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Abstrakt

Titel: Vårdpersonalens erfarenheter av att använda vårdplanen Liverpool Care 

Pathway (LCP) i palliativ vård - en litteraturstudie

Bakgrund: De senaste åren har det rapporterats mycket kring LCP, mestadels 

negativt. I några länder där vårdplanen LCP använts, ändras nu vårdplaner för 

palliativ vård, däribland Sverige.

Syfte: Denna litteraturstudie syftar till att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av 

att använda vårdplanen LCP.

Metod: Åtta artiklar med kvalitativ ansats användes till litteraturstudien. Artiklarnas

resultat lästes, analyserades och kategoriserades.

Resultat: I litteraturstudiens resultat framkom två kategorier med sex 

underkategorier: Möjligheter i användandet av LCP och Hinder i användandet av 

LCP.

 

Konklusion: Det råder delade meningar om dokumentationen inom LCP. 

Vårdplanen upplevs fungera som ett bra stöd i palliativ vård, speciellt för 

nyutexaminerad vårdpersonal. Den förbättrade kommunikationen inom vårdteamet 

bidrar till stärkt patientsäkerhet, medan bristande utbildning inom LCP kan leda till 

att patientsäkerheten inte kan garanteras.

Nyckelord: Liverpool Care Pathway, erfarenheter, palliativ vård, vårdpersonal



Abstract

Title: Healthcare personnels’ experiences of using the care plan Liverpool Care 

Pathway (LCP) in palliative care - a literature study

Background:  In recent years, it has been reported a lot about the care plan LCP, 

mostly negative reports. Some countries where LCP have been used, are now 

changing their care plans for palliative care. Sweden is one of those countries.  

Aim: This literature study aims to describe healthcare personnels’ experiences of 

using the care plan LCP in palliative care.

Methods:  Eight articles with qualitative approach was used in the literature study. 

The results of the articles were read, analyzed and categorized.

Results: The result of this literature of study revealed two categories with six 

subcategories. The categories are Possibilities/opportunities in the use of LCP and 

Obstacles in the use of LCP. 

Conclusion: Opinion is divided on the documentation in the LCP. The care plan is 

perceived as good support in palliative care, especially among newly qualified 

healthcare personnel.  The improved communication within the care team 

contributes to enhanced patient safety, while lack of training in the LCP can result 

in patient safety can not be ensured.

Keywords: Liverpool Care Pathway, experience, end-of-life care, health-care 

personnel
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BAKGRUND

Den palliativa vården

I början av 1900-talet byggdes ett hospice för TBC-sjuka sjömän i London. På 1950-

talet arbetade en sjuksköterska och kurator vid namn Cicely Saunders på hospicet. 

Saunders utbildade sig till läkare och 1967 startade hon det första hospicet för 

personer med cancer, St. Christophers Hospice som blev känt för sin holistiska syn på

patienter i livets slutskede. Vården såg till patienternas psykiska, fysiska, existentiella

och sociala behov. Saunders lade grunden för den moderna hospicefilosofin som 

dagens palliativa vård grundar sig på. Hospicefilosofin säger b.la. att döden är en 

normal process och en naturlig del av livet (Bengtsson & Lundström, 2015, ss. 20–

21). Sedan mitten av 1990-talet har myndigheter och beslutsfattare i Sverige under 

omgångar utarbetat riktlinjer för hur palliativ vård ska bedrivas. Beslutet att vården i 

livets slutskede ska prioriteras ligger till grund för vilket upplägg kommuner och 

landsting sedan använder i sin region (Nationella rådet för palliativ vård [NRPV] 

2016). En svensk översättning av WHO:s definition av palliativ vård lyder som följer; 

“Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra 

livskvaliteten för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra 

lidandet genom tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra 

fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med 

livshotande sjukdom.” (NRPV 2016).

I Sverige har Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att utveckla ett nationellt 

kunskapsstöd för god palliativ vård. Orsaken till uppdraget baseras på att den 

palliativa vården inte är jämlik i Sverige. Utvärderingen visar att den palliativa 

vården inte är jämlik i landet. En rad förbättringsområden identifierades, bl.a. bör 

personal erbjudas regelbunden fortbildning och handledning inom palliativ vård. För 

att öka patientsäkerheten bör alla aktörer delta vid patientens vårdplanering 

(Socialstyrelsen 2016, ss. 7, 15–19).

När det är fastställt att patienten kommer att avlida inom en nära framtid, är målet 

att ge patienten livskvalitet genom en lugn och värdig död. För att uppnå detta bör 

patientens symtom lindras och socialt, andligt och psykologiskt stöd ges (Strang, 

2012, s. 37).



De fyra hörnstenarna i palliativ vård

Bengtsson och Lundström (2015) beskriver att fyra hörnstenar utgör grunden för den

palliativa vård som bedrivs i Sverige och de baseras på WHO:s definition av palliativ 

vård samt människovärdesprincipen. Människovärdesprincipen utgår ifrån att alla 

människor är lika mycket värda och har därför samma rätt till god vård oavsett 

bakgrund, inkomst, social ställning, ålder och hälsotillstånd. De fyra hörnstenarna 

sammanfattas som symtomkontroll, relation och kommunikation, teamarbete samt 

anhörigstöd. Symtomkontroll innebär att med alla medel som finns försöka minska 

besvärande symtom hos patienten. God kommunikation mellan patient och personal 

och även inom vårdteamet är av betydelse för att höja vårdkvaliteten. Vården ska 

byggas på ett holistiskt synsätt. Anhörigstöd innebär att se den anhörige som en 

betydande del för vården av patienten (ss. 25–26).

Vårdplanen Liverpool Care Pathway [LCP]

Specialistteam inom palliativ vård på the Royal Liverpool University Hospitals och 

the Marie Curie Centre Liverpool utvecklade i slutet av 1990-talet vårdplanen LCP 

som en evidensbaserad stomme för vården i livets slutskede. Det är en 

tvärvetenskaplig vårdplan som kan användas av all personal som vårdar den döende 

patienten (Ellershaw, 2007).

LCP består av tre faser, fas ett är en initial bedömning där patienten identifieras som 

döende med hjälp av en checklista där två av fyra kriterier ska vara uppfyllda. 

Kriterierna är att patienten är sängbunden, medvetandesänkt, kan ej svälja tabletter 

och kan endast dricka små klunkar vätska. Bedömningen utförs av läkare eller 

sjuksköterska, beroende på riktlinjerna hos vårdgivaren och detta samtal kallas 

brytpunktssamtal. All medicinering som inte längre är ändamålsenlig avslutas. Ifall 

patienten inte längre kan svälja tabletter övergår all administrering av medicin till 

subkutana injektioner (Keane, Taylor & Clark, 2007). Fas två består av fortlöpande 

bedömningar och fas tre berör omhändertagande efter dödsfallet (Ellershaw & 

Wilkinson, 2011, ss. 28, 30). 

År 2011 fanns det över 20 länder i och utanför Europa som använde sig av LCP 

(Ellershaw & Wilkinson, 2011). Palliativt utvecklingscentrum skriver på sin hemsida 

att år 2013 väckte LCP stort intresse när engelska media rapporterade om bristande 
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vård av döende patienter. Utredningar utfördes där det framkom att LCP ibland fått 

skulden trots att vårdplanen inte använts. Utredningar visade även att om LCP 

används på rätt sätt fungerar det som en bra bas i den palliativa vården. Slutsatsen av

utredningen blev dock att LCP skulle fasas ut i England. Arbete pågår med att ta fram

en nationell vårdplan för palliativ vård och omsorg i Sverige. Till dess vårdplanen är 

framtagen kan enheter som redan använder LCP fortsätta med detta (Palliativt 

utvecklingscentrum 2016).

Målet med LCP

Vårdplanen LCP syftar till att optimera vården för den döende och dess anhöriga 

genom att exempelvis avbryta all onödig behandling och ge emotionellt och psykiskt 

stöd till patient och anhörig (Becker, 2013).  LCP är ämnat att ersätta tidigare 

dokumentation i den döende fasen. Vårdplanen är framtagen för enklare granskning 

och mätning av resultat i den palliativa vården (Ellershaw, 2007). LCP beskrivs av 

som en standardvårdplan som utvecklats för att säkerställa kvaliteten på vården för 

döende patienter (Strang, 2015, s. 122). Det finns olika versioner av LCP utvecklade 

för att passa in på sjukhus, hospice, hemvård och äldreboenden (Becker, 2013).

Ellershaw (2007) beskriver vårdplanen som en evidensbaserad mall för vård av 

palliativa patienter. Vårdplanen ger en guide till olika delar av vården patienter i 

livets slut kräver och fokuserar på fysiska, psykiska, sociala, religiösa och spirituella 

aspekter på vården, samt behovet av information hos patienter och vårdare. 

Ellershaw och Wilkinson (2011) skriver att en stor del av den palliativa vården idag 

ges och i framtiden kommer ges av “vanlig” personal utan utbildning inom palliativ 

vård. Konsekvensen blir att denna yrkesgrupp på ett enkelt sätt måste få tillgång till 

specialistkonsultation för råd och stöd. LCP är utformat för att passa den allmänna 

vårdmiljön med “vanlig” personal. LCP är bara så bra som användaren av 

vårdplanen. För patientens bästa krävs regelbundna utvärderingar innehållande 

reflektioner, utmaningar och klinisk kompetens (ss. 15–17).

Erfarenheter av att använda LCP

En studie visar att LCP bidrar till en individuellt anpassad vård, samt tillhandahåller 

en välstrukturerad vårdplan. Symtomlindringen har förbättrats tack vare att 

medicinerna redan finns förskrivna. Vårdpersonalen upplever att patienten får en 
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mer harmonisk död (Clark, Marshall, Sheward & Allan, 2012a). Kvaliteten på den 

palliativa vården visar sig vara högre på avdelningar där LCP används jämfört med de

avdelningar där vårdplanen inte används visar en studie av Mayland, Williams, 

Addington-Hall, Cox och Ellershaw (2013). Vårdplanen bidrar även till att 

vårdpersonal lättare kan ta beslutet om att avsluta livsförlängande behandling när 

vården ändrar inriktning (Johansen & Helgesen, 2015). Vårdpersonalen uttrycker att 

vården blivit mer konsekvent överlag samt att de är belåtna med användandet av LCP

och hoppas att vårdplanen kan utvecklas (Paterson et al., 2009). I en studie beskriver

vårdpersonal att pågående utbildning och träning i användandet av LCP har stor 

betydelse för självförtroendet när de vårdar patienter i ett palliativt skede. Stöd och 

återkoppling är viktigt för att motivera personal att använda vårdplanen (McConnell, 

O’Halloran, Porter & Donnelly, 2013). Resultatet från en annan studie visar att LCP 

kan vara ett användbart och effektivt verktyg inom palliativa vård, om den 

implementeras på rätt sätt med adekvat utbildning och träning, samt med 

regelbundna uppföljningar (Brännström, Fürst, Tishelman, Patzvold & Lindqvist, 

2016).

 

I en redaktörskommentar anges att målet med LCP är att ge stöd, inte ersätta kliniska

bedömningar. LCP inte är lösningen på alla utmaningar inom palliativ vård, men ett 

steg i rätt riktning. Vårdplanen bidrar med en konkret och tydlig plan över vården, 

men kommunikation, omvårdnad och empati kommer från vårdpersonalen själv 

(Murphy 2011).

Problemformulering

I en studie av Efstathiou och Walker (2014) visar resultatet att kommunikationen 

mellan läkare och sjuksköterskor behöver förbättras inom den palliativa vården. Även

brister mellan vårdteamet och patienten framkom. De beskriver att riktlinjer för att 

minska tvetydighet och kunna erbjuda vård av hög kvalité i livets slutskede bör 

utvecklas. Becker (2013) skriver som slutsats i sin studie att LCP har potential att 

underlätta för vårdpersonal i planeringen av den palliativa vården, så länge 

vårdplanen används på rätt sätt. Om vårdpersonalen känner sig trygg i sin roll 

underlättar det hanteringen av de svåra samtalen och existentiella frågorna från 

patienter och anhöriga. Detta bidrar i sin tur till att patienten får så god livskvalité 

som möjligt. Becker understryker vikten av att få fortlöpande utbildning av LCP för 
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att uppnå bästa möjliga vård i livets slut. Får en patient somna in så fridfullt och 

värdigt som möjligt ska inte döden ses som ett misslyckande (Chapman & Ellershaw, 

2015).

Som blivande sjuksköterskor är det av betydelse att ha god kunskap om palliativ vård 

samt att hela tiden få kontinuerlig utbildning i detta komplicerade ämne. Eftersom 

vårdplanen LCP till viss del är kritiserad är det viktigt att studera vårdpersonals 

erfarenheter av att använda den. Dessa erfarenheter kan ge sjuksköterskor ökad 

kunskap och förståelse om hinder och möjligheter i användandet av LCP.

Syfte

Syftet med litteraturstudien är att beskriva vårdpersonals erfarenheter av att använda

vårdplanen LCP i palliativ vård.

METOD

En litteraturstudie genomfördes med kvalitativa studier i urvalet. Olsson och 

Sörensen (2011) beskriver att kvalitativ forskning kännetecknas av att forskaren har 

ett öppet samspel med informanten och situationen ska präglas av närhet samt att 

forskaren försöker förstå informanten från dennes personliga perspektiv (ss. 101–

102). Genom kvalitativa studier får vi reda på vad vårdpersonal har för erfarenheter 

av LCP.

Billhult och Henricson (2012) skriver att vid intervjuer kommer erfarenheter och 

tankar fram och det finns ingenting som är rätt eller fel. Studier som bygger på 

upplevelser och erfarenheter kan inte studeras kvantitativt eftersom det är 

vårdpersonalens egna ord som ska analyseras (s. 130).

Sökmetoder

Artikelsökningens fokus låg på att hitta vetenskapliga artiklar som motsvarade 

studiens syfte. Sökningarna skedde på databaserna Cinahl, Pubmed, SweMed+ och 

SwePub som är databaser inriktade på omvårdnad. Sökorden som till största delen 

användes var; LCP, Liverpool Care Pathway, nurs*, terminal care och qualitative 

study. Dessa sökord gav flest träffar som motsvarade studiens syfte. Andra sökord 
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som end-of life care, experience*, dying patients och doctor* genererade inga nya 

träffar. Sökordet Palliative care gav tunt resultat och istället användes orden 

terminal care och end-of-life care i sökningarna. Sökorden kombinerades på flera 

olika sätt för att hitta största möjliga utbud av artiklar. På sökningarna som gjordes 

via Cinahl användes Booelsk sökmetod. Denna sökmetod innebär att sökorden kan 

förenas med hjälp av ord som AND, OR och NOT. Det gör att sökningen styrs in på 

dokument som innefattar exempelvis LCP AND experience (Östlund, 2012, s.69). 

LCP är ett relativt nytt begrepp och i dagsläget finns ej så mycket forskat inom 

området som passar med studiens syfte, därför gav sökningarna bara ett 20-tal 

träffar. Av artiklar vi fann passade ungefär hälften in på studiens syfte. Trots att vi 

använde oss av olika databaser som CINAHL och Pubmed dök till stor del samma 

artiklar upp. Då sökningarna gav få träffar, behövdes ingen vidare begränsning göras.

Begränsningar som användes vid sökningen av artiklarna var att artiklarna skulle 

vara peer-reviewed. Östlundh (2012) skriver att peer-reviewed innebär att artikeln i 

fråga genomgått en sakkunnig granskning av forskare kunniga inom det aktuella 

området (s. 76). Då LCP är relativt nytt och få studier gjorts i ämnet, valdes 

begränsningar av årtal och geografiskt område bort för att få största möjliga utbud av 

artiklar. Sökningarna presenteras: Se bilaga 1.

Sekundärsökningar kompletterade den första artikelsökningen. Östlundh (2012) 

beskriver sekundärsökning som en effektiv metod där man tar vara på intressant 

information genom att studera referenslistor på de artiklar man hittat för att sedan 

leta upp relevanta referenser. Sekundärsökningar beskrivs som nödvändiga för att få 

fram ett bra slutresultat, samt gör sökprocessen mer tidseffektiv och risken att missa 

bra litteratur minskar (s. 75). Vi hittade en artikel via sekundärsökning, se bilaga 1.

Urval

Inklusionskriterium var att studierna inkluderade vårdpersonal med erfarenhet av 

arbete med LCP, samt att studierna skulle vara etiskt godkända och kvalitativ metod 

använts. Vårdens inriktning var inte av betydelse för denna litteraturstudie. Studier 

utförda med kvantitativ ansats, studier där vårdpersonal saknade erfarenheter av 

arbete med LCP, samt studier utförda efter att LCP slutat användas exkluderades. 

Rosén (2012) beskriver att artikelsökningen bör utföras i två steg. Först utförs en 
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grovsållning med hjälp av artiklarnas abstrakt, därefter läses artiklarna i fulltext och 

ett urval görs (ss. 436–437). Efter att först ha läst artiklarnas abstrakt utförde 

författarna en grovsållning där artiklar som motsvarade litteraturstudiens syfte 

valdes ut. Därefter lästes de utvalda artiklarna i fulltext. Vårdpersonal i detta fall 

innebär läkare, sjuksköterskor av olika grad, en del i ledande positioner, 

undersköterskor samt vårdbiträden. I två av studierna var det otydligt vilken typ av 

sköterskor som deltog. Artiklarna har kvalitetsgranskats med hjälp av Olsson och 

Sörensens (2011) bedömningsmall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

metod, se bilaga 2. Kvaliteten på artiklarna bestämdes med hjälp av 

poängbedömning. Poängen konverterades sedan till procent där 60–69% klassas som

grad III, de med 70–79% klassas som grad II och de med 80–100% klassas som grad 

I (s. 285). En icke relevant bedömningskriterie togs bort från mallen och i och med 

detta sänktes maxpoängen från 48 poäng till 45 poäng. Artiklar som klassades som 

grad I och grad II valdes ut för vidare analysering. Totalt valdes åtta artiklar 

ut. Artiklarna och resultatet av kvalitetsgranskningen presenteras i en översiktstabell 

se: Bilaga 3.  

Analys

De aktuella artiklarnas resultat bearbetades och sammanställdes gemensamt. 

Analysen av artiklarna skedde sedan efter en femstegsmetod beskriven av Friberg 

(2012). Steg ett i Fribergs femstegsmetod innebär att de utvalda studierna först läses 

igenom flera gånger för att förstå vad studierna handlar om, med fokus på studiernas 

resultat. Nästa steg är att identifiera det viktigaste från varje enskild studies resultat. 

Det är viktigt att läsa hela resultatet, även citat som kan underlätta förståelsen för vad

resultatet handlar om. I tredje steget sammanställs resultaten från varje studie, för 

att utforma en så god översikt som möjligt. Steg fyra innebär att resultaten från de 

olika studierna sätts i relation till varandra och likheter och skillnader identifieras för 

att kunna skapa kategorier och underkategorier. I steg fem utformas en beskrivning 

som grundar sig i de nyskapade kategorierna (Friberg, 2012, ss. 126–129). Artiklarna 

lästes igenom flera gånger för att få en känsla av vad de handlade om, med fokus på 

resultatdelen. Därefter låg fokus på att identifiera varje enskild studies resultat för 

identifiering av nyckelfynden i studien. Resultaten översattes till svenska och en 

sammanställning av varje studies resultat gjordes för att översikten av resultatet 

skulle bli tydligare. Resultaten skrevs sedan ut på papper, klipptes ut, färgkodades, 
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och utifrån likheter och skillnader sorterades resultaten in i olika grupper. Dessa 

grupper bildade underkategorier som sedan bildade kategorier.

Forskningsetik

Helsingforsdeklarationen som utvecklats av Världsläkarförbundet (World Medical 

Association, [WMA] 2013) innehåller en grupp etiska principer gällande medicinsk 

forskning som innefattar människor inom vården. I Helsingforsdeklarationen anges 

att medicinsk forskning ska ha för avsikt att finna ny kunskap, men detta får aldrig gå

före forsknings deltagarnas intressen och rättigheter. Det är forskaren plikt att 

skydda deltagarnas integritet, självbestämmanderätt, personuppgifter etc. Forskaren 

ansvarar för att skydda deltagarna i studien, även om samtycke till att delta i studien 

lämnats. Deltagarna har rätt att när som helst ta tillbaka samtycket och avbryta sitt 

deltagande i studien (WMA 2013). För att höja studiens kvalitet och vetenskapliga 

värde användes enbart artiklar som var etiskt granskade och etiskt godkända i denna 

litteraturstudie (Wallengren & Henricson, 2012, s. 492).
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RESULTAT

Resultatet i denna litteraturstudie grundar sig på åtta artiklar med kvalitativ ansats, 

varav fyra från England, två från Norge, en från Nya Zeeland och en från Italien.

Alla de utvalda artiklarna motsvarade studiens syfte. Två kategorier och sex 

underkategorier framkom efter analysarbetet (Tabell 1). Resultatet presenteras i 

löpande text.

Tabell 1

Kategori Underkategori
Möjligheter i användandet av 

LCP

LCP underlättar, tydliggör och förbättrar 

vården

LCP stärker yrkesrollen

LCP förbättrar kommunikation med patient och

anhöriga

LCP förbättrar kommunikation inom 

vårdteamet

Hinder i användandet av LCP Otydliga och komplicerade kriterier

Bristande utbildning och resurser

Möjligheter i användandet av LCP

Litteraturstudien visar att vårdpersonal beskriver att LCP underlättar, tydliggör och 

förbättrar vården samt stärker yrkesrollen. De beskriver också att kommunikationen 

med patient och anhöriga och att kommunikationen inom vårdteamet förbättras med

hjälp av LCP.

LCP underlättar, tydliggör och förbättrar vården

I en studie beskriver vårdpersonal att användandet av LCP underlättar och tydliggör 

vården för vårdpersonal genom att erbjuda en vårdplan som fokuserar på de viktiga 
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delarna i palliativ vård. Mängden dokumentation reduceras vilket ger mer tid över till

patienten (Gambles, Stirzaker, Jack & Ellershaw, 2006). Vårdpersonalen beskriver 

att LCP ger en snabb översikt av vem som utfört vilken uppgift, behandling och vård 

får bättre kontinuitet samt har positiva effekter på patient och anhöriga. De uttrycker 

även att den tydliga vårdplanen gör att vårdpersonalen vet vad de ska göra när ett 

problem uppstår eller när arbetsbelastningen är hög (Gambles et al., 2006; Skorpen 

Iversen & Faksvåg Haugen, 2015; Walker & Read, 2010). Vårdpersonal beskriver att 

LCP underlättar för dem att hantera patienter och anhöriga i situationer som upplevs 

svåra och komplicerade (Skorpen Iversen & Faksvåg Haugen, 2015).

Vårdpersonal beskriver att vården blir mer inriktad på saker av betydelse i 

döendeprocessen och mindre fokus läggs på små detaljer. LCP bidrar till att 

kvaliteten på vården blir mer effektiv och omsorgsfull, även i en stressig arbetsmiljö, 

att de lättare tar sig tid att utföra t ex munvård, som annars lätt prioriteras bort 

(Skorpen Iversen & Faksvåg Haugen, 2015). De beskriver att LCP bidrar till ett nytt 

arbetssätt, att onödig behandling avslutats och droppställningar som ej längre är 

nödvändiga avlägsnas från rummet (Hove, Fålun & Fridlund, 2016; Skorpen Iversen 

& Faksvåg Haugen, 2015; Walker & Read, 2010). Sjuksköterskor understryker att de 

lättare kan hantera och förbättra symtomlindringen tack vare att mediciner redan 

finns förskrivna (Di Leo, Beccaro, Finelli, Borreani & Costantini, 2011; Walker & 

Read, 2010). Vårdpersonal beskriver att LCP förser dem med ett omfattande, logiskt 

och välstrukturerat dokument som har en positiv inverkan på omgivningen, 

arbetsbördan och vårdkvaliteten (Gambles et al., 2006). Sjuksköterskor beskriver att 

LCP ger dem tydliga riktlinjer att arbeta efter och därigenom kan de erbjuda bästa 

möjliga vård till patienten (O’Hara, 2011).

LCP stärker yrkesrollen

Sjuksköterskor upplever att de blir stärkta av det ökade ansvar de får genom att 

använda vårdplanen (O’Hara, 2011; Thurston & Waterworth 2012; Walker & Read, 

2010). Vårdpersonalen upplever en ökad kunskap om symtomlindring och ökad 

kompetens inom palliativ vård efter att LCP införts (Skorpen Iversen & Faksvåg 

Haugen, 2015). Läkare upplever att LCP ökat deras kunskap gällande smärtlindring i 

ett palliativt skede (Di Leo et al., 2011). Sjuksköterskor beskriver att de med hjälp av 

LCP får större inflytande över att diagnostisera en patient som döende (Gambles et 
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al., 2006). I O’Haras studie från 2011 belyser sjuksköterskor att LCP stärker dem 

eftersom vårdplanen visar vad som kommer ske härnäst och således kan 

sjuksköterskan ge patienten bästa möjliga vård. I en annan studie beskriver 

sjuksköterskor att LCP ger dem ökad självsäkerhet i diagnostiseringen och vården av 

palliativa patienter (Thurston & Waterworth, 2012). Vårdpersonal upplever att 

vårdplanen ger trygghet för nyanställda, nyutbildade och vikarier då LCP tydliggör 

när vården ändrar riktning från kurativ till palliativ (O’Hara, 2011; Skorpen Iversen &

Faksvåg Haugen, 2015; Thurston & Waterworth 2012). Sjuksköterskor uttrycker att 

dokumentationen och utbildningen i LCP har en positiv inverkan på deras 

självsäkerhet i omvårdnad av palliativa patienter, något de beskriver som svårt och 

komplext (Thurston & Waterworth, 2012). Sjuksköterskor i en studie av Walker och 

Read (2010) beskriver att de stärks av att kunna ge bättre vård till patienten när 

denne genom användandet av LCP, fått en god symtomlindring.

LCP förbättrar kommunikation med patient och anhöriga

Vårdpersonal beskriver att LCP förbättrar kommunikationen med patient och 

anhörig (Dee & Endacott, 2011; Di Leo et al., 2011; Hove et al., 2016; O’Hara, 2011; 

Skorpen Iversen & Faksvåg Haugen, 2015). De beskriver även att LCP tillhandahåller 

en konkret utgångspunkt i kommunikationen med anhöriga, samt att vårdplanen 

underlättar för anhöriga att förstå när vården byter riktning från kurativ till palliativ 

(Gambles et al., 2006). Sjuksköterskor beskriver att LCP initierar till svåra samtal 

med patient och anhöriga (Thurston & Waterworth, 2012). Läkare i en studie av Di 

Leo et al. (2011) beskriver att LCP ger dem verktyg för en mer relationsmässig 

kommunikation med patient och anhörig men frågor gällande prognos är fortfarande 

svåra att svara på. Sjuksköterskor i studier av Hove et al. (2016) och O'Hara (2011) 

upplever samtalen med patient och anhöriga som väl förberedda och utförda i en god 

atmosfär. De lyfter fram att användandet av LCP försäkrar att patienten får en 

personcentrerad och hänsynsfull vård baserad på patienten och anhörigas behov och 

önskemål. Den personcentrerade vården som LCP erbjuder bidrar till ökad förståelse 

och bättre samarbete mellan vårdpersonal, patient och dennes anhöriga. 

Sjuksköterskor i en studie av O'Hara 2011 beskriver vårdplanen som en garanti för de

anhöriga att deras döende närstående inte blir bortglömd för att denne befinner sig i 

ett palliativt skede.
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LCP förbättrar kommunikation inom vårdteamet

Vårdpersonal upplever att kommunikationen inom vårdteamet förbättrats med hjälp 

av LCP (Dee & Endacott, 2011; Di Leo et al., 2011; Gambles et al., 2006; Thurston & 

Waterworth, 2012; Walker & Read, 2010). Ett gott samarbete inom vårdteamet 

underlättar beslutsfattandet kring ändrad riktning av vården från kurativ till palliativ 

och implementering av LCP blir aktuell (Dee & Endacott, 2011; Hove et al., 2016; 

Skorpen Iversen & Faksvåg Haugen, 2015; Walker & Read, 2010). Tack vare 

användningen av LCP har vårdpersonal slutat benämna patienter som döende inom 

vårdteamet, istället sägs att de är insatta på LCP och då vet vårdpersonalen vilken 

status patienten har (Walker & Read, 2010). LCP anses bidra till skapande av 

högkvalitativ kommunikation och goda arbetsförhållanden inom vårdteamet 

(O’Hara, 2011). Sjuksköterskor beskriver att LCP ger evidensbaserade riktlinjer att 

förhålla sig till gällande kommunikationen med kollegor (Thurston & Waterworth, 

2012). En sjuksköterska beskriver LCP som ett lagarbete där läkaren till en början har

huvudansvaret, men när vården byter riktning lämnas större ansvar över till 

sjuksköterskor och undersköterskor (Walker & Read, 2010). Läkare beskriver att de 

imponeras av kompetensen som sjuksköterskor visar upp och lär sig lita på deras 

bedömningar. Sjuksköterskor lyfter fram att symtomlindring av patienten förbättras 

som ett resultat av förbättrad kommunikation med läkare men anser ändå att fler 

förbättringar är möjliga (Di Leo et al., 2011).

Hinder i användandet av LCP

Litteraturstudien visar att vårdpersonal beskriver hinder i användandet av LCP. De 

upplever hinder i form av otydliga och komplicerade kriterier samt bristande 

utbildning och resurser.

Otydliga och komplicerade kriterier

Vårdpersonal är ej övertygade om att LCP bidrar till en förbättrad vård om patienten 

har kort tid kvar att leva. Läkaren i studien är inte övertygad om användbarheten av 

LCP men beskriver att sjuksköterskor förstår och hanterar vårdplanen på ett bättre 

sätt än läkare (Walker & Read, 2010). Vårdpersonal upplever kriterierna för 

implementering av LCP för snäva och att kriterierna i sig utgör ett hinder för att 

starta LCP, då kriterierna inte alltid stämmer överens med patientens faktiska 

tillstånd. En annan brist som vårdpersonalen beskriver är att deras känslor för 
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patienten kan leda till en fördröjning av insättandet av LCP ifall de inte är redo att 

släppa taget och inse att patienten är döende (Dee & Endacott, 2011). I resultatet från 

Thurston och Waterworth (2012) studie framkommer också att vårdpersonalens 

känslor kan påverka när LCP sätts in, men där framkommer även att sjuksköterskor 

känner sig dömda av sina kollegor för att de kommit patienten för nära. Detta faktum 

gör att sjuksköterskorna vill ha kliniska bevis på att patienten är döende innan LCP 

sätts in. Läkare i studien av Dee och Endacott (2011) vill basera sin bedömning att 

LCP ska sättas in på kliniska testresultat tillsammans med patientens 

sjukdomshistoria, detta grundar sig i att läkarna inte träffar patienten lika mycket 

som övrig vårdpersonal. Sjuksköterskorna i studien av Skorpen Iversen och Faksvåg 

Haugen (2015) belyser också detta. De beskriver att de identifierar patienter som 

döende tidigare än läkarna eftersom sjuksköterskorna möter patienterna dagligen. 

Sjuksköterskor beskriver svårigheten att inte avbryta LCP när de tror sig se en 

tillfällig förbättring av patienten, samt att de vill ha konkreta bevis på att patienten är 

döende. (Thurston & Waterworth, 2012).

Bristande utbildning och resurser

Sjuksköterskor beskriver bristande kunskap och erfarenhet i att initiera svåra samtal 

angående LCP och dess innebörd för patient och anhöriga (O’Hara, 2011). 

Sjuksköterskor upplever vissa svårigheter med den kortfattade dokumentationen och 

utformningen av LCP. De upplever dokumentationen som en checklista, där det 

saknas utrymme att skriva om patienten de vårdat (Thurston & Waterworth, 2012). 

Vårdpersonal beskriver att det krävs fortsatt utbildning för personal och vidare arbete

med LCP om vårdplanen ska fortsätta vara ett lyckat hjälpmedel både praktiskt och 

för forskning (Gambles et al., 2006). Sjuksköterskor uttrycker att utbildningen för 

LCP är bristfällig samt att den inte motsvarar hur vårdplanen används i verkligheten. 

De efterlyser obligatoriska uppföljningar av utbildningen så eventuella problem kan 

belysas. De anser att kollegor som är obekanta med LCP också behöver utbildning 

och stöd i ämnet (O’Hara, 2011). Sjuksköterskor understryker vikten av utbildning av 

vårdplanen, för att sjuksköterskor och läkare lättare ska kunna avgöra när en patient 

är aktuell att sättas in på LCP (Hove et al., 2016; Walker & Read, 2010).  

I tre studier uttrycker vårdpersonal oro över bristande vårdmiljö för patienter som 
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vårdas enligt LCP inom akutsjukvården. De anser det vara problematiskt med 

tidsbrist, personalbrist och avsaknad av enkelrum. Bristen på personal och tid 

genererar i otillräckliga resurser för den döende patienten och dennes anhöriga då 

tiden istället läggs på de akut sjuka patienterna på avdelningarna. Det gör att 

vårdpersonalen känner att de ej kan ge patienter med LCP den tid som krävs för bästa

möjliga vård (Dee & Endacott, 2011; Di Leo et al., 2011; O’Hara, 2011). Några 

sjuksköterskor uttrycker oro rörande helger och kvällar när jourteam arbetar. De 

upplever en risk om patientens tillstånd försämras under denna tid på dygnet. Det 

kan leda till en försening av att implementera patienten på LCP på grund av just detta

(O’Hara, 2011).

DISKUSSION

Litteraturstudiens syfte var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av 

användandet av vårdplanen LCP i palliativ vård. Resultatet i studien visar på 

möjligheter i användandet av LCP, dels att LCP underlättar och tydliggör vården, 

samt stärker yrkesrollen. Kommunikationen med patient och anhörig förbättras, 

samt även kommunikationen inom vårdteamet. Även hinder i användandet av LCP 

framkommer i resultatet. Hinder kan vara otydliga och komplicerade kriterier 

gällande vårdplanen, men även brister i utbildning och resurser.

RESULTATDISKUSSION

Möjligheter i användandet av LCP

LCP underlättar, tydliggör och förbättrar vården

Resultatet i litteraturstudien visar på möjligheter i användandet av LCP, exempelvis 

underlättas och tydliggörs vården genom minskad mängd dokumentation, mer fokus 

läggs på de viktiga detaljerna i palliativ vård samt att vårdpersonal upplever sig mer 

förberedda gällande smärtlindring och hantering av svåra situationer.

Det resultatet framkommer även i en studie av Clark, Sheward, Marshall och Allan 

(2012b) där vårdpersonalen anser att den främsta fördelen med LCP är den redan 

förskrivna medicineringen. Tack vare den kan de hantera de vanliga symtomen i 

palliativ vård och upplever sig bättre förberedda och kan leverera en bättre 
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smärtlindring. Vårdplanen bidrar till att patienter som är insatta på LCP får en 

individuellt anpassad vård. Dokumentationen upplevs av deltagarna som enkel och 

tydlig att använda. Även vårdpersonal i Jack, Gambles, Murphy och Ellershaw (2003)

understryker att en av fördelarna med LCP är den förbättrade smärtlindringen. Den 

minskade mängden dokumentation upplevs positiv samt att viktig information 

angående patienten finns tillgänglig, exempelvis om patienten vill ha en präst samt 

om information delats ut till anhöriga angående vad som händer efter dödsfallet. I en 

studie av Holms, Milligan och Kydd (2014) visar resultatet att vårdpersonal upplever 

att de kan ge en bättre palliativ vård genom minskad mängd dokumentation, tydliga 

riktlinjer samt överlag en bättre struktur i den palliativa vården, tack vare 

användandet av LCP. I resultatet i en studie av Veerbeek et al. (2008) beskriver 

vårdpersonal att LCP bidrar till en mer effektiviserad dokumentation samt en 

förbättrad symtomkontroll i palliativ vård.

I studier av Di Leo et al. (2015) och Ramasamy Vankatasalu, Whiting och Cairnduff 

(2015) beskrivs motstridiga resultat till ovanstående studier. Vårdpersonal upplever 

dokumentationen i LCP istället som tidskrävande och att den tiden istället bör läggas 

på patienten. Vårdpersonalen i studien av Ramasamy Venkatasalu et al. (2015) 

upplever att dokumentationen kring döende patienter blev mindre tydlig efter 

borttagandet av LCP och den palliativa vården upplevs därefter inkonsekvent.

En slutsats av litteraturstudiens resultat och ovanstående studier är att det råder 

delade meningar kring dokumentationen inom LCP och det finns därför anledning 

för sjuksköterskor att kritiskt granska och reflektera över användandet av LCP.

LCP stärker yrkesrollen

Litteraturstudien visar att vårdpersonal upplever sig stärkta i sin roll tack vare 

vårdplanen samt att nyutexaminerade sjuksköterskor och läkare upplever vårdplanen

som en trygghet. Resultatet i en studie av Jack et al. (2003) visar att vårdpersonal 

upplever ett stärkt självförtroende samt att vårdplanen underlättar och stärker 

nyutexaminerade sjuksköterskors självförtroende. Vårdpersonal i en studie av Clark 

et al. (2012b) beskriver att de fått bättre kunskap om palliativ vård och det i sin tur 

stärker deras självförtroende gällande vård i livets slut. Vårdpersonal i en studie av 

Holms et al. (2014) beskriver att LCP bidrar till att stressen minskar angående 
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svårigheter som palliativ vård innebär. De upplever att de fått mer autonomi och 

stärkt självförtroende av vårdplanen då de inte längre behöver ringa läkare för råd 

lika ofta.

En studie av Ramasamy Venkatasalu et al. (2015) visar att vårdpersonal stöttar 

användandet av LCP inom akutvården, då de upplever att vårdplanen lägger fokus på 

palliativ vård. Efter borttagandet av LCP upplever de en osäkerhet kring palliativ vård

och det palliativa specialistteamet på sjukhuset kallas in betydligt oftare än när LCP 

användes. I en studie av Ortiz (2016) beskriver nyutexaminerade sjuksköterskor vilka

utmaningar de ställs inför i början på sina karriärer. De beskriver att de har bristande

självförtroende eftersom de bland annat är rädda att göra misstag, arbeta 

självständigt och ta egna beslut, kommunicera med andra i vårdlaget men även med 

patient och anhörig samt att de har liten erfarenhet av yrket. Vårdpersonal i en studie

av Holms et al. (2014) understryker vikten av att ha en strukturerad vårdplan att följa

som underlättar när problem tillstöter. Den visar vem som gjort vad och ger 

vårdpersonal ökat självförtroende samt att förskrivna mediciner ökar beredskapen 

och förbättrar smärtlindringen. En slutsats av litteraturstudiens resultat samt 

ovanstående studier är att en evidensbaserad vårdplan som LCP kan underlätta för 

vårdpersonal, speciellt för nyutexaminerade, att ge patienter i palliativt skede en god 

vård som vårdpersonalen känner sig trygg och nöjd med. Det stärker vårdpersonal i 

deras yrkesroll. 

LCP förbättrar kommunikation med patient och anhöriga

Litteraturstudien visar att vårdpersonal upplever att användandet av LCP förbättrar 

kommunikationen med patient och anhöriga. Vårdplanen initierar till svåra samtal 

med patient och anhöriga och underlättar för dem att förstå när vården byter riktning

från kurativ till palliativ. I en studie av Jack et al. (2003) beskriver vårdpersonal att 

LCP ger dem möjlighet att påbörja svåra samtal om exempelvis döendeprocessen 

med patient och anhöriga. I en studie av Ekeström, Olsson, Runesdotter och Fürst 

(2014) upplever anhöriga vårdpersonal som mer närvarande samt att de tar sig tid till

att svara på frågor anhöriga har efter att LCP implementerades. Fossum (2013) 

skriver att betydelsen av kommunikation inom hälso- och sjukvården allt oftare tas 

upp som en viktig fråga. God kommunikation underlättas och blir mer effektiv om 

vårdgivare och patient förstår varandra. Kommunikation inom vården är nödvändig 
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och ibland livsnödvändig (ss. 25–26). I en redaktörskommentar skriver Clayton 

(2010) om betydelsen för vårdpersonal av att ha en god kommunikation genom att 

lyssna och uppmärksamma funderingar från patienter och dess anhöriga. 

Sjuksköterskor i en studie av Moir, Roberts, Martz, Perry och Tivis (2015) beskriver 

palliativ vård som ett komplicerat ämne där det största bekymret ofta handlar om 

kommunikationen till patient och anhöriga, framförallt för nyutexaminerade 

sjuksköterskor. De efterlyser mer utbildning inom palliativ vård för att förbättra 

kommunikationen till patient och anhöriga och minska osäkerheten kring detta. 

I en avhandling beskriver McDonald (2016) hur en god kommunikation mellan 

vårdpersonal och patient förbättrar vården samt stärker patientens livskvalitet trots 

att det handlar om palliativ vård. Vidare skriver McDonald om betydelsen för 

vårdpersonal att få utbildning i kommunikation, och det i sin tur förbättrar mötet 

patient och vårdpersonal emellan (s. 6). Bolund (2013) skriver att det är genom att 

vårdpersonal uppmärksammar frågor och signaler hos patienten som samtal lättare 

kan inledas mellan de två parterna. Vårdpersonal bör använda sig av öppna frågor 

och ge patienten tid att besvara frågor, utan att fylla i svaren åt patienten (s.195). En 

slutsats av litteraturstudiens resultat och ovanstående studier är att god 

kommunikation som kan uppnås genom användandet av LCP är en förutsättning för 

att sjuksköterskan ska kunna ge bästa möjliga vård för patient och anhörig. Kunskap 

om kommunikation i palliativ vård måste dock ständigt uppdateras.

LCP förbättrar kommunikation inom vårdteamet

Litteraturstudien visar att kommunikationen inom vårdteamet förbättrats tack vare 

användandet av LCP. I studier av Clark et al. (2012b) och Jack et al. (2003) beskriver 

vårdpersonal att kommunikationen blivit effektivare och mindre missförstånd inom 

vårdteamet uppstår efter implementeringen av LCP. I litteraturstudien framkommer 

att ett gott samarbete inom vårdteamet underlättar beslutet rörande ändrad riktning 

av vården och LCP blir aktuellt. Användandet av vårdplanen underlättar för 

vårdpersonal att initiera till samtal angående ändrad riktning av vården för patienten.

I en studie av Rowlands och Callen (2013) beskriver vårdpersonal att det är enklast 

att ha en god kommunikation med någon inom samma profession, exempelvis 

sjuksköterskor emellan. Vårdpersonal beskriver också att verbal kommunikation 

ansikte mot ansikte är det bästa sättet att kommunicera inom vårdteamet. 

Sjuksköterskor beskriver i en studie av Al Sayah, Szafran, Robertson, Bell och 
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Williams (2014) att god kontinuerlig kommunikation, ömsesidig respekt, vilja att 

arbeta tillsammans och att lita på varandra är förutsättningar för ett gott samarbete 

inom vårdteamet. En slutsats av litteraturstudiens resultat och ovanstående studier 

är att sjuksköterskan som är en ledare i omvårdnad har ett ansvar för ett fungerande 

samarbete inom vårdteamet. Ett gott teamarbete kan underlättas genom användande 

av en vårdplan som LCP. 

Hinder i användandet av LCP

Litteraturstudiens resultat visar att utbildningen i LCP beskrivs som bristfällig.

Vårdpersonal i studierna anser att det bör inrättas kontinuerlig utbildning och 

uppföljning av vårdplanen och att fler kollegor bör utbildas. Vårdpersonal i en studie 

av Holms et al. (2014) beskriver att LCP implementerats utan att de fått tillräcklig 

utbildning i vårdplanen. Vårdpersonal i en studie av Di Leo et al. (2015) föreslår 

upprepad utbildning av LCP, då personal kan rotera mellan olika avdelningar på 

sjukhuset. Det skulle säkerställa att fler fick ta del av utbildningen. Fler 

sjuksköterskor än läkare deltog i utbildningen av LCP, vilket gjort att kompetensen 

inom LCP skiljer sig åt mellan kollegorna. Ovanstående studier visar på brister i 

utbildning och implementering av LCP, vilket i sin tur kan leda till brister i 

patientsäkerheten. Som vårdpersonal är det viktigt att ha tillräcklig kunskap för att ge

god och evidensbaserad vård samt erbjuda patienter i ett palliativt skede en värdig 

död. Litteraturstudiens resultat visar även att vårdpersonal upplever bristande 

resurser i form av tidsbrist och personalbrist. I en studie av Di Leo et al. (2015) 

uttrycker deltagarna oro över att inte kunna erbjuda patienter, som redan är insatta 

på LCP, den avskildhet som krävs. Vårdpersonal uttrycker en motvilja till att starta 

upp LCP när det ej finns enkelrum att tillhandahålla. Tidsbrist upplevs som ännu ett 

hinder i vårdmiljön. En slutsats av litteraturstudiens resultat och ovanstående studier

är att bristande utbildning och resurser är en organisatorisk brist som sjuksköterskan

måste lyfta för att kunna säkerställa att patienten får en god vård och att 

patientsäkerheten kan säkras. 

Som helhet visar litteraturstudiens resultat på möjligheter och hinder i användandet 

av LCP. Möjligheterna innebär att patientsäkerheten kan säkras genom en förbättrad 

kommunikation mellan vårdpersonal och patient men även inom vårdteamet. 
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Hindren innebär att patientsäkerheten hotas genom otydliga och komplicerade 

kriterier samt bristande utbildning och resurser. Svensk sjuksköterskeförening och 

Svenska läkaresällskapet (2013) skriver att en nyckelfaktor för att uppnå 

personcentrerad och patientsäker vård är samarbete inom vårdteamet. Ett 

utvecklande och välfungerande teamarbete kräver välformulerade riktlinjer och 

målsättningar (ss. 9, 11). I en studie av Ques, Montoro och González (2010) beskrivs 

att bristande kommunikation mellan vårdpersonal och patient samt inom vårdteamet

är dåligt för patientsäkerheten. Hög vårdtyngd, tidsbrist, bristande dokumentation 

samt bristande samarbete har också identifierats som ett problem för 

patientsäkerheten. Sjuksköterskor beskriver i en studie vikten av korrekt 

dokumentation för att trygga patientsäkerheten. Uppdaterad information rörande 

patienten är viktig för att undvika felaktig information och förvirring som kan leda till

problem som gör att patientsäkerheten brister (Kanerva, Kivinen & Lammintakanen, 

2015). 

Resultatet i litteraturstudien visar att dokumentationen effektiviseras med LCP samt 

att vårdplanen ger struktur i arbetet trots att vårdtyngd och arbetsbelastning är hög. 

Allt detta bidrar till att patientsäkerheten säkras. I Sverige har vi en 

patientsäkerhetslag som syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och 

sjukvård och skydda patienten mot eventuella vårdskador. I 5§ står att vårdskada 

definieras som lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som

hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder vidtagits vid patientens kontakt med 

hälso- och sjukvården (SFS 2010:659). Ett nationellt ramverk har tagits fram av 

Sveriges kommuner och landsting [SKL] för ett metodiskt patientsäkerhetsarbete 

med målet att öka patientsäkerheten. Ramverket innehåller tre delar som innebär att 

Hälso- och sjukvården ska vara patientfokuserad, kunskapsbaserad och organiserad. 

Ramverket ska tydliggöra vad som krävs för att höja patientsäkerheten genom att visa

helhet och sammanhang och verka som ett stöd för personal (SKL 2015). Resultatet i 

litteraturstudien antyder att möjligheter med LCP är att vårdplanen är 

patientfokuserad, kunskapsbaserad och organiserad, medans hindren antyder att 

LCP är det motsatta.

Morss (2016) skriver att det är grundläggande för den palliativa vården att 
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patientsäkerheten kan upprätthållas. Patienter i ett palliativt skede är mycket sköra 

och kräver avancerad vård. Därför löper dessa patienter högre risk att drabbas av 

komplikationer, fel och brister rörande patientsäkerheten. Komplikationer får större 

konsekvenser då tiden för dessa patienter är begränsad. Vidare skriver Morss att 

patientsäkerhet och palliativ vård har snarlika riskfaktorer för att god vård inte 

uppnås, exempelvis brister i kommunikationen inom vårdteamet. En slutsats av 

litteraturstudiens resultat är att sjuksköterskans omvårdnad av patienter i palliativt 

skede måste kantas av patientsäkerhet. Det är därför av största vikt att tillsammans i 

vårdteamet kontinuerligt reflektera över de eventuella hinder som kan finnas i 

användandet av LCP.

Hindren i användandet av LCP innebär att sjuksköterskan inte anser sig kunna ge 

adekvat vård vilket är problematiskt och kan som nämnts ovan utgöra ett hinder både

mot patientsäkerheten men även mot sjuksköterskans hälsa. Att som sjuksköterska 

uppleva sig trygg och stärkt i sin roll är en förutsättning om omvårdnadsarbetet ska 

kunna utföras på bästa möjliga sätt. Mår sjuksköterskan bra har denne större 

möjlighet att ge god omvårdnad till patienten. Jean Watsons teori om mänsklig 

omsorg betonar vikten av att omvårdnad är att visa omsorg och värna om patienten 

så patientens lidande kan lindras och hälsan kan vara så god som möjligt. För att 

kunna uppnå detta skriver Watson att det är viktigt för sjuksköterskan att vara mån 

om sig själv och sin egen hälsa om man som sjuksköterska ska kunna förmå sig att 

visa empati och förståelse för patienten. Det är av betydelse att relationen ses som en 

människa-till-människa-relation istället för en sjuksköterska-till-patient-relation 

(Wiklund Gustin & Lindvall, 2012, ss. 269–270, 298). En slutsats är att om ett 

instrument/verktyg som LCP används alltför standardiserat och mekaniserat hotas 

både patientsäkerhet och sjuksköterskans hälsa.

En uppskattning av samhälleliga kostnader i samband med bristande patientsäkerhet

gör gällande att det handlar om avsevärda summor (Socialstyrelsen, 2009, s. 133). 

Uppgifter om kostnader i samband med bristande patientsäkerhet i palliativ vård har 

inte hittats. En rapport visar t.ex. att enbart fenomenet felmedicinering kostar det 

amerikanska samhället mellan 17–29 miljarder dollar årligen (Botwinick, Bisognano 

& Haraden, 2006, s. 4). Bristande patientsäkerhet skapar ett lidande för patienten 

och leder även till onödiga ekonomiska kostnader för patienten, sjukvården och för 
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hela samhället (Øvretveit & Andreen Sachs, 2005). Enligt Socialstyrelsen (2009, s. 

133) finns ofta orsaker till den bristande patientsäkerheten i vårdens rutiner, 

organisation, eller ledning. 

METODDISKUSSION

Eftersom det framkommit rapporter om delade meningar angående användandet av 

LCP (Clark et al., 2012b; Di Leo et al., 2015; Jack et al., 2003; Ramasamy 

Venkatasalu et al., 2015) är det av betydelse att se och sammanställa redan befintligt 

forskningsmaterial. Friberg (2012) skriver att en litteraturstudie är användbar när 

syftet är att skapa en överblick av kunskapen inom det valda området (s. 135). Denna 

studie beskriver vårdares erfarenheter av att använda LCP i palliativ vård, därför är 

det relevant att enbart artiklar med kvalitativ ansats använts i arbetet (Segesten, 

2012. s. 99).

Syftet i studien ändrades under arbetets gång, från sjuksköterskans erfarenhet till 

vårdpersonalens erfarenheter av att använda LCP i palliativ vård. Det ändrade syftet 

berodde främst på att resultatet i vissa av artiklarna inte tydligt visade vem som sagt 

vad, om det var en sjuksköterska, läkare, undersköterska eller vårdbiträde. I två av 

studierna har endast begreppet ’nurse’ använts vilket innebar svårigheter att veta 

vilken utbildningsnivå och eventuellt legitimation sköterskan haft.

Studierna var genomförda i fyra olika länder, Norge, Nya Zeeland, England samt 

Italien, vilket gav ett västerländskt perspektiv. Det hade varit intressant om artiklar 

hämtats från andra delar av världen exempelvis från Asien, Afrika eller Sydamerika, 

vilket inneburit ett större globalt perspektiv. På grund av utredningar av LCP och att 

vissa länder i nuläget omarbetar sina palliativa vårdplaner, däribland Sverige, var det 

svårt att få fram aktuella data gällande den globala spridningen av LCP. Det är 

mycket möjligt att LCP bara används i den västerländska hälso- och sjukvården.

Av de åtta studier som användes i denna litteraturstudie var det bara studien som 

genomfördes på Nya Zeeland som angav ålder, kön och etnicitet på deltagarna. 

Övriga studier redovisade endast deltagarnas ålder eller kön, eller ingetdera, på 

grund av anonymitetsskäl. Vårdpersonalen i studien från Nya Zeeland härstammade 

från olika kulturer, 33% var Nya Zeelands européer, 24 % var indier,
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17% maorier och 11% kom från närliggande Stillahavsländer. Den etniska skillnaden 

på studiens deltagare var representativ för sjukvården i Nya Zeeland.

I några av artiklarna var det få deltagare, endast fem-sex stycken, som deltog i 

studien och det kan enligt Danielson (2012, s. 335) ge en begränsad mängd 

information. Samtliga artiklar har granskats av båda författarna till litteraturstudien 

för att sedan sammanställa resultaten gemensamt, och denna metod menar 

Henricson (2012, s. 473) stärker reliabiliteten på arbetet. Sammanställningen av 

studiernas resultat redovisas i en tabell, vilket Friberg (2012) beskriver som ett bra 

sätt att presentera resultatet på ett överskådligt sätt. På detta sätt ges läsaren en 

chans att avgöra om valet av artiklar motsvarar studiens syfte samt 

problemformulering (s. 45).

En svaghet i studien är att hälften av artiklarna är hämtade från en och samma 

tidning, International Journal of Palliative Nursing. Tidningen har en impact factor 

på 0,5 som dessutom är fallande. Impact factor är ett mått som visar tidskriftens 

vetenskapliga synlighet genom antalet gånger artiklar från tidskriften citerats 

(Linköpings universitetsbibliotek 2014). En tidskrifts impact factor bör inte användas

som utvärdering av studiers kvalitet, däremot kan impact factor indikera tidskriftens 

kvalitet (Sahlgrenska universitetssjukhuset 2016). John Ellershaw och Deborah 

Murphy som grundade vårdplanen LCP, finns med som författare till några av 

studierna, alla övriga studier har refererat till deras studier och böcker i ämnet. De 

studier av Ellershaw och Murphy som använts i litteraturstudien är de studier som är 

mest positiva till LCP vilket kan ge en skev bild och minska trovärdigheten i 

litteraturstudien. Det är dock svårt att göra studier i ett ämne utan att använda sig av 

ursprungskällan. Om författarna valt att inrikta sig på en speciell vårdinriktning 

istället för att göra litteraturstudien utan specifikt kontext, exempelvis bara 

akutsjukvården har nog resultatet sett annorlunda ut.
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FORSKNINGSETISK DISKUSSION

Samtliga studier som valdes ut till litteraturstudien var godkända av olika etiska 

kommittéer från vederbörande länder. Litteraturstudiens författare ansåg att frivilligt

deltagande i studierna var den viktigaste etiska aspekten att ta hänsyn till. Allt 

deltagande i studierna var frivilligt vilket går att utläsa i studierna. Författarna tror 

och hoppas att de följt god forskningssed. Varje steg i processen diskuterades 

gemensamt och överensstämmelse uppnåddes alltid. En svaghet i studien är att 

författarna aldrig tidigare skrivit uppsats. Hjälpmedel som Olsson och Sörensens 

granskningsmall bidrog till identifiering av bra artiklar. Det författarna upplevde 

svårast var redovisningen av resultatet, att välja ut det väsentligaste och begränsa 

antalet kategorier. Innan litteraturstudien påbörjades var bägge författarna positivt 

inställda till vårdplanen LCP, vilket omedvetet kan ha påverkat resultatet. En 

svårighet var att översätta artiklar från engelska till svenska då risken fanns att 

nyanser i textens mening misstolkades eller gick förlorat, pga. att engelska inte är 

modersmålet för författarna. Ytterligare en svårighet var att översätta 

vårdpersonalens yrken från engelska till svenska. Artiklarnas innehåll har redovisats 

så bra som möjligt utan att medvetet försöka förändra eller utelämna resultat.

KONKLUSION

Att ge adekvat och patientsäker vård är av största vikt i den palliativa vården både för 

patienter, anhöriga och vårdpersonal. En vårdplan som LCP har visat att 

patientsäkerheten kan stärkas av dess användning men patientsäkerheten kan även 

hindras av användandet av LCP. Vårdplanen kan stärka patientsäkerheten eftersom 

den är evidensbaserad vilket vårdpersonalen känner sig trygg med. Vårdplanen kan 

även bidra till en förbättrad kommunikation och samarbete inom vårdteamet, samt 

förbättrad kommunikation mellan patient och anhörig. God kommunikation är en 

viktig del i patientsäkerheten och måste kontinuerligt uppdateras. Dokumentationen 

inom vårdplanen råder det delade meningar om och därför finns det anledning för 

sjuksköterskor att kritiskt granska och reflektera över användandet av LCP. 

Patientsäkerheten måste ligga till grund för sjuksköterskans omvårdnad av patienter i

palliativt skede. Att tillsammans inom vårdteamet regelbundet reflektera över 

eventuella hinder i användandet av LCP är därför av stor betydelse. I 
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litteraturstudiens resultat framkom det att bristande utbildning av vårdplanen och 

bristande resurser är det största hotet mot patientsäkerheten och därför måste 

sjuksköterskan lyfta frågan så patientsäkerheten kan säkras. 

Att man som sjuksköterska känner att man utför ett bra, patientsäkert jobb stärker 

den egna självbilden vilket leder till att den egna hälsan stärks samt att patienten 

upplever en bättre vård. En vårdplan som LCP kan ha betydelse för just dessa två 

bitar, om den används på rätt sätt.

För att öka kunskapen och kompetensen inom sjuksköterskans område hade det varit

av stor betydelse att fortsätta forska kring detta ämne men att specialisera sig på 

enskilda vårdinrättningar. En annan intressant aspekt är att undersöka om den nya 

vårdplanen som ska ersätta LCP visar på samma resultat som denna studie visat på. 
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Kvalitativ metod med 
fokusgrupper. Fokusgrupperna 
träffades före och efter 
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90–120 min. Tematisk analysmetod
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Etiskt godkänd.
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Läkarna fick större 
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Grad 1
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Undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenhet av 
implementering av 
LCP på två 
avdelningar på ett 
Nya zeeländskt 
sjukhus.  
 

Tio legitimerade sjuksköterskor 
från medicin och 
kirurgavdelningar delades in i 
två fokusgrupper. Alla 
legitimerade sjuksköterskor som
arbetat i vårdlagen när LCP 
implementerades och hade 
erfarenhet av LCP bjöds in att 
delta. Fem sjuksköterskor i 
ledande befattningar 
intervjuades separat. (n=15) 
Deltagarna var övervägande 
kvinnor.
Medelålder 45 år.

 

Kvalitativ studie. Två fokusgrupper 
blev ljudinspelade. 
Semistrukturerade intervjuer 
utfördes med sjuksköterskor i 
ledande befattningar. Tid för 
intervjuerna angavs ej. Tematisk 
analysmetod användes. Etiskt 
godkänd.
 

Sjuksköterskorna hade 
positiva erfarenheter av
LCP. De fick ökad 
kunskap om vård i 
livets slutskede. 
Däremot var de 
missnöjda med hur 
implementeringen 
sköttes. Mer resurser 
skulle ha satts in, detta 
hade gynnat 
patienterna/anhöriga 
när de var som skörast.
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Grad 1
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International

Journal of Palliative
Nursing  

Storbritannien

  

Nurses’ views on 
using the 
Liverpool Care 
Pathway in an 
acute hospital 
setting

  

Syftet med studien 
var att ta reda på 
sjuksköterskors 
erfarenhet av 
användandet av 
LCP på en 
akutvårdsavdelning
.  

  

Sex allmänna sjuksköterskor 
och sex specialistutbildade 
sjuksköterskor (mot palliativ 
vård) från medicin- och 
onkolog-avdelningar delades in i
två fokusgrupper där öppna 
frågor ställdes (n=12). 
Information om deltagarnas 
ålder och kön framkommer ej.  
 

Kvalitativ studie med två 
fokusgrupper. Fokusgrupperna 
varade 60 min. Spelades in digitalt 
för att sedan transkriberas av 
forskarna.
Tematisk analysmetod användes.

Etiskt godkänd.

  

Sex teman 
identifierades, 
Sjuksköterskornas 
gemensamma åsikt av 
användandet av LCP på 
en akutvårdsavdelning 
var att patienterna fick 
en god, genomtänkt 
vård baserad på 
patienternas egna och 
närståendes behov. 
Självförtroendet hos 
vårdpersonalen stärktes
och vårdplanen blev 
tydlig.
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Grad 1
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Skorpen

Iversen, G.,

Faksvåg Haugen,

D.,  

 

2015

 

Sykepleien

 

Norge

  

Liverpool Care 
Pathway:
Personalets 
erfaringer i to 
norske sykehus  

  

Undersöka 
vårdpersonalens 
erfarenheter av att 
använda Liverpool 
Care Pathway på
patienter i livets 
slutskede.  

En läkare samt fyra 
sjuksköterskor deltog (n=5). 
Ålder och kön uppges ej.
Frågeformulär skickades ut via 
mail till sammanlagt 356 
personer ur vårdpersonalen på 
sjukhuset, 167 svarade. Av de 
svarande lottades en läkare 
samt fyra sjuksköterskor in i en 
fokusgrupp. Deltagarna bestod 
av vårdpersonal från fyra av sex
möjliga avdelningar. 
En inklusionskriterie var att de 
skulle ha minst sex månaders 
erfarenhet av LCP.

Mixad metod av kvantitativ och 
kvalitativ. Resultatet från den 
kvantitativa studien blev grunden 
för intervjuguiden som användes i 
fokusgruppen.
Intervjuerna varade i genomsnitt i 
37 minuter.

Resultatet bearbetades efter

Kruger och Caseys analysmetod. 
Endast kvalitativa data inkluderas i
litteraturstudien.
Etiskt godkänd.

  

Resultatet av 
fokusgrupperna 
resulterade i tre teman:
beredskap, 
medvetenhet, 
beslutfattande.  
Deltagarna att de 
kände sig positiva till 
LCP. De kände sig mer 
förberedda och trygga 
på vården de skulle ge 
samt att de fått en 
bättre insikt i lindrande
behandling och ökad 
kompetens i palliativ 
vård. Deltagarna 
uttryckte att 
kommunikationen blivit
bättre och lättare med 
LCP.  
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Grad 1

Hove, R., Fålun, 
N.,
Fridlund, B.

 

2016

 

Open Journal of

Nursing

Norge

Nurses’ 
Experiences of 
Using the 
Liverpool Care 
Pathway Plan in 
Hospitalized 
Patients with 
Heart Failure in 
the End-of-Life 
Stage: A 
Qualitative 
Content Analysis

Undersöka och 
beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att
vårda patienter 
med hjärtproblem 
inlagda på sjukhus 
med
LCP i livets slutskede
 

Tjugo sköterskor på sjukhuset 
valdes ut m.h.a strategiskt urval
(n=20). Deltagarna varierade i 
ålder, kön, p.g.a. anonymitets 
policy fanns ej bättre 
information om kön och ålder. 
Inklusionskriterier var att 
deltagarna vårdat minst tre 
patienter med hjärtfel med LCP. 
Exklusionskriterium var de 
sjuksköterskor som ej 
behärskade norska.

Kvalitativ studie. Författarna som 
alla hade erfarenhet inom området
och metoden utvecklade en 
intervjuguide med öppna frågor 
baserade på de tre elementen i 
LCP. Intervjuerna varade i 20–60 
min. Intervjuerna analyserades 
med innehållsanalys enligt 
Graneheim och Lundmans sex-
stegs metod. Etiskt godkänd.  
 

Resultatet av 
intervjuerna 
sammanställdes till tre 
kategorier. Individuell 
anpassning, 
symtomlindring och ett
holistiskt synsätt. 
Dessa kategorier 
innehåller god 
kommunikation med 
patient och anhörig, 
förbättrad 
symtomlindring och att
skapa en god atmosfär 
och förståelse för 
patient och anhörig.  

95%
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