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SAMMANFATTNING 

Syfte: Att redogöra för sjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter i livets slutskede 

enligt Liverpool Care Pathway (LCP). Metod: Litteraturstudien baseras på tio vetenskapliga 

artiklar med kvalitativ ansats. De vetenskapliga artiklarna söktes i databaserna CINAHL, 

PubMed och World of Science. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara primärkällor, 

vara skrivna på svenska eller engelska samt publicerade mellan år 2003-2013. Ytterligare 

inklusionskriterier var att sjuksköterskorna skulle ha erfarenhet av LCP, samt att de 

vetenskapliga artiklarna erhöll medel eller hög poäng vid granskningen och var godkänd av en 

etisk kommitté. Studier från hela världen inkluderades. Huvudresultat: Ett flertal studier 

visade att LCP bidrog till ett ökat självförtroende och tydligare riktlinjer för den palliativa 

vården. Sjuksköterskorna upplevde en förbättrad symtomkontroll och förbättrad vård efter 

införandet av LCP. Sjuksköterskorna var positiva till dokumentationen i LCP och det 

framgick också att LCP hade förbättrat och underlättat kommunikationen med närstående. 

LCP erbjöd stöd och vägledning i vården men det framgick också att det fanns oklarheter vad 

beträffar diagnostiserande av en patient som döende. Slutsats: Syftet med litteraturstudien var 

att undersöka sjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter i livets slutskede enligt 

Liverpool Care Pathway. Det framgick att det fanns bristande kunskaper om palliativ vård, 

men att införandet av LCP gett sjuksköterskor stöd och vägledning samt förbättrat kunskapen 

om palliativ vård. En vårdplan som LCP kan vara ett stöd för sjuksköterskan i omvårdnaden 

av patienter inom palliativ vård, men en sådan vårdplan kan aldrig ersätta sjuksköterskans 

kliniska kompetens. Det är därför viktigt att sjuksköterskor erbjuds fortlöpande utbildning 

inom palliativ vård, samt att en vårdplan som LCP används utifrån ett kritiskt förhållningssätt.  

 

 

 

Nyckelord: Erfarenhet, LCP, Liverpool Care Pathway, Sjuksköterskor, Vård i livets 

slutskede. 

Keywords: End-of-life care, Experience, LCP, Liverpool Care Pathway, Nurses. 
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INTRODUKTION 

Palliativ vård 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar palliativ vård som en vård som syftar till att 

förbättra livskvaliteten hos patienter och deras närstående som står inför livshotande sjukdom 

(McNicholl, Dunne, Garvey, Sharkey, Bradly, 2006) Palliativ vård syftar också till att 

förebygga och lindra lidande i livets slutskede och bidra till en värdig död (Allen & Watts, 

2012). Enligt Kumar (2012) är WHO:s definition av livskvalitet en individs uppfattning om 

sitt liv utifrån den kultur och värderingar de lever efter och står i relation till individen mål, 

förväntningar och normer. Vidare menar Kumar (2012) att hälso- relaterad livskvalitet är ett 

brett begrepp som påverkas av en individs fysiska hälsa, psykiska mående, grad av oberoende, 

sociala relationer, personliga värderingar och relation till miljön.  

Den palliativa vårdformen bekräftar livet och ser döden som en naturlig process men syftar 

inte till att påskynda eller fördröja döden på något sätt. Målet är att vården ska uppnå bästa 

möjliga kvalitet både för patienten och deras närstående. I vården av patienten ska hänsyn tas 

till fysiska, psykiska, existentiella, andliga och sociala aspekter för att lindra symtom och 

besvär hos patienten (Brown & Vaughan, 2013). 

 

När livet går mot sitt slut ställs människan ofta inför fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella svårigheter. De flesta människor önskar vara fria från lidande och att få leva och 

dö på ett sätt som är förknippat med deras egen livsstil. Förutom en god symtomlindring som 

lindrar lidandet och ger välbefinnande är det också viktigt att få möjlighet att få bevara sin 

självbild, känslan av autonomi och att få känna sig som en del i ett socialt sammanhang. Det 

kan också vara viktigt att få möjlighet att tala om sina tankar och känslor för att kunna se 

tillbaka på och summera sitt liv. Genom att den sjuke och deras närstående har insikt i att livet 

lider mot sitt slut kan de lättare planera och förebereda sig och kan få möjlighet att ta vara på 

den sista tiden (Nationella Rådet för Palliativ vård, u.å.). 

De sex S:n som en modell för individanpassad vård 

För att ge en god palliativ vård som utgår från en helhetssyn på människan kan en modell som 

kallas de sex s:n vara ett stöd i vården. Syftet är att tillgodose en individanpassad vård som 

vid planeringen och utförandet av vården utgår ifrån patientens självbild, värderingar och 

livsstil. Modellen kan ses som ett förhållningssätt i kommunikationen med patient och 

närstående där de får möjlighet att uttrycka sin syn på vad värdighet i livets slut innebär för 
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dem (Nationella Rådet för Palliativ vård, u.å.). För att kunna planera, dokumentera och 

utvärdera vården utifrån de sex S:n finns en checklista som kan vara till hjälp för att ge en 

bättre struktur till både planeringen och dokumentationen av vården och innehåller frågor som 

kan diskuteras och reflekteras över (Ternestedt, 1998). De sex S:n har sammanställts av 

Ternestedt, Andershed, Eriksson och Johansson (2002) och presenteras nedan;   

 Självbild 

Målet är att stödja patienten i att bevara en så positiv självbild som möjligt. Frågor som 

kan vara till hjälp är vem patienten är som person och vad har varit och är viktigt för 

honom/henne? Hur upplever patienten sin sjukdom och situation och har patientens 

självbild förändrats med sjukdomen? Finns källor som ger glädje och styrka? Hur kan 

patienten stödjas i att bevara en positiv självbild? Blir patienten bekräftad som person av 

närstående och vårdpersonal? 

 Självbestämmande 

Målet är att stödja patienten i att bevara sitt självbestämmande och låta patienten vara så 

delaktig i vården som möjligt. Detta genom att ta reda på hur kan patienten stödjas i att 

bevara sitt självbestämmande och uppnå bästa möjliga livskvalitet. Orkar/vill patienten 

vara delaktig i vården? Är patienten motiverad att ta egna initiativ och fatta egna beslut? 

På vilket sätt kan vårdpersonal främja patientens självbestämmande? 

 Sociala relationer 

Målet är att hjälpa patienten att bevara viktiga relationer livet ut samt vara ett stöd till de 

närstående som är delaktiga i vården. Här behöver sjuksköterskan ta reda på vilka 

relationer som är viktiga för patienten och vilka relationer som prioriteras före andra? 

Önskar patienten vara ensam eller söker den gemenskap med andra? Hur kan patienten 

stödjas i att behålla sitt sociala nätverk? 

 Symtom 

Målet är att hjälpa patienten till bästa möjliga symtomlindring utifrån patientens behov 

och önskemål. Sjuksköterskan bör ta reda på vilka symtom patienten upplever och hur 

symtomen kan lindras på bästa sätt. Sjuksköterskan bör sedan utvärdera effekten av 

behandlingen för att se om lindring ges. Är patienten nöjd med vården och behandlingen? 

 Sammanhang 

Målet är att lyssna till och stödja patienten i att finna en känsla av sammanhang genom att 

summera sitt gångna liv. Frågor som kan vara till hjälp för sjuksköterskan är att ta reda på 

om det är något patienten behöver få ordna upp innan han/hon dör? Hur ser patienten på 
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döden och kan de se någon mening med livet? Finns existentiella frågor patienten 

behöver tala om och finns det någon som lyssnar? På vilket sätt kan patienten stödjas i att 

uppnå ett avslut? 

 Strategier 

Målet är att stödja patienten i att förhålla sig till och försonas med sin situation genom att 

ta reda på om patienten är införstådd med den kommande döden. Uppfattar 

sjuksköterskan tecken på ångest eller acceptans hos patienten? Är patienten införstådd 

med den kommande döden och finns det någon att tala med om döden? Har patienten 

gjort upp planer för familjen, begravning? På vilket sätt kan patienten stödjas i att förhålla 

sig till den kommande döden? (Ternestedt, Andershed, Eriksson & Johansson, 2002). 

Nuläges beskrivning av den palliativa vården 

Socialstyrelsen (2013) beskriver att tillgången till den palliativa vården är ojämlik i landet och 

menar att vilken vård patienten får beror till stor del på vart i Sverige patienten bor. Trots 

utbildningar inom landsting, regioner och kommuner finns fortfarande bristande kunskaper i 

frågor som rör vård, etik och bemötande. Den palliativa vården har på senare tid utvecklats 

och förbättrats, men det är fortfarande bostadsort som är avgörande för vilken palliativ vård 

patienten kan erbjudas. Det finns idag nationella vårdprogram som tar upp specifika åtgärder 

mot olika symtom och besvär som patienten kan drabbas av vid livets slutskede och när och 

på vilket sätt dessa ska utföras. 

 

Palliativ vård inom akutsjukvården 

De flesta människor idag världen över dör på akutvårdsavdelningar på sjukhus och siffran 

förväntas öka då människor idag lever längre och har därmed förvärvat flera kroniska och 

komplexa sjukdomar. Inom akutsjukvården har sedan tradition fokus varit på att bota 

sjukdomar och förlänga överlevnaden (Phillips, Halcomb & Davidson, 2011). Personal som 

arbetar på akutvårdsavdelningar har mycket sällan den utbildning som krävs för att 

diagnostisera döendet och ge en optimal vård i livets slutskede (Phillips et al., 2011; Jackson, 

Purkis, Burnham, Lewando Hundt & Blaxter, 2010). Personal som saknar kompetens inom 

palliativ vård kan ha svårt för att byta inriktning från en vård som syftar till att bota till en 

palliativ vård som syftar till att lindra lidande. Detta kan leda till att diagnostiserandet av 

patienten som döende försenas och det kan innebära att patienten inte får en adekvat 
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symtomlindring och inte heller det psykologiska och existentiella stödet de och deras 

närstående behöver (Phillips et al., 2011).  

Även Hansen, Goodell, DeHaven och Smith (2009) beskriver att sjuksköterskorna inte bara 

upplevde sig ha bristande kunskaper gällande symtom lindring, utan också vid vilken tidpunkt 

det är aktuellt att livsuppehållande behandling avslutas. Andra barriärer för att ge en god 

palliativ vård var när konflikter uppstår mellan sjuksköterskor och läkare, eftersom de kan ha 

olika uppfattning om frågor som rör vård i livets slut, rätt behandlingsnivå och adekvata 

läkemedelsordinationer för att lindra patientens symtom. Sjuksköterskorna upplevde också att 

de saknade kunskaper i hur de bäst kan stötta patienten och deras närstående, men också hur 

kommunikationen bäst kunde utformas dem emellan. Problem relaterade till palliativ vård har 

lett till att sjuksköterskorna upplevde känslor av stress, frustration, sorg, ilska och hjälplöshet. 

Parish, Glaetzer, Grbich, Hammond, Hegarty och McHugh (2006) har studerat 

sjuksköterskors dokumentation av patienter som vårdades palliativt och i samband med 

studien identifierades brister. Sjuksköterskorna hade identifierat och dokumenterat 

patienternas fysiska status, men de psykiska, sociala och existentiella aspekterna hos 

patienterna var bristfälligt dokumenterade. På samtliga 20 patienter i studien var ”Ej 

återupplivning” dokumenterat i patientens journal, dock var det oklart om beslutet att inte 

återuppliva diskuterats i samråd med patient och närstående. Det framgick också att 

dokumentation om närståendes delaktighet i vården av patienten var bristfälligt dokumenterat. 

Studien visade också att sjuksköterskorna tyckte att en standard vårdplan hade varit värdefull 

att följa. 

 

Sjuksköterskor är enligt lag skyldiga att föra patientjournal. I journalen ska uppgifter finnas 

för att kunna ge patienten en god och säker vård. I journalen ska vidtagna och planerade 

åtgärder dokumenteras. Information som lämnats till patienten och det ställningstagande som 

patienten tagit i fråga om valt behandlingsalternativ ska finnas dokumenterade 

(Patientdatalagen, SFS 2008:355, 6 §). 

Palliativ vård inom äldreomsorgen 

Partington (2006) beskriver liknande problematik inom äldreomsorgen, där många äldre lider 

av flera kroniska sjukdomar och att det därför kan vara svårt att identifiera att de är döende 

och de får då inte den palliativa vård som motsvarar deras behov vid livets slut. Watson, 

Hockley och Dewar (2006) är av den uppfattningen att många äldre som är döende får utstå 
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lidande på grund av otillräcklig symtomlindring och för att det saknas tillgång till palliativ 

vård. Brazil, Brink, Kaasalainen, Kelly & McAiney (2012) menar att personal inom 

äldreomsorgen har erfarenhet av att möta döden men att de saknar formell och praktiskt 

kunskap inom palliativ vård. Vidare beskriver de en problematik med att äldre döende ofta 

utsätts för onödiga sjukhusinläggningar istället för att erhålla en god palliativ vård i hemmet. 

 

Även Fromberg Gorlén, Gorlén och Asbjoern Neergaard (2013) menar att det finns flera 

barriärer för att ge en god palliativ vård. De menar att det råder brist på kunskap vad gäller 

principer och praktiskt handlande inom palliativ vård, brist på multiprofessionella team och 

dåligt stöd till sjuksköterskorna från läkare. Dålig kommunikation med patient och deras 

närstående vad gäller vård i livets slut har också visat sig vara en brist inom den palliativa 

vården.  

 

Standard vårdplanen Liverpool Care Pathway (LCP). 

Ett strukturerat arbetsätt kan ge en ökad vårdkvalitet både för patient och deras närstående. Ett 

hjälpmedel för att kvalitetssäkra den palliativa vården kan vara att använda sig av standard 

vårdplaner. Ett exempel på en sådan vårdplan är Liverpool Care Pathway (LCP) (Nationella 

Rådet för Palliativ vård, u.å.). LCP kommer ursprungligen från England och utarbetades inom 

hospice vården med syftet att sprida kunskapen vidare till sjukhus och andra vårdenheter. 

LCP har spridits och används idag i ett 20 tal länder världen över (Constantini, Ottonelli, 

Canavacci, Pellegrini & Becarri, 2011). LCP används idag på ungefär 100 enheter i Sverige 

(Nationella Rådet för Palliativ vård, u.å.) och kan användas på alla enheter där patienter i 

livets slut vårdas. LCP startas när patienten bedöms ha ett begränsat antal dagar kvar i livet. 

Vårdplanen består av 18 mål vars syfte är att förbättra och säkra en god kvalitet på vården den 

sista tiden för patienter som lider av obotlig, fortskridande sjukdom (Lindqvist & Rasmussen, 

2009). LCP dokumentet ersätter all annan dokumentation av patienten när vårdteamet är 

enade om att patienten är döende. Alla teamets medlemmar har tillgång till dokumentet och 

syftet med det är att kunna ge patienten bästa möjliga vård (Anderson & Chojnacka, 2012). 

 

Målet med LCP 

Ellershaw (2007) beskriver LCP som en evidensbaserad och tvärvetenskaplig vårdplan som är 

framtagen för att ge en god vård i livets sista dagar och timmar. Brown & Vaughan (2013) 

menar att LCP kan bidra till en ökad förståelse inom vårdteamet och med närstående kring 
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önskemål om hur vården ska utformas i livets slut, samt tar hänsyn till patientens specifika 

önskemål om hur och var de önskar dö och hur de önskar att deras sjukdom ska hanteras. 

Detta främjar patientens autonomi och försäkrar att patientens vilja är utgångspunkten när 

olika beslut som rör vården ska fattas. 

 

LCP dokumentet 

LCP innefattar de fyra dimensionerna; fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov i 

vården av patienten och är uppbyggt i tre faser; initialbedömning, kontinuerlig bedömning och 

vård efter dödsfallet. I initialbedömningen identifieras patienten som döende och andra 

tänkbara orsaker till patientens tillstånd ska övervägas noga. Enligt Duffy, Payne och 

Timmins (2011) finns fyra kriterier som kan vara till hjälp för att diagnostisera patienten som 

döende och enligt Keane, Taylor och Clark (2007) behöver två av dessa fyra kriterier 

uppfyllas: 

 

 Patienten är sängbunden 

 Patienten är medvetandesänkt 

 Kan endast dricka små klunkar vätska 

 Kan inte längre ta tabletter peroralt.  

Vården inriktas nu på att tillgodose välbefinnande hos patienten och behovet av 

livsförlängande behandlingar som intravenös näring och vätska samt läkemedel evalueras. I 

initialbedömningen informeras patient och närstående om patientens tillstånd och fortsatt 

vård. Läkaren ordinerar läkemedel som kan ges vid behov när symtom som illamående, 

smärta, oro, rosslig andning och dyspné uppstår (Duffy, Payne & Timmins, 2011). 

Sjuksköterskan gör också en bedömning om särskilda existentiella, religiösa och kulturella 

behov föreligger hos patienten (Keane, Taylor och Clark, 2007). I fas två görs kontinuerliga 

bedömningar för att upptäcka, förebygga och behandla uppkomna symtom, ge adekvat 

behandling och omvårdnad samt ge stöd till närstående (Lindqvist & Rasmussen, 2009). Mål 

som är kopplade till patientens välbefinnande i fas två dokumenteras regelbundet och 

vårdpersonalen fyller i om målen har uppnåtts eller inte. Målen rör olika symtom som att 

patienten är fri från smärta, oro och andra symtom och inte lider av urinretention. 

Sjuksköterskan bedömer om läkemedelstillförseln är tillfredställande, om hudkostymen är 

intakt, att munvård utförts samt att den personliga hygienen är tillgodosedd. Sjuksköterskan 
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gör också en utvärdering av patientens och närståendes psykiska välbefinnande (Becker, 

2013). Om ett mål inte har uppnåtts, exempelvis om patienten uppvisar symtom på smärta, 

markeras detta som en avvikelse och behöver åtgärdas. Därefter görs en utvärdering om 

åtgärden haft effekt (Keane, Taylor och Clark, 2007). Fas tre handlar om den vård som ges 

efter dödsfallet och innefattar information till närstående om vad som kommer att ske efter 

dödsfallet (Becker, 2013). 

 

Sjuksköterskans roll inom palliativ vård 

Etik är en viktig del inom omvårdnad och bör ligga till grund för hur sjuksköterskan planerar 

och genomför omvårdnaden. Vårdetiken kan sammanfattas i fyra huvudprinciper; autonomi, 

rättvisa, inte skada och göra gott (Lyckander, 2009). 

 Autonomi 

Autonomi kan översättas med självständighet och i vården innebär det att människan 

har rätt att bli behandlad med respekt för sin individ både kroppsligt och själsligt. Vård 

och behandling ska utföras på ett sätt som inte är kränkande och ska utföras i samråd 

med patienten. Patienten ska ges tydlig information som rör vård och behandling. 

 Rättvisa 

Varje patient ska få vård efter de behov och förutsättningar de har och målet är en god 

hälsa på lika villkor för alla. 

 Inte skada 

Många behandlingar och undersökningar kan skada patienten både fysiskt och 

psykiskt och det är därför viktigt att överväga vilka undersökningar och behandlingar 

som är till nytta för patienten och avsluta det som inte är till gagn för patienten. Det är 

viktigt att ge information så att patienten förstår varför vissa åtgärder tas och patienten 

ska göras delaktig i planeringen av vården. 

 Göra gott 

Att göra gott är nära principen att inte skada och är särskilt viktig vid obotliga 

sjukdomar då målet är att lindra patientens lidande utifrån en helhetssyn. Den 

lindrande vården ska ges utifrån patientens behov för att uppnå bästa möjliga 

välbefinnande (Lyckander, 2009). 

Sjuksköterskans förhållande till den svårt sjuka patienten och deras närstående ska 

genomsyras av empati, respekt och ett professionellt förhållningssätt. Det krävs en förmåga 
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att sätta sig in i patientens och närståendes situation. Det är viktigt att lyssna till deras 

önskemål och åsikter och ta dem på allvar. De gånger patienten inte kan tala om hur de vill ha 

det så är det viktigt att sjuksköterskan med hjälp av närstående försöker ta reda på om 

patienten uttryckt några önskemål för att så långt som möjligt kunna uppfylla deras önskan 

(Widell, 2003). Det är viktigt att komma ihåg att runt en sjuk människa finns närstående som 

också påverkas av sjukdomen och att den palliativa vården är till även för dem. Genom att 

stödja och hjälpa familjen så hjälper sjuksköterskan även den sjuke (Gerger & Fridegren 

(2009). I mötet med människor som vårdas i livets slut är samtalet det viktigaste verktyget 

menar Widell (2003) som även påpekar att en god relation och kommunikation med patient, 

närstående och inom vårdteamet är en viktig del i den palliativa vården. Samtalen kan ha flera 

olika syften. För patienten kan samtalet vara ett sätt att få prata om oroande tankar och 

problem. För sjuksköterskan kan samtalet vara ett sätt att få en förståelse för patients 

situation, ge tröst och stöd eller för att ge information som kan röra vård och behandling. 

Enligt Pavlish och Ceronsky (2009) är sjuksköterskans roll inom palliativ vård att ge fysiskt, 

emotionellt och andligt stöd till patient och deras närstående. Det är viktigt att sjuksköterskan 

tar sig tid och lär känna patienten för att en relation byggd på respekt, omsorg och förtroende 

ska kunna upprättas. Att sjuksköterskan ser till att det finns en öppen kommunikation där 

sjuksköterskan vågar vara ärlig mot patienten och deras närstående är en annan viktig aspekt 

för en fungerande relation. Friedrichsen (2005) menar att det viktigaste stödet kan vara att 

bara vara närvarande och finnas till hands. Det behöver inte vara nödvändigt att prata eller att 

genomföra någon aktiv handling, utan kan bestå av att bara vara närvarande. Närvaron 

innebär en tyst gemenskap där sjuksköterskan och patienten bara kan vara och många 

patienter känner tacksamhet över att sjuksköterskan tog sig tid och bara satt där hos dem. 

 

Sjuksköterskan kan genom sina goda kunskaper informera patient och närstående om olika 

behandlings alternativ samt fördelar och risker med dessa. Med goda kunskaper kan 

sjuksköterskan erbjuda olika behandlings alternativ för symtomlindring och ett ökat 

välbefinnande. Det är viktigt att patient och närstående blir införstådda med att trots att 

behandling som är avsedd för att bota avslutas, så finns det alltid någonting som kan göras för 

patienten för att lindra symtom och förbättra patientens livskvalitet (Pavlish & Ceronsky, 

2009).  
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Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård beskrivs som en vård som tar hänsyn till människan som en helhet där 

psykiska, existentiella, andliga och sociala behov är lika viktiga som de fysiska. I en 

personcentrerad vård bekräftas och respekteras personens upplevelse av sin ohälsa och 

sjukdom och arbetet med att främja hälsa ska utgå ifrån personens upplevelse och bilden av 

vad hälsa innebär för dem. När vi drabbas av sjukdom och ohälsa kan det uppfattas som ett 

hot mot självet eftersom den sjuka kroppen kan göra att vi blir begränsade och inte kan göra 

det vi vill, eller vara den person som vi vill vara. Sjukdom och ohälsa kan också göra att vi 

blir beroende av andra. Det är viktigt att sjuksköterskan arbetar personcentrerat genom att 

understödja patientens känsla av att få vara sig själv och inte arbeta sjukdomscentrerat 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Personcentrerad vård innebär att göra patienten 

delaktig i planering och genomförande av vården och respektera patientens egna val, 

autonomi och medbestämmande (Hörnsten, 2013). I en personcentrerad vård ges patienten 

möjlighet att göra evidensbaserade val relaterat till sin hälsa och tillåter och respekterar de val 

patienten önskar utan att moralisera kring dessa val (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

För sjuksköterskan innebär personcentrerat arbete att sätta patienten före sjukdomen och att 

vara medveten om att de behov patienten uttrycker är lika viktiga som de behov 

sjukvårdpersonal identifierar. Det krävs att sjuksköterskan lär känna patienten och tar reda på 

vem den är som person och vad som är betydelsefullt och viktigt för dem. Sjuksköterskan bör 

stödja patienten i att behålla den roll patienten vill behålla, trots ohälsa och sjukdom och inte 

bidra till att skapa en patientroll som inte överensstämmer med patientens identitet. För att 

arbeta personcentrerat krävs både organisatoriska förutsättningar och sjuksköterskans 

personliga prioriteringar för att kunna ge patienten och närstående möjlighet att vara delaktiga 

och få fatta beslut i frågor som rör vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Problemformulering 
 

De allra flesta äldre världen över dör på akutvårdsavdelningar på sjukhus där vårdpersonalen 

inte har den kompetens som krävs för att vårda patienter i livets slutskede. Liknande 

problematik ses inom äldreomsorgen där studier visat svårigheter med att diagnostisera 

döendet och där den palliativa vården uteblivit. Studier påvisar att det finns kunskapsbrister 

inom palliativ vård som kan leda till att patienten inte får den symtomlindring och det 

psykiska och existentiella stödet de behöver. Författarna till föreliggande litteraturstudie 

funderar om en standardiserad vårdplan kan vara ett stöd för sjuksköterskan i omvårdnaden 
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och ett bra verktyg för att kunna kvalitetsgranska den palliativa vården. Med anledning av 

detta finns en vilja att ta reda på sjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter i livets 

slutskede enligt standard vårdplanen LCP. 

Syfte 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att redogöra för sjuksköterskors erfarenhet av att vårda 

patienter i livets slutskede enligt LCP. 

Frågeställning 
 

Vad har sjuksköterskor för erfarenhet av att vårda patienter i livets slutskede enligt LCP? 

Definition av centrala begrepp 
 

 Patient – Person som erhåller eller är registrerad för hälso- och sjukvård 

(Socialstyrelsen, 2007). 

 Närstående – Person som en individ anser sig ha en relation till (Socialstyrelsen, 

2004). 

 Vårdplan – vård och omsorgsplan som på förhand fastställts utifrån systematiskt 

framtaget kunskapsunderlag och som beskriver rekommenderade hälso- och 

sjukvårdsåtgärder för specifika hälsoproblem (Socialstyrelsen, 2011). 

 
METOD 
 

Design 
 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt. En litteraturöversikt handlar om att 

sammanställa kunskapsläget inom ett område som rör omvårdnad eller ett område inom 

sjuksköterskans kompetensområde. En litteraturöversikt kan ha flera olika syften, t.ex. för att 

få en uppfattning om forskningsläget som grund för en kommande studie, ett examensarbete 

eller för att ge kunskap om ett valt problem (Friberg, 2012) 

 
Urval av litteratur 
 

Författarna har använt databaserna CINAHL, PubMed och World of Science. Databaserna 

som berörde omvårdnad fanns tillgängliga på Högskolan Dalarnas hemsida. Huvud sökorden 

som användes var ”palliative care”, ”nurse*”, ”experience”, ”LCP”, ”Liverpool Care 

Pathway” i olika kombinationer och skrivna i fritext. I sökningen användes boolesk operatorn 
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”AND”. Dessa sökord valdes ut och ansågs relevanta till litteraturstudiens syfte. Senare 

inkluderades även sökorden ”end-of-life” och ”care pathway” då dessa förekom som 

nyckelord i flera artiklar i databassökningen. Med de sökorden gavs ett resultat som 

innefattade studier som rörde standardvårdplanen LCP men också andra vårdplaner som 

används inom palliativ vård. Manuell sökning gjordes utifrån valda artiklars referenser. De 

gav dock inget resultat varför de inte redovisas. Sökstrategin redovisas i Tabell 1. I 

introduktionen ingick 20 vetenskapliga artiklar.  

 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier var sjuksköterskor med erfarenhet av att arbeta utifrån LCP. Litteraturen 

skulle också vara vetenskapliga artiklar och vara publicerade mellan år 2003-2013 samt vara 

på svenska eller engelska. Studier från hela världen inkluderades. För att en vetenskaplig 

artikel skulle inkluderas krävdes att den erhöll medel eller hög poäng vid granskningen samt 

var godkänd av en etisk forskningskommitté.  

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterier var sjuksköterskor som saknade erfarenhet av LCP. Litteraturöversikter 

samt litteratur som inte var vetenskapliga artiklar och som var publicerade före år 2003 

exkluderades. Artiklar skrivna på annat språk än svenska och engelska samt de artiklar som 

erhöll låg poäng efter granskning valdes bort. De vetenskapliga artiklar där det inte framgick 

om studien godkänts av en forskningsetisk kommitté exkluderades också. 

Tabell 1. Urvalsprocessen för artiklar via databaser. 

 

Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal utvalda 

artiklar till 

resultat, n= 

10 

CINAHL Liverpool 

Care Pathway 

122 122 28 2 

CINAHL LCP 106 106 5 1 

CINAHL Nurse* AND 

palliative care 

AND care 

pathway 

47 47 3 0 

CINAHL Nurse* AND 

end-of-life 

AND care 

pathway 

32 32 2 0 
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CINAHL Nurse* AND 

Liverpool care 

pathway 

30 30 8 3 

CINAHL Nurse* AND 

experience 

AND LCP 

2 2 0 1 

PubMed Palliative care 

AND 

Liverpool care 

pathway 

78 78 9 1 

PubMed Nurse* AND 

Liverpool care 

pathway 

35 35 7 2 

Web of 

Science 

Liverpool care 

pathway 

94 94 0 0 

Web of 

Science 

Nurse* AND 

Liverpool care 

pathway 

10 10 0 0 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 
 

Våra valda kvalitativa artiklar granskades och poängsattes enligt en granskningsmall som är 

en modifierad version av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och 

Wengström (2008). (Bilaga 1 & 2). Granskningsmallen för kvalitativa studier består av totalt 

25 frågor och mallen för kvantitativa studier består av 29 frågor. De frågor som besvarades 

med ett ja, gav en poäng. De frågor som besvarades med ett nej gav noll poäng. I den 

kvalitativa granskningsmallen ansågs studier som gav 0-17 poäng ha en låg kvalitet, 18-20 

poäng medelhög kvalitet och 21-25 poäng hög kvalitet. I den kvantitativa granskningsmallen 

ansågs studier som gav 0-20 poäng ha en låg kvalitet, 21-23 poäng ha medelhög kvalitet och 

24-29 poäng hög kvalitet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Då våra valda artiklar var av 

kvalitativ ansats användes enbart granskningsmallen för kvalitativa studier. 

Tillvägagångssätt 
 

Litteraturen söktes gemensamt i databaserna utifrån valda sökord. Artiklarna valdes ut i tre 

steg. Första steget var att värdera artikeln utifrån titel för att se om den motsvarade syfte och 

frågeställning. I steg två lästes de abstrakt som utifrån titeln verkade motsvara syfte och 

frågeställning. Verkade abstrakten relevanta valdes artiklarna ut för att läsas i sin helhet. I 

tredje och sista steget lästes de utvalda artiklarna enskilt. Vidare gjordes gemensamt en 
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bedömning om de valda artiklarna var relevanta för att ingå i resultatet. Tio artiklar valdes ut 

för att ingå i resultatet, samtliga var av kvalitativ design. De artiklar som låg till grund för 

resultatet redovisas i Tabell 2.  

Analys 
 

Första steget i analysen var att enskilt läsa igenom de valda artiklarna flera gånger för att få en 

förståelse för innehållet. En diskussion fördes sedan uppsatsförfattarna sinsemellan för att 

vara säkra på att allt väsentligt uppfattats. Andra steget var att identifiera likheter och/eller 

skillnader i studiernas tillvägagångssätt, analysmetod, syfte och resultat. Det tredje steget var 

att sortera materialet utifrån sina likheter och skillnader in i olika kategorier som sedan skulle 

ligga till grund för presentation av resultatet (Friberg, 2012).  

 
Forskningsetiska aspekter 
 

De studier som inkluderades i litteraturstudien hade fått tillstånd från en etisk kommitté. 

Uppsatsförfattarna tog hänsyn till de tre etiska principerna respekt för personer, göra gott samt 

rättviseprincipen under hela examensarbetet. Sammanfattningsvis innebar det att 

uppsatsförfattarna gjorde bedömningen att deltagarna i studien medverkade frivilligt och 

erhållit tillräckligt med information för att kunna fatta beslut om deltagande. Deltagarnas 

välbefinnande skulle tillgodoses och forskarna hade en skyldighet minimera risken för att 

skada deltagarna. Samtliga deltagare skulle behandlas likvärdigt och sårbara personer inte 

utnyttjas (Kjellström, 2012). Uppsatsförfattarna var också noga med att förhålla sig objektivt 

och återge resultatet sanningsenligt. 

 
RESULTAT  
 
 

Artiklarna som ligger till grund för resultatet presenteras i Tabell 2. Resultatet är baserat på 

tio artiklar, alla med kvalitativ ansats. De kategorier som formulerades utifrån analysen är 

ökat självförtroende och förbättrad kunskap som ett resultat av tydligare riktlinjer, stöd och 

vägledning, dokumentationen i LCP, kommunikationen med stöd av LCP, förbättrad 

symtomkontroll samt barriärer i användandet av LCP.  
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Sjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter inom palliativ vård enligt LCP 

Ökat självförtroende och förbättrad kunskap som ett resultat av tydligare riktlinjer 

Sjuksköterskorna var av den uppfattningen att LCP skapade en bra struktur i arbetet och gav 

dem ökat självförtroende då de hade riktlinjer att följa (Jack, Gambles, Murphy & Ellershaw, 

2003; O’Hara, 2011; Paterson, Duncan & Conway, 2009;). Även i Clark, Marshall, Sheward 

och Allan, (2012); Thurston och Waterworth (2012); Walker och Read (2011) visade 

resultaten att sjuksköterskorna ansåg att LCP gav dem tydliga riktlinjer att följa, samt 

underlättade beslutfattandet att patienten var döende. Thurston och Waterworth (2012); Clark 

et al., (2012) påvisade att LCP bidragit till att sjuksköterskorna fått en förbättrad kunskap om 

palliativ vård.  

Stöd och vägledning 

Sjuksköterskor som inte hade så lång erfarenhet inom vårdyrket poängterade hur viktigt det 

var att känna att de gjorde rätt och att LCP då var ett bra stöd för dem att ge en god 

omvårdnad till personer som vårdades palliativt (O´Hara, 2011). Liknande resultat kom även 

Thurston och Waterworth (2012) fram till i deras kvalitativa studie där de nyutexaminerade 

sjuksköterskor beskrev att de upplevde att LCP gett dem vägledning och förbättrad kunskap i 

vården av döende.  

Walker och Read (2011) påvisade att sjusköterskorna som ingick i deras studie upplevde att 

LCP underlättade en mer humanistisk synsätt med fokus på patienten och närstående. De 

uppgav även att LCP kunde vara till stöd i beslutet att avsluta onödiga åtgärder och istället 

fokusera på att ge en god vård i livets slut. Det påvisades också i studien av Jack et al., 

(2003); Freemantle och Seymour (2012). 

Gambles et al. (2006) kom i deras studie fram till att sjuksköterskor som arbetade inom 

specialiserad palliativ vård inte ansåg att LCP bidrog till att vården utformades annorlunda 

efter LCP införandet. De uppgav att LCP enbart speglade den vård som enligt rutin ges på ett 

hospice. De betonade att vården på ett hospice redan höll en hög kvalitet och kvaliteten på 

vården skulle vara hög oavsett om de följde en vårdplan eller inte. En sjuksköterska beskrev 

vården såhär;  

 ”It wouldn´t change my practice… I will nurse the patients… holistically and spiritually no 

matter whether there was a pathway or there wasn´t a pathway. It is how I break that down 
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and put it onto paper, but it is sort of letting everyone else know how I´ve looked after that 

patient isn´t it” (Gambles et al., 2006, s. 416).  

 

Trots att LCP inte förändrade omvårdnaden av patienterna, så ansåg sjuksköterskorna i 

Gambles et al., (2006) studie att LCP kunde vara ett stöd för att arbeta mer metodiskt och 

förebyggande för att snabbare upptäcka symtom och besvär hos patienten. Vidare 

identifierades LCP som ett bra instrument för att kvalitetsgranska vården och möjliggöra 

forskning. 

 

Dokumentationen i LCP 

Flera studier visade att sjuksköterskorna ansåg att LCP dokumentet omfattade alla viktiga 

aspekter i vården av döende. De var också positiva till att all personal dokumenterade i 

samma journal, vilket gjorde det tydligt att se vilka åtgärder som vidtagits (Gambles et al., 

2006; Walker & Read, 2010). Gambles et al., (2006)  kom även fram till att sjuksköterskorna 

upplevde att LCP var utformad så att det förenklade dokumentationen. De var också positiva 

till att dokumentationen med LCP tog mindre tid och att de fick mer tid till vården av 

patienten och deras närstående. Sjuksköterskorna som deltog i Jack et al., (2003) studie 

värdesatte att LCP dokumentet fungerade som en checklista för att säkerställa att all 

nödvändig information gavs till de närstående efter dödsfallet. Av de sjuksköterskor (n=15) 

som deltog i en studie visade det sig att det fanns sjuksköterskor som var missnöjda med att 

LCP dokumentet bestod av för många rutor att kryssa i och de upplevde att de hade ett behov 

av att även få dokumentera i fri text vilket inte ges stort utrymme i LCP dokumentet 

(Thurston & Waterworth, 2012).  

Kommunikation med stöd av LCP 

Flera studier kom fram till att sjuksköterskor ansåg att LCP gett dem ökat självförtroende som 

underlättade kommunikationen med närstående (Clark et al., 2012; Jack et al., 2003; O´Hara, 

2011; Paterson et al., 2009; Thurston & Waterworth, 2012). Sjuksköterskorna uppgav att LCP 

hjälpt dem att prioritera de närstående mer och gjort det lättare att öppet och ärligt diskutera 

frågor som rör döden (Jack, et al., 2003). I motsats till detta så fann O´Hara (2011) att 

nyutexaminerade sjuksköterskor dock var av annan uppfattning. De uttryckte att de inte hade 

tillräckligt med erfarenhet för att initiera öppnandet av LCP och prata med närstående om 
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döden. En sjuksköterska sa såhär ”I wouldn´t wanna tell the family. I wouldn´t mind sharing, 

being with a doctor” (O´Hara, 2011, s. 241).  

Sjuksköterskorna upplevde att LCP bidrog till att de närstående blev mer delaktiga i vården av 

patienten. Att tillsammans med närstående gå igenom LCP dokumentet bidrog till en ökad 

trygghet hos närstående om att patienten blev omhändertagen på bästa sätt (Clark et al., 2012; 

Gambles et al., 2006; O´Hara, 2011). I en kvalitativ studie av Jack et al., (2003) uttryckte en 

av informanterna sig om LCP som: 

”More constructive, it is guidance, knowledge and it´s an education for the relatives as well, 

it´s a shared way of saying for the relatives this is what we expect and what we are going to 

achieve for your relative” (Jack et al., 2003, s. 379). 

Di Leo, Beccaro, Finelli, Borreani och Constantini (2011) kom i sitt resultat fram till att 

sjuksköterskorna ansåg att det var svårt att tala om döden oavsett om de använde sig av LCP 

eller inte. Trots detta ansåg de ändå att LCP hade förbättrat deras kommunikationsförmåga 

något både med närstående och inom vårdteamet. Walker och Read (2010) kom däremot fram 

till att åsikterna i frågan om LCP förbättrat kommunikationen gick isär bland 

sjuksköterskorna. Några var av uppfattningen att LCP bidragit till att kommunikationen 

förbättrats både inom vårdteamet och med närstående, medans andra ansåg att de hade bra 

kommunikation med närstående innan och att LCP därför inte gjort någon skillnad. Även 

Clark et al. (2006); O´Hara, (2011); Paterson et al., (2009) påvisade att LCP förbättrat 

kommunikationen inom vårdteamet. Thurston och Waterworth (2012) redogjorde för att 

samtliga sjuksköterskor upplevde att LCP förbättrat deras kommunikationsförmåga både inom 

teamet och med patient och närstående. Sjusköterskorna uppgav att de före införandet av LCP 

saknade självförtroendet att ta upp diskussionen om att patienten var döende med kollegor, 

patient och närstående. Då patienten var döende och att den rutinmässiga vården och 

undersökningar fortsatte som vanligt trots att patienten uppenbart var döende, gav LCP dem 

en evidensbaserad ram som underlättade diskussion och gav tydliga riktlinjer för den fortsatta 

vården (Thurston & Waterworth, 2012). 

Förbättrad symtomkontroll 

Enligt Freemantle och Seymour (2012); Jack et al., (2003); Walker och Read (2010) ansåg 

sjuksköterskorna att läkemedelsriktlinjerna i LCP hade förbättrat symtomkontrollen. De var 

av uppfattningen att de blivit mer uppmärksammade på och fått en ökad kunskap om 
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patientens behov av läkemedel för att lindra vanliga symtom som kan uppstå vid livets slut. 

Detta resultat framkom även i Thurston och Waterworth (2012) studie där de kom fram till att 

LCP förbättrat sjuksköterskornas kunskap och självförtroende för att hantera olika symtom, 

men att de upplevde en osäkerhet och rädsla för att använda opioider. 

Jack et al. (2003) redogjorde för att sjuksköterskorna före införandet av LCP saknade 

riktlinjer för hur de skulle hantera vanligt förekommande symtom och att patienters symtom 

ofta var underbehandlade. En orsak var att vissa symtom ansågs som oundvikliga när en 

patient stod inför döden och därför gjordes inga större insatser för att behandla symtomen. 

Även i Thurston och Waterworth (2012) studie påpekade sjuksköterskorna att vården av de 

döende inte hållit en god kvalitet före införandet av LCP och att det berodde på bristande 

kunskap. Freemantle och Seymour (2012) påvisade att den vård patienten fick före införandet 

av LCP var helt beroende av vem som vårdade patienten och att LCP bidragit till att vården 

blivit mer evidensbaserad och målen med vården blivit tydligare. De sjuksköterskorna som 

ingick i studien av Clark et al. (2012) var överens om att LCP bidragit till att patienterna fått 

en bättre kvalitet på vården och en värdigare död.  Enligt sjuksköterskorna berodde det på att 

målen med vården blivit tydligare, att symtom skattningen gjorts mer frekvent samt att 

sjuksköterskorna fått en ökad kunskap om symtomlindring. Tvärtom påvisade Di Leo et al. 

(2011) att trots införandet av LCP var sjuksköterskorna överens om att patienters symtom 

fortfarande inte var optimalt behandlade och att symtomlindringen kunde förbättras genom en 

tidigare upptäckt och kartläggning av symtom. 

Sjuksköterskorna i ett flertal studier ansåg att LCP bidragit till att omvårdnadsåtgärder som 

inte längre gynnade patienten avslutades, som exempelvis lägesändringar och intravenös 

vätskebehandling. Sjuksköterskorna var av uppfattningen att det bidrog till ett ökat 

välbefinnande och en värdigare död (Freemantle & Seymour, 2012; Jack et al., 2003).  

En sjuksköterska beskrev att de tidigare haft dåligt samvete om de inte följt ett vändschema 

för att förebygga trycksår, samt haft uppfattningen att det vore tortyr att låta en patient dö utan 

att få vätska; 

”you used to feel guilty if it wasn´t done, you felt as though your colleague were looking and 

saying ”she hasn´t done this and she hasn´t done that”. You knew why you weren´t doing it 

and very often the family would say to you ”oh leave her, she looks so comfortable” and 
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you´d be thinking “oh she should be turned, she´s on a turn chart and there´s going to be a 

space missed” (Jack et al., 2003, s. 378). 

Resultaten från studier påvisade att sjuksköterskorna var positiva till att läkarna ordinerade 

behovsläkemedel i initialbedömningen, vilket gav sjuksköterskorna möjlighet att behandla 

symtomen mer självständigt vart efter dem uppstod utan att vara tvungen att kontakta läkaren 

först (Clark et al., 2012; Di Leo et al.,(2011); Freemantle & Seymour, 2012; Walker & Read, 

2010). LCP dokumentet ansågs också vara till hjälp för alla personalkategorier för att ligga 

steget före och identifiera tänkbara besvär och problem som kan uppstå hos patienten. Detta 

ledde till förbättrad symtom kontroll (Gambles et al, 2006).  

Barriärer i användandet av LCP 

I en studie ansåg sjuksköterskorna att de fått för lite utbildning om LCP vilket påverkade dess 

användning i den kliniska verksamheten. Sjuksköterskor ansåg att det borde vara 

obligatoriska träffar där personalen kunde sitta ner och diskutera frågor som rör vård i livets 

slut (O´Hara, 2011). I motsats till detta kunde Walker och Read (2010) i deras resultat påvisa 

att sjuksköterskorna ansåg att de var välbekanta med LCP och att det istället var läkarna som 

hade för dålig utbildning om LCP. Detta bekräftades också av Gambles et al., (2006) där 

läkare beskrev att ingen utbildning gavs om LCP och läkaren förstod därför inte syftet med 

dokumentet. 

Sjuksköterskor inom intensivvården efterfrågade mer utbildning för att vaka över döende 

patienter, då de upplevde att det var svårt att vänja sig vid att patienterna inte längre 

övervakades med teknisk utrustning. De ansåg att alla borde bekanta sig mer med LCP och att 

okunskap kunde vara en bidragande orsak till varför LCP inte användes i tillräcklig 

utsträckning på avdelningen (Walker & Read, 2010). 

Sjuksköterskorna beskrev också svårigheter med att vårda patienter i livets slut på en 

akutvårdsavdelning. De upplevde att de saknade resurser för att ge en god vård på grund av 

personalbrist och brist på tid. I första hand prioriterades de akut sjuka och sjuksköterskorna 

upplevde då att de inte gav de döende patienterna den vård de behövde och i och med det så 

fungerade inte LCP (O´Hara, 2011). Även Freemantle och Seymour (2012) påpekade att 

patienter som vårdades enligt LCP gavs låg prioritet om avdelningen hade många sjuka 

patienter med pågående behandlingar samtidigt. 
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Dee och Endacott (2010)  redogjorde för vikten av att fatta beslut om att patienten var döende 

av det multidisciplinära teamet. De sjuksköterskor som ingick i studien upplevde att deras 

åsikter inte blev lyssnade till och det kunde vara ett hinder för införandet av LCP. Resultatet i 

studien visade även att det fanns svårigheter med kriterierna som skulle uppfyllas för att en 

patient skulle sättas in på LCP. De uttryckte att de varit av uppfattningen att patienten varit 

döende, men uppfyllde inte alla kriterier och LCP blev därför inte insatt. Det framkom även 

att sjuksköterskorna var av den uppfattningen att många patienter blivit insatta på LCP 

antingen alldeles för tidigt eller för sent och menade att det kunde bero på svårigheter med att 

tolka kriterierna. Kriterierna i sig kunde vara ett hinder i införandet av LCP då de inte alltid 

stämde överens med patientens tillstånd. 

I en annan studie av O´Hara (2011) poängterade sjuksköterskorna att läkarna kunde ha svårt 

för att acceptera att patienten var döende och att de såg döendet som ett misslyckande. Detta 

kunde vara ett problem när sjuksköterskorna tog upp till diskussion att starta LCP för en 

patient som var döende.  Thurston & Waterworth (2012) visade på en liknande problematik i 

deras studie där konflikter kunde uppstå mellan sjuksköterskor och läkare när sjuksköterskan 

föreslog att en patient skulle sättas över på LCP. Sjuksköterskorna upplevde att läkarna hade 

ett visst motstånd mot och hade svårt att acceptera LCP. Detta bekräftades också av 

Freemantle och Seymour (2012) där en sjuksköterska sa såhär:  

”A doctor on call came and made that decision [to implement the LCP]. The consultant came 

and tried to reverse it. He took the LCP paperwork out of the notes and said:”Get rid of it”. 

She died later that day (Freemantle & Seymour, 2012, s. 6). 
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Tabell 2. Presentation av valda artiklar som ingår i resultatet 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitets 

grad 

Clark, J., 
Marshall, B., 

Sheward, K., 

Allan, S. 

(2012) 

New Zealand 

 

Staff 
perceptions of 

the impact of 

the Liverpool 
Care Pathway 

in aged 

residential 
care in New 

Zealand. 

Att undersöka 
vårdpersonalens 

uppfattning om hur 

Liverpool Care 
Pathway påverkar 

vården av den 

döende patienten på 
tre äldreboenden i 

Nya Zeeland.  

Mixad metod med 
enkät 

undersökning och 

som inkluderade 
fokus grupper och 

individuella 

intervjuer. 

n= 15 
5 sjuksköterskor 

och 9 

vårdbiträden 

[sic] ingick i 

fokusgruppen  

26 deltagare 

besvarade 
enkäten. 

Bortfall (n=168) 

Studien visade att LCP 
var ett effektivt 

verktyg för att stödja, 

ge riktlinjer och 
förbättra vården för de 

döende. De kom också 

fram till att det fanns 
vissa hinder i 

arbetsmiljön för att ge 

en god vård. 

 

19/25 

poäng 

Medel 

Dee, J.F & 

Endacott, R. 

(2011) 

Storbritannien 

 

Doing the 
right thing at 

the right time. 

Att identifiera 
faktorer som kan 

vara ett hinder i 

införandet av 
Liverpool Care 

Pathway 

Kvalitativ ansats. 
 

Semistrukturerade 

intervjuer 

n= 10 
5 sjuksköterskor 

och 5 läkare 

Studien visade att 
deltagarna upplevde en 

oro vad gäller att 

diagnostisera döendet i 
tid. Det framgick 

också att deltagarna 

upplevde svårigheter 
att tala med närstående 

om döden och att det 

fanns behov av 
utbildning om 

kommunikation. 

 

20/25 

poäng 

Medel 

Di Leo, S., 

Beccaro, M., 

Finelli, S., 
Borreani, C., 

Constantini, M. 

(2011) 

Italien 

 

Expectations 

about and 

impact of the 
Liverpool 

Care Pathway 

for the dying 
patient in an 

Italian 

hospital. 

Att undersöka 

vårdpersonalens 

förväntningar på och 
inverkan av 

Liverpool Care 

Pathway för döende 
patienter på ett 

sjukhus i Italien. 

Kvalitativ ansats. 

Intervjuer från 

fokusgrupper före 
och efter 

implementeringen 

av LCP. 

n= 15 

9 sjuksköterskor 

och 6 läkare 

Studien visar att 

vårdpersonal upplever 

att de fått en ökad 
kunskap om 

symtomhantering, 

bättre kommunikation 
med närstående och 

 inom vårdteamet. 

 

19/25 

poäng 

Medel 

Freemantle, A. 

& Seymour, S. 

(2012) 

Storbritannien 

 

Why is the 

Liverpool 

Care Pathway 
used for some 

dying cancer 

patients and 
not others? 

Healthcare 

professionals´
perspectives. 

Att få en förståelse 

för varför vissa 

cancer patienter på 
onkologiska 

avdelningar vårdas 

enligt LCP och 
andra inte. 

Kvalitativ ansats. 

Individuella 

intervjuer 

n= 11 

7 sjuksköterskor 

och 4 läkare 

 

Deltagarna upplevde 

att de med hjälp av 

LCP kunde ge 
patienten en värdigare 

död. De var också 

nöjda med 
läkemedelsriktlinjerna 

i LCP samt upplevde 

att kommunikationen 
med närstående och 

inom vårdteamet 

förbättrats.  

 

 

 

19/25 

poäng 

Medel 
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Gambles, M., 
Stirzaker, S., A 

Jack, B., E 

Ellershaw, J. 

(2003) 

England 

 

The 
Liverpool 

Care Pathway 

in hospices: 
an 

exploratory 

study of 
doctor and 

nurse 

perceptions 

Att utforska hospice 
sjuksköterskor och 

läkares uppfattning 

om hur Liverpool 
Care Pathway 

påverkar vården. 

Kvalitativ ansats. 

Semi- 

strukturerade 

intervjuer 

n= 11 
8 sjuksköterskor 

och 3 läkare 

Bortfall (n=4) 

Några deltagare var till 
en början skeptiska till 

LCP och menade att 

LCP enbart speglade 
den vård som ges på 

ett hospice.  

Deltagarna var ändå 
överens om att LCP 

var ett bra underlag för 

kvalitetssäkring och 
forskning, samt 

förbättrade 

dokumentationen och 
gav kontinuitet i 

vården. 

 

 

 

21/25 

poäng 

Hög 

Jack, B.A, 
Gambles, M., 

Murphy, D., 

Ellershaw, J.E. 

(2003) 

Storbritannien  

Nurses´ 
perceptions of 

the Liverpool 

Care Pathway 
for the dying 

patient in the 

acute hospital 
setting. 

Att undersöka 
sjuksköterskors 

upplevelser av hur 

Liverpool Care 
Pathway påverkar 

vården av den 

döende. 

Kvalitativ ansats. 

Diskussioner i 

fokusgrupper. 

n= 15 

Sjuksköterskor 

Sjuksköterskorna 
upplevde att LCP 

förbättrade 

symtomkontrollen, att 
kommunikationen med 

närstående blev bättre, 

samt att LCP bidrog 
till att 

sjuksköterskornas 

självförtroende och 
kunskap förbättrades. 

20/25 

poäng 

Medel 

O´Hara, T. 

(2011) 

Storbritannien 

Nurses’ views 
on using the 

Liverpool 

Care Pathway 
in an acute 

hospital 

setting. 

Att utforska 
sjuksköterskors 

upplevelser av 

LCP:s inverkan på 
patient vården och 

deras 

självförtroende 
beträffande att vårda 

patienter i livets slut. 

Kvalitativ ansats. 

Diskussion i 

fokusgrupper. 

n= 12 

6 allmän 

sjuksköterskor 

och 6 specialist 
sjuksköterskor 

inom palliativ 

vård. 

Sjuksköterskorna 
upplevde att LCP 

bidrog till att 

kommunikationen 
förbättrades med de 

närstående, att onödig 

omvårdnads och 
medicinska åtgärder 

avslutades, gav tydliga 

riktlinjer för vården 
samt förbättrade 

sjuksköterskornas 

självförtroende. 

19/25 

poäng 

Medel 

Paterson B, C., 

Duncan, R., 

Conway, R. 

Paterson M, F., 
Napier, P., 

Raitt M 

(2009) 

Storbritannien 

 

 

 

Introduction 

of the 

Liverpool 

Care Pathway 
for end of life 

care to 

emergency 
medicine. 

Att förbättra vården 

för patienter som är i 

döendefasen, eller 

för de patienter som 
lider av obotlig 

sjukdom. 

Kvalitativ ansats. n= 17 

Sjuksköterskor 

Sjuksköterskorna 

upplevde att LCP gav 

en ökad kontinuitet i 

vården av patienten, 
förbättrad 

kommunikation, ett 

ökat självförtroende 
och förbättrad 

dokumentation. 

Sjuksköterskorna var 
väldigt nöjda med 

LCP och hoppades att 

LCP kunde 
vidareutvecklas inom 

organisationen. 

18/25 

poäng 

Medel 
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Thurston, J. & 
Waterworth, S. 

(2012) 

New Zealand 

 

´Making 
sense´: 

nurses’ 

experiences 
of changing 

practice in 

caring for 
dying patients 

in New 

Zealand 

Att undersöka 
sjuksköterskors 

erfarenheter av den 

förändring i 
verksamheten som 

Liverpool Care 

Pathway innebar. 

Kvalitativ ansats. 

Två fokusgrupper 

samt semi- 

strukturerade 
intervjuer med 5 

sjuksköterskor 

med chefsroll. 

n= 15 

10 allmän 

sjuksköterskor i 

fokusgrupperna. 

5 sjuksköterskor 

med chefsroll 

deltog i 
intervjuerna. 

Sjuksköterskorna 
ansåg att LCP hade en 

positiv inverkan på 

vården och gett dem 
en ökad kunskap vad 

gäller vården av 

döende. ”Making 
sense´” var ett 

återkommande tema 

som beskrev vilken 
inverkan LCP haft i 

verksamheten. 

Sjuksköterskorna 
upplevde att det kunde 

bli konflikter med 
läkarna då de kunde ha 

svårt att acceptera 

LCP. 

21/25 

poäng 

Hög 

Walker, R. & 

Read, S. 

(2010) 

Storbritannien 

 

The 

Liverpool 

Care Pathway 

in intensive 
care: an 

exploratory 

study of 
doctor and 

nurse 

perceptions 

Att utforska läkares 

och sjuksköterskors 

erfarenhet av att 

använda LCP inom 
intensivvården. 

Kvalitativ ansats. 

Deskriptiv 

fenomenologisk 

metod. 

n= 6 Sjuksköterskorna 

beskrev positiva 

erfarenheter av LCP, 

men det fanns behov 
av mer utbildning 

inom både palliativ 

vård och LCP. De 
flesta deltagarna 

upplevde en förbättrad 

symtomkontroll och 
kommunikation. De 

upplevde också att 

LCP gav bra riktlinjer 
för vårdens 

utformning.. 

20/25 

poäng 

Medel 

 

DISKUSSION 
 

Sammanfattning av huvudresultat 
 

Syftet med litteraturstudien var att redogöra för sjuksköterskors erfarenhet av att vårda 

patienter i livets slutskede i enlighet med LCP. Ett flertal studier visade att LCP bidrog till ett 

ökat självförtroende (Jack et al., 2003; O’Hara, 2011; Paterson et al., 2009;) och tydligare 

riktlinjer för den palliativa vården (Clark et al., 2012; Thurston & Waterworth, 2012; Walker 

& Read, 2011). Studierna påvisade också att sjuksköterskorna upplevde en förbättrad 

symtomkontroll och förbättrad vård efter införandet av LCP (Clark et al., (2012); Freemantle 

och Seymour (2012); Jack et al., (2003); Thurston och Waterworth (2012); Walker och Reid 

(2010). Sjuksköterskorna var positiva till dokumentationen i LCP (Gambles et al., 2006; Jack 

et al., 2003); Walker & Read, 2010). Det framgick också att LCP hade förbättrat och 

underlättat kommunikationen med närstående (Clark et al., 2012; Jack et al., 2003; O’Hara, 

2011; Paterson et al., 2009; Thurston & Waterworth, 2012). Vidare påvisade Jack et al., 2003; 

Gambles et al., 2006; Walker och Read, 2010: O´Hara, 2011; Freemantle och Seymour 2012 

att LCP erbjöd stöd och vägledning i vården. Dee och Endacott (2010) påvisade i sin studie att 

det fanns oklarheter vad beträffar diagnostiserande av en patient som döende.  
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Resultatdiskussion 
 

Ökat självförtroende, förbättrad kunskap och symtomkontroll 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie visade att sjuksköterskorna upplevde att LCP bidragit 

till ett ökat självförtroende och en bättre kunskapsbas. Detta som en följd av tydligare 

riktlinjer som förbättrat vårdkvaliteten för patienterna. Att LCP gjort en sådan stor skillnad i 

vårdkvaliteten och förbättrat symtomkontrollen är anmärkningsvärt menar uppsatsförfattarna 

då detta resultat ger en indikation på att det råder kunskapsbrist inom palliativ vård vad gäller 

vårdkvalitet och symtomkontroll. Att det finns en kunskapsbrist gällande detta framkommer 

inte endast i föreliggande studies resultat utan detta är även något som Socialstyrelsen (2013) 

har lyft. De tar i sin rapport upp att trots utbildning inom palliativ vård finns fortfarande 

brister som rör vård, etik och bemötande. Vår uppfattning är att LCP kan vara en bra 

vägledning inom palliativ vård, men att LCP inte kan ersätta sjuksköterskans kliniska 

kompetens. Om så vore fallet menar uppsatsförfattarna att personer i livets slut inte kan få en 

personcentrerad omvårdnad, då LCP är ett standardiserat instrument. Detta är i linje med vad 

Brown & Vaughan (2013) tar upp i deras studie där de trycker på att det är viktigt att endast 

se LCP som ett verktyg och stöd för att ge en god kvalitet på vården och att verktyget enbart i 

sig inte förbättrar vården för patienten. En förutsättning för att ge en god vård i livets 

slutskede är att vårdpersonal har grundläggande kunskaper inom palliativ vård (a.a.).  

Dokumentation 

I studierna av Gambles et al., (2006); Jack et al., 2003); Walker & Read, (2010) påvisades att 

sjuksköterskorna var positiva till dokumentationen i LCP. Tvärtom beskrev Thurston & 

Waterworth (2012) att de upplevde att LCP dokumentet innehöll för mycket kryss frågor och 

att de kände ett behov av att få dokumentera i fritext. Uppsatsförfattarna reflekterar över om 

viktig information om patienten kan gå förlorad när det saknas möjlighet att dokumentera 

omvårdnadsobservationer i fri text. Vidare finns en fundering om det finns risk att 

sjuksköterskan i stressade situationer medvetet eller omedvetet enbart kryssar i dokumentet, 

utan att faktiskt ha utfört några omvårdnadsåtgärder eller observationer. Då uppsatsförfattarna 

snart är färdiga med sin grundutbildning till sjuksköterska så kommer en undran om hur väl 

förberedda vi som nyfärdiga sjusköterskor är att använda oss av LCP. Ska LCP vara ett 

standardiserat instrument som används så borde även detta ingå i grundutbildningen. En fråga 

som uppkommit under skrivandet är om LCP verkligen erbjuder en individanpassad vård. Kan 

LCP verkligen vara förenligt med personcentrerad vård som ju innebär att sjuksköterskan ska 
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ta hänsyn till människan som en helhet där psykiska, existentiella, andliga och sociala behov 

är lika viktiga som de fysiska (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Personcentrering innebär 

även att se patienten som en unik individ och sjuksköterskan ska främja välbefinnande och 

fokusera på patientens upplevelser och se världen utifrån patientens perspektiv (Butterworth, 

2012). 

Vår uppfattning är att LCP kan erbjuda riktlinjer för planering och utförande av vården, men 

att det är viktigt att ständigt reflektera över och försäkra sig om att patienten ses som en unik 

individ med individuella behov, så att inte LCP enbart blir till en checklista som används utan 

att ta hänsyn till varje unik patient. Detta styrks av Partington (2006) som menar att det finns 

en risk med att använda ett standardiserat tillvägagångssätt i den palliativa vården som tillåter 

att vårdpersonal dokumenterar genom att kryssa i rutor, och att standardiserade vårdplaner har 

en tendens till att objektifiera patienten. Det kan leda till konsekvenser, då det finns en stor 

andel vårdpersonal som saknar utbildning inom palliativ vård och som inte har kunskap om 

den grundläggande palliativa vård filosofin (Partington, 2006).  

Kommunikation 

Sjuksköterskorna upplevde att LCP bidragit till en förbättrad kommunikation med närstående 

(Jack et al., 2003; O’Hara, 2011; Paterson et al., 2009; Thurston & Waterworth, 2012). En 

intressant aspekt var att resultatet i denna litteraturstudie påvisar att kommunikationen 

förbättrades, medans i litteraturstudien av Anderson och Chojnacka (2012) redovisar de att de 

kommit fram till att vissa studieresultat pekar på en förbättrad kommunikation, men att det 

finns resultat som påvisar att LCP inte förbättrat kommunikationen. Något som 

uppsatsförfattarna ser som en brist, är att Anderson och Chojnacka inte hänvisar till vilken 

källa som kommit fram till vilket resultat, vilket gör det svår att kunna jämföra resultat. 

Däremot påvisar Anderson och Chojnacka (2012) att närstående upplevt att kommunikationen 

till viss del förbättrats efter införandet av LCP, men det var ingen större signifikant skillnad 

när de jämförde kommunikationen före och efter LCP införts. Det hade varit intressant att 

belysa närståendes perspektiv på kommunikationen i denna litteraturstudie. Att 

sjuksköterskorna upplevde att de kommunicerade bättre med närstående med stöd från LCP, 

kan bero på att LCP fungerade som underlag som underlättade att ta upp till diskussion sådana 

frågor som rör döden. Men för den skull behöver det inte betyda att kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och närstående faktiskt förbättrades. Det kan ju också vara en anledning till 

varför de närstående faktiskt inte upplevde någon större förbättring i kommunikationen, som 
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Anderson och Chojnacka (2012) påvisade. Uppsatsförfattarna är av uppfattningen att det kan 

vara svårt att prata om frågor som rör döden, men för att kunna vara ett stöd för närstående är 

det viktigt att sjuksköterskan känner sig bekväm och har förmåga att prata om svåra frågor 

som rör döden, vilket också bekräftas av Thompson, McClement och Daenick (2006).  

Oklarheter beträffande kriterier för diagnostiserande av döendet 

I studien av Dee och Endacott (2010) påvisades att sjuksköterskorna upplevde att patienter 

blivit insatta på LCP både i ett för tidigt och i ett för sent skede. Det framgick också att 

sjuksköterskorna upplevde att kriterierna för att diagnostisera döendet var otydliga och inte 

förenliga med vissa patienters tillstånd (a.a.). Englands granskning av LCP har enligt Watts 

(2013) visat att många patienter satts in på LCP alldeles för tidigt och på för vaga 

indikationer. Detta menar uppsatsförfattarna är anmärkningsvärt och menar att en individuell 

bedömning av patientens hälsotillstånd bör göras av flertalet yrkeskategorier och gärna av 

personal som känner patienten bäst, för att bedöma om en patients försämring är förenat med 

förestående död. Att enbart förlita sig på fyra kriterier utan att utreda orsaker till en patients 

hälsotillstånd innebär att behandlingsbara åtgärder uteblir. Detta styrks av Murphy (2011) 

som menar att diagnostiserande av döendet är en svår uppgift och inget diagnostiskt 

hjälpmedel enbart i sig kan användas i beslutet om att patienten är döende.  

 LCP har de senaste månaderna kritiserats i media i England och därmed bestämde Minister of 

Care Support att LCP dokumentet skulle granskas. Den slutgiltiga rapporten slår fast att 

Liverpool Care Pathway ska fasas ut inom de närmsta månaderna i England och ersättas med 

en annan individuell vårdplan i livets slut. Detta då en granskning av LCP har påvisat flera 

brister, varav en där det visats funnits olika uppfattningar kring begreppet ”vård i livets slut”, 

och inrymmer allt ifrån det sista året hos en person med kronisk progressiv sjukdom, sista 

månaderna, veckorna och de sista dagarna (Tingle, 2013). Detta är anmärkningsvärt och med 

tanke på att vi nu har infört LCP i det svenska registret så menar uppsatsförfattarna att svensk 

hälso- och sjukvård samt omsorgen borde ta del av denna granskning. Är det så att personalen 

i England har fått för lite utbildning av dokumentationen i LCP som Tingle (2013) slår fast? I 

så fall är det viktigt att vi i Sverige tar del av vilken utbildning de har fått och i vilken 

omfattning för att inte få samma resultat som England om några år. 



 
 

28 

 
 
 
Metoddiskussion   
 

Litteraturstudiens syfte var att undersöka sjuksköterskors erfarenhet av LCP i vården av 

patienter i livets slutskede. Valda artiklar ansågs svara mot syfte och frågeställning. Svagheter 

som identifierades i litteraturstudien var att resultatet endast baserats på 10 artiklar, vilket kan 

uppfattas som för få för att ge ett trovärdigt resultat. En orsak kan vara få antal sökträffar i 

sökningen och att en stor andel sökträffar var litteraturöversikter och små tidningsnotiser. 

Anmärkningsvärt var att databassökningen enbart gav 122 träffar med sökordet Liverpool 

Care Pathway. Det anmärkningsvärda med just det var att LCP idag uppfattas som en 

evidensbaserad vårdplan och används i stor utsträckning inom Europa. Av den anledningen 

förväntades ett högre antal sökträffar. 

 Det var få informanter i studierna vilket också kan ha påverkat resultatets trovärdighet. 

Ytterligare svagheter kan vara det faktum att flera relevanta artiklar kan ha exkluderades då 

abstrakt inte funnits tillgängligt via databaserna och artikeln varit beställningsvara från en 

annan hemsida än Högskolan Dalarnas bibliotek. Kostnaden för en artikel från annan hemsida 

kunde vara avsevärt stor. Då abstrakt saknades och kostnaden var alldeles för stor valdes 

artikeln bort. Att uppsatsförfattarna skriver ett examensarbete för första gången kan också ha 

påverkat resultatet, trots att många nya kunskaper har förvärvats under kursens gång. De 

sökord och i vilka kombinationer de användes i, kan ha påverkat resultatet av databas 

sökningen och artiklar som kunnat utgöra underlag för resultatet fallit bort. Utvalda artiklar 

var på engelska och det finns därför en risk för omedveten feltolkning. Artiklarna var 

publicerade mellan 2003-2012 vilket kan anses som relativt ny forskning. En annan styrka är 

att sökning gjorts i flera databaser som berör omvårdnad vilket möjliggjort ett bredare urval 

av artiklar. En stor andel artiklar återkom i sökresultatet i flera databaser, vilket kan tyda på 

att valda sökord var relevanta. Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes enskilt för att 

sedan diskuteras tillsammans vilket anses kunnat stärka reliabiliteten. Valda artiklar var 

genomförda i Storbritannien, Italien och Nya Zeeland och uppsatsförfattarna ansåg att det 

fanns likheter med Svenskt sjukvårdssystem och resultatet anses därför tillämpbart i Sverige. 

Då det var få antal informanter i studierna, menar uppsatsförfattarna att resultatet kan vara 

svårt att generalisera till en större population. 
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Slutsats 
 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka sjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter 

i livets slutskede enligt Liverpool Care Pathway. Det framgick att det fanns bristande 

kunskaper om palliativ vård, men att införandet av LCP gett sjuksköterskor stöd och 

vägledning samt förbättrat kunskapen om palliativ vård. Uppsatsförfattarna menar att en 

vårdplan som LCP kan vara ett stöd för sjuksköterskan i omvårdnaden av patienter inom 

palliativ vård, men att en sådan vårdplan aldrig kan ersätta sjuksköterskans kliniska 

kompetens. Det är därför viktigt att sjuksköterskor erbjuds fortlöpande utbildning inom 

palliativ vård, samt att en vårdplan som LCP används utifrån ett kritiskt förhållningssätt.  

Förslag till vidare forskning 
 

Det behövs mera kvalitativ forskning som beskriver närståendes upplevelser av att deras 

anhöriga vårdas utifrån LCP i livets slut. Uppsatsförfattarna menar att det även behövs göras 

studier för att undersöka om vårdkvaliteten förbättras av att införa LCP. Detta förslagsvis med 

hjälp av djup intervjuer med patienter, anhöriga men även personalen och med validerade och 

reliabilitetstestat instrument. Vidare förslag till forskning är att undersöka hur den palliativa 

vården fungerar ute i verksamheten samt hur sjuksköterskor värderar sin syn på och kunskap 

om palliativ vård. Detta för att ta reda på vilka kunskapsbrister som finns bland 

sjuksköterskor, som sedan kan ligga till grund för kommande förbättringsarbeten inom 

palliativ vård. 
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Bilaga 1 

GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

Kvantitativa studier 

 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 
problematik? 

  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 
studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    

Maxpoäng:  29 
Erhållen poäng: ?? 
Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006) och Forsberg, C. & Wengström 
Y. (2008) 
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Bilaga 2 

 
GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING  
 

Kvalitativa studier 
 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 
problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 
bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 
studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 
Maxpoäng:  25 
Erhållen poäng: ?? 
Kvalitet:  låg medel hög 
 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006)  och Forsberg, C. & Wengström 
Y. (2008) 


