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Sammanfattning 
Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur standardvårdplaner, kan vara ett 

instrument som förbättrar omvårdnadskvalitén för patienter och närstående i sen palliativ fas. 

Artiklarna söktes via Högskolan Dalarnas bibliotek och Falu lasaretts bibliotek. Artiklar från 

andra referenser ingår också i studien. Totalt har 17 artiklar använts i resultatredovisningen. 

Resultatet visar att efter införandet av standardvårdplan förbättrades följande områden; 

symtomkontrollen, anhörigstöd efter dödsfallet, kommunikation, omvårdnadens standard och 

evidens. Fokus lades på att prioritera viktiga omvårdnadsåtgärder och det visar sig att 

standardvårdplanen Integrated Care Pathway (ICP) är ett användbart pedagogiskt instrument 

vid kvalitetsförbättringar i palliativvård. Negativa synpunkter som framkom var att 

standardvårdplaner är ett oflexibelt, pappersorienterat, generaliserande instrument och 

outvecklat för andra diagnoser än cancer.  
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Bakgrund 
 
Under de senaste tio åren har den palliativa vården utvecklats i Sverige och i övriga 

världen. Enheter för specialiserad palliativ vård finns på många platser i Sverige. Det 

finns en skillnad mellan ett palliativt förhållningssätt (palliativ approach), palliativ 

specialistvård och palliativ medicin. Det palliativa förhållningssättet syftar till att främja 

både fysiskt och psykosocialt välbefinnande och det är viktigt att integrera familjen. Ett 

palliativt förhållningssätt bör vara grundläggande för alla kliniker och genomsyra den 

allmänna vården av döende. Palliativ specialistvård (specialist palliativ care) är palliativ 

vård utförd av specialistutbildad personal, ofta i multiprofessionella team. Teamen 

arbetar som en bro mellan sjukhusvård och vård i hemmet. De utbildar, forskar och 

stödjer andra vårdgivare. Palliativ medicin bidrar till att skapa lösningar och behandlingar 

för patienter med långt framskriden sjukdom där prognosen är begränsad.  Inriktningen 

på vården är här främst livskvalitet (1,2). För att alla döende skall få tillgång till samma 

vårdkvalitet har i till exempel Storbritannien standardvårdplaner utarbetats för döende 

och deras närstående. Socialstyrelsen i Sverige definierar standardvårdplan som en 

generell handlingsplan formulerad i enlighet med omvårdnadsprocessen vilken anger en 

basnivå för sjuksköterskans omvårdnadsinsats (3). 

 
Palliativ vård 
I palliativ vård, vård i livets slutskede, ges en aktiv helhetsvård som bygger på en vård- 

filosofi vars syfte är att ge livskvalitet när bot inte längre är möjlig. Vid FN konferensen i 

Lansing Michigan, USA år 1975 formulerades en deklaration av döendes rättigheter som 

sedan publicerades i American Journal of nursing, förklaringen ligger till grund för etiska 

aspekter på palliativ medicin, förhållningssättet att tala med och behandla patienter som 

befinner sig i livets slutskede (4). (bil 1).  

 World Health Organisation, WHO, definierar begreppet palliativ vård som:  
En aktiv helhetsvård av den döende och familjen, genom ett tvärfackligt sammansatt vårdlag vid 

en tidpunkt när förväntningarna inte längre är att bota och när målet för behandlingen inte längre 

är att förlänga livet. Målet för palliativ vård är att ge högsta möjliga livskvalitet för både patienten 

och de närstående. Palliativ vård skall tillgodose fysiska, psykiska och sociala och andliga 

behov. Den skall också kunna ge stöd till närstående i sorgearbetet (4 sid13).  



 

 

Utifrån denna definition och utifrån människovärdesprincipen har Kommittén för vård i 

livets slutskede, en kommitté utsedd av regeringen bestående av politiker som med 

hjälp av sakkunniga, tagit fram ett slutbetänkande som underlag för regeringen att fatta 

beslut, ansett att palliativ vård skall vila på fyra hörnstenar:  

• Symtomkontroll i vid bemärkelse. Symtomkontrollen omfattar fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella/andliga behov. 

• Samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag det vill säga ett team i vilket läkare 

sjuksköterskor, undersköterskor med fler ingår. 

• Kommunikation och relation i syfte att befrämja patientens livskvalitet inom 

arbetslaget och i förhållande till patient och närstående. 

• Stöd till närstående under sjukdomen och efter dödsfallet (5). 

 

All vård skall bygga på vetenskapliga studier men även på beprövad erfarenhet och vara 

förankrad i den palliativa vården. Klinisk forskning ger större kunskap om till exempel en 

metods för- och nackdelar. Utan djupare kunskap om ett ämne kan patienter behandlas 

med metoder som inte är vetenskapligt förankrade. I Sverige finns endast en professur i 

palliativ medicin och området anses inte vara en egen specialitet. Palliativ medicin 

omfattar klinisk utbildning, utveckling och forskning som syftar till att förbättra vården av 

döende och familjen (1). Svensk sjuksköterskeförening för palliativ omvårdnad (SFPO) 

har utarbetat kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom palliativ vård vilken ger 

uttryck för rekommendationer avseende yrkesgruppens yrkeskunnande och kompetens. 

Kompetensbeskrivningen kompletterar Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

legitimerade sjuksköterskor från år 2005 (6).  Syftet med kompetensbeskrivningen är att 

bidra till att ge patienter en säker och god palliativ vård genom att:  

• tydliggöra den professionella rollen för sjuksköterskan inom den palliativa vården och 

vara ett stöd för den enskilda sjuksköterskan. 

• vägleda vid planering av verksamhet och vid anställningar av sjuksköterskor som 

arbetar inom palliativ vård. 

• ge underlag och vägledning för arbetet med kursplaner för högskoleutbildning i 

palliativ omvårdnad för sjuksköterskor (7). 

 



 

 

När kurativ (botande) behandling övergår till palliativ (lindrande) vård är det viktigt att 

identifiera detta skede och kunna handla konsekvent därefter, så att alla, patient, 

närstående och personal vet vad som skall göras och varför (4). 

 

Palliativa faser 
I palliativ vård beskrivs olika faser efter att det fastlagts att sjukdomen inte går att bota, 

en tidig palliativ fas som tidsmässigt kan vara lång och en sen fas som är kort. Vård 

under sen fas brukar kallas ”vård i livets slutskede” och beskriver hur patienter 

omhändertas under perioden då döden är förestående och kan förväntas inträda inom 

några timmar eller högst inom några dagar. Denna term är inte tillräckligt omfattande för 

att beskriva alla delar av palliativ vård, där vården i den sena fasen förskjuts successivt 

för att bibehålla eller öka livskvalitet genom att omvårdnaden i högre grad inriktas på att 

symtomlindra och förbereda patient och närstående inför döden.   

I slutbetänkandet från kommittén, Vård i livets slutskede, konstateras att det är svåra 

beslut för läkaren att fastställa tidpunkten för när vården ska övergå från botande till 

lindrande vård med målet att varken förkorta eller förlänga livet. Personal och 

närstående kan ha olika uppfattningar om när slutet närmar sig och där kan en ökad 

öppenhet stärka patienternas självbestämmande. Närstående ges också möjlighet att 

förbereda sig på vad som kommer att hända (5). 

 

Lidande 
Då palliativvård fokuseras på patientens omvårdnadsbehov är det naturligt att 

sjuksköterskan har en central och aktiv del såväl i planeringen kring, som omvårdnaden 

av patienten. År 1953 tillkom etiska regler för sjuksköterskor som är mycket tillämpbara i 

palliativvård, nämligen att minska lidande (8). Katie Eriksson sjuksköterska, docent i 

vårdvetenskap och professor vid Åbo och Helsingfors universitet i Finland beskriver tre 

sorters lidande: 

• Sjukdomslidandet - upplevs i relation till sjukdom och behandling. 

• Vårdlidande - upplevs i relation till själva vårdsituationen och förorsakas då av, 

kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt 

utebliven vård. 



 

 

• Livslidandet - upplevs i relation till det egna unika livet. 

Eriksson talar om lidandets drama och att dramat har tre akter: 

• Bekräftande av lidandet. – Att i bemötande av patienten på något sätt visa att 

patientens lidande är synliggjort, säga eller genom vårt kroppsspråk visar det. 

• Lidandet - Att få både tid och rum för att få lida ut. 

• Försoningen - Personen har kommit vidare ur sitt lidande och kan eventuellt se 

en mening med det. 

Eriksson har i sina studier funnit olika modeller enligt vilka människan försöker lindra sitt 

lidande; 

Förintelse av lidande- Elimination 

Flykt från lidande- Förnekelse 

Resignation - lidandet är ett nödvändigt ont 

Förakt- försöker höja sig över lidandet 

Ödmjukhet - försöker finna lidandes mening (9). 

Lidande kan också lindras genom att den som lider försöker förinta, fly, resignera, 

förakta eller/och bli ödmjuk inför lidandet (10).  

I avhandlingen av Öhlen (11) framkom att en väg till lindring var att bli sedd som person 

och att känna sig betydelsefull, att bli sedd i sin speciella utsatthet och sin ökade 

sårbarhet, känna förtrolighet och ta avstånd från ytlighet samt forma en bild man lämnar 

efter sig. En annan väg till lindring är att känna sig sedd i sin existentiella situation; möta 

ärlighet som ger hopp, möta engagerat lyssnande, ha kontinuitet i förtroliga relationer 

samt få bekräftelse på sin livssyn. Lindrat lidande är välkänt som en del av god vård. Att 

få hjälp med det som kan tyckas självklart i vården kan vara betydelsefullt. För att denna 

vård skall kunna bidra till att lidande lindras är omsorgen med och sättet det utförs på av 

stor betydelse (11). 

 

I palliativ vård, när vården inte längre har som syfte att bota, ändrar den inriktning. 

Patientens lidande skall lindras och patienten skall ges en adekvat symtomkontroll. 

Målet med vården blir att gagna patienten och göra det möjligt att leva meningsfullt, leva 

ett värdigt liv fram till döden oavsett var vården ges (8). Att kunna lindra lidandet 

förutsätter att vårdkulturen  gör att patienten och dess närstående känner sig välkomna 



 

 

respekterade och vårdade (9). Alla som vårdar måste utgå från patienten, att varje 

individ är unik och har olika upplevelser av vad som är livskvalitet. Uppgiften är att 

tillgodose fysiska, psykiska, sociala behov och vara stöd till närstående, både under 

patientens sjukdomstid och i sorgearbetet efter patientens död. Sjuksköterskor som 

arbetar med palliativ vård måste ha ett starkt engagemang, empati och lyhördhet för 

patienten. Arbetet innebär att stödja, visa respekt och kunna se goda sidor hos varje 

patient (8). Att inte kränka patientens värdighet, vara fördömande eller missbruka makt 

utan i stället vårda patienten utifrån dennes behov lindrar patientens lidande (9). Viktigt 

är att mötet med patienten inger ett ömsesidigt förtroende och därmed en god relation. 

Som uppgift är också att ge patient och närstående adekvat information om exempelvis 

läkemedel, kroppsliga förändringar och alla symtom som kan bli aktuella och även hjälp 

att förstå vad som kommer att hända. Sjuksköterskan skall även stödja och uppmuntra 

patient och närstående att klara att möta sina egna och andras behov. Sjuksköterskan 

fokuserar på livet och erkänner döden och hjälper patienten att leva tills patienten dör. 

Att våga möta lidandet i palliativvård är en förutsättning för god vård och har sin grund i 

kärlek och ansvar för patienten (8). Lidandet är många gånger ett symtom på ohälsa och 

det är vårdpersonalens uppgift att ta reda på anledningen och försöka bota eller lindra 

orsakerna.Lidande lindras genom att vårdare i medlidande försöker dela lidande, lida 

med, vilket kräver att lidandet blir bekräftad i sin värdighet som människa. Genom att 

någon lider med, kan människan få möjlighet att lida ut (9). 

I en avhandling vid Uppsala universitet ställdes frågan. ”Vad är god omvårdnad?” i tre 

olika studier till både patienter och vårdpersonal. Resultatet visade att olika 

uppfattningar fanns. Patienterna prioriterade konkret och uppgiftsorienterad omvårdnad, 

personalen prioriterade emotionellt omhändertagande. Patienterna ansåg också att 

information var mycket viktig för känslan av god omvårdnad, detta var lågt prioriterat av 

personalen (12).  

 

Vårdplan 
Arbetet kring döende och närstående sker i team och många yrkeskategorier, läkare, 

sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter är delaktiga i 



 

 

patientens vård. För att garantera ett optimalt välbefinnande är det nödvändigt att 

gemensamt göra upp en skriftlig vårdplan för varje patient (8). 

I Europarådets Rekommendation om organisation av palliativvård står, under rubriken 

IV. Kvalitetsförbättringar och forskning: 
• Definition och införande av kvalitetsindikatorer som utvärderar samtliga dimensioner av den 

palliativa vården ur patientens perspektiv skall uppmuntras. 

• Kliniska, praktiska riktlinjer, om möjligt evidensbaserade, ska utvecklas systematiskt med 

beaktande av patientsynpunkter. 

• Kontinuerlig återkoppling i form av kvalitetsrevision utgör en viktig kontroll av verksamheten. 

• Även om vetenskaplig forskning inom palliativ vård utgör speciellt angelägna etiska problem ska 

den medicinska verksamheten och behandlingen utvärderas genom att använda erkända 

kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga metoder. Fokus på sådana studier bör vara 

patientrelaterade. 

• Forskningsarbete på både nationell och europeisk nivå bör uppmuntras. 

• Ett nationellt och regionalt organ ska skapas för att samla in, värdera och sprida tillförlitlig 

information om utvecklingen och kvalitet inom den palliativa vården (13, sid13). 

 

I rekommendationerna belyses att palliativ vård är en interdisciplinär och 

multiprofessionell verksamhet och att teamens verksamhet skall underlättas. Vårdplaner 

skall skrivas, följas upp och regelbundet omprövas tillsammans med patient, närstående 

och teamet (13). 

Palliativ vård förbättras väsentligt när planering sker på ett förutseende sätt (14). 

Vårdplaner anger viktiga symtom samt symtom som kan förväntas i framtiden men 

också aktuella/framtida psykosociala och andliga/existentiella problem. Om vården 

planeras på ett systematiskt och fortlöpande sätt är det möjligt att undvika kriser. 

Enligt Europarådet är det nödvändigt att utveckla kvalitetsstandards som sprids bland 

institutioner som specialiserar sig på palliativ vård. För att kunna utvärdera klinisk 

verksamhet krävs sådana standarder, standard innebär god praxis inom ett särskilt 

vårdområde (13). 

 
Standardvårdplan 
Standardvårdplan är ett begrepp inom hälso- och sjukvården vilket Edlund och Forsgren 

definierar enligt följande:  



 

 

En standardvårdplan (SVP) är en generell handlingsplan formulerad i enlighet med 

omvårdnadsprocessen. Den anger en basnivå för sjuksköterskans omvårdnadsinsats och kan 

användas för patienter med samma medicinska diagnos, för patienter som går igenom likartad 

behandling eller för patienter med likartad omvårdnadsproblematik. Planen skall ge utrymme för 

viss individualitet, men ska om den visar sig otillräcklig kompletteras med en individuell vårdplan 

(IVP) (15 sid19). 

 
Den engelskspråkiga versionen Care Pathway (CP) och tidigare även Critical Pathway 

är ett tvärprofessionellt instrument för generell vårdplanering av en specifik patientgrupp. 

Amerikanska vårdinrättningar har sedan mitten av 1980- talet använt Care Pathway för 

att minska kostnader inom sjukvården och resultatet visade att vårdkvaliteten ökade, 

kostnadsbesparingar gjordes, vårdtiderna förkortades, bättre samverkan mellan läkare 

och sjuksköterskor och patienttillfredsställelsen ökade. Care Pathway är 

tvärprofessionella riktlinjer som listar patientens mål och huvudsakliga åtgärder som 

utförs av vårdteamet. CP beskriver vilka undersökningar, behandlingar och vård som 

patienten kommer att få utifrån tillgänglig kunskap, forskning och beprövad erfarenhet 

(15). 

En standardvårdplan kan upprättas för patienter med samma medicinska diagnos eller 

likartade problem eller som underlag för olika undersökningar och behandlingar. 

Standardvårdplaner skall baseras på evidensbaserad kunskap och innehålla aktuell 

sammanställning av vetenskapliga fakta och beprövad erfarenhet för aktuell diagnos, 

problemområde, undersökning eller behandling. En standardvårdplan utesluter inte en 

individuell vårdplan för en enskild patient när behov finns (16).  

 

Kvalitet 
När en standardvårdplan utvecklas är det viktigt att kvalitén är hög och bygger på 

evidensbaserad kunskap. Att vårdkvalitén är god är ofta beskrivet ur ett 

patientperspektiv som en känsla av behovstillfredsställelse, att krav som utlovas uppfylls 

och att personens förväntningar på vården stämmer överens med vården som ges (16). 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kvalitetssystem i hälso- och 

sjukvården anger att all personal ska medverka i systematisk och fortlöpande 



 

 

kvalitetsutveckling av verksamheten. Kvalitet och säkerhet i patientens vård och 

omhändertagande skall tillgodoses.  Ledningen av hälso- och sjukvård skall vara 

organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet av vården samt 

främjar kostnadseffektivitet (17,18). 

 

I Sverige finns idag 65 nationella Kvalitetsregister, Svenska Palliativregistret är ett. 

Kvalitetsregistren kan användas på alla nivåer för kontinuerligt lärande, förbättring, 

ledning och styrning av all vård och omsorg. Beslutsgruppen för kvalitetsregistren utgörs 

av representanter från sjukvårdshuvudmännen, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner 

och Landsting, Svenska läkarsällskapet och Svensk sjuksköterskeförening. 

Kvalitetsregistret för palliativ vård startade år 2005 och år 2008 registrerades cirka 16 % 

av samtliga dödsfall i Sverige. Svenska palliativregistrets kvalitetsmått för en god 

palliativ vård är:  

• Patienten är informerad om sin situation. 

• Närstående är informerade om patientens situation. 

• Patienten är smärtlindrad och att Numeric Rating Scale ( NRS) / Visual Analouge 

Scale (VAS) används vid smärta. 

• Patienten är lindrad från övriga symtom. 

• Läkemedel ordinerade i injektionsform att ges vid behov för smärtgenombrott, 

oro, illamående eller andningsbesvär 

• Patienten behöver inte dö ensam 

• Patienten ges möjlighet att dö på den plats hon själv önskar 

• Närstående erbjuds uppföljande samtal efter dödsfallet (19). 

 

Socialstyrelsen har i nationella riktlinjerna för vård och behandling av cancersjukdom 

tagit fram tio övergripande kvalitetsindikatorer för cancersjukvården varav tre är 

tillämpbara i livets slutskede oavsett grundsjukdom. Dessa omfattar; 

• användning av VAS/ NRS för skattning av smärta 

• registrering av dödsfall i Svenska palliativregistret 

• ordination av stark opioid parenteralt vid behov vid smärtgenombrott till patient i 

livets slutskede (20). 



 

 

Problemformulering  
De flesta människor dör den långsamma döden på särskilda boenden och på olika 

sjukhuskliniker. För att alla skall få tillgång till samma omvårdnadskvalitet i livets 

slutskede behövs ett instrument för att kvalitetssäkra vården var än vården sker.  

I detta arbete belyses betydelsen av standardvårdplaner som har tydliga mål och 

riktlinjer, för att höja vårdkvalitet och minska lidandet i vården av patienten och dess 

närstående i sen palliativ fas. 

 

Syfte  
Att beskriva hur standardvårdplaner kan vara ett instrument som förbättrar omvårdnads- 

kvalitet för patienter och närstående i sen palliativ fas. 

 
Frågeställningar  
Hur påverkar standardvårdplaner kvalitén på omvårdnaden i livets slutskede i sen 

palliativ fas? 

 

Metod 
 
Design 

Arbetet är en systematisk litteraturstudie. 

 
Urval av litteratur 
Underlaget till litteraturstudien har hämtats i Högskolan Dalarnas och Falu lasaretts 

databaser, SweMED+, PUBMED, CINAHL, MEDLINE och ELIN@du.se. 

Inklusionskriterierna var artiklar med vetenskaplig status, som motsvarar uppsatsens 

syfte och frågeställning samt publicerade efter år 2000. Artiklarna skulle kunna erhållas i 

fulltext och vara publicerade på engelska eller svenska. Artiklar söktes också via 

referenslistor från lästa artiklar.  
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Exklusionskriterierna var artiklar som var publicerade före år 2000 och som inte hade 

abstrakt. Artiklar som i abstraktet inte motsvarade frågeställningen valdes bort och 

detsamma gällde artiklar som inte var kostnadsfria. 

Sökord som användes; palliativvård, palliative care, Liverpool Care Pathway, Patient 

Care Plans, Integrated Care Pathway, end of life, Critical Pathway, Care Pathway och 

standardized care plans. 

Sökorden användes både enskilt och i kombination. Artiklar ur databaser som inte 
använts i resultat redovisas inte i tabellen. Antalet artiklar och urval redovisas tabell 1.  

Tabell 1: Översikt över datasökningen 
Databas Sökord Resultat 

Antal artiklar 
Urval1 Urval 2 

Valda  

artiklar 
Cinahl Liverpool Care Pathway frisökning 24 11 1 

Cinahl Patient Care Plans and palliative care 7 5 0 

PUBMED Integrated Pathway 

and end of life 

17 7 1 

PUBMED Palliative care  

Integrated Pathway 

22 2 2 

CINAHL Integrated Pathway 75 

 

8 1 

MEDLINE,R Patient Care Planning and palliative care 118 16 3 

 

MEDLINE,R Liverpool Care Pathway 20 14 5 
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Integrated Care Pathway, ICP. 

 

78 78 0 
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Integrated Care Pathway, ICP and end of life. 

 

3 3 1 
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Care Pathway and end of life 

 

9 7 1 
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Care Pathway and palliative care 15 10 1 
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Standardized care plan  

 

2 1 1 
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Integrated pathway and  

End of life. 

3 3 0 



 

 

 

Datainsamlingsmetod 
Artiklarna söktes via Högskolan Dalarnas bibliotek och Falu lasaretts databaser. 

Artiklarna i urval 2 granskades enligt granskningsmall för kvantitativa och kvalitativa 

studier. Mallarna var en modifierad version av Willman, A, Stoltz B, och Bahtsevani C. 

och Forsberg C, och Wengström Y, vilka godkänts av Högskolan Dalarna (bil 2 och 3).  
Mallen för kvantitativa studier hade maxpoäng 29 poäng och varje fråga som uppfylldes 

tilldelades 1 poäng (bil 2). 

Mallen för kvalitativa studier hade maxpoäng 25 och även där tilldelades varje fråga som 

uppfylldes 1 poäng (bil 3). Den sammanlagda poängen delades in i tre nivåer låg, medel 

och hög där mer än 80 % var hög, 79-60 % medel och mindre än 60 % låg. 

Tabell 2 över kvalitetsgranskning av källor redovisas i bilaga 4. 

 

Analys och tolkning av data 
Vid första urvalet valdes artiklar bort där titeln inte stämde med frågeställningen och 

artiklar utan abstrakt som inte kunde erhållas i fulltext. Vid andra urvalet läste båda 

författarna artiklarna och valde ut de artiklar som svarade mot syfte och frågeställning. 

Materialet som då erhölls, granskades av båda författarna enligt granskningsmall för 

kvantitativa och kvalitativa studier och sådant material som inte var redovisat på ett 

metodiskt sätt och som hade låga poäng valdes bort (bil 4). Artiklarna översattes till 

svenska och en innehållsanalys gjordes utifrån olika teman. 

 

Etiska aspekter  
I litteraturstudien har artiklar använts som genomgått etisk granskning och godkänts. 

Artiklarna i studien har lästs, granskats och sammanställts av uppsatsförfattarna och 

strävan har varit att göra det objektivt.  

 

Resultat 
I resultatet redovisas 17 artiklar, 4 kvalitativa, 11 kvantitativa och 2 studier med både 

kvantitativ och kvalitativ ansats. Följande områden påverkades av införandet av 

standardvårdplaner: symtomkontroll, stödet till närstående, 



 

 

kommunikationen/informationen, omvårdnaden, dokumentationen och 

utbildning/lärandet av palliativvård. 

 

Symtomkontroll 
I en studie utförd i Nederländerna undersöktes om symtomkontrollen påverkades efter 

införandet av LCP, Liverpool Care Pathway. Studier utfördes före och efter införandet av 

LCP. I studien ingick 219 sjuksköterskor och 130 närstående före införandet av 

vårdplaner och efter införandet 253 sjuksköterskor och 139 närstående. Resultatet 

visade att både närstående och sjuksköterskor skattade symtomen smärta, ångest, 

illamående och oro lägre efter införandet av LCP beroende på regelbundna 

symtomkontroller (21). 

 

LCP har använts på akutavdelningar i England och en undersökning har gjorts hur 

sjuksköterskor på dessa avdelningar uppfattar LCP som ett instrument i omvårdnaden. 

LCP för akutsjukvård utvecklades för att överföra hospicevårdens modell till andra 

vårdinrättningar. Resultaten visar att sjuksköterskor generellt upplevde att LCP hade en 

positiv effekt på patienter, deras familjer och även för sjuksköterskor och läkare. 

Symtomkontrollen förbättrades de sista 48 timmarna i livet, de unga läkarna kände sig 

trygga i ordinationen av läkemedel för symtomlindring och åtgärder som inte var 

relevanta minskade (22). 

 

Resultaten av en studie i Australien där jämförande data från år 1998 och år 2000 där 

338 patienter, 154 närstående och 49 personal deltog visade att patientens 

symtomlindring sköttes bättre än innan införandet av standardvårdplaner. Patienter och 

närstående var mer tillfredställda med vården. De symtom som skattades var sömn, 

aptit, illamående, förstoppning, andning, fatigue och smärta. Slutsatsen som forskarna 

drog av studien var att användandet av standardvårdplaner ökar kvalitén på vården för 

patienter och närstående (23). 

 

I en pilotstudie som innefattade 40 patienter i England infördes LCP vid vård av döende i 

hemmet i syfte att utvärdera vården. Sex månader efter införandet gjordes en 



 

 

utvärdering och resultatet av pilotstudien sammanställdes. Majoriteten av patienterna 

var ordinerade läkemedel i pump, det varierade hur läkemedel ordinerats, endast en 

femtedel hade en tillräcklig ordination. De fyra vanligaste symtomen sista dagarna i livet, 

smärta, oro, illamående och rosslig andning utvärderades och tre av de fyra var 

tillfredställande. Lindrande av rosslig andning var det som lindrades sämst (24). 

 

 En studie i syfte att utvärdera och förbättra vården i livets slutskede och utveckla 

standardvårdplaner The Palliative Care for Advanced Disease (PCAD) publicerades år 

2005 i USA. Studien utfördes på 3 olika kliniker, totalt 101 patienter innan införandet av 

PCAD och på 156 patienter under införandet av PCAD. Flertalet människor i USA dör på 

akutsjukhus eller sjukhem. Studiens syfte var att uppmärksamma behov och förbättra 

palliativ vård i slutfasen på akutvårdsavdelningar. Innan studierna genomfördes 

uppmärksammades brister i vården till patienter som dör av avancerade medicinska 

sjukdomar på akutsjukhus. Det konstaterades att  dessa brister hanterades bäst genom 

att systemet förändrades, vilket kunde innefatta utveckling av standardvårdplaner och 

kvalitetsförbättringsmodeller. Palliativa vården för avancerad sjukdom (PCAD) har 

utvecklats av en tvärvetenskaplig grupp och innehåller en vårdplan, en daglig 

omvårdnadschecklista och symtomkontroll.  För att utvärdera nyttan av PCAD och det 

kliniska utbildningsavsnittet har PCAD införts på tre sjukhusenheter (onkologi, geriatrik, 

och en sluten palliativ vård/hospice-enhet) som en del av kvalitetsförbättringen. Resultat 

jämfördes mellan enheterna.  Fyra index utvärderas över tid: Symtombedömning, 

problematiska symtom, insatser som överensstämmer med PCAD och konsultationer 

som efterfrågats. PCAD användes till 9 av 27 patienter som dog på 

onkologi/geriatrikenheter och 50 (alla) patienter som dog på palliativ vård/hospice enhet. 

Det genomsnittliga antalet symtom som bedömdes ökade betydligt på alla enheter. 

Antalet problematiska symtom och antalet insatser som överensstämmer med PCAD 

ökade endast på palliativ vård/hospice enhet. Ett PCAD införande kunde enligt studien 

främja bedömning av aggressiva symtom och behandling när målen för vården syftar till 

lindring (25). 

 



 

 

Marilyn Cringles har i en studie visat att gemensamma projekt framgångsrikt brutit ner 

barriärer och de traditionella gränser som finns mellan olika vårdinstanser och utvecklat 

ett enhetligt system ”ICP dokumentation” för bedömning och hantering av kronisk 

cancersmärta. Studien innan införandet av ICP visade att smärtkontrollen har varit 

ineffektiv och smärta påverkade 88 % av cancerpatienterna sista året i livet. ICP innebar 

att patienten själv kunde kontrollera sin smärta och behövde inte upprepat berätta om 

sin smärta. Alla känner till patienten utifrån dokumentationen och läkarna visste vad som 

ska ordineras utifrån dokumentationen. Personalen fick ökad kunskap om cancer och 

smärtbehandling och kände trygghet i hanteringen. Mer tid frigörs att diskutera kärnan i 

vården och smärtkontrollen med patienten (26). 

 

Vid kvalitetssäkring av palliativvård i Wales har en granskning av 500 journaler pekat på 

att skötseln av smärta, agitation, rosslig andning och munvård kan vara problematiska. 

Samma problem upplevdes i akutsjukvården, hospice, specialist avdelningar och i 

primärvården. För att kvalitetssäkra vården påvisas i studien vikten av att använda, 

definiera och implementera aktuell forskning och utveckling inom området genom att 

införa ICP. Studien medförde att standardvårdplanen (ICP) infördes över hela Wales 

(27). 

 

Stöd till närstående 
En studie utfördes i Nederländerna på fyra onkologiska avdelningar, sex 

sjukhemsavdelningar, två sjukhemsavdelningar för palliativ vård och patienter som 

vårdats hemma med hjälp av hemsjukvård under åren 2003-2005. Närstående 

tillfrågades före och efter införandet av Liverpool Care Pathway som är en 

standardvårdplan för döende. I studien undersöktes effekterna av användandet av LCP i 

kommunikationen under de tre sista dagarna i patientens liv och omfattningen av 

sörjandet hos närstående efter patientens död. Tre månader efter dödsfallet skickades 

ett frågeformulär ut där närstående ombads att utvärdera kontakten med professionella 

vårdgivare under de tre sista dagarna i patientens liv, om medicinska frågor och om 

patientens religiösa behov efterfrågades. Frågor ställdes även om huruvida närstående 

informerats om den förestående döden och om de fick psykosocialt stöd. Efter 



 

 

införandet av LCP upplevde närstående informationen mer begriplig än innan införandet, 

men skillnaden var inte signifikant efter justeringar i skiljaktigheter mellan patienter och 

närstående. Skillnaden i sörjandet kunde däremot bestämmas då närstående efter 

införandet av LCP visade en lägre styrka av sorg än före införandet (28).  

 

Samma författare har i en studie som pågick mellan år 2003 och år 2006 på olika 

vårdinrättningar i Nederländerna redovisat att närståendes upplevelser av informationen 

om vården av patienten och patientens nära förestående död var jämförbara under båda 

perioderna. Då de närstående utvärderat patientens sjukdom och död med vårdgivarna, 

har informationen om närstående förestående död varit till hjälp för närstående i ett 

senare skede (21). 

 

De flesta människor i Australien dör på institutioner och evidensen i den vård som ges är 

inte alltid optimal. Kvalitetssäkrade standardvårdplaner för döende har designats för att 

överföra kvalitetssäkrad hospiceliknande vård till andra vårdinrättningar. I en retrospektiv 

studie av 160 patientjournaler där patienten dött på åtta olika institutioner, fyra sjukhus, 

tre hospice och ett sjukhem. Studien inkluderade 88 män och 71 kvinnor med en 

medelålder på 71 år. Majoriteten av patienterna hade dött i en malign sjukdom. LCP: s 

arton mål användes som kvalitetsinstrument i den retrospektiva journalstudien (bilaga 5). 

Bland annat var omhändertagande av närstående och handläggande av rutiner efter 

dödsfallet en av bristerna som framkom vid journalgranskningen och författarna i studien 

menar att standardvårdplaner kan vara ett sätt att förbättra vården för döende och deras 

närstående (29). 

 

Kommunikation/information 
Laetitia Veerbeek, med flera, fick fram att efter införandet av LCP upplevde fler 

närstående att informationen som gavs under vårdtiden var mer begriplig efter 

införandet av standardvårdplan jämfört med innan införandet. Skillnaden var emellertid 

inte signifikant efter justeringar i skiljaktigheter mellan patienter och deras närstående 

(28). 

 



 

 

Författarna till ovanstående studie har i en annan studie bland annat undersökt om 

kommunikation/information mellan patienter, närstående och vårdgivare fungerade före 

och efter införandet av LCP. Det framkom att närståendes upplevelser av informationen 

om vården och att patienten var döende var jämförbart under båda perioderna (21). 

 

År 2007 gjordes en studie i England bland professionell sjukvårdspersonal, majoriteten 

var sjuksköterskor som arbetade på hospice, kommunalt boende och sjukhus, 62 

deltagare ingick i studien. En jämförande granskning av uppgifter som hämtas ur LCP 

dokumentet och seminarier där vården diskuterades hämtades förslag till förbättring och 

utveckling av framtida vård. Detta uppfattades som ett värdefullt sätt att undersöka 

vården som gavs till döende patienter. Studien visar att kommunikationen blev bättre 

mellan personal och närstående och en förbättring mellan olika yrkeskategorier (30). 

 

LCP har använts inom akutavdelningar i England och en undersökning har gjorts om hur 

sjuksköterskor på avdelningarna uppfattar LCP som ett instrument i omvårdnaden. LCP 

utvecklades för att överföra en hospicevårdmodell till andra vårdinrättningar. Resultaten 

visade att sjuksköterskor generellt upplevde att LCP hade en positiv effekt på patienter, 

deras familjer och för sjuksköterskor och läkare. En sjuksköterskas åsikter om 

kommunikationen med närstående var: 
 I don`t think that the family got concidered before. Yes we spoke to them but I don’t think it was 

flagged up… People knew they were there but we didn’t consider the family… yes we gave them 

a cup of tea and things like that, but we never discussed anything. It seemed like a big secret 

before the pathway (22 sid.379)  

Studien beskriver fördelar och hinder med användandet av LCP. Bland annat ökade 

stödet och kommunikationen till närstående (22). 

 

 I en kvalitativ studie som utfördes i nordvästra England intervjuades åtta sjuksköterskor 

och tre läkare som arbetade på hospice. Kvalitativ metod valdes för att möjliggöra en 

beskrivning av deltagarnas erfarenheter, känslor och övertygelser med att använda 

LCP. Deltagarna i undersökningen behövde både förståelse och praktisk erfarenhet av 

att använda LCP dokumentet i mer än 6 månader för att studien skulle nå sitt syfte.  



 

 

Undersökningsresultatet visade att sjuksköterskor upplevde LCP som ett värdefullt 

instrument och en positiv inverkan i vården av döende på hospice. I vården av palliativa 

patienter förbättrades kommunikation och omhändertagande av närstående. En av de 

intervjuade läkarna uttryckte det som: 
And relative care should be improved by the pathway… prior to the pathway documentation I 

think inevitably people would miss bits of that care out… just because somebody thought 

somebody else was going to be doing it (31,sid 417) 

 

Även J R Hardy, med flera, kom i sin journalstudie fram till att standardvårdplaner kan 

vara ett sätt att förbättra kommunikationen med närstående (29). 

 

 År 2007 publicerades en artikel i Journal of Palliative Nursing. Syftet med studien som 

presenterades var att utvärdera hur Standardvårdplan för sista tiden i livet inverkade på 

personal och närstående. Intervjuer gjordes med specialister inom palliativ vård, annan 

sjukvårdspersonal och närstående. Slutsatsen av undersökningen var en allmän enighet 

om att ICP ger en samstämmighet i vården, bättre kontinuitet och ett ökat samarbete 

(32). 

 

E. Nightingale, med fleras, studie visar att användningen av standardvårdplaner ger 

patienter och närstående en ökad tillfredställelse med vården, ur ett psykosocialt 

perspektiv (23). 

 

I en artikel från England beskrivs hur samarbete, effektivt teamarbete och att använda 

standardvårdplaner för sista dagarna i livet enligt John Ellershaws´s modell (speciellt för 

att användas när patienten vårdas i hemmet) kan öka möjligheten för patienten att dö 

där patienten vill dö. 

Många patienter med avancerad cancer önskar att få dö i hemmet, önskemål som delas 

av närstående. Att dö är en naturlig händelse men kan innebära komplikationer som till 

exempel svåra symtom, stressade vårdare och brist på struktur och planering av vården. 

Därför skickas många patienter till sjukhus och en del kan dö under transporten eller 

strax efter att ha anlänt till sjukhuset. Patienterna dör på platser de själv inte har valt 

omgivna av främlingar.  Resultatet visade att 86 % av distriktssköterskorna upplevde att 



 

 

standardvårdplanen gav möjligheter till en effektivare kvalitet på vården och 63 % 

upplevde att kriser och oförutsägbara händelser minskade när vården var mer planerad 

(24). 

 

Patienter i palliativ vård möter olika vårdpersonal med olika inställningar. I Marilyn C 

Cringles studie visade resultatet att bra kanaler för kommunikation mellan yrkesgrupper 

var en förutsättning för kontinuitet i vården. En patient skrev om vårdplanen: 
I see so many doctors and nurses; it gives them all the information they need to know about me 

(26, s.253) 

 

Övriga påverkande faktorer  
En studie utfördes i Taiwan år 2000 där 19 sjuksköterskor som arbetade på 

allmänmedicinska och kirurgiska avdelningar intervjuades om sina erfarenheter av 

standardvårdplaner. En av frågorna som ställdes i intervjun var,” what effect will care 

pathway have on patients care?” Svaret på intervjufrågorna kan sammanfattas i 

nedanstående synpunkter; 

- att bli påmind om omvårdnadsåtgärder. En sjuksköterska sa:  
They list many nursing interventions, so you don’t have to work very hard trying to squeeze out 

something to write. Although it does not list everything at least it provides you with a direction. 

Than you won’t miss too many details because you cant recall everything (33, sid.36). 

- det blir tidsbesparande mot att göra egna vårdplaner 

- det blir tidsbesparande vid överrapportering.  

- det blir oflexibelt och pappersorienterat, inte patient centrerat och för generaliserande.  

Slutsatsen forskarna drog av undersökningen var att sjuksköterskor med erfarenhet av 

att arbeta med vårdplaner skulle delta i vidareutvecklingen och att det då skulle leda till 

märkbara effekter på vården av patienten (33). 

 

Ellershaw J, med flera, jämförde uppgifter som hämtats ur LCP dokument och från 

seminarier där resultaten av given vård diskuterades och hur framtida palliativvård kan 

förbättras och utvecklas. Detta uppfattades som ett värdefullt sätt att undersöka vården 

som givits till döende patienter. Studien belyste hur personalen ändrade vården efter att 

standardvårdplan införts och att det var ett användbart redskap att förbättra vården av 



 

 

döende. Olika områden hade olika nytta av LCP. Till exempel på hospice höjdes inte 

direkt standarden på omvårdnaden däremot på sjukhuset framkom att standarden på 

omvårdnaden höjdes (30). 

 

I studien av Jack B, med flera, beskrevs fördelarna med införande av LCP. 

Omvårdnaden blev evidensbaserad och fokuserad på viktiga omvårdnadsåtgärder. 

Åtgärder som inte var relevanta minskades, så som en sjuksköterska beskriver det;  
I think before the pathway you seemed to be doing active treatments, the observations and 

everything and I think then relatives probably thought maybe the patient was still in wish a 

chance of surviving( 22,sid 378.) 

 Kontinuiteten i omvårdnaden ökade och arbetet förenklades (22). 

 

Efter retrospektiva studien i Australien där LCP: s 18 mål användes som 

kvalitetsinstrument, bestämdes att införa LCP i hela Queensland för att bland annat 

minska variationen i vården som gavs till döende patienter på sjukhus och andra 

vårdinrättningar (29). 

 

En studie utförd i England beskrivs utvecklingen av Standardvårdplaner för patienter 

med avancerat livs begränsade sjukdom, Supportive Care Pathway. 

Dessa patienter kommer till sjukhus med akuta problem sista året i livet och oacceptabla 

variationer i kontinuitet av omvårdnaden har uppmärksammats. Standardvårdplanen 

blev väl mottagen av personalen och en tidig utvärdering av effekterna i 

dokumentationen är uppmuntrande. Slutsatsen som drogs av undersökningen var att 

standardvårdplanen hjälpte till att minska variationerna på vården genom att patienterna 

identifierades och att utökat stöd till patienterna gavs sista året i livet (34). 

 

M. Cringles använde i en studie ett instrument för lärande SWOT- analys. En SWOT 

analys är ett strukturerat sätt att bedöma styrkor, svagheter, möjligheter och hot.  

Resultatet av en SWOT analys ska leda till en handlingsplan som förbättrar vården. 

Analysen visade att ICP dokumentationen resulterade i att vården blev mer 

patientfokuserad, samarbetet ökade och att nationella riktlinjer implementerades i lokala 



 

 

riktlinjer. ICP blev ett redskap för kommunikation, kontinuitet och utvärdering av 

omvårdnaden (26).  

 

Dokumentation 
Veerbeek L, med flera, kom fram till att införandet av LCP ökade dokumentationens 

kvalitet under döendefasen men menade att detta inte behövde innebära bättre vård 

(21). 

I en intervjustudie som Gambles M. med flera har gjort framkom att LCP förbättrade 

dokumentationen. Genom att det som var relevant för patientens vård och behandling 

dokumenterades och tid sparades, tid som i sin tur kunde erbjudas till patient och 

närstående på annat sätt. En av sjuksköterskorna sa i sin intervju:   
Less writing (means) more time you have got to spend with the patients… To me it enables you 

to have more quality time with the patient and the relatives and basically I wouldn’t want to go 

back to not using it, it is really good” (31, sid 417) 

 

Standardvårdplanen Supportive Care Pathway blev väl anammad av personalen och en 

tidig utvärdering av dess effekter i dokumentationen var uppmuntrande. I slutsatsen 

framkom att standardvårdplanen hjälper till att minska variationerna i vården av patienter 

med avancerade livsbegränsande sjukdomar med en samlande dokumentation (34). 

 

I England har standardvårdplan utvecklats för döende barn efter att en retrospektiv 

studie gjorts av 39 journalanteckningar. Studien ägde rum på två olika vårdinrättningar, 

ett regionalt barnsjukhus med hemsjukvårdsteam och ett specialistbarn hospice, under 

en period av 57 månader. Barnens ålder var mellan 0 och 19 år. Målet för studien var att 

alla döende barn och deras familjer skulle få en optimal kvalitet på vården. Det fanns 

tydliga skillnader mellan döende barns behov och döende vuxnas behov.  

Undersökningen visade en hög kvalitet inom viktiga områden som kommunikationen 

med familjen om insikten av barnets prognos, hur vården planerades och att information 

gavs till primärvårdsteamet efter att barnet avlidit. På andra viktiga områden var det 

mindre noggrannhet i dokumentationen av vården. Belägg för regelbunden bedömning 

av symtom på smärta, oro, rosslig andning, illamående, munvård, miktion och avföring 

varierade i dokumentationen på de två olika vårdinrättningarna. Det var även brister på 



 

 

kontinuitet och tydlighet i dokumentationen på vården, vilket gjorde att inga säkra 

slutsatser kunde dras av vården som tidigare givits. Slutsatsen av journalgranskningen 

var att en standardvårdplan inte bara är en mall för vården utan också säkrar en 

strukturerad dokumentation. En modell av LCP för döende barn provades i april 2006 

(35). 

 

Att vården utvärderades med hjälp av standardvårdplaner visar Bookbinder F, med flera, 

i en studie. Där framkom att PCAD kan införas på sjukhusenheter som 

kvalitetsförbättringsmodell, PCAD införande kan också ändra vården i positiv riktning, 

mätt med hjälp av ett diagram (25). 

 

Utbildning/lärande 
I en studie av Ellershaw J, med flera, belystes att personalen ändrade vården efter att 

standardvårdplan införts och att det var ett användbart redskap att förbättra vården av 

döende. Olika enheter hade olika nytta av LCP till exempel på hospice där fördelen 

framförallt var i utbildande/lärande syfte (21). 

 

Jack B, med fleras, studie visade att sjuksköterskor generellt upplevde att LCP hade en 

positiv effekt på patienter, deras familjer och även sjuksköterskor och läkare. En av 

frågeställningen var om LCP uppfattades som ett lärande instrument. I resultatet av 

intervjuerna visade det sig vara ett extremt positivt instrument för att ge stöd och ökad 

kunskap i omvårdnaden av döende patienter.   
I´m far more confident since the pathway came in”. ”We are carrying out the best care that we 

can do but we have the knowledge behind what we are doing (22, sid 379). 

I en studie som gjordes i Virginia i USA och som publicerades år 2004 jämfördes två 

grupper läkarstuderande och effekten av olika former av lärande i palliativ vård samtidigt 

som vedertaget arbetssätt ändrades. Studier visade att studenterna saknade utbildning i 

palliativ vård och en tidseffektiv, praktikbaserad strategi för att utbilda studenterna på 

kliniken togs fram. Få studier har utvärderat pedagogiska insatser som medvetet 

använder läkarnas lärande, särskilt i samband med samtidig insats av ändring av praxis 

på avdelningen. Peace Tool Integrated Clinical Pathway´s införande medförde en 

betydande förbättring av kunskaperna i palliativ vård och studien visade även att faktisk 



 

 

kunskap förbättrades med rutiner, utbildning och erfarenhet. Viktigt var att kunskap och 

ändrade rutiner implementerades på ett bra sätt (36). 

 

Det kliniska utbildningsavsnittet som ingår i PCAD fungerar som ett ledande och 

pedagogiskt instrument för att förbättra vården av människor som inom kort beräknas dö 

inom slutenvården (25). 

 

ICP är ett kunskapshöjande, lärande instrument Enligt Cringles M. studie om 

cancersmärta (26). 

I en studie gjord år 2008 av engelska, skotska och amerikanska representanter, 

identifierades problem av nationell och lokal betydelse. Bland annat noterades att 

definitionen av palliativ vård måste förtydligas och standardiseras. Palliativ vård hade 

olika betydelse för olika respondenter i undersökningen. Dessutom poängterades bland 

annat vikten av tillräckliga resurser och adekvat utbildning. Undersökningens tydligaste 

resultat var ett behov av större evidens för att utforma nya modeller för god praxis, samt 

för att utvärdera effektiviteten av nuvarande instrument såsom andra ICP och modeller 

för att lindra symtom hos patienter. LCP är relativt välbeprövat när det gäller döende 

patienter med en cancerdiagnos, men när det gäller andra diagnoser behöver planen 

utvecklas (37). 

 
Diskussion 
I denna litteraturstudie valdes Katie Erikssons omvårdnadsteori då författarna ansåg att 

den med fokusering på lidandet och hur omvårdnadsarbetet går ut på att lindra lidanden, 

stämde väl överens med studiens syfte att beskriva hur standardvårdplaner kan vara ett 

instrument som förbättrar omvårdnadskvalitén för patienter och närstående i sen palliativ 

fas. Lidandet är ett döende i djupaste mening och kan liknas vid en dödskamp (10). 

 
Sammanfattning av huvudresultat 
I resultatet framkom att symtomkontrollen, smärta, ångest, illamående och oro 

förbättrades efter införandet av standardvårdplaner (21,22,23,24,25,26,27). 



 

 

Stödet till närstående och patienter ökade och resulterade i ett minskat sörjande för 

närstående efter dödsfallet. Patienter och närståendes tillfredställelse ur ett psykosocialt 

perspektiv förbättrades, oförutsägbara händelser minskade och därmed ökade 

tryggheten för patienter och närstående ( 21,23,24,28,29).  

 

Kommunikationen och informationen mellan olika yrkesgrupper, patienter och 

närstående förbättrades i kvalitet (22, 26, 31, 33). Vårdens kontinuitet, ett ökat 

samarbete och en samstämmighet i vården blev resultatet av införandet av 

standardvårdplaner (32). 

Kvaliteten och evidensen i palliativomvårdnad ökade och vården fokuserade på viktiga 

omvårdnadsåtgärder och stödet till patienterna och närstående ökade. 

Nationella riktlinjer integrerades i lokala rutiner och höjde kvaliteten (26, 30, 34).  

Dokumentationens standard blev bättre och endast det relevanta dokumenterades vilket 

gav en tidsbesparande effekt, tid som kunde ägnas åt patienter och närstående. En 

samlad dokumentation som en standardvårdplan leder till minskade variationer i 

omvårdnaden och gör det lättare att utvärdera då den kan sammanställas grafiskt (21, 

31, 34, 35).  

Standardvårdplanen var ett positivt och pedagogiskt instrument för utbildning/lärande. 

Vårdplaner kan behöva utvecklas till andra diagnosgrupper än döende cancerpatienter 

(21, 22, 25, 35, 36,). 

Negativa åsikter som framkom i artiklarna var: 

Att det blir oflexibelt och pappersorienterat, inte patient centrerat och för 

generaliserande.  

Tidigare användes datajournal och om det är möjligt skall datajournaler som personalen 

är bekant med användas, inte återgå till pappersjournal då standardvårdplanen ersätter 

all annan dokumentation (33). 
 

 

Resultatdiskussion 

Många patienter med avancerad cancer önskar att få dö i hemmet, önskemål som delas 

av närstående. Att dö är en naturlig händelse men kan innebära komplikationer som till 



 

 

exempel svåra symtom, stressade vårdare och bristen på struktur och planering av 

vården. Därför skickas många patienter till sjukhus och kan dö under transporten eller 

strax efter att ha anlänt till sjukhuset. Patienterna dör på platser de inte valt omgivna av 

främlingar. En artikel från England beskriver hur samarbete, effektivt teamarbete och 

användandet av standardvårdplaner för sista dagarna i livet enligt John Ellershaws´s 

modell (speciellt för att användas när patienten vårdas i hemmet) kan öka möjligheten 

för patienten att dö där patienten vill. Flera av distriktssköterskorna upplevde att 

standardvårdplaner gav möjligheter till en effektivare kvalitet på vården och att 

standardvårdplanen minskade kriser och oförutsägbara händelser när vården varit mer 

planerad (24). 

Symtomkontroll 

Enligt författarna är ett viktigt kvalitetsmått att få dö där man själv önskar och bör gälla 

alla som dör den långsamma döden. Det skall göras möjligt för patienter och närstående 

att göra ett val. Adekvat symtomkontroll, stöd, information/kommunikation med patienter 

och närstående för att skapa trygghet ökar valmöjligheten. Sjuksköterskans uppgift är att 

utbilda övrig vårdpersonal kring den döende patienten så kontinuitet skapas. Brister i 

kompetens, riktlinjer och osäkerhet hur vården är planerad kan vara orsaker i dag till att 

patienter skickas till sjukhus den sista tiden för att dö.  

För att alla människor, var man än vårdas, skall få samma kvalitet på vården behövs 

riktlinjer och utbildning. Standardvårdplanen kan vara ett sätt att ge alla tillgång till den 

kunskap som finns inom området och att ge patienter en god symtomkontroll.  

Resultatet av litteraturstudien visade att patienter som vårdats i andra vårdformer än 

hospice eller palliativa specialistenheter får sämre symtomkontroll. (22, 23, 24, 25, 26, 

27). 

 I litteraturstudien framkom att symtomkontrollen visar högre kvalitet efter införandet av 

standardvårdplaner eftersom dokumentet fungerar som en checklista och en påminnelse 

att fråga patienten regelbundet om förekomst av symtom och genom detta minska 

lidandet för patienten. 



 

 

Författarna anser att införandet av en standardvårdplan för döende skulle höja kvaliteten 

på omvårdnaden, öka symtomkontrollen och förbättra stödet till närstående. 

Skillnaderna i olika vårdformer där människor dör skulle minska och ett närmande av 

målet i FN deklarationen från år 1975 om den döendes rättigheter skulle möjliggöras 

(bilaga1). Dessa kvalitetsmått stämmer väl överens med det som mäts i det svenska 

palliativregistret (19).  

Stöd 

Enligt författarna kan en standardvårdplan som LCP, med 18 mål, kunna användas till 

alla döende människor oavsett diagnos då de är allmängiltiga och inte bundna till 

diagnos.(Bilaga 5) Målen innefattar initialbedömning när patienten diagnostiserats som 

döende och kontinuerlig bedömning av symtom som alla döende kan få under sista 

dygnen. Efter dödsfallet ingår bland annat omhändertagande av närstående med 

information och rådgivning vilket kan minska graden av sorg. Genom vårdpersonalens 

bekräftande och synliggörande av närståendes lidande kan ohälsa förebyggas i 

framtiden enligt Katie Erikssons teori. Stödet till närstående är en del av dessa 18 mål. 

Att bli sedd i sin sorg och få hjälp att komma fram till en mening med den sorg man som 

patient och anhörig drabbats av är en stor del av omvårdnadsarbetet i den palliativa 

vården. Eriksson menar att det blir en trötthet hos människor som lider och att man 

behöver vila i lugn men då inte nödvändigtvis ensam. Hon menar att den som mist 

någon som betyder något upplever en stor ensamhet och att den största ensamheten 

kanske är att ingen ser en (9). 

Kommunikation/Information 

Laetitia Veerbeek fann i sin studie från Nederländerna att efter införandet av LCP 

upplevde fler närstående att informationen som gavs under vårdtiden var mer tydlig än 

innan införandet. Skillnaden var dock inte så tydlig att man kunde dra några definitiva 

slutsatser efter att man justerat skiljaktigheter hos närstående och patienter (28).  

Orsakerna till skiljaktigheterna framkom inte av artikeln men kunde bero på att 

populationen skilde sig vid de olika undersökningstillfällena. Ålder och etnicitet hos 

patienter och närstående kan bidra till olikheter. Information som ges till patienter och 



 

 

närstående kan många gånger uppfattas olika enligt författarnas erfarenheter. 

Patientens tillstånd den sista tiden i livet kan vara en bidragande orsak. 

Att standardvårdplanen kan vara ett instrument att underlätta kommunikationen mellan 

personal, olika yrkeskategorier och närstående visade en studie från England (30) det 

kan enligt författarna bero på att man fokuserade på samma mål och att det var ett 

gemensamt instrument för vården som blev mer enhetlig. Information och 

kommunikation är betydelsefullt för att stödet till patienter och närstående skall ske på 

ett optimalt sätt. I LCP dokumentet finns mål som anses viktiga att kommunicera med 

patienter och närstående till exempel att närstående är informerade om patientens 

tillstånd och vet vad vården har för inriktning. 

 Standardvårdplan ger en samstämmighet, ökad kontinuitet och ett ökat samarbete 

vården (32). 

Övriga påverkande faktorer 

Författarna anser att i flera av studierna framkom det att omvårdnadskvaliteten höjdes 

när standardvårdplaner infördes och hjälpte till att minska variationerna på vården 

genom att patienterna identifierades, kontinuiteten i omvårdnaden ökade och blev mer 

patientfokuserad (26,29,34).  

Standardvårdplanen blev positivt anammad i de flesta redovisade studierna men några 

kritiska synpunkter framkom och det var oflexibelt, pappersorienterat och 

generaliserande. Öhlén menar i sin avhandling ”Att vara en fristad” att den palliativa 

vården förutsätter att patienten blir sedd i sin speciella utsatthet, i sin ökade sårbarhet, 

blir sedd som person och får känna sig betydelsefull (11). Detta behöver inte bli en 

motsättning mellan standardiserade vårdplaner utan kan ge större möjligheter att möta 

engagerade lyssnare och att patienten blir bekräftad i sin livssyn (33,11). 

 

Dokumentation 

I flera av artiklarna framkom det att dokumentationens kvalitet ökade, men innebar inte 

självklart att kvaliteten på vården förbättrades (21, 25, 28, 34, 35).  



 

 

Standardvårdplanen Supportive Care Pathway blev väl anammad av personalen och en 

tidig utvärdering av dess effekter i dokumentationen var uppmuntrande. I slutsatsen 

framkom att standardvårdplanen hjälper till att minska variationerna i vården av patienter 

med avancerade livsbegränsande sjukdomar då dokumentationen blir samlad (34). 

 

Författarna anser att när fokus lades på rätt saker i dokumentationen, det som var 

relevant i den situationen patienten befann sig i, kan det ge tidsbesparingar och höja 

kvaliteten på omvårdnaden. Personalen får mer tid till patientkontakt då tiden för 

dokumentation minskar. Detta stöder Gambles studie där resultatet visade att LCP 

förbättrade dokumentationen dels genom att endast det som var relevant för patientens 

vård och behandling dokumenterades och dels sparade tid som i sin tur kunde ges till 

patient och närstående.  

En av sjuksköterskorna sa vid en intervju: 

less writing (means) more time you have got to spend with the patients… To me it enables you 

to have more quality time with the patient and the relatives and basically I wouldn’t want to go 

back to not using it, it is really good (31, sid 417). 

Enligt författarna är dokumentationen en stor del av sjuksköterskans arbetsuppgift och 

mindre tid ägnas åt den direkta patientvården. Införandet av en standardvårdplan skulle 

innebära ökad tid för patientvård / närståendestöd och en bibehållen eller säkrare 

kvalitet på dokumentationen. Då vi i dag lever i en tid av besparingar och nedskärningar 

är det av stor betydelse att den tid som finns används till att få patienten att känna sig 

sedd, bekräftad älskad och förstådd, enligt Eriksson är det viktigt att patienten möts med 

värdighet och upplever rätten att få vara patient och att få tid och rum att lida ut (9).  

Endast en artikel beskrev nyttan av standardvårdplaner i vården av svårt sjuka och 

döende barn. Även där drog man slutsatsen att en form av standardvårdplan kan säkra 

en strukturerad dokumentation (35). Detta är dock ett för litet material att dra några 

slutsatser av enligt uppsatsförfattarna. 

 



 

 

Utbildning/lärande 

Enligt författarna ingår ingen eller en mycket liten del utbildning i palliativvård i 

vårdutbildningarna för läkare och sjuksköterskor trots att döende människor vårdas på 

alla vårdinrättningar och kliniker. Införandet av standardvårdplan kan vara ett hjälpmedel 

att höja omvårdnadskvalitet då den bygger på erfarenhet och beprövad praxis och är ett 

pedagogiskt hjälpmedel. Erikssons teorier är även här gångbara då hon menar att ett 

lindrat lidande fås bland annat genom att patienten får den vård och behandling som 

varje unik och enskild person behöver (9). 

I resultatet av studien framkom att standardvårdplaner kan vara ett användbart 

instrument i utbildande syfte (21,22, 25, 26, 36, 37). 

Studierna belyste nyttan av standardvårdplanen LCP, inom olika vårdområden. På 

hospice sågs ingen direkt höjning på kvaliteten men däremot på sjukhusen (30). 

För att nå upp till Europarådets Rekommendation om organisation av palliativvård kan 

Standardvårdplanen vara ett instrument för att underlätta kvalitetsuppföljningar i den 

palliativa vården då uppföljningen kan göras systematiskt och illustreras grafiskt. 

 

Metoddiskussion 
Många artiklar återkom i olika databaser vilket påverkade genomgången av 

artikelgranskningen i första urvalet då det var ett mycket stort antal. Totalt användes 

sjutton artiklar i resultatet. Författarna har sökt artiklar globalt för att öka kunskapen om 

hur standardvårdplaner används, utvecklats och utvärderas i andra länder. Resultatet 

baserades på totalt 17 artiklar varav 4 kvalitativa studier 11 kvantitativa och 2 studier 

som både var kvantitativ och kvalitativ. En litteraturstudie var enligt författarna en bra 

metod att ta reda på det som studien syftade till. En svaghet som visade sig var att det 

tyvärr inte hade gjorts några svenska studier i ämnet vilket hade ökat värdet i studien. 

 

Granskningsmallarna för kvantitativa och kvalitativ studier som användes för att bedöma 

kvalitén på artiklarna underlättade arbetet. 



 

 

Många artiklar om standardvårdplaner eller Care Pathway var skrivna av författare från 

Storbritannien därför var en av inklusionskriterierna att välja artiklar från fler länder i 

världen. Inga Svenska artiklar hittades i litteratursökningen. 

Författarna till studien är medvetna om att förförståelsen kan ha gjort det lättare att se de 

fördelar studierna presenterat och att vissa brister i det engelska språket orsakat att 

vissa feltolkningar omedvetet kan ha gjorts. En annan svårighet är att sätta en gräns 

mellan den kliniska forskningen och ett så kallat utvecklingsarbete. Men då den kliniska 

forskningen bör vara inriktad på att lösa problem som finns i omvårdnaden anser 

författarna att denna studie kan leda till många förbättringar i omvårdnaden av den 

döende patienten och dennes närstående.  

   

 

Klinisk tillämpning och förslag till vidare forskning  

Resultatet av litteraturstudien visade att patienter som vårdats i andra vårdformer än 

hospice eller palliativa specialistenheter får sämre symtomkontroll. (22, 23, 24, 25, 26, 

27).  

Därför anser författarna att studien visar att kvalitetsförbättringar kan göras för döende 

och deras närstående om standardvårdplaner införs. Standardvårdplaner hjälper 

sjuksköterskor i arbetet med att förbättra omvårdnadskvaliten för patienter och 

närstående, minskar lidandet i sen palliativ fas och är ett instrument för 

utbildning/lärande till alla yrkeskategorier som arbetar med svårt sjuka och döende 

människor.  

 

I Sverige finns ingen publicerad forskning om kvalitetsförbättringar efter införandet av 

standardvårdplaner i livet slut. För att utvärdera kvalitén på vården av döende patienter 

kan en jämförande studie göras före och efter införandet av standardvårdplan utifrån 

uppgifter från svenska palliativregistret. 
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Bilaga 1 
 
Den döendes rättigheter –FN deklaration 1975  

•Jag har rätt att bli behandlad som en levande människa ända fram till min död. 

•Jag har rätt att bevara hoppet, oavsett om det jag hoppas på skiftar. 

•Jag har rätt till vård och omsorg från dem som bevarar ett hopp, även om detta 

förändras 

•Jag har rätt att uttrycka mina känslor inför min förestående död på mitt eget sätt. 

•Jag har rätt att delta i beslut som gäller min egen vård. 

•Jag har rätt att förvänta fortsatt medicinsk behandling och vård, även om syftet inte 

längre är tillfrisknande utan välbefinnande. 

• Jag har rätt att inte dö ensam. 

•Jag har rätt att vara smärtfri. 

•Jag har rätt att få ärliga svar på mina frågor. 

•Jag har rätt att inte bli förd bakom ljuset. 

•Jag har rätt att få hjälp av och för min familj till att acceptera min död. 

•Jag har rätt att dö lugnt och med värdighet. 

•Jag har rätt att behålla min individualitet och att inte fördömas för mina beslut om de 

går emot andras uppfattningar. 

•Jag har rätt att diskutera och uttrycka mina religiösa och/eller andliga upplevelser, 

oavsett vad det betyder för andra. 

•Jag har rätt att förvänta att den mänskliga kroppens okränkbarhet respekteras efter 

döden. 

•Jag har rätt att bli omhändertagen av omsorgsfulla, medkännande och kunniga 

människor som försöker förstå mina behov och som upplever det som givande att hjälpa 

mig att möta min död (4). 
 

 

 

 



 

 

Bilaga 2  
Granskningsmall för 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  
 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006) och 
Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 



 

 

 
 
Bilaga 3 

 

Granskningsmall för 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 beskriven?   
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 
 
Mallen är en modifierad version av Willman, A., Stoltz B. & Bahtsevani, C.(2006)  och 
Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 
        



 

 

 
Bilaga 4 

Tabell 2. Kvalitetsgranskning av källor som ingår i resultatet. 
Författare 
Publiceringsår 

Land 

Syfte Design Datainsamlings 
metod 

Urval Kvalitets 
grad 

21.Veerbeek L, 
Van derHeide 
A,De vogel-Voogt 
E, De Bakker R, 
Van der Rijt C, 
med flera.2008 
Nederländerna 

Att undersöka 
effekterna 
av att använda 
LCP. Skattning av 
kommunikationens 
betydelse 
i nivån på sörjandet 
hos närstående. 

Kvantitativ 

studie 

Frågeformulär Före införandet 
131 närstående 
 
 
Efter införandet 
140 närstående 

27/29 

93 % 

Hög 

22.Jack B A, 
Gambles M, 
Murphy D, 
Ellershaw J. 
2003 
Storbritanien 

Sjuksköterskors 
uppfattning om  
LCP för döende på 
akut avdelningar 

Kvalitativ Intervjuer 15 sjuksköterskor 22/25 

88% 

Hög 

23.Nightingale E, 
Kritjanssson L J, 
Toye C 
2003 
Australien  
 

Utvärdering av 
standardvårdplaner 
I kommunala 
boenden 

Kvantitativ Frågeformulär 338 patienter 

154 närstående 

49 personal 

19/29 

66% 

Medel 

24.Pooler J, 
McCrory F,  
Steadman Y, 
Westwell H, 
Peers S. 
 2003 
Storbritanien 

Undersökning av 
standardvårdplan 
för döende I 
hemmet. 

Kvantitativ Journalgranskning 

 

Telefon intervju 

40 stycken 

journaler 

 

24 

distriktssköterskor 

23/29 

79% 

Medel 

25.Bookbinder M, 
Wollner D, 
Indelicato R A, 
Barenboim A, 
2005 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förbättra vården 
För döende och 
utvecling och 
uppföljning 
Av clinical pathway 

Kvantitativ  Journalstudie 101 patienter före 

och 156 patienter 

efter 

Införandet 

 

 

 

 

25/29 

86% 

Hög 



 

 

Författare 
Publiceringsår 

Land 

Syfte Design Datainsamlings 
metod 

Urval Kvalitets 
grad 

26.Cringles 
M.C2002 
Storbritanien 
 

Utveckling av 
standardvårdplan  
Hantera cancer 
smärta 
 
 
 

Kvantitativ 

Kvalitativ 

 

Frågeformulär 

Intervjuer 

Personal 129  
7 patienter 
76 personal före 
56 efter införande 
införandet 

22/29 

75 % 

Medel 

 

 

27.Fowell A, 
Finlay I, 
Johnstone R, 
Minto L,  
2002 
Wales 

Implementering av 
standardvårdplan 
för de två sista 
dagarna I livet 

Kvantitativ Journalgranskning 500 journaler 22/29 

75% 

Medel 

28.Veerbeek L, 
Van derHeide 
A,De vogel-Voogt 
E, De Bakker R, 
Van der Rijt C, 
med flera.2008 
Nederländerna 

Effekterna av 
införandet av LCP, 
Dokumentation, 
symtomkontroll och  
kommunikation 
 

Kvantitativ Frågeformulär Före införandet 
219 
sjuksköterskor 
130 närstående 
Efter införandet 
253 
sjuksköterskor 
och139 
närstående 

 

28/29 

96% 

Hög 

 

29.Hardy J R, 
Harberecht J, 
Maresco-Pennisi 
D, Yates P. 2006 
Australien 

Granskning av 
vården av döende i 
ett nätverk av 
sjukhus och 
instutioner 

Kvantitativ Journalgranskning 160 journaler 22/29 

75 % 

Medel 

30.Ellershaw J, 
Gambles M,  
McGlinchey 
2007 
Storbritanien 

Undersöka om LCP 
är ett användbart 
redskap för att 
förbättra vården av 
döende 

Kvantitativ Frågeformulär 62 personal 27/29 

93 % 

Hög 

31.Gambles M, 
Strirzaker S, 
Jack B A, 
Ellershaw J E. 
2006 
Storbritanien 

Läkare och 
sjuksköterskors 
Uppfattning om 
LCP på hospices 

Kvalitativ Intervjuer 3 läkare och 

8 sjuksköterskor 

 

18/25 

72% 

Medel 



 

 

Författare 
Publiceringsår 

Land 

Syfte Design Datainsamlings 
metod 

Urval Kvalitets 
grad 

 
32.Monique 
Lhussier, Susan 
M Carr, Jane 
Wilcockson 
2007 
Storbritanien 
 

Studien undersökte 
behoven av ICP 
Och dess inverkan 
på personal och 
patienter 

Kvalitativ Intervjuer Sjuksköterskor 

Studie A 12 

Studie B 10 

Närstående 

Studie A 3 

Studie B 7 

20/25 

80% 

Hög 

33.Lee T, Chang 
P-C, 2004 Taiwan 

Sjuksköterskor 
erfarenheten av  
standardvårdplaner 

Kvalitativ Intervjuer 19 sjuksköterskor 20/25 
96 % 
Hög     

34.Main J, Whittle 
C, Treml J, 
Woolley J, Main 
A.  
2006 
Storbritanien  
 
 
 
 

Beskriva 
utvecklingen och 
implemiterindeng 
av 
standardvårdplan 
för alla patienter 
med avancerad livs 
begränsad sjukdom 
inlagda på sjukhus 

Kvantitativ Journalgranskning 3 sjukhem 

34 före införandet 

35 under 

införandet 

19/29 

65% 

Medel 

35.Matthews K, 
Gambles M, 
Ellershaw J E, 
Brook L, Williams 
M, Hodgson A, 
Barber m, 2006 
Storbritanien 

Utveckling av LCP 
för döende barn 

Kvantitativ Journalstudie 

 

 

 

 

39 journaler 

 

19/29 

66% 

Medel 

36.Tomasz R, 
Okon MD, Evans 
J M, Gomez C F,  
Blackhall L J.2004 
Virginia USA 

Att möta 
kunskapsbrister 
med 
Standardvårdplaner 

Kvantitativ Frågeformulär 54 medicine 

studerande 

22/29 

75% 

Medel 

37.Shipman C, 
Gysels M, White 
P, Worth A 
,Murray S Barclay  
S, 
Mcmillan, Forest 
S, Shepherd J, 
Dale J,Dewar S, 
Peters M, White 
S, Richardson A, 
Lorenz K, 
Koffman J, 
Higginson I 
2008 
Storbritanien 

Att identifiera 
problem i den 
allmänna vården, 
av patienter i livets 
slut. 

Kvantitativ 

kvalitativ 

Frågeformulär 

och intervjuer 

210 personal av 

olika kategorier 

 

20/25 

80%  

Hög 

 

 

 

 



 

 

                                              Bilaga 5 

Liverpool Care Pathway LCP:s 18 mål.                                                  

    

I. Initial bedömning när patienten diagnostiseras som döende.    

Vid den initialbedömningen övervägs alla åtgärdbara orsaker till tillståndet. När patienten  

betraktas som döende har man nått den sista brytpunkten i vården och behandlingen får 

då en annan inriktning och mål. Det är viktigt att identifiera hur tydlig brytpunkten är för 

både patient, närstående och personal i syfte att ge patient och närstående samstämmig  

information och patienten en adekvat symtomkontroll.  

I formuläret finns förslag till subkutan farmakologisk vidbehovs behandling till de  

vanligaste symtomen i detta skede av vården. Suppositorer bör undvikas eftersom de 

kan orsaka patienten obehag men även för att adminstreringssättet inte är tillförlitligt. 

Elva mål ska bedömdas vid den initiala bedömningen : 

1. Ställningstagande till aktuell medicinering  

2. Vid behovs mediciner ordineras  

3. Onödiga insatser avslutas  

4. Kommunikationsförmågan på svenska bedöms  

5. Insikt om tillståndet (patient och närstående) bedömts. 

6. Religiösa/andliga/existentiella behov bedöms.  

7. Ta reda på hur och vem vi ska informera om försämring/dödsfall  

8. Närstående informeras om enhetens rutiner  

9. Inremitterande/husläkare informeras om patientens tillstånd  

10. Vården diskuteras med patient och närstående  

11. Närstående förstår vårdens planering 

II. Kontinuerlig bedömning  

Inom ramen av LCP skall förutbestämda symtom bedömas regelbundet. Detta utesluter  

givetvis inte att även andra symtom bedöms och vid behov behandlas. Den kontinuerliga  

bedömningen grundar sig främst på kliniska observationer.  

Symtom som skall bedömas var 4: e timme; smärta, andnöd, sekret i luftvägarna,  

illamående/kräkning, oro, agitation, miktionsproblem samt besvär från munhålan.  

 



 

 

Symtom som skall bedömas var 12: e timme; rörlighet, trycksår, tarmfunktion samt 

insikt, psykologiskt, religiöst stöd och behov av stöd för patient och närstående.  

Närstående skall känna sig trygga och delaktiga. Skriftlig information kan underlätta för  

närstående att komma ihåg all information. Det är viktigt att ta reda på hur närstående 

vill bli informerade om patientens förestående död och att informationen ges på ett 

förståligt sätt.  

Bristande symtom kontroll dokumenteras och ligger till grund för fortsatt  

förbättringsarbete. I formuläret för vårdplanen finns utrymme i form av multidisciplinära  

noteringar där kortfattade anteckningar kan göras av alla teammedlemmar om sådant 

som inte går att få fram på annat sätt i formuläret t ex ett samtal med en närstående.  

III. Omhändertagande efter dödsfall  

Handläggning ska ske efter gällande rutiner så att inga onödiga misstag sker. 

Information och rådgivning ges till närstående.  

Ytterligare sju mål ska tas ställning till efter dödsfallet:  

12. Inremitterande/husläkare informerad  

13. Omhändertagande av den döde enligt rutiner  

14. Handläggning enligt rutiner  

15. Information till närstående om avd/enhetens rutiner  

16. Omhändertagande av tillhörigheter enligt rutin  

17. Info om formella rutiner  

18. Skriftlig information om sorg/sorgarbete  

LCP:s svenska hemsida på Internet. http://www.LCP.se 

sapientia.se/pdf/2009/Liverpool_Care_Pathway_info.pdf. Citerad 2009-05-01 
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