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Sammanfattning  

 

Syftet var att studera hur den palliativa vården upplevs av sjuksköterskor vid användandet av 

Liverpool Care Pathway. Studien baserades på data från sex informanter på särskild 

boende/korttidsboende i en kommun i Dalarna. Studien har en kvalitativ design med 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman.  

Analys av insamlad data resulterade i de tre kategorierna: Tydliga kriterier ger trygghet i vården, 

Omvårdnadsarbetet har utvecklats och tydligare information. Resultatet visade att tydliga kriterier 

vid användningen av Liverpool Care Pathway i den kommunala vården gav den palliativa 

patienten trygghet i omvårdnaden vid livets slut samt klara kriterier som gjorde att personalen 

tillämpade lika arbetsätt i den palliativa vården. Att stanna kvar i hemmet vid livet slut var en 

självklarhet för den palliativa patienten när Liverpool Care Pathway var infört i kommunen. 

Information till anhöriga och patienten i livets slut hade underlättats då Liverpool Care Pathway 

tillhandahöll tydlig information om den palliativa patientens status. Studiens resultat visade att 

den palliativa vårdens dokumentation kvalitetssäkrats och utvecklats genom att Liverpool Care 

Pathway införts i den kommunala vården.   

 

 

 

 

Nyckelord: innehållsanalys, Liverpool Care Pathway, omvårdnad, palliativ vård, sjuksköterska, 

äldre personer 
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Abstact 

The aim was to study was to investigate how nurses’ perceived palliative care delivered when 

using the Liverpool Care Pathway. The study was based on data from six informants with assisted 

living accommodation / short term accommodation in a town in the county of Dalarna. The study 

had a qualitative design and the interviews were analyzed with content analysis as described by 

Granheim and Lundman.  

The data resulted in three categories: a distinct criterion provides confidence in the care, nursing 

interventions had evolved and well-defined information. The results displayed that distinct 

criteria from the local governmental authorities for the use of Liverpool Care Pathway provided 

the palliative care patient safety in health care. Furthermore, the well-defined criteria were 

applied to the working methods used in palliative care. Staying at home at the end of life was 

self-evident for the palliative patient when the Liverpool Care Pathway was introduced in the 

municipality. Informing family members and patients became easier as the Liverpool Care 

Pathway provided well-defined information concerning the palliative patient’s status. Moreover, 

the results of the study displayed that documentation in the Liverpool Care Pathway resulted in a 

quality assurance and development of palliative care within the municipal health care.  
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BAKGRUND  

Samhällen har alltid eftersträvat att satsa på vård till sjuka människor och hjälpa döende 

människor. Fram till mitten av 1900- talet fanns det ringa medicinska möjligheter att ge effektiv 

smärt- och symtombehandling inom vården. Det var under 1950-talet som farmakologin 

utvecklades och den behandlade läkaren samt vårdpersonalen kunde inrikta sig på att ge botande 

behandlingar. Detta ledde fram till ökad kunskap om olika sjukdomar, dess behandling samt nya 

läkemedel. Vidare fanns en ökad förståelse för psykosociala och existentiella behov hos döende 

patienter. Denna förståelse gjorde att den palliativa vården kunde utvecklas till den form som den 

palliativa vården har idag. Den palliativa vården innefattade i början enbart cancerpatienter men 

har idag utvecklas och omfattar andra diagnoser (Sveriges kommuner och landsting, 2012).    

Palliativ vård 

Palliativ vård är en helhetsvård, där patientens fysiska, psykiska, sociala och samt andliga behov 

tillgodoses. Syftet med palliativ vård är att erbjuda livskvalitet när bot inte längre är möjligt. Den 

palliativa vården bekräftar livet och ser på döendet som ett normalt förlopp (Beck - Friis & 

Strang, 2005). Den palliativa vården skall erbjuda stödsystem för att hjälpa patienten att leva ett 

så aktivt liv som möjligt i livets slut samt vara ett stöd för anhöriga att orka under patientens 

sjukdomstid och sorgearbetet. Palliativ vård inbegriper en tidig fas, som kan vara under en längre 

tid samt en sen fas, som är kort, det vill säga den kan innefatta dagar, veckor eller någon månad. 

Enligt Sveriges kommuner och landsting (2012) och World Health Organization (WHO) 

innefattar palliativ vård fyra hörnstenar: symtom kontroll, samarbete i mångprofessionellt team, 

kommunikation, relation och stöd till närstående (Sveriges kommuner och landsting, 2012).   

 

För att möjliggöra ett värdigt döende var det av vikt att vårdpersonalen kunde känna igen och 

identifiera när den sjuka patienten kom in i slutfasen och enbart hade några dagar/veckor kvar i 

livet (Lundh, Hagelin, Fürst, Tishelman & Wengström, 2007).  Att avsluta behandling och enbart 

symtomlindra olika symtom som kunde uppstå, skulle klart framgå till patienter och anhöriga. 

Detta skall dokumenteras i den palliativa patientens journal (Murphy, Bolger & Agar, 2007). 

Birch och Draper (2008) genomförde en litteratur studie i Storbritannien vilket kritiskt granskade 

den palliativa vården inom omsorgen hos dementa. Resultatet påvisade att diagnosen demens var 

utbrett och trots att detta är en dödlig sjukdom och att palliativ vård skall ges till alla patienter 

trots diagnos fanns det ej en optimal tillgång av den palliativa vården inom demensvården.  

 



 

7 

 

Emilsdóttir och Gústafsdóttir (2011) undersökte den palliativa vården på Island för att utröna om 

de palliativa patienterna och dess anhöriga uppfattade denna vård bra eller dålig. Resultatet i 

studien påvisade sjuksköterskornas hörnstenar (som även är WHO:s grundstenar) ge en 

professionell vård till den palliativa patienten. Studien visade vidare sjuksköterskornas 

professionella kunskap var ett bidragande till den palliativa patientens välbefinnande och 

livskvalitet. Kristjanson, Toye och Dawson (2003)  visade in resultatet att den palliativa vården 

kan erbjuda patienter med långt framskridna diagnoser en god symtomlindring och en bra 

kommunikation av livets slut frågor som kan uppkomma hos den palliativa patienten. Det hålls en 

dialog mellan olika team inom den palliativa vården för att erbjuda en god vård i livets slut 

(Kristjanson m.fl., 2003). 

Patientjournallagen 

Det framgår i patientjournal lagen (SFS, 2008:355) att all vårdpersonal inom sluten och öppen 

hälso- sjukvård ska dokumentera alla behandlingar och vårdinsatser som genomförts för 

patienten. Dokumentationen ska utgå från patientens individuella behov, beskriva vården, 

genomförandet och resultatet av vården (SFS, 2008:355). Omvårdnadsepikrisen skall vara så 

beskriven att nästa vårdinstans eller vårdpersonal kunde utvärdera det som hade gjorts och 

planera vården vidare (Socialstyrelsen, 2008).  

 

Gunhardsson, Svensson och Berterö (2008) har hävdat att omvårdnadsdokumentationen skulle 

fokusera på omvårdnadsprocessen för att kunna identifiera behov, planera och utvärdera åtgärder 

och beskriva hur resultatet kan genomföras. För att förbättra omvårdnadsdokumentationen 

hävdade Gunhardsson, m.fl. (2008) att sjuksköterskorna behöver förståelse för de psykosociala 

faktorer som har inflytande i patienternas upplevelse av livskvalitet. Gunhardsson m.fl. (2008) 

ansåg att sjuksköterskorna behöver ha en holistisk syn på patienterna för att kunna genomföra en 

förbättring av omvårdnadsdokumentationen. Vidare beskrev Gunhardsson m.fl. (2008) att 

sjuksköterskan har en benägenhet att fokusera på de fysiska förändringarna än de psykiska 

förändringar patienten hade. De ansåg att sjuksköterskan framför allt dokumenterade smärta, 

andning/cirkulation, elimination och välbefinnande men knappt eller inget av de psykiska 

förändringar som den palliativa patienten upplevde.  

 

Även Cheevakasemsook, Chapman, Francis och Davies (2006) visade att 

omvårdnadsdokumentationen var felaktiga då den innehöll få utvärderingar och enbart några få 
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omvårdnadsdiagnoser hos patienterna. Vidare visade Cheevakasemsook m.fl. (2006) att de 

omvårdnadsdiagnoser som fanns i en del av omvårdnadsdokumentationen var felaktig och inte 

konsekventa samt att upprepningar i dokumenten gjorde dem långa och var tidskrävande att läsa. 

 

Anderson och Chojnacka (2012) beskrev att sjuksköterskan upplevde att dokumentationen var 

tidsbesparande och tillät att kunna ge mer kvalitet i omvårdnaden hos den palliativa patienten 

samt i lugn och ro ge bra information till anhöriga. Resultatet påvisade att fastän LCP var en 

pappersjournal fick de snabbare tillgång till detaljerna för vården av den palliativa patienten. 

Sjuksköterskorna i studien ansåg vidare att LCP gav dem handledning och fungerade som ett 

minnes stöd. Detta ansåg Anderson m.fl. (2012) var ett dokument som kunde påvisa att den rätta 

vården gavs till den palliativa patienten och på detta sätt kunna minimera/utesluta eventuella 

anmälningsfall som kunde framkomma av anhöriga vid vård av palliativa patienter i livets slut 

(Anderson m.fl., 2012).  

Liverpool Care Pathway 

Att använda sig av hjälpmedel som exempelvis instrument som mäter livskvalitet var för 

sjuksköterskorna ett bra hjälpmedel för att kunna genomföra den palliativa vården på ett optimalt 

sätt hos den palliativa patienten.  Liverpool Care Pathway (LCP) utvecklades i England och var 

ursprungligen en standard vårdplan för vård av cancerpatienter på hospice som även kan 

användas hos alla palliativa patienter (Lundh m.fl., 2007; Karlsson, Roxberg,  Barbosa da Silva & 

Berggren, 2010; Murphy m.fl., 2007). LCP gav den palliativa patienten kvalitet på vården i livets 

slut. Tidigare studie påvisade resultat om sjuksköterskors upplevelser av användandet av LCP 

underlättade vården till den palliativa patienten och informationen till anhöriga (Anderson m.fl., 

2012).       

 

Andra enheter inom vården som vårdade palliativa patienter till exempel i intensiv vård och 

särskilda boenden/ sjukhem kunde använda sig av LCP. Detta visade att LCP inte enbart var 

användbart inom hospice vården. LCP sattes in när patienten var sängbunden, inte kunde 

kommunicera och enbart tog små mängder eller ingen vätska alls samt att patienten inte längre 

kunde ta emot läkemedel oralt. När LCP användes av hela team ökade respekten för teamet och 

de involverade tog till vara på varandras profession (Walker & Read, 2010). Enligt Duffy, Payne 

och Timmins (2011) var LCP i palliativ vård en omfattande vårdkedja för att säkerställa 
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kvaliteten för den döende patienten och anhöriga under den sista tiden som den palliativa 

patienten hade kvar i livet.  

 

O´Hara (2011) menade att arbeta med LCP inom palliativ vård visade vikten av att all 

information som var av vikt för vårdpersonalen och involverade patienter som får palliativ vård 

var samlade på ett tillgängligt sätt. LCP säkerställde att den palliativa patienten gavs den 

omvårdad och den medicinering som ordinerades utifrån den palliativa patientens behov. 

Dokumentationen minimerades då LCP är formad för att samla in information om de olika 

symtom som den palliativa patienten kunde lida av. LCP ansågs vara ett lättare system att följa 

eftersom vårdpersonalen inte behövde föra flera journalen än en. LCP hade en särskild värdefull 

roll för att främja enigheten i omvårdnaden hos den palliativa patienten och att genom 

regelbunden utbildning av personal (både medicinskt och omvårdnadsmässigt) ge optimal vård. 

Det är även av vikt att LCP används rätt och inte enbart blir ett dokument ”som alla andra” 

(Gamlers, Stirzaker, Jack & Ellershaw, 2006).  

Sjuksköterskans roll  

Sjuksköterskans roll i den palliativa vården ansågs vara att förmedla den palliativa patientens 

önskan hur vården skulle vara utformad och även lyssna på anhöriga. Lunds m.fl. (2007) och 

Karlsson m.fl. (2010) studieresultat redogjorde för de svårigheter som sjuksköterskan kunde möta 

i den palliativa vården av den döende eftersom han/hon behövde hantera etiska frågor och 

dilemman. Det kunde vara att sjuksköterskan kände maktlöshet inför vården av den palliativa 

patienten då det fanns begränsningar för sjuksköterskan att agera på ett sådant sätt som var en 

fördel för den palliativa patienten. Brazil, Brink, Kaasalainen, Kelly och McAiney (2012) ansåg 

att vårdhemmen expanderade med äldre vuxna som hade multidiagnoser samt var av behov av 

palliativ vård. Detta var svårt att tillhanda hålla då sjuksköterskan ofta var för lite utbildad främst 

inom smärtdiagnoserna, för att ge en bra palliativ vård för de patienter som var i behov av detta 

på de vårdhem som studien genomfördes. Dock fann Brazil m.fl. (2012) att sjuksköterskans roll 

och relation till patienterna var unik då relationen ofta var lång och sjuksköterskan hade en daglig 

kontakt med de inneboende patienterna (Brazil m.fl., 2012). 

 

Kalfoss (2010) studerade livskvalitet hos äldre vuxna och fann att sjuksköterskan kan vara en 

bidragande orsak till att de palliativa patienterna kunde erhålla en bättre livskvalitet. Hon ansåg 

att sjuksköterskan hade det viktiga inflytande för att hjälpa den palliativa patientens interaktion 
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med sin omgivning för främjande av livskvalitet. Di Leo, Beccaro, Finelli, Borreani och 

Costantini (2011) studerade om LCP kunde vara ett hjälpmedel för sjuksköterskorna och 

resultatet i studien påvisade att LCP hade en viktig roll hos dem. LCP ansågs att 

sjuksköterskerollen stärktes gentemot andra professionella inom vården och kommunikationen 

blev bättre gentemot den palliativa patienten och anhöriga. Studien visade vidare att även om 

LCP utförs i en annan kulturell del i världen hade LCP positiva effekter hos den palliativa 

patienten samt hos sjuksköterskan (Di Leo m.fl., 2011). 

 

Ellershaw (2007) menade att LCP är ett kvalitetsdokument som sjuksköterskan kunde använda 

sig av för att få vägledning i de olika aspekter som framkom i omvårdnaden av den döende 

patienten. LCP är indelat i tre separata faser: initial bedömning, pågående bedömning och 

omhändertagande av avliden (Ellershaw, 2007). Sjuksköterskorna påvisade att LCP kunde 

användas av sjuksköterskorna på de flesta vårdavdelningar som hade palliativa patienter. LCP 

som verktyg möjliggjorde att sjuksköterskorna kunde ge den bästa omvårdnaden även om miljön 

var stressig då LCP fanns tillgängligt hos den palliativa patienten. Även nyutexaminerade 

sjuksköterskorna kände en trygghet i att använda LCP då de kände sig för oerfarna att prata om 

döden och döendet med den palliativa patienten och dess anhöriga (Ellershaw 2007; O’Hara, 

2011). 
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Syfte 

Syftet var att beskriva hur den palliativa vården upplevs av sjuksköterskor vid användandet av 

LCP. 

Frågeställning 

Hur upplevs den palliativa vården före och efter införandet av LCP?   

Definition av centrala begrepp  

Palliativ vård 

Palliativ vård är medicinsk behandling och omvårdnad som är inriktad på symtomlindring 

och annat som kan förbättra den sjukes livskvalitet men inte förväntas påverka förloppet 

av sjukdomen. Termen har kommit att användas enbart då det gäller svår sjukdom som 

inte kan botas och som bedöms begränsa den sjukes överlevnad till en kort period. 

Palliativ vård utesluter dock inte samtidiga behandlingsåtgärder mot sjukdomen som 

sådan i avsikt att försöka förlänga överlevnadstiden. Sådan behandling kan även ha 

symtomlindrande verkan. Palliativ vård kan ges endera vid akutsjukhus, vid en 

hemliknande enhet speciellt avsedd för ändamålet (hospis) eller i personens hem 

(Nationalencyklopedin, 2012).  

 

Liverpool Care Pathway 

Liverpool Care Pathway (LCP) är ett kvalitetsdokument och en standard vårdplan för 

palliativa patienter. LCP används av vårdpersonal för att planera insatser i de sista 

stadierna och timmar i livet och är avsedd att vägleda beslut om lämpliga insatser och 

behandlingar, både fysiska och psykosociala (Britannica, 2012). 
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METOD  

Design  

Studien har en kvalitativ deskriptiv design. Kvalitativ innehållsanalys används för att granska och 

tolka texter i intervju material samt att upptäcka företeelser och tolka samt förstå upplevelser hos 

sjuksköterskor (Polit & Beck, 2004). Manifest analys innebär att texten har tolkats från det 

synliga och uppenbara till skillnad från latent analys som gör en tolkning av den underliggande 

innebörden i texten, det vill säga vad texten talar om. Latent innehållsanalys behandlar tolkning, 

men tolkningarna varierar i djup och abstraktionsnivå. Kvalitativ forskningsmetod används ofta i 

omvårdnadsforskning och denna forskning bygger på uppgifter från berättelser och observationer 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

Urval och population  

Datainsamlingen genomfördes på ett särskilt boende/ korttidsboende i en kommun i Dalarna. 

Urvalet gjordes genom strategiskt urval (Patton, 1990). Urvalet till studien genomfördes av 

enhetschefen i kommunen där studien genomfördes för att erhålla variationsrik data till studien 

och sträva efter stor variation mellan informanterna.  

Inklusionskriterierna för de tillfrågade informanterna var att de skulle vara sjuksköterska, ha olika 

lång erfarenhet av vården av palliativa patienter(men i minst sex månader) samt använt och ha 

olika lång erfarenhet av användandet av LCP i den palliativa vården (men i minst ett halvt år).   

Enhetschefen på de särskilda boenden/ korttidsboenden, avdelningar där inte författaren arbetade, 

erhöll information om studiens syfte, metod och genomförande. Enhetschefen valde ut 

sjuksköterskor enligt inklustionskriterierna. Totalt tillfrågandes åtta sjuksköterskor, av 

enhetschefen varav en person som inte svarade alls och en person kunde inte delta i studien förrän 

i ett sent skeende. Studien bygger på intervjuer med sex informanter.      

Tillvägagångssätt  

Ansvarig verksamhetschef informerades och tillfrågades om ett godkännande för studien 

genomförande. Samtliga sjuksköterskor, som erbjöds att delta, valdes ut och informerades av 

enhetschefen om studien och tillvägagångssättet samt erhöll ett informationsbrev (Bilaga 2). 

Sjuksköterskorna fick skriftligen via informationsbrev (Bilaga 3) ge samtycke att deltaga i 

studien genom att fylla en svarsblankett som lades i bifogat frankerat svarskuvert och skickades 
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åter till författaren.  

Författaren tog personlig kontakt med informanterna för att komma överens om en tid för 

intervjun. Intervjuerna genomfördes under april och maj 2012 på informanternas arbetsplats. 

Författaren som genomförde intervjuerna var inte känd för informanten. Endast författaren och 

informanten var närvarande vid intervjun. Tiden för intervjuerna var mellan 10 – 20 minuter. 

Intervjuerna spelades in genom digital ljudupptagning med HTC telefon.  

För att underlätta analysprocessen fördes fältanteckningar i form av stödord. Detta är ett viktigt 

redskap för att intryck och reflektioner vilket kan förtydliga sådant som antogs vara svårt att höra 

från ljudinspelningen (Malterud, 2009). Författaren transkriberade intervjuerna inför 

analysarbetet och transkriberingen genomfördes i nära anslutning efter varje intervju.   

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen genomfördes med en öppen fråga och författaren inledde intervjun med ”Hur 

upplevs den palliativa vården före och efter införandet av LCP?” (Bilaga 1). Informanten tolkade 

själv betydelsen av frågan och berättade fritt om erfarenheter, som gav stort utrymme för att ange 

sin egen betydelse vid palliativ vård och LCP. Utöver den öppna frågan ställdes följdfrågor i syfte 

att få en fördjupning av de funderingar som uppkom samt för att minimera eventuella 

missförstånd, exempel på följdfrågor: ”Anhöriga hur menar du?” och ”Kan du förklara mer om 

detta?”. Respektive informant påverkade i viss utsträckning intervjuns tyngdpunkt. Övergripande 

tema för resultatet var sjuksköterskans upplevelse av trygghet i den palliativa vården som LCP 

gav.   

Analys 

Kvalitativ innehållsanalys har använts när materialet analyserades och som stöd till detta 

användes Graneheim och Lundmans tolkning av latent innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 

2004). Den transkriberade texten lästes igenom av författaren flera gånger för att skapa en 

helhetsbild av innehållet. Sedan lästes intervjuerna igenom en och en i syfte att identifiera 

meningsbärande enheter i texten vilket belyser problemställningen. Det synliga och självklara 

samt den underliggande meningen i texten analyserades och detta blev en tolkning av textens 

analys (Graneheim m.fl., 2004). Meningsbärande enheter lästes igenom igen och kondenserades 

vid behov och ur enheterna skapades koder. Dessa koder utgick ifrån händelser och koderna 

lästes igenom ett flertal gånger i syfte att hitta gemensamt innehåll. Vid gemensamt innehåll 
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skapades kategorier som justerades vid behov. Citat från intervjuer lades in i texten för att påvisa 

innebörden. Tema skapades då kategorierna var tydliga och sammanförda.  

Tabell 1. Exempel på enheter, kondenserad enhet, koder, kategorier och tema.  

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserad enhet Kod Kategori Tema 

Den har blivit 

enklare att arbeta i 

man vet precis vad 

man ska göra man 

har den hära 

vårdplanen med 

kontrollerna och 

omsorgs 

personalen vet 

också hur man 

arbetar och när 

man har fått 

informera 

närstående  

Enklare att arbeta 

med palliativ vård 

när LCP används. 

Personal och 

anhöriga får bra 

information.   

Tydligare palliativ 

vård ges vid 

användandet av 

LCP. Bra 

information via 

LCP till personal 

och anhöriga.  

Tydlig information 

som blir bra vid 

användandet av 

LCP.  

Tydliga kriterier 

ger trygghet i 

vården.   

 

det är en av våra 

bästa kvalitets 

säkringar som vi 

har gjort inom 

kommunen tycker 

jag…. Jag tycker 

att det är bra och 

tydlig omvårdnad  

LCP är bra och 

tydlig. Den bästa 

kvalitetssäkring 

som genomförts i 

kommunen i 

omvårdnaden.  

LCP är tydlig.  

Bästa 

kvalitetssäkring 

som kommunen 

genomfört i 

omvårdnaden  

LCP väl 

genomförd 

kvalitetssäkring 

för omvårdnaden i 

kommunen.  

 

Omvårdnadsarbete

t har utvecklats.  

ja. jag tycker att 

det har blivit ett 

stort lyft ja sen vi 

införde lcp. Och 

jag upplever att 

personalen ute 

också tycker det. 

Dom frågar efter 

det,det blir mer 

tydligt att nu är 

det brytpunkt nådd 

och nu är det här 

som gäller.  

Det har blivit ett 

stort lyft sedan 

införande av LCP. 

Personalen 

upplever även 

detta. Tydligt att 

brytpunkten är 

nådd hos 

patienten.  

Ett stort lyft i den 

palliativa vården 

när LCP infördes. 

Tydlig brytpunkt i 

den palliativa 

patientens liv och 

vård.  

Tydlig brytpunkt i 

pat liv. LCP ökar 

kvaliteten inom 

den palliativa 

vården.  

Tydligare 

information.  
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Forskningsetiska aspekter 

Alla informanterna gav sitt informerade samtycke att deltaga i studien, vilket innebär att de hade 

erhållit information angående studiens syfte och de informerats om att deras deltagande var 

frivilligt samt att intervjun kunde avbrytas när som helst (Kvale & Brinkman, 2009). De etiska 

principerna, autonomiprincipen, godhetsprincipen och principen att inte skada har övervägts av 

författaren och bygger på International Council of Nurses (ICN) forskningsetiska principer. 

Hänsyn visades för informanternas integritet och värdighet genom att forskaren respekterade 

informanternas egna värderingar av den palliativa vården vid användandet av LCP. Riskerna i 

denna studie var att informanterna kunde erfara det svårt att tala om ämnet i fråga eftersom det 

kunde beröra deras kollegor genom att informanterna kunde ha olika åsikter om ämnet och 

genom att behandla åsikter förtroendefullt kan denna risk minimeras. Intervjumaterialet från 

denna studie hanterades konfidentiellt enligt Helsingforsdeklarationen (2008). För att säkerställa 

informanternas konfidentiellt tilldelades informanterna en kod. Allt material förvaras inlåst och 

fanns endast till förfogande för författaren och handledaren. Det sparas i fem år efter studiens 

genomförande.  

 

Aspekter på trovärdighet 

Begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet används inom kvalitativ forskning för att 

bedöma studiens kvalitet. Giltigheten i studien handlar om studiens giltighet i det producerade 

studieresultat (Tatano Beck, 1993). Det strategiska målet med studien var att intervjuerna med 

informanterna, skulle ge data som svarade mot studiens syfte och ge studiens resultat giltighet. 

Valet av urval, datainsamling och analys påverkar studiens giltighet (Polit & Beck, 2010). 

Författaren genomförde datainsamling, transkribering och innehålls analys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). De individuella intervjuerna var en fördel för datainsamlingen då informanterna 

kunde fritt delge erfarenheter, funderingar och tankar.  Fältanteckningar som fördes vid 

intervjuerna kan öka giltigheten i resultatet genom att informanternas tonfall och kroppsspråk 

fångades in och därmed vara ett stöd vid analys av data.  

 

Tillförlitligheten i studien har till avsikt att samma resultat skulle uppnås om studien utfördes 

under liknande förhållanden (Tatano Beck, 1993). Processen har beskrivits i detalj i 

metodavsnittet för att samma resultat skulle åstadkommas om studien genomfördes under liknade 



 

16 

 

omständigheter. Att säkerställa informantens intervjusvar ställdes följdfrågor som kan antas öka 

tillförlitligheten i resultatet (Ryen, 2004) Alla informanter gav ingående beskrivningar i 

intervjuerna och detta kan betraktas som en aspekt som stärker trovärdigheten. Informanterna i 

studien var kvinnor, detta reflekterar den allmänna arbetsfördelningen inom kommunens vård och 

omsorg (SOU, 2008:113). Intervjuerna transkriberades i nära anslutning till varje intervju vilket 

ökar tillförlitligheten av analys av data.  Diskussioner fördes med handledaren kontinuerligt för 

att stärka studiens tillförlitlighet. Det transkriberade materialets kodning skedde i samråd av 

handledaren.      

 

Överförbarheten handlar om i vilken omfattning som studiens resultat kan tillämpas i andra 

populationer eller miljöer (Tatano Beck, 1993). Samtliga informanter, som uppfyllde 

inklusionskriterierna tackade ja till medverkan i studien. I populationen fanns en spridning 

beträffande sjuksköterskornas erfarenhet av palliativ vård och LCP och informanterna levererade 

ett rikt material att analysera. Studiens resultat bekräftas av tidigare studier utförda i populationer 

och detta tyder på en god överförbarhet. Resultatet i studien kan ha betydelse för andra 

sjuksköterskor som arbetar inom andra kommuner i särskilda boenden/korttidsavdelning med 

palliativ vård att börja använda LCP.  

RESULTAT  

Resultatet baseras på data som framkom vid intervjuer med sex informanter. Informanterna 

beskrev sin upplevelse av palliativ vård före och efter införandet av LCP. Följande teman visades 

i det analyserade materialet: Tydliga kriterier ger trygghet i vården, Omvårdnadsarbetet har 

utvecklats och Tydligare information.  

 

Citat i texten har markerats med en bokstavskod för respektive informant.  

 

Tydliga kriterier ger trygghet i vården 

 

Trygghet i vården för personalen 

Informanterna beskrev den palliativa vården innan LCP som en vård där det fanns olika 

bedömningar och missar kunde uppstå på grund av detta. Informanterna beskrev att det fanns 

olika arbetsätt hos alla sjuksköterskor. Det var inte ovanligt att det uppstod misstag i den 

palliativa vården på grund av dålig struktur och avsaknaden av bra kriterier. Dock beskrev 
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informanterna att vården inte var dålig förr utan den palliativa patienten fick den vård som de 

skulle erhålla och att alla gjorde så gott de kunde med den kunskapen som fanns.  

 

”... Ja men det var ju så att alla gjorde ju olika... ja … alla har ju sin ide och sina tankar åh gör 

olika bedömningar så att ... det kunde ju va lite flytande och nån hade alltså jag hade inte tittat 

på de åh ...man missade olika saker … ” (Informant F).  

 

Att erhålla läkemedels ordinationer var ytterligare en trygghet i informanternas arbete i den 

palliativa vården. Idag med LCP som vårdplan inom den palliativa vården, beskrev informanterna 

att ansvarig läkare alltid satte in palliativa ordinationer till den palliativa patienten. Detta var 

tydliga ordinationer som var vedertagna inom den palliativa vården och alla ansvariga läkare 

gjorde lika. Informanterna beskrev vidare att detta underlättade vården av den palliativa patienten 

under obekväm arbetstid då informanterna ej var i behov att tillkalla jourläkare.  

 

” … hm … och dessutom så öh när doktorn ordinerar palliativ vård sätter han i det hära 

läkemedels kittet … det är inte så sällan saker och ting händer på helger och nätter åh fredag 

eftermiddag helst, då och det är så förvirrande då att ringa till jourdoktor .. tycker jag som inte 

känner patienten, hm, nä det är en väldig trygghet” (Informant A).  

 

Tydlig dokumentation av vården 

Vid LCPs införande fanns det frågetecken om detta var en bra vårdplan för de palliativa 

patienterna i den kommunala vården. Det rådde stor tveksamhet bland informanterna och 

omvårdnadspersonal att införa detta i vården då LCPs dokumentation sker i pappersjournal och 

informanterna hade precis påbörjat ett nytt journalsystem via data. Informanterna ansåg att detta 

var en tillbakagång i tiden och inte skulle hjälpa den palliativa vården framåt.  

 

  ”… det hära med journaler ….vi hade precis börjat med data journal... hm … ja ….och sen kom 

de med lcp... åh.... …det var en pappersjournal” (Informant E).  

 

De kriterier som LCP tillhandahåller var för en del informanter både tydliga och otydliga då det 

inte alltid överensstämde med patienten.  
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”….ibland är det svårt att se om det är dags att sätta in LCP… personalen på morgonen anser att 

patienten är där och när sjuksköterskan kommer för att göra en bedömning sitter patienten uppe 

på sängkanten och äter frukost” (Informant F).  

 

Trots tvetydigheter hos vissa informanter beträffande LCPs kriterier ansåg informanterna att 

denna palliativa vård inte gav de åsikter och diskussioner som den palliativa vården hade gjort 

förr. Detta beskrev informanterna som en professionell vård i livets slut.    

 

”… det är aldrig några åsikter och diskussioner … om saker och ting … då är det proffsigt …” 

(Informant D).  

 

Informanterna beskrev att när LCP var infört som en standardvårdplan och som nu användes 

inom den palliativa vården i kommunen hade de enbart positiva erfarenheter. Vårdplanen kunde 

upplevas som en ”checklista” för informanterna som arbetade med palliativa patienter. Detta gav 

en positiv känsla för informanterna och övrig personal samt att de kände sig trygga att allting 

kom med i vården av den palliativa patienten. Det rådde inga tvivel på vad som skulle 

dokumenteras i journalen. Misstag undveks och det fanns ingen osäkerhet om vad som skulle 

dokumenteras var, då LCP tillhandahöll tydlig information om dokumentationen. Informanterna 

ansåg att vården för den palliativa patienten blev mer tillförlitlig samt var en kvalitetssäkring av 

den palliativa vården i kommunen.      

 

” … det är en av våra bästa kvalitetssäkringar som vi har gjort inom kommunen tycker jag … jag 

tycker att det är bra och tydligt … ” (Informant C).  

 

Omvårdnadsarbetet har utvecklats 

 

Tydligheten i omvårdnaden  

Omvårdnaden innan LCP beskrev informanterna som inte bra och inte dålig. Informanterna 

upplevde att all personal gjorde så gott de kunde i omvårdnaden. Informanterna skildrade dock att 

vården var tydlig förr men vid införandet av LCP fick de kriterier hur de skulle förhålla sig till 

omvårdnaden. Omvårdnadsansvaret blev tryggare för den palliativa patienten när vårdplanen LCP 

tillhandahöll tydliga kriterier vid omvårdnaden hos patienter i livets slut. Informanterna beskrev 
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att omvårdnaden hos den palliativa patienten gav gynnsammare förutsättningar då LCP var en 

vårdplan som de följde inom den palliativa vården.  

 

”Även om patienten blir palliativ så kommer de ju inte in i LCP på en gång men den här planen 

har man lagt redan innan så den finns klar när det är dags … ”(Informant C).  

 

Att utvecklingen inom omvårdnaden hade förändrats mot hur den var förr inom den palliativa 

vården var tydligt för alla informanter. Informanterna betonade vikten att ingen patient skulle 

behöva vara ensam och avlida. Detta ansågs vara ett vanligt problem inom den palliativa vården 

förr. Informanterna ansåg att det förr kunde vara en svårighet att få in extra övervakning hos 

palliativa patienter. Då tillfrågades alltid anhöriga om de kunde vara hos den döende patienten. 

Numera är det självklart i den palliativa vården att den döende inte skall vara ensam. 

 

”… det är aldrig något tjafs att man ska sätta in övervak … till den döende patienten …” 

(Informant B).  

 

Tryggheten i omvårdnaden för patienten  

Innan LCP var infört i den palliativa vården inom kommunen skildrade informanterna att de 

palliativa patienterna inte fick vara kvar i hemmet vid livets slut. Det var inte ovanligt att den 

palliativa patienten skickades till lasarett i livet slut. Genom att LCP infördes minskade detta 

markant, dock kunde det fortfarande vara palliativa patienter som inte ville vårdas i hemmet i 

livet slut. Men det var ytterst få palliativa patienter som inte ville vara kvar i sina hem i livets 

slut. Nu kände informanterna en trygghet och en tydlighet att kunna erbjuda den palliativa 

patienten att få stanna kvar i sitt eget hem i livets slut.  

 

” … man slipper det hära pinsamma och kränkande och skicka pat som, hm, som mår bättre av 

att inte skickas, hm, och att vi kan pyssla om dom lika bra här, slipper ligga i ambulans och 

hoppa … ” (Informant A).  
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Tydligare information 

 

Tydligheten vid information hos patienten 

Att vara tydlig i informationen om livets slut till den palliativa patienten och anhöriga var förr 

inte något som informanterna pratade fritt om. Informanterna beskrev att samtal om döden inte 

gjordes fastän patienten var i livet slut. Dessa samtal kunde kännas otrygga och konstlade inför 

den palliativa patienten och dess anhöriga. När LCP hade införts i den palliativa vården i 

kommunen upplevde informanterna en tydlighet i att ge information om livets slut till den 

palliativa patienten och dess anhöriga. Informanterna beskrev även att de hade mer information 

att ge till den palliativa patienten och dess anhöriga idag mot vad de hade haft kunskap om att 

förmedla förr.  

 

”Ja ... det är också liksom lättare men det kanske jag vet inte det är inte lika tabu med döden 

heller vi pratar mer om döden idag än vad vi ... ja gjorde sen jag började här och vi har mycket 

fina broschyrer om vad som händer när livet ska sluta och så där ... ja ... det känns som om det 

har blivit enklare överhuvudtaget att prata om döden...” (Informant F).  

 

Den tydliga information som LCP ger till den palliativa patienten och dess anhöriga har gjort att 

anhöriga lättare kan ta emot denna information. Informanterna ansåg att det var enklare att ge 

information till alla anhöriga via LCP mot vad informanterna hade erfarenhet från förr. 

Informationen som gavs via LCP visade anhöriga och patienten den tydliga brytpunkt som den 

palliativa patienten befann sig i.  

 

” … jag tycker att det har blivit ett stort lyft ja sen vi införde lcp … det blir mer tydligt att nu är 

det brytpunkt nådd …” (Informant B).  

 

Tryggheten att ge information till patient, anhöriga och övrig personal  

Att vara säker vid informationen till den palliativa patienten, anhöriga och övrig personal, var för 

informanterna en trygghet när LCP användes. Denna journal fanns inne på den palliativa 

patientens rum och kunde läsas av anhöriga och övrig personal dygnet runt. Informanterna 

beskrev att förr i den palliativa vården kunde anhöriga och övrig personal inte läsa vad som hade 

genomförts hos den palliativa patienten. Detta dokumenterades enbart i en journal som fanns inne 

på sjuksköterskornas expedition. Efter införandet av LCP journal var det inte ovanligt att 
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anhöriga använde LCP journalen som en trygghet i vården av deras nära och kära. Här kunde 

anhöriga hämta information om vad som hade hänt under den tid anhöriga inte hade varit hos den 

palliativa patienten. Anhöriga kunde även läsa om och om igen om de kunde även kunde erhålla 

förklaring av oklarheter från personalen.    

 

”Dom har varit hem och ätit en sväng eller hem och duschat och så där kan dom komma tillbaka 

och titta att jaha nu var patienten orolig här och här fick han en spruta åh nu sover han åh i natt 

har det varit lugnt … ” (Informant B).  

 

 

DISKUSSION  

Sammanfattning av huvudresultatet  

Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor beskrev sina upplevelser i palliativ vård 

vid användandet av LCP. Informanterna tog upp att tydliga kriterier ger trygghet i vården för den 

palliativa patienten och dess anhöriga. Tryggheten i vården för personalen visade sig genom att 

det var vanligt de erhöll palliativa ordinationer till patienten som var vedertagna inom den 

palliativa vården, vilket underlättade vården under obekväm arbetstid. Dokumentationen hade 

förbättrats vid införandet av LCP. Informanterna beskrev att LCP tillhandahöll tydlig information 

av dokumentationen vid vård hos den palliativa patienten. Omvårdnadsarbetet hade utvecklats 

efter införandet av LCP dokumentationen. Informanterna beskrev att omvårdnaden till den 

palliativa patenten ansågs tryggare då den palliativa patienten kunde vara i sitt egna hem i livet 

slut och erhålla en god omvårdnad. Omvårdnaden hos den palliativa patienten blev tydligare när 

informanterna tillhandahöll kriterier hur de skulle förhålla sig i omvårdnaden. Informanterna 

ansåg att de erhöll en tydligare information och detta återspeglades även i informationen till 

patienten och genom att ge den palliativa patienten och dess anhöriga en tydlig information om 

vården i livet slut. Tryggheten att ge information till patienten, anhöriga och övrig personal var 

ytterligare en aspekt som togs upp av informanterna och att känna sig säker på informationen var 

viktig.  

 

Resultatdiskussion  

Att arbeta inom den palliativa vården var krävande för all involverad personal. Den palliativa 

vården ska erbjuda lindring och vara ett stödsystem till den palliativa patienten (Beck - Friis & 

Strang, 2005). I resultatet påvisades det att den palliativa vården förr ej var konsekvent i 
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omvårdnaden då det ofta var att sjuksköterskan arbetade efter egen uppfattning och skicklighet. 

Resultatet visade dock att vården som gavs förr till de palliativa patienterna var otillräcklig. 

Informanterna ansåg att de palliativa patienterna inte tidigare heller for illa och den erhöll 

behandling och omvårdnad de palliativa patienterna skulle erhålla. De kriterier som LCP erhöll 

idag gav informanterna en trygghet och tydlighet i den palliativa vården samt genomförandet av 

vårdplan förenklades med LCP. Detta kunde även återfinnas i Nationellt vårdprogram i Palliativ 

vård 2012-2014 (Sveriges kommuner och landsting, 2012) där de beskrev att LCP gav riktlinjer 

och dokumentationsstöd för vården av döende med kunde även identifiera behov av utbildning 

och kompetensutveckling hos vårdpersonalen. Detta kan återfinnas i studiens resultat då det visar 

att den palliativa patienten har erhållit en gynnsammare omvårdnad och dokumentationen var 

kvalitetssäkrad sedan LCP har införts i den palliativa vården i kommunen.  

 

Informanterna i studien hade goda erfarenheter att läkare ordinerade de läkemedel som fungerade 

bra inom den palliativa vården. Även om patienten kunde vara i behov av vård en längre tid i 

kommunen ordinerade ansvarig läkare dessa palliativa läkemedel till patienten, då resultatet 

visade att detta kunde underlätta läkemedelshanteringen hos den palliativa patienten. Detta visade 

även Sveriges kommuner och landsting (2012) med Nationellt vårdprogram i Palliativ vård 2012-

2014 att läkaren hade ett ansvar att värdera, ordinera och avsluta den behandling som inte gagnar 

den palliativa patienten i livets slut (Sveriges kommuner och landsting, 2012). Läkaren har det 

övergripande ansvaret för vården av den palliativa patienten men även sjuksköterskorna har ett 

ansvar att ge en god omvårdnad för att underlätta vården i livet slut. Att erhålla en god 

kommunikation och nära samarbete med läkaren var en förutsättning för att den palliativa vården, 

tillsammans med LCP, skulle fungera väl inom kommunen. Studiens resultat påvisade att genom 

att erhålla dessa medicinska palliativa ordinationer och en god kommunikation om den palliativa 

patienten, med ansvarig läkare var betydelsefullt för informanterna. Enligt Pereira (2005) var det 

”husläkaren” som kunde ge den palliativa patienten den bästa vården då det var den läkaren som 

kände patienten väl och var väl informerad om den palliativa patientens liv.   

 

I studiens resultat skildras att LCP hade givit den palliativa vården en kvalitetssäkring samt en 

professionell vård inom den kommunala vården. Dock fanns det funderingar kring införandet då 

informanterna ansåg att det var ett bakslag att gå tillbaka till hantering av journal i pappersformat 

då de hade journaler via dator.  Diskussioner var inte ovanliga då det ofta var personal både för 
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och emot nya journaldokument. Den palliativa vården skall dokumenteras och registreras i 

Svenska Palliativregistret för att kvalitetssäkra dokumentationen och vården för den palliativa 

patienten. Enligt 1§, kap.3, i SOSFS, 2008:14 ska vårdgivaren säkerställa att det finns rutiner för 

hur patientuppgifter ska dokumenteras i patientjournaler.  Enligt lagen ska all vårdpersonal inom 

hälso- sjukvård dokumentera alla behandlingar och vårdinsatser som genomförts för patienten 

(SFS, 2008:355). I resultatet visade informanterna att problemet inte var intresset för att 

dokumentera utan diskussionerna utgick från att de ansåg att det var att gå tillbaka i tiden genom 

att återgå till journal i pappersformat. Resultatet visade vidare att dokumentera i pappersjournal 

som fanns liggande inne hos den palliativa patienten var en fördel då även anhöriga kunde ta del 

av den vård deras nära och kära erhöll i livets slut. Detta har påvisats i tidigare studie att det är 

både tidbesparande och även tillät att kvaliteten för den palliativa patienten ökade då det fördes 

journal inne hos patienten (Anderson m.fl., 2012).  

 

Resultatet visade att omvårdnadsarbetet utvecklades i samband med att LCP togs in i den 

palliativa vården i kommunen. Resultatet visade vidare att palliativ vård och LCP kunde bedrivas 

i alla vårdformer. Detta har även visat sig i andra studier att denna evidensbaserade vårdplan kan 

användas inom all palliativ vård, vare sig om den palliativa patienten befann sig på hospice, 

intensivvårdsavdelning eller särskilt boende/korttidsavdelning (Walker m.fl., 2010). Resultatet 

visade tydligheten och tryggheten i omvårdnadsarbetet hos den palliativa patienten hade ökat 

markant efter införandet av LCP. Studiens resultat visade vidare att genom införandet av LCP 

hade den palliativa patienten mindre behov av vård på lasarett då patienten genom LCP 

dokumentation erhöll samma professionalitet i kommunal vård. Detta har även visats i andra 

studier att den palliativa patienten erhöll en god omvårdnad efter införandet av LCP 

dokumentation (Gamblers m.fl., 2006). Enligt SOU 2001:6 fanns det inte några tydliga samband 

mellan variationen gällande dödsplats och tillgång på sjukhusresurser eller särskilda 

boendeformer. Vidare visades i SOU 2001:6 att om patienterna själva och anhöriga hade 

möjlighet att välja den plats som den palliativa patienten skulle vara i livets slut var hemmet det 

självklara valet. Det var bestämt i SOU 2008:113 att kommunen skulle tillgodose de äldres såväl 

sociala som medicinska behov. Detta överensstämmer med studiens resultat att LCP tillhandahöll 

den omvårdnad i livets slut i den palliativa patientens hem. Dock visades i SOU 2008:113 att 

kunskapen om särskilda boenden var begränsad och att det fanns ett behov av mer forskning om 

det medicinska tänkandet inom vården. Studiens resultat visade inte att kunskapen var begränsad 
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i den kommunala vården utan resultatet visade att vården hade blivit bättre.       

 

I studiens resultat skildrades att informationen till den palliativa patienten och dess anhöriga hade 

förbättrats. Det var lättare att inhämta informationen och att få information av informanterna. 

Dock påvisade resultatet att det fortfarande fanns palliativa patienter som valde att inte vara kvar 

i hemmet i livets slut. Detta kan författaren till studien förstå då det kan finnas palliativa patienter 

som inte känner sig trygg i hemmet vid livets slut.  Dock påvisade resultatet att ett mindre antal 

av de palliativa patienterna inte avled i hemmet. Resultatet visade vidare att informanterna 

upplevde att de tillhandahöll en professionell vård för de palliativa patienterna i kommunen 

(Gamblers m.fl., 2006). Ellershaw (2007) beskrev att den palliativa patienten krävde 

kommunikation, bland annat att erkänna sina egna och anhörigas begränsningar i livets slut och 

på detta sätt erhålla en professionell information. Vidare skildrade Elleshaw (2007) att LCP 

tillhandahöll kompetent information i livet slut till den palliativa patienten och dess anhöriga. 

Resultatet i studien visar att detta åstadkoms när LCP används i den palliativa vården.  

 

Metoddiskussion  

Till denna studie valdes en kvalitativ design. Kvalitativ design har relevans när det gäller att 

studera upplevelser (Olsson & Sörensen, 2007).  

Åtta sjuksköterskor inom den kommunala verksamheten bedömdes av enhetschefen fylla 

inklusionskriterierna.  Inklusionskriterierna kan betraktas ha haft påverkan för urvalets storlek 

(Polit & Beck, 2008). Sex informanter var villiga att deltaga och det strategiska målet med 

studien var att intervjuerna med informanterna, skulle ge data som frambringade ett rikligt 

material vilket kunde öka trovärdigheten i studiens resultat. Inklusionskriterierna för de 

tillfrågade informanterna var att de skulle vara sjuksköterska, har olika lång erfarenhet av vården 

av palliativa patienter (i minst sex månader) samt använt och har olika lång erfarenhet av 

användandet av LCP i den palliativa vården (i minst ett halvt år) kan ha resulterat i att urvalet 

begränsades till dem som har arbetat längst inom kommunen vilket kunde påverka resultatet. 

Författaren anser att det kan ifrågasättas om sjuksköterskor med mindre erfarenhet inom den 

palliativa vården skulle ha beskrivit ett annat innehåll i studien. Datainsamlingen genomfördes i 

en kommun i Dalarna vilket kan betraktas både som en styrka och en svaghet. Styrkan kan 

utgöras av att förutsättningarna för informanternas arbetssituation inom den palliativa vården och 

användandet av LCP är densamma för alla informanter. Svagheten kan vara att i mångfalden 
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uteblev och i en annan organisation kan möjligen LCP användas annorlunda.  

Analysen skedde enligt Graneheim och Lundman (2004). Författaren anser att genom metoden att 

koncentrera längre meningar skapades lätthanterlig och innehållsrik information. Vid forskning 

inom hälso och sjukvården utgår forskningen från ett humanistisk synsätt.  

 

Författaren upplevde att tiden avsatt för varje intervju hade god marginal. För att kunna beskriva 

innehållet i studien var det tvunget att författarens egna erfarenheter och förförståelse lades åt 

sidan. Detta kräver disciplin och exakthet och fokus på detta fanns hela studiens utförande.  

Informanterna ansåg sig klara när sammanfattningen av intervjun genomfördes (Tatano Beck, 

1993).   

 

Slutsats    

Denna studie beskriver sjuksköterskans upplevelser i palliativ vård vid användandet av LCP. 

Informanterna upplevde en trygghet inom den palliativa vården när de använde LCP. Då LCP 

hade underlättat dokumentationen hos den palliativa patienten i livet slut genom att tillhandahålla 

tydliga kriterier. Samarbetet mellan sjuksköterska och läkare var ytterligare en aspekt som 

informanterna skildrade som positiv då informanterna erhöll klara ordinationer till den palliativa 

patienten av ansvarig läkare och inte var i behov att konsultera jourläkare på obekväm arbetstid.. 

Användningen av LCPs vårdplan kan kvalitetssäkra den palliativa vården i livets slut. Den 

palliativa vården kunde bli bättre om alla vårdinstanser använde sig av LCP i livet slut.   

 

Omvårdnadsansvaret var ytterligare en aspekt som informanterna tog upp då även detta ansvar 

hade blivit tydligare i den palliativa vården, att det var mindre stressigt vid omvårdnaden hos den 

palliativa patienten. Att inte vara ensam och avlida var ytterligare en skildring som informanterna 

ansåg blivit till det bättre när LCP infördes i kommunen. Detta kan ha en positiv påverkan på 

vårdgivarnas arbetssituation då den palliativa vården vid användandet av LCP uppfattades som 

mindre stressande vid omvårdnadsarbetet hos patienten, vilket även kan bidra positivt till 

omvårdnadspersonalens arbetsmiljö och hälsa.   

 

Genom att journalen fanns hos den palliativa patienten insåg informanterna att detta underlättade 

informationen i livets slut till patienten och anhöriga. Informationen som gavs till den palliativa 

patienten och dess anhöriga kändes inte konstlad och obekväm när LCP fanns som stöd. Då 
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informationen är lättillgänglig och det finns personal i närheten som kan förklara den palliativa 

patientens status ökar livskvaliteten hos den palliativa patienten. Genom att påvisa att LCP 

påverkar vården i livets slut positivt finns ett berättigande att använda instrumentet och utveckla 

det.        

Förslag till vidare forskning 

Tidigare studier som studerat palliativ vård och LCP har ofta utgått från palliativa patienter med 

diagnosen cancer, vilka var boende på hospice eller lasarett. Detta gör att resultaten inte är direkt 

överförbara till vården inom kommunen. Därför behövs det mer forskning som reflekterar särskilt 

vården av äldre patienter med multidiagnoser och dementa personen/patienter, boende inom den 

kommunala vården. Resultatet baserades på intervjuer som kommer från etniskt svenska 

informanter. I det mångkulturella samhälle vi lever i idag vore det betydelsefullt att belysa den 

palliativa vården och LCP hos sjuksköterskor med annan kulturell och etnisk bakgrund.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 Hur upplever du den palliativa vården när du använder LCP? 

 

Följd frågor 

 Omvårdnadspersonal  

 Läkare 

 Anhöriga 

 

Bakgrundsuppgifter 

 Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

 Hur länge har du arbetat inom kommunen? 
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Bilaga 2 

 

Information om en intervju studie om hur den palliativa vården upplevs efter 

införandet av Liverpool Care Pathway 

 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning vars syfte är att undersöka upplevelsen 

av palliativ vård av användandet av Liverpool Care Pathway (LCP) inom den kommunala 

verksamheten.   

Data insamlingen kommer att ske via intervjuer med sjuksköterskor som har erfarenhet av att 

arbeta med LCP. Fördelarna med denna undersökning kan vara att kunna identifiera nyttan och 

risk med att använda LCP vid dokumentation inom den palliativa vården.  Intervjuerna kommer 

att ske på arbetsplatsen. Undertecknad kontaktar Dig för överenskommelse om tid. Resultatet av 

studien skickas ut till de arbetsplatser som varit involverade i studien.   

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivillig. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering.  

I resultatet kommer ingen av undersöknings personerna att kunna identifieras. De enda som 

kommer att ha tillgång till materialet är uppsats författaren och handledaren.   

Undersökningen kommer att presenteras i form av en ett examinationsarbete vid Högskolan 

Dalarna inom ämnet Omvårdnad.  

 

 

Ort/datum       Ort/datum 

Lena Stenberg      Ingrid From 

Kontaktperson/författare    Handledare 

lena.stenberg@gagnef.se    ifr@du.se 

073-0303338                 023-778482 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lena.stenberg@gagnef.se
mailto:lena.stenberg@gagnef.se
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Bilaga 3 
 

Svarsblankett  
 

Härmed tackar jag ja till att deltaga i aktuell studie om upplevelsen av palliativ vård av 

användandet av Liverpool Care Pathway (LCP) inom den kommunala verksamheten.  

  

Datum:_________________________________________ 

Namnunderskrift:_________________________________ 

Namnförtydligande:_______________________________ 

Telefonnummer:__________________________________ 

 

 

Jag kommer att kontakta Dig per telefon för att bestämma tid och plats för intervjun.  

 

        _________________________________________________________________ 

 

 

Nej tack. Jag vill inte deltaga i studien.  

 

Posta svarsblanketten i medföljande frankerade kuvert.  

Med vänlig hälsning  

Lena Stenberg 

Tfn: 073-0383334 
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    Till vederbörande verksamhetschef inom Säters kommun. 

Bilaga 4 
 

Förfrågan om tillstånd att få genomföra en intervjustudie om sjuksköterskors 

upplevelser av palliativ vård efter införande av Liverpool Care Pathway  

 
Du tillfrågas härmed om tillåtelse att få genomföra denna studie bland sjuksköterskor inom kommunal 

verksamhet. Syftet med denna studie är att undersöka upplevelsen av palliativ vård i samband med 

användandet av Liverpool Care Pathway (LCP) inom den kommunala verksamheten.  

 Informanter kommer att vara sjuksköterskor som arbetar inom den kommunala verksamheten på 

sjukhem. Kriterier för att få deltaga i studien är att informanten är sjuksköterska, har vårdat/ar 

palliativa patienter i minst ½ år och använt/er sig av LCP i minst ½ år.   

Sammanlagt planeras att ca tio sjuksköterskor ska delta. Deltagandet i undersökningen är 

frivilligt och uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. Informanternas identitet kommer att 

ersättas av koder, vilket kommer att användas genomgående i arbetet. Ingen förutom författaren 

och handledaren har tillgång till materialet och att det förvaras inlåst med bara tillgänglighet för 

författaren. Intervjuerna med informanterna kommer att ske på deras arbetsplats efter 

överenskommelse med informanten. 

Intervjuerna kommer att utföras av Lena Stenberg leg. sjuksköterska, studerande vid 

Specialistutbildningen för sjuksköterskor inom vård av äldre vid Högskolan Dalarna. Resultatet 

kommer att presenteras i ett examensarbete på magisternivå i slutet av vårterminen 2012. Om du 

godkänner att studien får genomföras ombeds du skriva på bifogad blankett och sända åter i 

bifogat frankerat kuvert.  

 

 

För frågor kontakta  

Lena Stenberg       Ingrid From 

Specialist sjuksköterskestudent     Handledare 

Högskolan Dalarna       Högskolan Dalarna 

lena.stenberg@gagnef.se     ifr@du.se 

073-0383334       023-778482  

 

 

 

mailto:lena.stenberg@gagnef.se
mailto:ifr@du.se
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Bilaga 5 

 

 

 

Godkännande av genomförande av studien sjuksköterskors upplevelser 

av palliativ vård efter införande av Liverpool Care Pathway inom den 

kommunala verksamheten.  
 

 

 

 

 

 

Godkännes:  

     

________________________   

 

Underskrift:     Namnförtydligande och titel: 

 

________________________  _______________________ 

 

Datum och ort: 

 

________________________ 

 

 

 

 


