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Sammanfattning  
Syftet med föreliggande studie var att ta reda på vårdpersonal och närståendes upplevelser 

vad gäller vanlig palliativ vård och strukturerade vårdplaner så som LCP/ICP. Studien 

genomfördes som en systematisk litteraturstudie där underlaget inhämtades genom att med 

specifika sökord söka i Högskolan Dalarnas databas ELIN@ efter vetenskapliga artiklar.  

En artikel har även sökts från en annan referenslista där artikelnamnet använts som sökord. 

Vid sökningarna har sökorden använts var för sig och i kombination med varandra varvid 

13 stycken artiklar valdes ut till resultatet. Resultatet visade att det fanns brister i den 

ordinarie palliativa vården vad det gäller kommunikation, symtomlindring och 

anhörigvård. Tidsbrist och stress var också utmärkande i den ordinarie palliativa vården. 

Vad gäller patienter som vårdats under LCP/ICP så upplevde närstående och vårdpersonal 

att både kommunikation och symtomkontroll var avsevärt bättre än i den ordinarie 

palliativa vården. Tiden för det goda samtalet fanns i betydligt större utsträckning vid vård 

under LCP/ICP. En orsak var att sjuksköterskan istället för att lägga ner tid på 

dokumentationen hade möjlighet att vara där för patienten och dess närstående. De 

närstående hade också möjlighet att vara delaktiga i vården på grund av att de hade 

tillgång till dokumentationen kring patienten. 

 

Nyckelord: omvårdnad, Liverpool Care Pathway, sjuksköterska, ICP, palliativ, 

närstående, akutvård, överenskommelse, landet, och Ellershaw. 

 
Keywords: care, Liverpool Care Pathway, nurse*, ICP, palliative, relatives, acute care, 
agreement, rural, and Ellershaw. 
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1. INTRODUKTION 

 

1.1 Palliativ vård  

Förr i tiden var döendet och döden ett naturligt inslag i människans liv och vardag. 

Sjukvården hade inte mycket att ge vad det gällde kurativ vård. Möjligen kunde patienten 

erbjudas behandling med örtmediciner, ett enkelt kirurgiskt ingrepp eller enklare kurer och 

behandlingar. Så, i stället för att bota, fick sjukvårdspersonalen inrikta sig på att ge en bra 

omvårdnad, allt för att göra den sista tiden i livet så bra som möjligt. Allt som oftast vårdades 

den döende i hemmet men så tidigt som under antiken fanns härbärgen som erbjöd vård och 

omsorg. Senare, under medeltiden, började hospice upprättas och där gavs både kropp och själ 

vård (1). 

 

En ökad kunskap om behandlingar och sjukdomar har erhållits genom den medicinska 

vetenskapens utveckling och forskning. Först under 1900-talet och framåt blev vården mer 

inriktad på botande behandling. I och med det ändrades de gamla mönstren och döden blev 

något som inte berörde de närstående på samma vis som tidigare eftersom det var andra som 

tog hand om det (1). 

 

Jerzy Einhorn (läkare och författare) berättar:  

”Under 1950-talet var vård för en palliativ patient ett försummat område. Den vården ville 

ingen arbeta med, och palliativ medicin var ett okänt begrepp. I mitten på 1960-talet under 

ronderna på Radiumhemmet gick läkarna förbi de rum som hade döende patienter med 

kommentaren – här finns inget att göra. Patienter fick ligga och skrika av smärta och ångest i 

timmar innan de dog. Det enda smärtstillande medlet som fanns då var morfin men det gavs 

inte till dem för läkarna ville inte låta dem bli morfinister. Idag har både medvetenheten och 

kunskapen ökat, tack och lov, och den fortsätter att öka” (2, sid 9). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Under 1960-talet startade Hospicerörelsen i England och den har haft en stor betydelse för 

spridningen av den palliativa vårdfilosofin. Dame Cicely Saunders (grundare av 

Storbritanninens första Hospice) mål var att förbättra den döende människans livsvillkor med 

hjälp av god symtomkontroll och ett optimalt psykologiskt stöd (2). 

 

Ända fram till slutet av 1980-talet fanns benämningen terminal vård vad det gällde vård av 

den döende men gradvis har ordet ”terminal” blivit ersatt av ordet ”palliativ” som härstammar 
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från det latinska pallium vilket betyder mantel. Den palliativa vården har en vårdfilosofi som 

bygger på en helhetssyn av människan där syftet är att skapa livskvalitet för den döende och 

dess närstående när det inte längre är möjligt att bota (2). 

 

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för 

patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom. 

Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och 

behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem (3). 

 

För att kunna ta hand om en patient i livets slutskede är det viktigt att kunna diagnostisera när 

patienten går från kurativ till palliativ vård. Detta kan ibland vara svårt för vårdpersonal som 

arbetar med ingrepp, undersökningar och olika behandlingar för att kurera så långt det är 

möjligt (4). 

 

Begreppet ”att dö” kan delas in i tre olika stadier, själva döendet, när döden inträffar och 

tillståndet död. Att gå bort ses som en process som kan sträcka sig allt från timmar till dagar. 

Skeendet är tidsbegränsat och delas in i en tidig och en sen fas. Den första fasen är tidsmässigt 

lång och den sena fasen är kortare, från någon månad till några dagar (5). 

 

Det finns allt för många patienter som får en ovärdig död med okontrollerade symtom. De 

symtom som en palliativ patient kan lida av, oavsett om grundsjukdomen är den samma eller 

inte, är illamående, förstoppning, diarréer, muntorrhet, orkeslöshet, nedstämdhet, ångest, 

smärta och hosta.  Alla de här symtomen kräver behandling för att den döende patienten ska 

kunna uppnå bästa möjliga livskvalitet. Dessa behandlingar bör bygga på en målanalys så 

nyttan av och eventuella biverkningar kan sammanvägas för att sedan kunna analyseras och 

utvärderas (5, 6).  

 

En av intentionerna med specialist palliativ vård är att ge personalen utbildning och kunskap 

så att de kan ta hand om palliativa patienter på ett värdigt sätt. Det bör ställas resurser till 

förfogande så att patienterna själva eller deras anhöriga kan avgöra hur livets sista dagar ska 

se ut för den döende patienten, så att patienten får dö med värdighet. Det ignoreras ofta att 

patienter önskar symtomkontrollbehandling istället för invasiva behandlingar under sina sista 

dagar i livet (7). 
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Enligt WHO:s begreppsförklaring av en värdig palliativ vård ska den omfatta existentiella, 

psykiska, fysiska och sociala aspekter ur den enskilda individens perspektiv. Det varierar från 

individ till individ vad det är som upplevs värdigt (5). 

 

1.2 Teoretisk referensram 

Omvårdnadsteoretikern och sjuksköterskan Katie Eriksson kopplade ihop sjukdom och 

lidande och skapade en större förståelse för lidandets oöverskådlighet. Sjukdomslidandet 

omfattar enligt Katie Eriksson fysisk och själslig smärta och andligt lidande som utformar sig 

i skuld, skam, förnedring och förlägenhet. I vår västerländska kultur har det alltid varit viktigt 

för människan att vara oberoende och klara sig på egen hand. Människan vill ha kontroll över 

sitt liv och det som sker. Katie Eriksson pratar också om till exempel utebliven omvårdnad 

och kränkning av patientens värdighet som hon benämner som omvårdnadslidande. En 

patients upplevelser i samband med sjukdom och behandling är ett resultat av det bemötande 

och den kunskap som vårdpersonalen har (8). 

 

Det är oerhört viktigt att sjuksköterskan står fast vid människans autonomi, värdighet och 

integritet oberoende av sjukdomstillstånd, utseende, etnicitet och funktionsförlust hos den 

sjuka människan. Sjuksköterskan ska agera så att hon inte orsakar onödig smärta och onödigt 

lidande hos patienten eller anhöriga. Alla människor ska behandlas med samma respekt 

oavsett vad som drabbat dem. I omsorg och omvårdnad av människor som drabbats av 

nedsatta funktionsförmågor är det viktigt att påminna de människor som arbetar med dessa 

drabbade personer att de inte klarar av att skydda sin integritet och människovärde utan måste 

få hjälp med det (8). 

 

1.3 Standardvårdplan 

En standardvårdplan baseras på en evidensbaserad kunskapsöversikt, som ska innehålla en 

aktuell sammanställning av vetenskapliga fakta och en beprövad erfarenhet för aktuell 

undersökning, diagnos, behandling och problemområde. I standardvårdplanen ska relevanta 

åtgärder baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet uppvisas. Planen ska innehålla två 

delar: själva journalhandlingen och en kunskapsöversikt. Standardvårdplanen ska tydligt 

beskriva typ av problem/diagnos, undersökning eller vad behandlingen avser, samt mål för 

beskrivna åtgärder, vilka åtgärder som ska genomföras samt tidpunkt när den upprättats. 

Kunskapsöversikten ska innehålla tydliga referenser till varifrån kunskapen hämtats, uppgifter 

om vem eller vilka som skrivit kunskapsöversikten, och när kunskapsöversikten tagits fram 

(9). 
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Standardvårdplanen ska syfta till att alla, som behandlar och vårdar patienten, följer en 

gemensam planering. En optimalt utformad standardvårdplan ska underlätta 

kvalitetssäkringen av vården och även vara en informationskälla över erhållen vård. Vid 

eventuella ansvarsfall kan standardvårdplanen få en juridisk betydelse och utgöra ett viktigt 

underlag för att påvisa vilken vård som planerades i relation till den vård som genomfördes.  

Fördelar som anges som skäl för att använda standardvårdplaner är att det ges mer tid till 

patientvård genom att det krävs mindre tid för dokumentation av de dagliga rutinåtgärderna. 

Risken minskar även för att åtgärderna ska bli ”dubbeldokumenterade” och förutsättningarna 

för en jämn och hög vårdkvalitet ökar (9). 

 

1.4 Integrated Care Pathway (ICP) – Internationell standardvårdplan 

ICP erbjuder en tydlig standardvård. Det är en tvärvetenskaplig översikt av den förväntade 

vården för patienter med samma uppsättning av symtom eller diagnos. ICP-dokumentet anger 

vad som krävs för att patienten ska kunna gå vidare i sin behandling. ICP är viktigt då den ger 

tydliga normer och riktlinjer, som ska motverka onödiga variationer i patientvård och resultat. 

ICP kan förbättra samarbetet och kommunikationen samt ge information till patienter och 

vårdpersonal. Patienter som vårdas med hjälp av ICP-planen får en bra uppfattning om sitt 

hälsotillstånd och den förväntade försämringen av sitt tillstånd (10). 

 
1.5 Liverpool Care Pathway - LCP 

Liverpool Care Pathway (LCP) kan beskrivas som en vårdplan för patienter under den 

döendes allra sista tid. Vårdplanen har utarbetats inom hospicevården i England där ändamålet 

var att sprida kunskap från den palliativa vården till akutsjukvården. Ska den döende kunna få 

ett värdigt slut är det av vikt att vid all vård av de svårt sjuka patienterna kunna urskilja och 

känna igen när den som är sjuk kommer in i den allra sista fasen och bara har några få timmar, 

dagar eller veckor kvar. Den etik som finns kring att avsluta den kurativa behandlingen och 

att övergå till att symtomlindra ska tydliggöras hos både patient, närstående och i 

personalgrupp. Etiken kring detta skall även framgå i patientens journal. LCP är ett verktyg 

för detta och används så att vårdteamet runt patienten kan ta ställning till viktiga 

frågeställningar som kommer upp allteftersom vården pågår. Denna delas in i tre faser och 

nyckelområden som stöder sig i litteraturen och i beprövad erfarenhet (11). 

 

Liverpool Care Pathway är en standardvårdplan som används under de sista dygnen för en 

döende patient. Dr John Ellershaw vid the Marie Curie Hospice i England har med sina 
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medarbetare utarbetat LCP med syfte att sprida kunskapen från hospicevården till 

akutsjukvården. Idag används LCP i bland annat Japan, Kina, Nya Zeeland, Argentina, 

England och Sverige. Här i Sverige har LCP införts av representanter från Stockholms 

Sjukhem, Palliativa teamet i Ludvika, Långbro Parks vårdavdelning samt Ersta Hospice.  

LCP är en tillämpning av de förhållningssätt, kunskaper och färdigheter som genererats inom 

den palliativa vården (11). 

 

LCP, Liverpool Care Pathway, är ett annorlunda sätt att arbeta i livets absolut sista skede. 

LCP är en handledning i hur man hanterar patienter, anhöriga och personal vid vård av 

döende. Syftet med den här vårdplanen är att ta hänsyn till alla tänkbara situationer och 

detaljer som kan uppträda i livets slutskede och ge förslag till tänkbara åtgärder. Med LCP-

verktyget i handen ska personalen bättre klara arbetet med att vårda den döende. Det ger ett 

skyddsnät kring det som händer och det ger de anhöriga kraft och mod att leva vidare (11). 

 

1.5.1 De tre nyckelområdena: 

 

1. Initial bedömning när patienten diagnostiserats som döende 

För att på ett så tillförlitligt sätt som möjligt identifiera slutfasen måste man veta om 

försämringen i patientens tillstånd beror på en progredierande sjukdom vars följder leder 

till döden. Patienten är då medvetandesänkt, sängbunden, kan inte längre svälja tabletter 

och endast dricka små klunkar. När vårdteamet har kommit fram till detta och alla i teamet 

är delaktiga i beslutet så kan man informera anhöriga/närstående om tillståndet (12). 

 

2. Kontinuerlig bedömning 

Bedömningen grundar sig mest på kliniska observationer istället för provtagningar och 

undersökningar. Det sker en utvärdering som dokumenteras var 4:e och var 12:e timme 

eller vid varje besök i hemmet för att få en optimal symtomkontroll. Om det finns en 

kommentar/problem så dokumenteras det med klockslag, datum, vad som hänt och varför, 

åtgärd, resultat och signatur. Vid behov kan kontrollerna göras oftare (12). 

 

3. Omhändertagande av dödsfall 

Omhändertagande av de döda ska ske enligt gällande rutiner så det inte sker några 

misstag. Rådgivning och information ska ges till de närstående (12). 
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1.6 Problemformulering 
Vi kom i kontakt med detta sätt att arbeta då vi hospiterade på Palliativa Teamet i Ludvika 

och fick då insikt i hur viktigt det är med palliativ vård. Det är en vård som inte bara 

inkluderar den döende utan också den döendes anhöriga/närstående. Frågan om hur 

personalen upplever arbete enligt LCP väcktes men också en undran om det är en bättre 

palliativ vård som kommer till stånd med hjälp av LCP.  

 

1.7 Syfte 

Syftet med den här litteraturstudien är att undersöka hur en ordinarie palliativ vård upplevs av 

anhöriga och vårdpersonal i jämförelse med styrda vårdplaner LCP/ICP.  

1.8  Frågeställning 

1. Hur upplever vårdpersonalen den ordinarie palliativa vården? 

2. Hur upplever vårdpersonalen vårdplanerna LCP/ICP? 

3. Hur upplever närstående ordinarie palliativ vård? 

4. Hur upplever närstående vårdplanerna LCP/ICP? 

 

1.9 Begreppsdefinitioner 

Vårdpersonal = den benämning uppsatsförfattarna i föreliggande studie kommer att använda 

sig av när det gäller läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden.  

ICP = Integrated Care Pathway är en tvärvetenskaplig översikt av den vård som förekommer 

vid omvårdnad av patienter som har diagnoser och symptom som liknar varandra. De tydliga 

riktlinjerna ska minimera risken för avvikelser i patientens vård (10). 

LCP (Liverpool Care Pathway) = kvalitetssäkrande vårdplan och handledning i vården kring 

den döende patienten. Ska hjälpa läkare och sjuksköterskor att ge den som är obotligt sjuk och 

dess närstående vård med hög kvalitet. En form av ICP (13).  

Hospice = ett vårdhem för dödligt sjuka (14). 
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2. METOD 
2.1 Design  

Studien har genomförts som systematisk litteraturstudie. 

 

2.2 Urval av litteratur 

Litteratur har valts ut genom att söka vetenskapliga artiklar på Högskolan Dalarnas 

databassystem ELIN@ (Electronic Library Information Navigator). Sökningarna har skett via 

de fulltextdatabaser som är åtkomstbara via ELIN@. Samt att en artikel har sökts direkt på 

artikelnamnet. Artikelnamnet erhöll uppsatsförfattarna från en annan studies referenslista. 

Artikeln söktes på Google Schoolar. De vetenskapliga artiklarna är av både kvalitativ och 

kvantitativ art. För att bedöma standarden på dessa artiklar så har granskningsmallar med på 

förhand bestämda krav använts. Kriterierna i mallarna har modifierats efter original av 

William, Bahtsevani och Stoltz (15) och Forsberg och Wengström (16). Dessa 

bedömningskriterier finns med som BILAGA I och BILAGA II. I Tabell 1 finns en översikt 

över databaserna, sökord och antal träffar.  

 

2.3 Tabell 1 Översikt över databaser, sökord och antal träffar 
Databas Sökord Antal träffar Lästa titlar Valda artiklar 

 
ELIN@ 
 

Liverpool Care 
Pathway 
 

17 17 3 

ELIN@ 
 

ICP +palliative 8 8 2 

ELIN@ 
 

Palliative care+ 
relatives 

103 103 10 

ELIN@ 
 

Nursing+ 
terminal care+ 
palliative care 
 

42 42 4 

ELIN@ 
 

Palliative care + 
nurses + acute 
care 
 

12 12 3 

ELIN@ 
 

Palliative care 
+rural 
 

20 20 3 

ELIN@ 
 

Palliative care+ 
agreement 
 

60 60 6 

 
 

No control 
whatsoever: 
end-of-life care 

1 1 1 
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 on a medical 
teaching unit 
from the 
perspective of 
family members 
 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Tillvägagångssättet för sökandet och insamlandet av de vetenskapliga artiklarna som ligger 

till grund för denna litteraturstudie redovisas i Figur 1 och Figur 2.   

 

2.5 Tillvägagångssätt 

Tillsammans har uppsatsförfattarna diskuterat fram de sökord som kunde inbringa relevanta 

artiklar till studien. Sökorden var: care, Liverpool Care Pathway, nurse, ICP, palliative, 

relatives, acute care, agreement, rural och Ellershaw. Antal träffar blev totalt: 263. För att 

sålla ut de artiklar som var relevanta till studiens syfte så lästes titlar och abstrakt. En artikel 

söktes direkt på artikelnamnet på Google Schoolar. Totalt så valdes 32 stycken fulltextartiklar 

ut för granskning enligt modifierade granskningsmallar där originalen kommer ifrån William, 

Bahtsevani och Stoltz (15)  och Forsberg, Wengström (16) Av de 32 stycken granskade 

artiklarna var 13 stycken relevanta för studien och inkluderades. (Se tabell 2) 

 

2.6 Analys och tolkning av data 

2.6.1 Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var att studierna skulle vara kostnadsfria för uppsatsförfattarna, i fulltext 

samt på engelska.  

2.6.2 Exklusionskriterier 

De artiklar som i kvalitetsgranskningen erhöll så låg poäng att de blev bedömda att vara av 

låg kvalitet samt de artiklar som berörde barn blev exkluderade. De kvalitativa artiklarna 

kunde erhålla en maxpoäng på 25 och de kvantitativa artiklarna kunde erhålla en maxpoäng 

på 29 (se bilaga I och II). Ett ikryssat ja svar motsvarade en poäng och ett ikryssat nej svar 

motsvarade noll poäng. För att få bedömningen hög kvalitet så krävdes 100-80%, för medel 

kvalitet 79-60% och för låg kvalitet <59% av den totala poängen. 

 

2.7 Etiska aspekter 

Ändamålet med föreliggande systematiska litteraturstudie var att uppsatsförfattarna skulle 

granska de valda vetenskapliga artiklarna och dess innehåll så objektivt som möjligt för att 

kunna skildra resultaten på ett riktigt och sanningsenligt sätt. Det skall tas i beaktande att 
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uppsatsförfattarna kan ha en viss subjektivitet för valt ämne. För att kunna svara på 

frågeställningarna och syftet har artiklarna granskats och analyserats med noggrannhet. 

Artiklarna är granskade och godkända av etiska kommittéer och därför relevanta till studien. 
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2.8 Datainsamlingsmetod 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 1. Tillvägagångssätt vid sökning av artikel direkt på artikelns namn till föreliggande 

studie 
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2.8  Datainsamlingsmetod forts 

 

 
 

 

Figur 2. Tillvägagångssätt vid urval och sökning av artiklar till föreliggande studie 
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3. RESULTAT 
3.1 Tabell 2  
Tabell 2 Redovisning av de 13 stycken artiklar som ingick i föreliggande studie 
Nr Författare Land 

År 
Titel Design 

 
Mätmetod Deltagare 

(n) 
Poäng, 

Kvalitet, 
% 

 
17 

Wallerstedt B, 
Andershed B. 

Sweden 
2007 

Caring for 
dying 
patientes 
outside special 
palliative care 
settings: 
experiences 
from a nursing 
perspective 

Kvalitativ Intervjuer Distriktssköterskor 
n=9 

20/25 p 
 
HÖG 
 
80 % 

 
18 

Wilkens L, 
Beale B 
 

Australia 
2000 

 Palliative care 
at home: 
Stress for 
nurses in 
urban and 
rural New 
South Wales, 
Australia 

Kvalitativ Intervjuer 
och fråge-
formulär 

Sjuksköterskor 
n=20 

22/25 p 
 
HÖG 
 
88 % 

 
19 

Luker K, 
Austin L, 
Caress A, 
Hallet C 

England 
2000 

The 
importance of 
´knowing the 
patient´: 
community 
nurses´constru
ctions of 
quality in 
providing 
palliative care 

Kvalitativ Intervjuer Distriktssköterskor 
n=62 

18/25p 
 
MEDEL 
 
72 % 

 
20 

Bradley E, 
Cherlin E, 
McCorkle R, 
Fried T, Kasl 
S, Cicchetti D, 
Johnson-
Hurzeler R, 
Horwitz S 

USA 
2001 

Nurses´Use of 
Palliative Care 
Practices in 
the Acute Care 
Setting 

Kvantitativ Fråge-
formulär 

Sjuksköterskor  
n=180 

21/25 p 
 

HÖG 
 

84 % 

 
21 

Agren 
Blomsjö I, 
Nilstun T, 
Löfmark R 
 

Sweden 
2007 

From Cure to 
Palliation: 
Agreement, 
Timing, and 
Decision 
Making 
Within the 
Staff 

Kvantitativ Fråge-
formulär 

Läkare och 
sjuksköterskor 
 
Läkare 
 n=415 
 
Sjuksköterskor 
n=309 

24/29 p 
 
HÖG 
 
82 % 
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3.1 Tabell 2 forts 
 
Nr Författare Land 

År 
Titel Design 

 
Mätmetod Deltagare 

(n) 
Poäng, 

Kvalitet, 
% 

 
22 

Jack B, 
Gambles M, 
Murphy D, 
Ellershaw J 

United  
Kingdom 
2003 

Nurses´percep
tions of the 
Liverpool 
Care Pathway 
for the dying 
patient in the 
acute hospital 
setting. 
 

Kvalitativ  Grupp 
intervjuer 

Sjuksköterskor 
n=15 

22/25 p 
 
HÖG 
 
88 % 

 
23 

Veerbeek L, 
van Zuylen L, 
Swart S, Van 
der Maas P, de 
Vogel-Voogt 
E, van de Rijt 
C, van der 
Heide A 

Nether-
lands 
2008 

The effect of 
the Liverpool 
Care Pathway 
for the dying: 
a multi-centre 
study 

Kvantitativ Fråge-
formulär 

Sjuksköterskor och  
närstående 
Baseline period 
(sjuksköterskor) 
n=219 
 
Baseline period 
(närstående) 
n= 130 
 
Intervention period 
(sjuksköterskor) 
n=253 
 
Baseline period 
(närstående)  
n=253 
 

26/29 p 
 
HÖG 
 
89 % 

 
24 

Mcnicholl MP United 
Kingdom 
2006 

Using the 
Liverpool 
Care Pathway 
for a dying 
patient 

Kvalitativ Patientens 
journaler 

Avliden patient 
n=1 

16/25 p 
 
MEDEL 
 
64 % 
 

 
25 

Mirando s, 
Davies P,  
Lipp A 
 

United 
Kingdom 
2005 

Introducing an 
integrated care 
pathway for 
the last days of 
life 

Kvantitativ Patientjour
naler och 
frågeformu
lär 

Baseline period 
n=50 
 
Intervention period 
n=50 

21/29p 
 
MEDEL 
 
72 % 
 

 
26 

Lederboer Q, 
Offerman M, 
van der 
Velden L-A, 
de Boer M, 
Pruyn J 
 

Nether-
lands 
2007 

Experience of 
palliative care 
for patients 
with head and 
neck cancer 
through the 
eyes of next of 
kin 

Kvantitativ Fråge-
formulär 
 

Närstående 
n=45 

22/25p 
 
HÖG 
 
88 % 
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3.1 Tabell 2 forts 
 
Nr Författare Land 

År 
Titel Design 

 
Mätmetod Deltagare 

(n) 
Poäng, 

Kvalitet, 
% 

 
27 

Workman S, 
Mann O.E 

Canada 
2007 

No control 
whatsoever´: 
end-of-life 
care on a 
medical 
teaching unit 
from the 
perspective of 
family 
members 

Kvalitativ Intervjuer Närstående 
n= 6 

21/25p 
 
HÖG 
 
84 % 

 
28 

Asbjoern M, 
Olesen F, 
Bonde Jensen 
A, 
Sondergaard J 

Denmark 
2008 

Palliative care 
for cancer 
patients in a 
primary health 
care setting: 
Bereaved 
relatives´exper
ience, a 
qualitative 
group 
interview 
study 

Kvalitativ Grupp-
intervjuer 

Närstående 
n=14 

22/25p 
 
HÖG 
 
88 % 

 
29 

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

Nether-
lands 
2008 

Using the 
LCP: 
Bereaved 
Relatives´ 
Assessment of 
Communicatio
n and 
Bereavement 

Kvantitativ Fråge-
formulär 

Närstående till 
avlidna patienter 
 
Baseline period 
n=220  
  
Intervention period 
n=255 
 

26/29 p 
 
HÖG 
 
89 % 
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3.2  Vårdpersonalens upplevelser av ordinarie palliativ vård 

Sjuksköterskor som inte jobbar enbart med palliativ vård men som ändå har med dessa 

patienter att göra beskriver svårigheterna med att ena sidan vårda kurativt och andra sidan 

vårda palliativt. Sjuksköterskorna hade höga ambitioner att ge en god vård till de döende 

patienterna och deras anhöriga. De ville tillgodose både patientens och närståendes 

önskningar och behov. Varje möte med patienter och närstående gjorde att de lärde sig något 

och gav dem värdefull erfarenhet som de kunde använda i andra möten med andra patienter.  

För att uppnå den här ambitionen så kunde de ibland vara tvungna att frångå den traditionella 

vården och kanske göra något som inte ingick i deras arbetsuppgifter. 

De upplevde det som en tillfredställelse att kunna göra det som var bäst för patienten i just 

den situation som de befann sig i (17). 

 

”I don’t think I’ve ever enjoyed work as much as with 

my (palliative) patients. The atmosphere that’s created 

in this work is so generous. It allows for so much. It 

allows such emotional swings and so… It’s great! And 

it’s still great!” (17, sid 37) 

 

Å andra sidan så kunde de känna att de alltid hade för lite tid till patienterna. En intensiv 

kontakt med många döende och deras anhöriga blev en stressfaktor, som till slut kunde leda 

till utmattning. Arbetsmiljön och dessutom ett dåligt stöd från cheferna kunde till slut 

resultera i att patienterna upplevdes som en börda (17). 

 

Vid jämförelse av två grupper av sjuksköterskor som arbetade med hemsjukvård i Australien 

kom det fram att de hade svårt att separera olika roller. Skulle sköterskan vara den som tog 

hand om friska eller skulle hon vårda de döende. Det var svårt att vara sjuksköterska, vän och 

kurator på en och samma gång.  Några hade också jobb på sjukhus där man hade en annan 

livssyn och ett annat sätt att arbeta. De upplevde också stress eftersom schemat var fullspäckat 

och att de kunde bli utlarmade till en palliativ patient bara för att komma tio minuter efter det 

att döden inträffat (18). 

 

I en annan studie tittade man på distriktssköterskors erfarenheter av palliativ vård. 

Sjuksköterskorna hade som mål att, om möjligt, kunna låta patienten dö hemma. Ett problem 

var dock att det inte fanns någon bestämd brytpunkt när den kurativa vården skulle avslutas 

och den palliativa påbörjas. Målet med att få till en god omvårdnad krävde en bra 
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kommunikation mellan vårdgivarna, patienten och de anhöriga. För att kunna ge den goda 

vården tyckte sjuksköterskorna att det var viktigt att lära känna både patient och de närstående 

eftersom det växlade mellan vem det var som behövde vården. Sjuksköterskorna uppfattade 

kommunikationen som grundläggande för att få till en bra vård (19). 

 

“There was one episode recently. A lady I visited who was very 

shy at first and the first -  perhaps the first time I went I didn't get 

as close to her as when after subsequent visits when she got to 

know me and we managed to develop a good relationship, and 

with the family because you could tell they really appreciated you 

being there and that you were making a difference.” (19, sid778) 

 

Sjuksköterskorna tyckte dock att det ibland kunde vara svårt att hitta den tid som behövdes 

för det goda samtalet. I allmänhet uppfattade sjuksköterskorna att det var mindre stressande 

att arbeta när det fanns en öppenhet mellan patient, närstående och vårdpersonal om den 

förestående döden. I de fall som öppenheten inte fanns kunde de lätt känna oro över det (19). 

 

Två arbetsrutiner som sjuksköterskorna på en akutavdelning rapporterade att de använde sig 

mest av när det gällde dödssjuka var ett aktivt och passivt lyssnande och att sörja för att 

patienten fick ökade doser av smärtstillande. Av alla sjuksköterskor angav 26,6 % att de inte 

diskuterade den döendes tillstånd och eller diagnos med honom/henne. Det var dock vanligare 

att man gjorde det med de närstående. Ungefär 88,5 % uppgav att de använde sig av palliativ 

omvårdnad och det visade sig att de flesta av dessa sjuksköterskor var nyutbildade eller att de 

hade en hospiceutbildning. De som var högre skolade och hade utbildats längre tillbaka i tiden 

använde sig troligtvis inte av den palliativa omvårdnaden på samma sätt eftersom deras 

utbildningar i första hand fokuserat på akutsjukvård. Den vård som de palliativa patienterna 

fick liknade den rutinvård som de patienter som behandlades kurativt fick. Det var viktigt att 

dokumentera allt som gjordes för att kunna ge både patienten och dess närstående en god vård 

(20). 

 

I en annan studie tyckte varken läkare eller sjuksköterskor att beslutet om att gå från kurativ- 

till palliativ vård togs för tidigt. Flera ansåg dock att beslutet att påbörja den palliativa vården 

togs för sent. De flesta i vårdpersonalen tyckte att det var viktigt att läkare och sjuksköterskor 

kom fram till ett gemensamt beslut vad gällde patienten och att de sedan arbetade åt samma 

håll. Att de gav patienten och de närstående samma information. Det gick ut på att 
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arbetsteamet först diskuterade patientens tillstånd och diagnos för att sedan prata med patient 

och närstående. Ett fåtal ansåg emellertid att det var patienten som skulle få bestämma om hur 

vården skulle se ut. En chefsläkare tyckte inte att de läkare som jobbade för honom hade 

förmågan att komma överens och det i sin tur gjorde att vården för patienten inte blev optimal  

 Några av respondenterna tyckte att det skulle finnas möjlighet att ta tillbaka patienten i en 

kurativ vård även om det tagits ett beslut om att patienten skulle betraktas som palliativ. 

Anledningen var att det idag inte är ovanligt att en allvarligt sjuk patient lever längre än 

”beräknat”. En respondent menade å andra sidan att beslutet om att påbörja palliativ vård 

skulle vara så väl genomtänkt att det inte skulle finnas några alternativ. Det viktigaste enligt 

både sjuksköterskor och doktorer är att hela tiden tänka på patientens autonomi och att skydda 

integriteten. Att hela tiden ha fokus på det som är bäst för patienten och att få patienten att 

känna sig trygg och kunna lita på och ha förtroende för personalen och att se till att patienten 

är delaktig i de beslut som tas och att man sen följer det man kommit fram till, var viktigt. Det 

är viktigt att personalen har ett aktivt utbyte med patienten och närstående, att de informerar 

om det som händer och berättar varför det sker, för då uppstår det sällan några missförstånd 

mellan patient, närstående och personal (21). 

 

3.3 Vårdpersonalens upplevelse av LCP/ICP 

Två grupper med sjuksköterskor blev intervjuade om hur de upplevt den palliativa vården 

både innan och efter införandet av LCP. Frågorna rörde vårdplanens inverkan både på 

närstående och sjukvårdspersonalen samt vilka hinder som kunde uppkomma på grund av 

planen. En effekt av LCP var att sjuksköterskorna upplevde att symtomkontrollen förbättrats 

mycket i jämförelse med den palliativa vård som bedrivits tidigare. Förut kunde de uppleva att 

det inte fanns några klara riktlinjer utan att alla gjorde olika saker men att ingenting 

egentligen hjälpte patienten. En av sjuksköterskorna erfor att AT-läkarna blev bättre på att 

skriva ut de mediciner som ansågs vara nödvändiga efter införandet av LCP (22). 

 

 

”when the patient was nauseous no-one 

knew how to handle it, what to give, 

everyone was given different injections” (22, sid 378) 

 

Under rutinvård, intravenös uppvätskning, sedvanliga undersökningar och vändscheman för 

att undvika ligg- och trycksår, kunde sjuksköterskan uppleva det som om att hon gick in och 

störde patienten i onödan. Man upplevde också att anhöriga kunde få falska förhoppningar att 
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den närstående skulle kunna överleva. Sjuksköterskorna var eniga i att den onödiga vården 

stoppats i och med införandet av LCP (22). 

 

Både anhörigvården och kommunikationen hade innan införandet av LCP varit begränsad. 

Sjuksköterskorna tyckte inte att man tänkte på de anhöriga, var de befann sig, om de visste 

var toaletten fanns eller att allt som gällde den döende patienten var hemligt och inte 

diskuterades öppet. Men efter införandet av LCP så fick kommunikationen en högre prioritet. 

En sjuksköterska ansåg: 

 

”I think it brings about a great deal of 

honesty between everyone, between all 

members of staff, nurses, relatives, 

patients. It gives you the right to say 

”yes she is going to die” and it gives you 

time to talk to your colleaugues about 

how you feel about the situtaion and it 

does give the relatives time with that 

patients and I think ultimately it gives 

the patients the care that they need” (22, sid 379) 

 

Sjuksköterskorna ansåg att efter införandet av LCP så kände de sig mer trygga i att det arbete 

de utförde var för patientens och de närståendes bästa. Det nya innehållet i dokumentationen 

innehöll bl.a. värdefull information till både vårdpersonal, bland annat hur den närstående ska 

tas omhand efter dödsfallet, och anhöriga. Det blev även mindre pappersarbete. 

Respondenterna hade upplevt ett visst motstånd bland sina kollegor i samband med införandet 

av LCP men att det släppte allteftersom de arbetade med vårdplanen. Det fanns dock några 

äldre i sjukvårdsgruppen som visade fortsatt motvillighet. Ett argument mot LCP som kom 

fram var att det kunde vara svårt att försvara den vård som patienten fått om beslutet om att 

vårda dem under LCP drogs tillbaka. Hur skulle personalen då kunna förklara att patienten 

inte blivit klädd som vanligt, hade personalen då försummat patientens behov? Men flera 

sjuksköterskor menade att det gick att luta sig tillbaka på dokumentationen om frågan skulle 

uppkomma (22). 

 



 23 

Huvudresultatet av intervjuerna var att sjuksköterskan tyckte att LCP hade en positiv inverkan 

på den döende, dess närstående, på vårdpersonalen och att LCP främjar förskrivning av 

symtomförebyggande mediciner och vilka riktlinjer som gäller för symtomkontroll för de 

sista 48 timmarna i livet (22). 

 

I en annan studie jämfördes en grupp sjuksköterskors upplevelser av att vårda två olika 

patientgrupper, en som vårdats inom den ordinarie palliativa vården och en som vårdats inom 

ICP.  Sjuksköterskorna upplevde att patienterna hade mindre problem med symtomen 

oro/ångest, förstoppning, diarré, illamående, inkontinens, smärta, rädsla och slemproduktion 

när de vårdades under ICP.  Sjuksköterskorna ansåg att en utav de viktigaste fördelarna med 

ICP-planen var att de klarade av att vårda patienterna utan det palliativa teamets hjälp. 

Sjuksköterskorna uppgav också att dokumentationen under döendefasen ökade när patienten 

vårdades under ICP. Dokumentationen i sig betyder inte att vården blir bättre per automatik 

men att den påvisade att symtomkontrollen förbättrades.  

 Ett mål med ICP är att det ska finnas en utförlig dokumentation av de problem och symtom 

som kan uppkomma under döendefasen (23). 

 

I den tredje studien så beskrivs vårdpersonalens upplevelser av en specifik patients vård 

(Sarah) under LCP på ett akutsjukhus på norra Irland. Den här patienten vårdades under LCP i 

tolv dagar vilket är längre än de 48 timmar som det i genomsnitt handlar om. LCP arbetet 

innehöll en initialbedömning av Sarah, vilken vård hon hade och vilken vård som de anhöriga 

fått före och efter hennes död.  Under den pågående bedömningen så observerade och 

journalförde sjukvårdspersonalen symtomen illamående, kräkningar, oro, smärta och 

andningsmönster. Visade Sarah upp tecken på något av de här symtomen så fick hon 

nödvändiga mediciner. Artikeln illustrerar vikten av att tillhandahålla en hög kvalitet på den 

vård som en palliativ patient behöver. Genom att använda LCP så tyckte vårdpersonalen att 

Sarahs vård var klar och okomplicerad och att de upplevde det som om att de gett Sarah en 

god symtomkontroll under hennes sista dagar i livet. Artikeln betonar också att en patients 

vårdtid under LCP är helt individuell och behöver anpassas till patientens olika tillstånd och 

behov (24). 

 

I en annan studie granskades journaler före och efter införandet av ICP och vårdpersonalen 

fick fylla i ett frågeformulär som rapporterade om skillnaderna mellan att vårda patienter 

under ICP och att inte göra det. Sjuksköterskorna upplevde det som om att skillnaderna vad 

det gällde symtomkontroll var påtagliga. Detta gällde särskilt symtomen oro, besvär med 



 24 

munnen, utvärdering och behandling av besvärande slemproduktion. Att utvärdera, behandla 

och kontrollera smärta och hur man hanterar patientens oro och ångest i livets slut var en källa 

till rädsla så utbildning i de områdena behövdes. Sjuksköterskorna talade om att de efter 

införandet kände sig mer trygga i vårdsituationen i och med att de snabbt kunde få en 

överblick av den situation de befann sig i. En annan positiv sida av ICP var att 

dokumentationen var enklare och mer lättförståelig än tidigare. Den visade vad som gällde för 

patienten, vilka närstående personalen skulle kontakta, om patienten hade några särskilda 

önskemål och vilka mediciner patienten skulle ha. Vårdteamen var positivt inställda och 

entusiastiska gällande införandet av ICP. Särskilt tyckte de att vårdplanen stod för en tydlig 

vägledning när det gällde förskrivandet av läkemedel, hur den yngre personalen skulle jobba 

och att den reducerade pappersarbetet (25). 

 

3.4 Närståendes upplevelser av ordinarie palliativ vård 

I en studie hur närstående, till patienter med huvud- och halscancer, upplevt den palliativa 

vården visade det sig att femtiofyra procent ansåg att vården hade varit bra eller till och med 

mycket bra.  Trettiotvå procent tyckte att den hade varit tämligen bra och de resterande tyckte 

att vården varit dålig. Sextiosju procent sa att den anhöriga under sin sjukdomstid ofta eller 

flera gånger varit deprimerad. Över hälften av dessa närstående tyckte att patienten hade 

behövt ett bättre psykologiskt stöd under de här depressionerna. När det gällde den 

medicinska behandlingen ansåg hälften av de närstående att den varit för störande, särskilt i 

de fall som patienten själv inte hade godkänt den. Kommunikationen var inte optimal 

eftersom läkarna ofta fokuserade på den kurativa vården. Flera av respondenterna hade också 

upplevt brister i hur sjukvårdspersonalen pratade med varandra. Det som var positivt var när 

den döende fick träffa samma läkare vid flera tillfällen. Informationen som kom från 

personalen hade också upplevts som bra men de anhöriga menade att det fortfarande fanns 

rum för förbättring framförallt när det rörde dess mängd och kvalitet (26). 

 

I en annan studie pratar sex stycken närstående om att de haft en traumatisk och stressande 

upplevelse när deras nära gått bort. Familjemedlemmarna tyckte inte att de varit förberedda på 

att den anhöriga ens skulle kunna dö, det fanns inte med som alternativ. Döden var varken 

förväntad eller förklarad och någon anhörig tyckte till och med att döden eventuellt hade 

kunnat förhindras. Kommunikationen med de närstående om den förestående döden behövde 

förbättras (27). 
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”I went to the nurses station and they just all came 

in, and I said ‘Do something, they’re not breathing!’ 

They said ‘We can’t, there is nothing we can 

do, they’re gone’. I said ‘Gone where? ’ I didn’t 

understand what they were telling me. . . I feel that 

they didn’t do anything; they felt her age and the 

fact that she had been through a stroke and that 

it wasn’t worth the effort, the time or the money 

to save her . . . I had not an inkling that she could 

have died and when she did it was an 

awful shock . . .” (27, sid 435) 

 

Den palliativa vården upplevdes handla i strid mot den kurativa. Att behandla patienten 

palliativt uppfattades som att ”ge upp” patienten . En av respondenterna menade att vården 

istället för att göra den sista tiden i livet så bra som möjligt faktiskt var orsak till döden.  De 

som haft en familjemedlem som vårdats på IVA kände att vården där varit både bättre och att 

den känts tillräcklig (27). 

 

”They just pumped her full of morphine and it killed 

her as far as I’m concerned. She didn’t have another 

stroke and they told me she didn’t have a blood clot 

in her leg, so why did she stop breathing?” (27, sid 436) 

 

Respondenterna hade också gärna sett att den behandlande läkaren, 3-4 veckor efter det att 

patienten avlidit, hade fått ett uppföljande telefonsamtal. De önskade att samtalet skulle röra 

hur de kände sig och om de undrade över något till exempel obduktionen (27). 

 

I en kvalitativ studie hade närstående till patienter, som vårdats hemma under den sista tiden i 

livet, olika uppfattningar om hur duktig läkaren var att behandla de symtom som den sjuka 

hade. De svarade allt från att läkaren varit mycket skicklig till att han inte haft någon som 

helst förmåga att hjälpa.  

En sak som ansågs vara viktig bland respondenterna var vårdpersonalens förmåga att 

kommunicera. Även här var det stora skillnader mellan svaren. Vissa fann att personalen hade 

stora kunskaper i att kommunicera och bemöta både patienter och närstående medan andra 

tyckte raka motsatsen. Flera efterlyste att vårdpersonalen skulle ha en mer personlig kontakt 
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med familjen. Till exempel ville de ha ett telefonsamtal från doktorn då och då, de tyckte att 

det skulle vara skönt att slippa vara den som hela tiden tog kontakt med sjukvården. De som 

fick hembesök av läkaren tyckte att det var bra eftersom att de gav de närstående och den 

döende trygghet. De närstående efterfrågade också information om vart man kunde vända sig 

på nätter och helger eftersom de menade att det var en trygghet.  

Respondenterna erfor även att det fanns kommunikationssvårigheter mellan vårdpersonalen 

och vårdinstanserna till exempel kunde information från en läkare till en annan dröja så länge 

att när den kom fram var den inte längre relevant. Att vårda en familjemedlem hemma 

betydde väldigt mycket för de närstående men kraven från vårdpersonalen kunde bli allt för 

höga. Det var särskilt svårt för dem som redan jobbade inom sjukvården att bara vara 

närstående eftersom de kände pressen att hela tiden vara professionella (28). 

 

"My husband's family noticed that when I was with my 

husband, I did not act as his wife, but as a professional 

when it came to care and when the GP visited..." (28, sid 6) 

 

Alla respondenter och patienter ville vara hemma fram till döden men bara hälften fick sin 

önskan uppfylld. Orsaken var för flera känslan av otillräcklighet och arbetsbelastningen av att 

ha hand om omvårdnaden 24 timmar om dygnet (28). 

 

"... you have to be available twenty-four hours a day. My 

eighty-year-old dad cried at night when it became too much 

for him taking care of my terminally ill mother. "I cannot 

do this anymore", he cried. And then I had to take over..." (26, sid 6) 

 

3.5  Närståendes upplevelser av vårdplanerna LCP/ICP 

En studie gjord i Holland jämförde två grupper av anhöriga, en som haft en närstående vårdad 

med ordinarie palliativ vård (n=220 stycken) och en som vårdats under LCP (n= 255 stycken).  

Den visar på att de närstående bedömde det som om att de fått lika mycket information om 

patienten och dennes tillstånd oavsett om patienten vårdats under LCP eller inte. En skillnad 

kom dock fram och det var att de närstående som haft en anhörig som vårdats under LCP 

bättre förstod informationen som gavs.  

De anhöriga i båda grupperna tyckte också att informationen till dem om de beslut som tagits, 

i samband med patientens behandling och/eller vård, och samt hur patientens religiösa eller 

personliga övertygelse påverkat vårdpersonalens agerande, var tillräcklig.  
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Bland dem som blivit vårdade inom LCP fanns det fler närstående som fått information om 

hur de kunde få ytterligare stöd och hjälp i sorgen efter det att patienten gått bort.  

Den markanta skillnaden som kom fram i studien var att de närstående i LCP-gruppen hade en 

lägre grad av sorg oavsett var den anhöriga hade dött eller vilket förhållande den döda och 

dess anhöriga hade haft (29). 

 

En annan studie, också den utförd i Holland och på två olika patientgrupper, pekar på att de 

närstående upplevde att den döende visade färre symtom, rädsla, besvärande slemproduktion 

och oro, när de vårdats under ICP.  Kommunikationen kring den döende om vilken vård som 

han/hon fått och om den förestående döden upplevdes som lika i de båda grupperna. Hade 

patienten vårdats under ICP uppfattade fler anhöriga att de i högre grad blivit hjälpta av att få 

prata om och utvärdera den närståendes död (23). 
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4. DISKUSSION 
4.1 Sammanfattning av huvudresultaten 

Syftet med föreliggande studie var att samla in information om hur vårdpersonalen och 

närstående till palliativa patienter upplevde ordinarie palliativ omvårdnad respektive LCP och 

ICP. Uppsatsförfattarnas avsikt med studien var att finna ut om det fanns skillnader i de båda 

arbetssätten samt om de närstående upplevt någon skillnad i omvårdnaden.  

 

Resultatet visade att det fanns skillnader i både de närståendes och vårdpersonalens 

upplevelser när det gällde medicinering/symtomkontroll, kommunikation, tiden för 

kommunikation, dokumentation och uppföljning efter det att döden inträffat. Anhöriga 

upplevde mer insikt i vården med tanke på den tillgängliga dokumentationen samt att 

kommunikationen höll en högre standard när den närstående vårdats under LCP. 

Sjukvårdspersonalen hade lättare att få överskit över vilken omvårdnad patienten fått och i 

vilket tillstånd patienten befann sig i. De närstående upplevde en lägre grad av sorg när de 

haft en döende närstående som vårdats under LCP. Detta berodde mycket på uppföljningen 

som de fick efter det att den närstående gått bort. En uppföljning kunde handla om att få ett 

personligt samtal från sjuksjuksköterska eller läkare som frågade hur det var och om det fanns 

några frågor kring bortgången.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Vårdpersonalens upplevelser av ordinarie palliativ vård 
Vårdpersonalen tycker att de allt för ofta har alldeles för lite tid för patienterna på grund av 

den allt för intensiva kontakten med patienter och deras närstående. De kände ofta att det var 

kort om tid och det upplevdes som en stressfaktor. Resultatet blev att patienterna kunde 

upplevas som en börda (17).  

 

För att få till stånd en god omvårdnad behövs det både en bra kommunikation mellan 

vårdgivarna, patienterna och de anhöriga. Det var viktigt att få lära känna både patienten och 

dem som fanns runt omkring denna så att det kunde finnas en öppenhet kring 

sjukdomstillstånd och den pågående vården. På det viset blir patienten och de anhöriga 

delaktiga i de beslut som tas och informationsutbytet underlättas. Finns det ett aktivt 

informationsutbyte uppstår det sällan några problem mellan patienten, personalen och de 

närstående. Patienten kan känna sig trygg och den kan då ha förtroende för och lita på 

personalen.  Det viktigaste är att hela tiden tänka på patientens autonomi och skyddande av 
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integritet. Att vårdpersonalen fungerade som ett team där alla arbetade åt samma håll och gav 

samma information till patienten och de närstående upplevdes också som viktigt (18-21).  

 

Vi tycker att det är otroligt viktigt att det finns tid till att få till det goda samtalet, både med 

den som är döende och de närstående, allt för att alla ska få känna sig trygga. Det är som 

sjukvårdspersonal viktigt att lära känna sin patient och dennes närstående på ett djupare plan 

för att kunna ge en så optimal vård som möjligt. Känner sjuksköterskan sin patient så blir hon 

också mer lyhörd för vad patienten behöver utan att han/hon behöver säga något rätt ut. 

Känner sig sjuksköterskan inte trygg i sin roll så kommer det att lysa igenom och risken är 

överhängande att både patienten och de närstående känner sig osäkra på att de får den 

optimala vården. En öppen kommunikation borgar för att sjukvårdspersonalen kan vara mer 

rakt på sak med vad det är som händer i vården kring patienten samt att det går att prata om 

döendet och döden.  Sjuksköterskor inom hemsjukvården kunde ha svårt att separera sina 

olika roller, att ena stunden vårda den som är dödligt sjuk och den andra stunden behandla 

kurativt. Distriktssköterskor med erfarenhet av palliativ vård hade som mål att låta patienten 

få dö hemma men de hade problem med att tillsammans med doktorn avgöra när den aktiva 

kurerande vården skulle bytas ut mot palliativ vård (18).  

Uppsatsförfattarna anser att det krävs handledning i de fall där sjuksköterskan inte enbart 

jobbar med palliativa patienter. Det bästa är naturligtvis om alla inom hemsjukvården kan få 

en god grund, i form av utbildning, att stå på när det gäller att ta hand om palliativa patienter. 

Då tror uppsatsförfattarna att det blir lättare att som sjuksköterska separera sina roller. Ett 

palliativt team som har särskild kompetens och vana att jobba med dessa patienter bör finnas 

tillgängligt för dem som så önskar.  

 

4.2.2 Vårdpersonalens upplevelser av LCP/ICP 

Vårdpersonalen upplevde att symtomkontrollen förbättrades avsevärt när LCP infördes och 

riktlinjerna i omvårdnaden blev tydligare. Utvärdering, behandling och kontroll av de symtom 

som kan förekomma hos en patient i döendefasen underlättades genom LCP-

dokumentationen. Personalen kände sig också tryggare i vårdsituationer då de snabbare kunde 

skaffa sig en överblick över patientens vårdbehov samt upplevde att dokumentationen 

skapade en trygghet om frågor skulle uppkomma. Det blev enklare att förklara vården och 

situationer som kan uppkomma i döendefasen för de närstående (22-25).  

 

Enligt uppsatsförfattarna är LCP-dokumentationen bra för både personal och närstående 

eftersom den finns inne hos patienten. Den visar också patientens tillstånd och om det 
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förekommit några symtomförändringar, vilka omvårdnadsåtgärder som gjorts samt 

omvårdnadsresultaten. Eftersom symtomkontrollen förbättras avsevärt kan vårdpersonalen 

lägga ner mer tid på att bygga upp ett förtroende och skapa trygghet för patienten och dess 

närstående. Dokumentationen gör det enkelt för personalen vid skiftbyte då de lätt kan 

uppdatera sig vad det gäller patientens tillstånd. Likaså finns det en del i dokumentationen 

som tar upp om det finns ett andligt behov hos den döende eller dess närstående vilket är 

väldigt viktigt särskilt med tanke på att dagens samhälle är mångkulturellt och graden av 

nysvenskar bara ökar.  

 

Efter införandet av LCP blev kommunikationen avsevärt mycket bättre mellan personal, 

patient och anhöriga. Kommunikationen fick en högre prioritet och de kände att tiden fanns 

för samtal (22) . 

 

Vi anser att kommunikation är det viktigaste verktyget för att få till en god omvårdnad. När en 

patient blir vårdad under LCP finns alltid tid för både patienten och dess närstående.  

 

4.2.3 Närståendes upplevelser av ordinarie palliativ vård 
Kommunikationen hade inte varit optimal under den ordinarie palliativa vården på grund av 

att läkarna behandlade kurativt och att det fanns brister i kommunikationen mellan 

sjukvårdspersonalen. De närstående ansåg att de inte fick den information som var nödvändig 

och den personliga kontakten med sjukvårdspersonalen inte alltid fanns. Att ta beslutet om att 

behandla patienten palliativt kunde upplevas som att hoppet var ute för patienten och de 

anhöriga hade svårt att se varför man inte vårdade kurativt (26-28). 

Uppsatsförfattarna anser att det är mycket viktigt att ge information om när patienten går från 

kurativ vård till palliativ vård samt de faser som patienten förväntas gå igenom. Att de 

närstående upplevde att det fanns kommunikationsbrist mellan vårdpersonalen och olika 

vårdinstanser ser uppsatsförfattarna som en enorm brist i vården. Hur ska de närstående då 

kunna lita på att den optimala vården ges till patienten.  

 

4.2.4 Närståendes upplevelser av LCP/ICP 
De närstående till patienter som vårdats under LCP tyckte att symtomkontrollen varit god och 

att de fått bra och tydlig information om patientens tillstånd och vård. Upplysningar om hur 

de kunde få hjälp och stöd efter den närståendes bortgång gavs också (23,29).  
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Vi ser fördelar med vårdplanen LCP eftersom de närstående hela tiden har möjlighet att både 

följa och påverka den vård som planeras för patienten. Att kunna prata om döden både före 

och efter den inträffat innebär att sorgen efteråt blir lite lättare att bära.   

 

4.3 Metoddiskussion 

Föreliggande studie är en systematisk litteraturstudie och dess innehåll har erhållits från 

vetenskapliga artiklar. Artiklar har sökts via Högskolan Dalarna biblioteks databas ELIN@ 

samt en sökning på ett artikelnamn, som uppsatsförfattarna hittat via en annan artikels 

referenslista, på Google Schoolar.  

  

Tretton artiklar befanns (7 stycken kvalitativa och 6 stycken kvantitativa) vara användbara i 

föreliggande studies resultat. För att granska artiklarnas vetenskapliga grad användes 

modifierade granskningsmallar där originalen kom från Bahtesvani och Stoltz (15) samt 

Forsberg och Wengström (16). Till uppsatsförfattarnas hjälp i kvalitetsbedömningen användes 

också Polit och Beck (30) för att säkra validiteten. För att artiklarna skulle inkluderas i 

uppsatsen var kraven att de skulle vara publicerade mellan åren 1999 och 2009, de skulle vara 

skrivna på engelska samt vara kostnadsfria och i fulltext. 

 

Eftersom de språkliga kunskaperna hos författarna endast spänner mellan engelska och 

svenska så begränsas urvalet till artiklar skrivna på dessa språk. Resultatet kan således ha 

blivit påverkat av detta . För att minska risken för feltolkningar har skribenterna läst, tolkat 

och granskat artiklarna tillsammans. Likaså finns risken att översättningen från engelska till 

svenska inte alltid varit felfri och därför haft en påverkan på resultatet.  

En annan svaghet med studien var att artiklarna skulle vara kostnadsfria. Vi erfor att artiklar 

kunde beställas på Högskolan Dalarnas bibliotek mot en summa pengar men dessa uteslöts 

vilket innebär att relevanta artiklar kan ha gått oss förbi.  

Det som också bör nämnas är att antalet artiklar (tretton stycken), som av författarna uppfattas 

som en aning lågt, ökar osäkerheten i resultaten om upplevda skillnader mellan olika former 

av palliativ vård. Det låga antalet artiklar beror enligt skribenterna på att LCP är relativt nytt 

och att flera hittade artiklar inte var kostnadsfria och därför inte tillgängliga. Flera av 

artiklarna har också samma författare. Eftersom de flesta av artiklarna, 77 %, erhöll graden 

hög efter kvalitetsgranskningen så styrks ändå studiens trovärdighet.  
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4.4 Klinisk betydelse 

För att skapa en god omvårdnad för palliativa patienter i livets slutfas pekar denna studie på 

att LCP/ICP är en bra vårdform. Särskilt LCP visar vikten av god kommunikation mellan 

patient, närstående och sjukvårdspersonal. Har man den goda kontakten mellan varandra så 

kommer också patientens autonomi och integritet att stärkas. Uppsatsförfattarnas förhoppning 

är att LCP införs på vårdinstanser så att den palliativa patienten kan erhålla samma goda vård 

under den sista tiden i livet. För att få till stånd den här vårdformen i kliniskverksamhet 

behövs vidare forskning och kontinuerlig utbildning av vårdpersonalen.   

 

4.5 Förslag till vidare forskning 

På grund av att LCP är en så pass ny vårdplan behövs vidare forskning på hur närstående och 

vårdpersonal upplever denna form av vård. Den forskningen som tidigare är gjord kommer 

framförallt från England och USA så uppsatsförfattarna tycker att det behövs mer forskning 

på hur LCP/ICP tillämpas och fungerar i Sverige. Även om det av naturliga orsaker kan vara 

problematiskt att göra studier på hur patienterna själva upplever det att bli vårdad under LCP 

så anser uppsatsförfattarna att det krävs forskning på det området.  

 

4.6 Slutsats 

De resultat som denna studie visar på är att den ordinarie palliativa vården upplevs som 

otillräcklig av både närstående och sjukvårdspersonal men att de strukturerade vårdformerna 

som LCP/ICP förbättrar omvårdnaden. Mer jämförande forskning mellan LCP/ICP och den 

ordinarie palliativa vården måste till för att säkerställa en så god omvårdnad och trygg miljö 

som möjligt för patient, närstående och vårdpersonal. Resultaten pekar på att LCP upplevs 

som ett positivt sätt att arbeta på för vårdpersonalen trots att det i början funnits en allmän 

mening om att det skulle vara jobbigt och krångligt. Personalen och de närstående upplevde 

att patienten under sina sista dygn till timmar i livet har haft en mycket god symtomkontroll 

och en bra sista tid i livet när de vårdats under LCP/ICP. Att få leva tills man dör är enligt 

uppsatsförfattarna en rättighet som varje människa har. Något som är ytterst viktigt och som 

inte får glömmas bort är att ta vara på närheten och de små stunderna trots sjukdom och 

uppsatsförfattarna tycker att LCP/ICP bidrar till det.   
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6 BILAGOR 
6.1 Bilaga I 

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