected really.” (21, sid 418) 

Strukturen och utformningen av LCP gör att informationen runt patientens skötsel upplevs 

som mer lättillgänglig av sjuksköterskor. Denna lättillgänglighet kan vara värdefull och LCP 

bedömdes också vara användbar i forskningsändamål (21). 

En läkare hade åsikter om detta: 

”It is a package, it is not just a document… death and dying is not the same as a 

bronchoskopy... it is not a procedure... People need to be taught how to  

do it properly and how to make the observations and I think it needs regular  

update as well...”(21, sid 419) 

Just läkare ansåg att de fick för dålig information om LCP, ingen introduktion i hur det går till 

att använda vårdplanen och vad den handlar om. Därför är det viktigt att alla inblandade får 

information och är insatta i och överens om användandet (21). 

 

Svårigheter och hinder för användandet av LCP 

Ett motstånd från sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal identifierades inledningsvis vid 

införandet av LCP. Motståndet minskade med en början hos de yngre i sjukvårdspersonalen 

som använde LCP, men alltjämt fanns det några av de äldre specialisterna som var ovilliga till 

att prova och använda LCP (22). En sjuksköterska identifierade en angelägenhet gällande 

tillbakadragande av LCP om patientens tillstånd förbättras.  

”If you recover or if your episode of recovery persists, legally where am I ..”(22, sid 380) 

Detta startade en diskussion bland sjuksköterskorna som kom fram till att ingen hade upplevt 

så allvarliga problem att LCP dragits tillbaka och de enades om att LCP var ett hållbart 

dokument. Sammantaget var sjuksköterskornas intryck av LCP positivt, självförtroendet hade 

stärkts och man hade fått mer kunskap om att vårda döende (22). 
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Diskussion 
 
Sammanfattning av huvudresultatresultat 

Resultatet av denna litteraturstudie visar att i den ordinarie palliativa vården har man ofta 

svårt att dra gränsen för när en patient är döende (13) och det har medfört att man i många fall 

fortsatt med kurativ behandlig på patienter ända tills döden inträffat (18). Sjuksköterskor 

tyckte att det blev lättare att dra gränser och diagnostisera döendet när man arbetade enligt ett 

ICP-dokument (14). En jämförelse mellan en patientgrupp som vårdats enligt ICP-dokument 

och en som vårdats utan ICP visar på skillnader i den palliativa vården (16). Hos patienter 

som vårdats enligt Liverpool Care Pathway (LCP) (15) finns påtagliga skillnader i den 

palliativa vården mot jämförelsegrupper (20). 

Sjuksköterskor upplever att dokumentationstiden reduceras efter införandet av LCP och 

omvårdnaden blir bättre av anhöriga och patienter (21). Med LCP-dokument kan även 

anhöriga följa omvårdnaden vilket bidrar till att man känner sig tryggare i situationen (21). 

Personal upplever att kommunikationen med anhöriga får en högre prioritet samt att den blir 

mer uppriktig (22). Sjuksköterskor anser också att LCP-dokument ger bättre kontinuitet i 

omvårdnaden (21) och bra vägledning vilket ökar deras självförtroende och leder till att de får 

mer kunskap om vård döende patienter (22).     

 
Resultatdiskussion  

Av resultatet i studien framkom att vårdpersonal tyckte att det var svårt att fastställa när 

patienterna gick in i den sista döende fasen. Även om de kände igen det kritiska ögonblicket 

var beslutet inte lätt att fatta, framförallt när en patient var för sjuk för att kunna vara med vid 

beslut om utsättande av behandling. Vårdplanen gjorde att det blev lättare att fastställa att 

patienterna var döende (13, 14). Uppsatsförfattarna instämmer i att det borde vara lättare att 

fastställa att en patient är döende om man har kriterier att utgå ifrån men vet man inte var man 

står själv i förhållande till döden och döendet kan man ändå få problem med att fatta det sista 

avgörande beslutet. Som sjuksköterska måste man vara stark nog att våga ta upp detta till 

diskussion med övriga personal inklusive doktorerna. 

 
Det framkom att i den kurativa vården var man ofta så upptagen med att behandla patienten 

att man hade den uppfattningen att en avbruten behandling var att ge upp patienten och att det 

fanns mycket kvar att göra. En tidigare allmän uppfattning var att dropp var nödvändigt för 

döende patienter. Det framkom även att sådan rutinmässig behandling och omvårdnad oroade 

patienterna och gav anhöriga falska förhoppningar om att patienten skulle överleva. 
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Patienter som vårdades utan en vårdplan hade ofta full kurativ behandling ända tills döden 

inträffade medan patienter som vårdades med en vårdplan inte hade någon kurativ behandling 

vid dödsfallet (13, 18, 22). Uppsatsförfattarna tror att en anledning till att patienterna 

fortsätter att ha full behandling är att det är svårt att dra gränsen för när en patient är döende 

och därmed svårt att fatta beslutet att sätta ut all behandling för att inte förlänga lidandet för 

patienten. Författarna anser att det är viktigt att man är uppriktig mot anhöriga och vågar 

berätta för dem att döendet har inletts. Om man ändå fortsätter med kurativ behandling kan 

anhöriga ha svårt att riktigt tro på det man säger och man kan försätta dem i en svår situation - 

hoppet är det sista som lämnar en anhörig. Kan man inte rädda en patient till ett värdigt liv 

måste vården se sina begränsningar.  

Det framgick att sjuksköterskor blev säkrare i att tala om döden och döendet med hjälp av 

vårdplanen. LCP-dokument användes till att involvera anhöriga i vad som hände kring 

omvårdnaden av patienten i döendefasen (14, 21).  

Uppsatsförfattarna anser att det är viktigt att anhöriga får vara delaktiga i vården om de vill 

vara det och att man ger dem en chans att få ta ett bra avsked från sin närstående då det är en 

chans som de inte får tillbaka och kan göra om. Det är viktigt att man som sjuksköterska 

vågar vara ärlig och kan tala om döden och döendet. Om man visar att man vågar bry sig och 

vågar visa att man är sårbar även som vårdpersonal kan något felaktigt som sagts lättare 

hamna i skuggan inte behöva få så stor betydelse. 

 

Med hjälp av LCP förbättras dokumentationen och mer relevanta saker dokumenteras vilket 

resulterar i att tid sparas som kan ägnas åt patienter och anhöriga. LCP-dokument förbättrar 

kontakten med anhöriga då det tydligare framkommer vem som haft kontakten med dem. Av 

LCP-dokument framgår också vilka åtgärder som blivit utförda på patienten samt av 

vem/vilka vilket ger bättre överblick för anhöriga över vad som händer i vården och bättre 

kontinuitet i vårdandet av patienten (15, 19, 21). LCP-dokument innehåller en spirituell del 

där patienters och anhörigas andliga behov dokumenteras.  

Uppsatsförfattarna menar att all tid som kan sparas inom vården är bra då för mycket tid går åt 

till administrativa uppgifter såsom dokumentation, tid som tas från patienterna och deras 

anhöriga. Det är också bra att den spirituella delen lyfts fram då det är en del av vården som 

lätt glöms bort, och som på vissa ställen anses onödig, men som kan få stor betydelse för hur 

patienten vill bi vårdad. Det är vidare bra att kontakten med de anhöriga prioriteras då de lätt 

glöms bort och inte tas med i vården. Det är positivt att anhöriga kan se dokumentationen då 

det ger dem en bättre inblick i vad som händer med deras anhörige. Uppsatsförfattarna tror att 
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det gör att man får en lugnare och tryggare anhörig som t ex vågar gå ut en stund om de 

behöver då de vet att deras närstående blir omhändertagen. 

Som personal är det också bra att allt är skrivet på samma ställe, man slipper leta eller fråga 

sina kollegor om vad som är gjort eller inte, man vet vilken personal som haft hand om 

patienten vilket främjar kontinuiteten i vården. 

 

Patienter vårdas i genomsnitt ca två dygn på vårdplan innan dödsfallet. Ju längre patienterna 

varit insatta på vårdplanen desto mindre okontrollerade symtom har de. Efter införandet av 

LCP blir det en generell förbättring av symtomkontrollen hos patienterna (17, 19, 22). 

Uppsatsförfattarna håller med om att det är bra med bättre symtomkontroll då det minskar 

lidandet för patienten och även om patienten inte alltid är vid medvetande den sista tiden kan 

det underlätta för anhöriga som kan uppleva det som väldigt obehagligt när deras närstående 

har svårt att till exempel andas på grund av slem och rossel i halsen. Som anhörig känns det 

bättre om man vet att ens närstående har det bra de sista dagarna i deras liv. 

 
Införandet av LCP skapar en större uppriktighet i kommunikationen mellan personal, 

anhöriga och patienter. Innan införande har sjuksköterskor haft svårt att tala öppet om döden.  

Kommunikationen till de anhöriga får en högre prioritet och LCP kan bidra till att underlätta 

svåra samtal. 

Efter införandet av LCP anser anhöriga att informationen kring patienten är mer lättförståelig. 

LCP-dokument används som en vägledning för hur man skall ta hand om anhöriga efter 

dödsfallet och genom dokumentet kan man kontrollera så anhöriga fått all nödvändig 

information (20-22).  

Uppsatsförfattarna anser att det är viktigt att vara uppriktig i kommunikationen med 

patienterna och våga berätta om själva döendet. Om vårdpersonalen har svårt att ta samtal 

som gäller svåra sjukdomar och tillstånd kan man undra vem som i så fall skall ta dem. Kan 

vårdpersonalen inte ta sådana samtal blir hela omvårdnaden av patienten lidande. 

Uppsatsförfattarna ser det som mycket positivt om vård med LCP kan göra att svår 

kommunikation underlättas. Att tala om döden och döendet är tabubelagt och något som 

upplevs jobbigt. Att inte riktigt veta vilka reaktioner man får av den man pratar med och 

ovissheten om vad man kan säga är alltid jobbig. Kommunikation om svåra saker behöver inte 

alltid vara i ord, ibland räcker det att visa att man finns och att man bryr sig. 
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Det framkommer att sjuksköterskor får större självförtroende med LCP som vårdplan samt att 

den används som en vägledning för de nyblivna sjuksköterskorna. Det framgår även att LCP 

kan användas i undervisningssyfte för studenter och nyblivna specialistsjuksköterskor inom 

palliativ vård. Det är viktigt att alla som är inblandade i vården med LCP får information och 

är insatta samt är överens om användandet. I en studie framkommer det att det funnits ett visst 

motstånd vid införandet av LCP men det minskat med tiden (21,22). 

Uppsatsförfattarna anser att LCP verkar vara en bra vårdform men att det behövs fortsatt 

forskning då det är en tämligen ny vårdform. Den behöver utvärderas för att se hur 

omvårdnaden blir och för att vidareutveckla den och få varianter som gör att den blir lätt att 

arbeta med var än man jobbar - på de flesta ställen inom vården har man nämligen med 

palliativa patienter att göra. Man bör dock tänka på att hur bra LCP än fungerar som 

vårdmodell så blir aldrig vården bättre än det vårdlag som arbetar ett visst pass. 

Uppsatsförfattarna tror dock att en vårdplan som LCP kan göra att man får bättre 

självförtroende och blir säkrare i sin roll som sjuksköterska och därigenom gör ett bättre 

arbete.  

 

Metoddiskussion 

Denna studie genomfördes som en litteraturstudie och innehållet hämtades från vetenskapliga 

artiklar. Artiklar söktes i databaser som är tillgängliga via Högskolan Dalarnas bibliotek 

Elin@dalarna och PubMed. Sökningar gjordes även på Google schoolar samt direkt på 

Sagejournals online. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 

åren 2000 – 2008, skulle vara i fulltext, på engelska eller svenska och vara kostnadsfria. 10 

artiklar befanns vara relevanta för studiens resultat, dessa artiklar var de som bäst stämde 

överens med studiens syfte.  

Många av de artiklar som hittades återkom på de olika databaserna vilket försvårade 

möjligheterna att få tag på relevanta artiklar. Några artiklar som verkade intressanta gick ej att 

få i fulltext på Högskolan Dalarnas databaser men kunde beställas från Högskolan bibliotek. 

Då studien skulle bygga på kostnadsfria artiklar beställdes ej dessa vilket kan vara till nackdel 

för resultatet då relevanta artiklar kan ha missats. Artiklarna i denna studie är publicerade i 

England, USA och Holland och det kan antas att omvårdnaden bedrivs relativt lika i dessa 

länder. Artiklarna hade också liknade resultat och därför betraktar uppsatsförfattarna resultatet 

i föreliggande studie som trovärdigt. Det finns dock möjlighet att feltolkningar gjorts i 

översättningen från engelska till svenska och detta kan påverka resultatet men för att 
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minimera riskerna för feltolkningar har artiklarna lästs och översatts av båda 

uppsatsförfattarna tillsammans.  

Det låga antalet artiklar i resultatdelen kan göra att studien upplevs mindre trovärdig. En 

anledning till det låga antalet artiklar är att det inte finns så många studier gjorda på LCP eller 

att uppsatsförfattarna inte hittat flera. De studier som är gjorda har samma författare till flera 

av dem och ett fåtal författare återkommer i de mest relevanta artiklarna. En annan anledning 

kan vara att LCP är ganska nytt och att det därför ännu inte finns det så många studier på just 

LCP. Ingen svensk studie hittades. Sitt låga antal till trots hade artiklarna en genomgående 

hög kvalitet vilket talar för en trovärdighet i studien. 

 

Klinisk betydelse 

För att användandet av LCP ska bli framgångsrikt i klinisk verksamhet samt forskning krävs 

ett ständigt arbete med att använda och utveckla vårdplanen. Det är av betydelse att palliativa 

patienter får en god omvårdnad även den sista tiden i livet och denna studie pekar på att LCP 

är ett bra hjälpmedel för de sista dagarna. Uppsatsförfattarna hoppas att denna studie kan 

väcka nyfikenhet och intresse för LCP och genom det få fler att söka vidare information. 

Förhoppningsvis utvecklas användandet av LCP och fler palliativa patienter får möjlighet att 

bli insatt på LCP under sina sista dagar i livet. 
 

Förslag till vidare forskning 

Uppsatsförfattarna anser att kvaliteten på den palliativa vården ofta är otillräcklig, men i takt 

med att människor blir mer medvetna och upplysta ställs högre krav på sjukvården, så även 

inom den palliativa vården. Uppsatsförfattarna tror LCP är en bra vårdplan för döende 

patienter men då det är en tämligen ny vårdplan skulle den behöva utforskas betydligt mer, till 

exempel genom jämförande studier före och efter införande och genom studier över ett antal 

år för att undersöka om kvaliteten håller i sig. Det skulle även behöva undersökas mer vad 

patienter och anhöriga tycker om denna vårdform samt hur vårdpersonal upplever att arbeta 

med den. Uppsatsförfattarna har inte hittat någon svensk forskning så det skulle behöva göras 

studier för att se hur LCP fungerar i Sverige. 
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Slutsats 

Syftet med föreliggande studie var att ta reda på om LCP som vårdplan förbättrade 

omvårdnaden för de döende patienterna, samt att ta reda på hur vårdpersonal upplevde det att 

arbeta med LCP. Det som framgick av resultatet var att LCP gjorde att patienterna fick en mer 

kontrollerad symtomkontroll och upplevdes må bättre under den sista tiden i livet. 

Det är viktigt att döende får en bra omvårdnad under sina sista dagar eller timmar i livet och 

resultatet i denna studie verkar peka på att LCP ger detta. 

Trots ett visst motstånd från vårdpersonalen vid införandet av LCP upplevde personalen att 

LCP var en bra vårdform för döende patienter, det gick bra att arbeta med den bara de kom in 

i vårdformen och fick rutin på den. I denna studie framkommer det också att vårdpersonal 

säger sig inte vilja vara utan LCP när de väl börjat använda denna, särskilt de som jobbar i 

akutsjukvården upplever klara skillnader och förbättringar.  
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Bilaga 1 
 
GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING  
Kvantitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
Maxpoäng:  29 
Erhållen poäng: ?? 
Kvalitet:  låg medel hög 
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Bilaga 2 
 
GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING forts.Bilaga III 
Kvalitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng:  25 
Erhållen poäng: ?? 
Kvalitet:  låg medel hög 
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Bilaga 3 
 

Författare 
År Land Syfte Design Mätmetod Urval 

Kvalitets 
grad 

Mirando S, 
Davies P, 
Lipp A 
 
 
 

Syftet var att se 
om  en integrerad 
pathway 
förbättrade 
vården i livets 
slut skede 
 

Kvantitativ 
 
 
 
 
 

Patient 
journaler 
 
 
 
 

50 patient journaler i bas 
gruppen och 50 patient 
journaler efter införandet  

72% 
medel 

 
 
 
 

Bookbinder 
M, Blank 
A, Arney 
E, Wollner 
D, Lesage 
P, Mc 
Hugh M, 
Indelicato 
A, Harding 
S, 
Barenboim 
A, 
Mirozyev 
T, Portenoy 
R 

Syftet var att 
jämföra om en 
integrerad 
pathway 
förbättrade 
vården i livets 
slut skede. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvantitativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patient 
journaler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101 journaler i bas 
gruppen och 156 
journaler efter införandet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86% 
hög 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luhrs C, 
Meghani S, 
Homel P, 
Drayton M, 
O’Toole E, 
Paccione 
M, 
Daratsos L, 
Wollner D, 
Bookbinder 
M 
 

 
Syftet var att 
beskriva hur det 
blev efter 
införandet av en 
intergrerad 
pathway 
 
 
 
 
 

 
Kvantitativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patient 
journaler 
 
Frågeformulär 
till anhöriga 
 
 
 
 
 
 

19 patient journaler  
 
16 anhöriga  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
76% 

medel 
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Veerbeek 
L, van 
Zuylen L, 
Swart S-J, 
van der 
Maas P, de 
Vogel- 
Voogt E, 
van der Rijt 
C, van der 
Heide A 
2008 
Holland 

Syftet var att 
jämföra vården 
före införandet av 
LCP och efter 
införandet av 
LCP 
 
 
 
 
 

Kvantitativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frågeformulär 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I basperioden 219 
sjuksköterskor, 130 
anhöriga ang 220 avlidna 
patieter, efter införandet 
av LCP 253 
sjuksköterskor, 139 
anhöriga ang. 255 
patienter 
 
 
 

89% 
hög 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veerbeek 
L, van 
Zuylen L, 
Swart S-J, 
van der 
Maas P, de 
Vogel- 
Voogt E, 
van der Rijt 
C, van der 
Heide A, 
de Bakker 
R 2008 
Holland 

Syftet var att 
undersöka hur 
viktig 
kommunikationen 
var för sörjandet 
för anhöriga 
 
 
 
 
 
 

Kvantitativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frågeformulär 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I basperioden svarade 
131 patienters anhöriga, 
efter införandet av LCP 
svarade 140 anhöriga 
 
 
 
 
 
 
 

86% 
hög 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ellershaw 
J, Smith C, 
Overill 
S,Walker 
S, Alderige 
J 2001 
England 

Syftet var att 
mäta hur väl ICP 
fungerade hos 
patienterna 
 
 

Kvantitativ 
 
 
 
 
 

Patient 
journaler 
 
 
 
 

168 patient journaler 
 
 
 
 
 

72% 
medel 

 
 
 
 

Hockley J, 
Dewar B,  
Wathson J 
 
 
 

Syftet var att 
utvärdera efter 
införandet av en 
intergrerad 
pathway 
 

Kvalitativ 
 
 
 
 
 

Intervju 
 
 
 
 
 

14 sjuksköterskor 
 
 
 
 
 

88% 
hög 

 
 
 
 

Gambles 
M, 
Stirzaker S, 
Jack B, 
Ellershaw J 
2006 
England 

Syftet var att 
undersöka hur 
sjuksköterskor 
och doktorer 
upplevde att 
arbeta med LCP 
 

Kvalitativ 
 
 
 
 
 

Intervju 
 
 
 
 
 

8 Sjuksköterskor och 3 
doktorer 
 
 
 
 

84% 
hög 
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Jack B, 
Gambles 
M, Murphy 
D, 
Ellershaw J 
England 

Syftet var att ta 
reda på 
sjuksköterskors 
erfarenhet, 
känslor och tro på 
LCP 

Kvalitativ 
 
 
 
 

Grupp 
intervju 
 
 
 

15 sjuksköterskor 
delades i två 
grupper 

 
 

88% 
hög 

 
 
 

Willard C, 
Luker K 
2006 
England 

Syftet var att ta 
reda på hur man 
kan få en 
passande palliativ 
vård på ett akut 
sjukhus 

Kvalitativ 
 
 
 
 

Observation 
och intervju 
 
 
 

29 sjuksköterskor från 
fem sjukhus 
 
 
 

84% 
hög 
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