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Sammanfattning/abstractSammanfattning/abstractSammanfattning/abstractSammanfattning/abstract    

 

Bakgrund:  Tvärprofessionella standardvårdplaner (TSVP) i livets slut introduceras vid allt fler 

vårdinrättningar. TSVP är kunskapsbaserade och individualiserade vårdplaner där det beskrivs 

tydliga mål och riktlinjer för vården. De bygger på filosofin som hospiceverksamheten utvecklat. 

Syftet med implementeringen av TSVP är att säkerställa kvaliteten i vården vid livets slut.      

 

Syfte: Syftet med studien är att studera hur vårdpersonalen uppfattar och beskriver effekterna av 

införandet av TSVP i palliativ vård. 

  

Metod: Systematisk litteraturstudie. Studiens resultat baserar sig på nio vetenskapliga artiklar. 

Resultatet diskuteras utifrån Virginia Hendersons teorietiska princip om de 14 behovsområdena.    

 

Resultat: Införandet av TSVP i palliativ vård resulterade i en rad förbättringar på sjukhusens 

akutavdelningar, hemsjukvård, servicehus samt till och med på hospice. Antalet patienter som 

erhöll palliativ vård ökade. Rutiner och samarbete förbättrades vilket ledde till mer kontinuerlig 

och konsekvent vård. Vårdpersonalen fick ökade kunskaper vilket bl. a. ledde till att de fick 

redskap att skifta perspektiv från kurativ till palliativ vård. Vårdpersonalen blev bättre på att 

diagnostisera döende patienter och symptomkontroll. Dokumentationen blev mer utförlig och 

adekvat, samtidigt som mindre tid användes för dokumentation vilket gav mer tid för patientnära 

arbete. Kommunikationen med anhöriga och patienter blev bättre.  

 

Diskussion: Effekter av införandet av TSVP har studerats i en systematisk litteraturstudie. 

Resultatet har diskuterats utifrån den kritik som har riktats mot TSVP, de brister som funnits i 

vården av människor vid livets slut samt utifrån Hendersons omvårdnadsteoretiska princip om 

människans grundläggande behovsområden.    

 

Nyckelord: Tvärprofessionella standardvårdplaner, palliativ vård, vård i livets slut, effekter, 

vårdkvalitet.  

 

Keywords: Care Pathways, palliative care, effect, quality of care.   
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1 Inledning 

 

Där vård och omsorg bedrivs finns det med stor sannolikhet patienter som befinner sig vid slutet 

av sitt liv. Oavsett diagnos och vårdnivå har en människa rätt till ”den goda döden”. Alltför många 

patienter får sluta sina liv utan tillgång till adekvat palliativ vård. Detta ofta på grund av att det 

saknas kompetens, beredskap och handlingsplan för att kunna erbjuda palliativ vård utanför de 

specialiserade palliativa enheterna (Pooler, McCrory, Steadman, Westwell & Peers, 2003). 

Palliativ vård berör oss alla som arbetar inom vård och omsorg. Men hur skall vi som arbetar med 

fokus på den kurativa vården erhålla tillräckligt med kunskap om det som utmärker palliativ vård 

med hög kvalitet? 

 

2 Bakgrund 

 

Människor som befinner sig vid livets slut vårdas på många olika vårdenheter. Endast ett fåtal får 

vård inom den specialiserade palliativa vården (Parish, Glaetzer, Grbich, Hammond, Hegarty & 

McHuge, 2006; Stalfelt 2003). Parish et al (2006) fann i sin studie att endast 36 procent av dem 

som befinner sig vid livets slut i södra Australien vårdas på hospice eller liknande specialiserade 

enheter för palliativ vård. Även i Sverige avslutar de flesta människor sina liv inom den 

kommunala omsorgen, akut- eller hemsjukvården utan eller med begränsad tillgång till de 

specialiserade enheternas erfarenhet och kunnande (Stalfelt, 2003; SOU 2000:6). 

Det finns ett ökande behov av kunskap om döendet bland dem som i sitt arbete möter och 

vårdar människor som befinner sig i det palliativa skedet (Stalfelt, 2003). Parish et al (2006) fann 

att vårdpersonal utanför den specialiserade palliativa vården inte hade tillräckliga kunskaper eller 

rutiner att på egen hand tillgodose den döende människans och dess anhörigas behov. Det har 

påpekats att för att säkerställa en god kvalitet i vården av den döende patienten behöver 

vårdpersonal ökad kunskap om palliativ vård och hur den bedrivs inom hospicerörelsen 

(Ellershaw & Murphy, 2005; Matthewa et al, 2006).  

     Enligt Bahtsevani (2004) leder införandet av evidensbaserade riktlinjer till att vårdens resultat 

förbättras. Bahtsevani (2008) menar vidare att det behövs mer än enbart ökad tillgänglighet till 

litteratur för att arbeta kliniskt med evidensbaserade metoder. Även Björvell (2002) kom fram till 

att kunskap ensamt inte räcker, utan att det även behövs organisatoriskt stöd. Dessa slutsatser 

stöds också av Lunder, Sauter & Fürst (2004). Willman, Stoltz och Bahtsevani. (2006) lyfter fram 
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standardvårdplanen (SVP) som ett verktyg som underlättar implementeringen av evidensbaserad 

omvårdnad i det kliniska vårdarbetet. Lunder, Sauter & Fürst (2004) anser för sin del att SVP 

dessutom kan fungera som ett verktyg för att säkerställa jämn vårdkvalitet även vid palliativ vård. 

 

2.1 Palliativ vård 

 

Enligt Världshälsoorganisationen WHO (2004) skall palliativ vård inledas när botande behandling 

inte längre är möjlig. Syftet med den palliativa vården ska vara att uppnå bästa möjliga livskvalitet 

för patienten och dennes anhöriga. Vården ska vara aktiv men varken ha till syfte att förlänga livet 

eller påskynda döden. Den palliativa vården bejakar livet och ser döendet som en normal process. 

Den skall utgå från en holistisk människosyn där människans fysiska, psykologiska, sociala, 

existentiella och andliga behov skall tillgodoses. Kontroll och symptomlindring är av största vikt. 

Den palliativa vården ska erbjuda ett system av stödåtgärder för att hjälpa patienten och dess 

anhöriga att orka med situationen under patientens sjukdom och under sorgearbetet efter döden 

(a.a.). 

 

2.1.1  Alla har inte tillgång till palliativ vård 

 

WHO (2004) uppger att palliativ vård skall inbegripa alla patienter i livets slutskede oavsett 

diagnos. Trots detta är det flera patientgrupper som inte ges tillgång till palliativ vård, då beslut 

om övergång till palliativ vård aldrig fattas eller fattas så sent att det inte påverkar vårdens 

innehåll (SOU 2000:6; Brandt, Deliens, Ooms, van der Steen, van der Wal & Ribbe, 2005). Inom 

cancervården är den palliativa vårdfilosofin utbredd (SOU 2000:6). Andra stora patientgrupper 

som t.ex. personer med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) (Roberts, Seiger, Buckingham 

& Stone, 2008), hjärtsvikt (Addington-Hall & Karlsen, 1999), njursvikt (McKeowen, Agar, 

Gamles, Ellershaw & Hugel, 2008) eller äldre och multisjuka (Brandt et al 2005; Gibson, 

Gutmanis, Clarke, Feron & Gorman, 2008) har betydligt sämre tillgång till specialiserad palliativ 

vård (WHO, 2004).  

I äldrevården är den palliativa vården underdimensionerad (Gibson et al 2008). Österlind,  

Hansebo, Lantz & Ternestedt (2008) fann i sin studie att många av dem som leder arbetet inom 

äldrevården saknar palliativ vårdfilosofi. Ålderdom och död ses som en naturlig del av livet och 

inget man tar upp och pratar om. Palliativ vård kan sättas in, men vanligtvis först efter 

sjukhusvistelse med fokus enbart på symptombehandling (Österlind et al 2008). 
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Forskning visar att palliativ vård anses vara något som är förknippat med diagnoser 

där det finns tydliga och väldefinierade symptom på att patienten är döende (Parish, Glaetzer, 

Grbich, Hammond, Hegarty & McHuge, 2006). Död av ålderdom utan någon klar medicinsk 

diagnos (Österlind et al, 2008) eller multisjuka patienter erbjuds sällan specialiserad palliativ vård 

(Roberts et al, 2008) då det saknas kunskap och redskap för att avgöra när den palliativa fasen 

börjar hos dessa patienter (Brandt et al, 2005). Dessa patienter saknar då fullgod palliativ vård där 

man förutom symptomkontroll även tar hänsyn till patienternas sociala och existentiella situation 

(Österlind et al, 2008).  

 

2.1.2 Hinder för att bedriva god palliativ vård 

 

Gibson, Gutmanis, Clarke, Wiltshire, Feron och Gorman (2008) fann stora variationer i vad 

personalen ansåg karaktärisera vård med hög kvalitet vid livets slut. Majoriteten ansåg att god 

symptomkontroll och närvaro var de viktigaste faktorerna. Andra faktorer såsom förmåga att 

kommunicera, att dö i sömnen och att inte vara ansluten till medicinteknisk apparatur ansågs 

mindre betydelsefulla och var inte prioriterade. Författarna menade att variationen i personalens 

syn på den goda döden kan ha påverkat vården och kan leda till ojämn vårdkvalitet. Mellor, Foley, 

Connelly, Mercer och Spanswick (2004) kunde i sin studie visa att det fanns stora variationer i 

vårdens beskaffenhet och kvalitet beroende på vårdpersonalens kompetens och erfarenhet.   

Ett antal studier visar på brister i den palliativa vården på sjukhus, sjukhem och även på 

 hospice (Hardy, Haberecht, Macesco-Pennisi & Yates, 2007; Parish et al, 2006). Hardy et al 

(2007) kunde visa på skillnader i vårdens kvalitet och beskaffenhet mellan olika sjukhus, sjukhem 

och hospice genom att studera och jämföra 18 kvalitetsindikatorer. Bristande rutiner ledde till att 

ordinationer och symptomkontrollerande läkemedel inte fanns tillgängliga, vilket ledde till dålig 

symptomkontroll och att patienter flyttades i onödan. Obefogade behandlingar, undersökningar 

och kontroller avslutades inte och utsättning av onödiga behandlingar fanns inte dokumenterade i 

flera fall.  Det saknades dokumentation angående patientens andliga och existentiella behov samt 

dokumentation huruvida anhöriga hade informerats om vården som skulle ges. Parish et al (2006) 

fann i sin studie bland annat att dokumentationen var så pass bristfällig att den inte kunde fungera 

som bedömningsunderlag för symptomkontroll. Det saknades även dokumentation kring 

psykologiska, sociala och existentiella behov. Dessutom visade studien att kommunikationen med 

anhöriga och förmågan att göra dem delaktiga i vården hade stora brister. Sjuksköterskorna i 

studien ansåg att det fanns brister i samarbetet med läkarna som de upplevde inte informerade 
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dem om deras planering kring patienterna. Dalgaard och Dlemar (2008) fann i sin studie att 

tidsbrist ledde till sämre palliativ vård. Sjuksköterskorna skärmade av sig från intryck och 

händelser utöver de dagliga rutinerna och förbisåg därmed patientens behov som inte var av akut 

karaktär. Det fanns inte heller möjlighet till reflektion och professionell utveckling. Tid skapade 

utrymme för flexibilitet och gjorde sjuksköterskan mer benägen att se patientens individuella 

behov. Det uppstod då utrymme och öppenhet för utveckling av vården och reflektion som 

förstärkte sjuksköterskan i sin profession. 

 

2.2 Standardvårdplaner 

 

Standardvårdplaner (SVP) är en i förväg skriven vårdplan som utgår från en så kallad 

normalkurva som skall tillfredställa patientens grundläggande vårdbehov. Den beskriver ett 

förväntat vårdförlopp för en väl definierad patientgrupp med samma diagnos, symptom eller 

problem. I SVP anges ett antal för patientgruppen aktuella omvårdnadsdiagnoser och/eller 

problemområden som kräver tvärprofessionella insatser. I SVP anges omvårdnadsåtgärder för att 

uppnå det förväntade vårdresultatet under en bestämd tidsperiod. SVP bygger på evidens och 

beprövad erfarenhet som finns redovisade i så en kallad kvalitetsnorm som är ett arbetsdokument 

kopplat till SVP (Forsberg & Edlund, 2003). Enligt Carpentio (1995) ska en SVP innehålla 

högprioriterade omvårdnadsdiagnoser som identifierats hos 75-100 procent av patienterna. Med 

högprioriterade omvårdnadsdiagnoser menar Carpentio (1995) omvårdnadsdiagnoser som inom 

akutsjukvården är kopplade till patientens medicinska tillstånd och som om de inte åtgärdas 

kommer att försämra patientens tillstånd. De Blester, Depreitere, De Waele, Vanhaecht, Vlayen 

och Sermeu (2006), anser att standardvårdplanen är sjuksköterskans del i en gemensam 

tvärprofessionell vårdplan.  

     I Sverige började SVP introduceras först i mitten av 90-talet. Syftet var att minimera den 

administrativa tiden, åstadkomma en genomtänkt struktur för det dagliga omvårdnadsarbetet samt 

tydliggöra omvårdnadens mål. Detta förväntades säkerställa en jämnare och förhöjd kvalitet på 

omvårdanden (Forsberg & Edlund, 2003). Socialstyrelsen (2006) fann i sin kartläggning av SVP 

att dessa oftast var en del av sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation. Enbart 12 procent var 

tvärprofessionella. Socialstyrelsen menar att SVP i större utsträckning skall vara 

tvärprofessionella och bygga på evidens, SBU-rapporter samt på nationella riktlinjer för vård och 

behandling. Genom att utforma SVP enligt ovan menar Socialstyrelsen (2006) att SVP kan bli ett 

verktyg som bidrar till att öka vårdkvaliteten och säkerställa likvärdig vård i hela landet.    
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2.2.1 Tvärprofessionella standardvårdplaner - TSVP 

 

Tvärprofessionella standardvårdplaner (TSVP) har utvecklats på många håll i världen vilket har 

gjort att dess utformning skiljer sig åt samt att det har kommit att användas flera olika begrepp för 

att beskriva samma sak. Begrepp som clinical pathway, critical pathway, integrated care pathway, 

care pathway eller care map används i den internationella litteraturen för att beskriva fenomenet 

(De Blester et al 2006). De Blester et al (2006) fann 84 olika definitioner av TSVP. TSVP 

beskrevs som en metod för vård av väldefinierade patientgrupper under en väldefinierad 

tidsperiod. I en TSVP anges tydliga mål och åtgärder för vård som bygger på forskning, riktlinjer, 

beprövad erfarenhet samt patientens förväntningar på vården. Syftet med en TSVP är att förstärka 

vårdkvaliteten, reducera risker, öka patienternas tillfredställelse samt att använda resurserna mer 

effektivt. Detta sker genom att förenkla kommunikationen mellan vårdpersonalen, tydliggöra 

roller och vårdprocessen; även för patienten och anhöriga. Detta sker genom att dokumentera, 

övervaka och utvärdera vårdförloppet för att tillföra och styra åtgärder och resurser på ett sådant 

sätt att hela vårdlaget arbetar mot samma mål (a.a.) 

TSVP utvecklades av Bower & Zander i USA mitten av 80-talet (Carpentio, 1995). Dess  

framväxt i USA kom från behovet av att utveckla ett system som effektiviserade vården och att få 

kontroll över de allt högre sjukvårdskostnaderna (Forsberg & Edlund, 2003; Ellershaw, 2002). I 

England kom TSVP att utvecklas och införas som resultat av omorganisering av sjukvården mot 

mer patientcentrerad och evidensbaserad vård där fokus låg både på kvalitet och på effektivitet 

(Lowe, 1998). De Blester et al (2006) visade i sin studie på flera drivkrafter till att införa TSVP, 

bl. a. strävan att effektivisera vården, få ett utvärderingsverktyg, öka vårdkvaliteten och minska 

variationen på vårdens utförande och resultat, förbättra och utveckla vårdprocesser, minska 

fragmentarisering av vården, öka patienternas tillfredställelse, förbättra informationshanteringen 

och införa evidens och erfarenhetsbaserad vård (best practice) samt att definiera vårdens lägsta 

kvalitetsnivå. 

 

2.2.2 TSVP och palliativ vård 

 

TSVP för palliativ vård utvecklades först i England vid Marie Curie Hospice i Liverpool. 

Vårdplanen kom att kallas för The Liverpool Care Pathway (LCP). LCP har sedermera överförts 

till flera andra vårdinrättningar och är numera ett utbrett instrument i den palliativa vården 

(Ellershaw & Murphy, 2005). Det fanns ett stort behov av att förbättra vården för de döende 
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patienterna och deras anhöriga, att få ett system där olika personalgrupper arbetar på samma sätt 

och mot samma mål och därigenom skapa helhet i vården. Det fanns brister i personalens förmåga 

att bedöma och diagnostisera patienter som var döende samt i symptomkontrollen. Rutiner kring 

medicinering och omvårdnadsåtgärder var oklara, omhändertagandet av patienter och anhörigas 

psykosociala samt andliga/existentiella behov var bristfälliga. En förklaring till detta var att 

personalen inom akut och kommunal vård har mer fokus på att bota än att lindra (Ellershaw, 

2002; Ellershaw & Ward, 2003; Ellershaw & Murphy, 2005).  

Utgångspunkten för TSVP var de goda erfarenheterna och den höga vårdkvaliteten vid  

livets slut vid hospice. Ambitionen var att utveckla ett kvalitetsverktyg som byggde på evidens 

och som präglades av ett holistiskt förhållningssätt som kunde användas både inom ett 

akutsjukhus och i kommunala vårdinrättningar för alla patientgrupper (Ellershaw & Ward, 2003).  

 

TSVP innehåller 11 mål för vård i den terminala fasen  

Mål för välbefinnande  

1. Bedöma och avbryta aktuell otillbörlig (ickeindikerad) läkemedelsbehandling  

2. Sätta in vidbehovsmedicinering enligt protokoll (smärta, andnöd, sekret i luftvägarna, 

illamående/kräkning, oro, agitation) 

3. Dokumentera och avbryta onödiga åtgärder, behandlingar och uppföljningar (prover, 

antibiotika, intravenös vätsketerapi och medicinering, vändschema, vitalparametrar)    

Mål för psykologiska parametrar  

4. Bedöma patientens och anhörigas förmåga till kommunikation på svenska så att eventuellt 

behov av tolk kan identifieras  

5. Bedöma patientens och närståendes insikt om patientens tillstånd 

Mål för att stödja religiösa och andliga behov 

6. Bedömning och stöd av patientens och anhörigas religiösa och andliga behov 

Mål för kommunikation mellan anhöriga och närstående 

7. Upprätta en plan hur anhöriga och närstående skall informeras när patientens tillstånd 

försämras 

8. Informera anhöriga och närstående om hur enheten fungerar  

Mål för kommunikation med andra vårdgivare 

9. Informera husläkare eller en annan remitterande instans 

Sammanfattning 

10. Vårdplan förklaras och diskuteras med patienten och närstående 
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11. Patienten och närstående känner till och förstår vårdplaneringen 

(a.a. s. 82). 

 

Graden av symptomkontroll skall bedömas var fjärde timme. Patientens och anhörigas andliga 

och existentiella behov skall kunna tillgodoses, och bedömas var tolfte timme (Ekström, 2008).  

 

Det finns ytterligare sju mål efter att patienten avlidit.  

12. Husläkare/inremitterande informeras om dödsfallet  

13. Omhändertagande av den avlidne enligt gällande rutiner  

14. Legal handläggning efter dödsfallet genomgången och utförd  

15. Information till närstående om rutiner vid dödsfall  

16. Omhändertagande av den avlidnes personliga tillhörigheter/värdesaker  

17. Erforderlig skriftlig information och rådgivning given till berörda personer  

18.  Information om sorg/sorgarbete  

                        (a.a. s. 2).  

 

2.2.3 Kritik mot standardiserade vårdplaner 

 

Det finns problem med TSVP då det saknas konsensus om dess utformning och innehåll, menar 

De Blester et al (2006) som fann en stor variation i benämning och utformning av TSVP. Detta 

leder till att effekterna av TSVP varierar stort mellan olika studier. Den stora variationen av 

konceptets beskaffenhet gör det svårt att kommunicera dess innehåll internationellt, vilket 

följaktligen ökar misstron mot TSVP. Samtidigt finns det kritik mot att det saknas 

forskningsresultat som kan påvisa vilka effekter TSVP medför för vården (Fowell, Finaly, 

Johnstone & Minto, 2002). Whittle, McDonald, Dunn & de Luc (2004) menar att i de fall 

införandet av TSVP inte haft någon avgörande betydelse för vårdens kvalitet kan detta bero på 

dålig utformning eller att den används i fel kontext. De menade att det ofta saknas verktyg för att 

utvärdera om TSVP fyller sitt syfte eller inte.  

SmithBattele och Diekemper (2001) fann i sin studie att trots tillgång till TSVP och  

riktlinjer avvek distriktssköterskan ofta från dessa och anpassade sina insatser för en specifik 

situation. Författarna (a.a.) menade att TSVP och riktlinjer som bygger på forskning är en 

förenkling av sjuksköterskans verklighet, som objektifierar och abstraherar det konkreta mötet 

med patienten. För att fånga det subtila, att ha ett holistiskt och etiskt förhållningssätt i mötet med 
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den enskilda patienten i en specifik kontext krävs det att sjuksköterskan använder sig av sin 

kliniska erfarenhet och intuition. Standardiserade riktlinjer gör omvårdnadsarbetet explicit, 

otvetydigt, effektivt, systematiskt och något som mäts i pengar. Samtidigt riskerar sjuksköterskan 

mista förmågan att utveckla och använda sig av sin kliniska blick för att tillgodose patientens 

individuella behov (a.a.). Enligt Lowe (1998) menar kritikerna att standardiserade vårdplaner har 

ett biomedicinskt perspektiv. Detta leder till att patienten passiviseras och reduceras till diagnoser, 

tillstånd och insatser utan möjlighet att vara delaktig i sin egenvård. Det holistiska perspektivet 

förloras och sjuksköterskans arbete begränsas till att utföra praktiska arbetsuppgifter utifrån 

medicinska modeller. Tron på och tillgång till TSVP minskar vårdpersonalens förmåga till 

självständigt tänkande samt begränsar möjligheten att agera för att bemöta patientens individuella 

behov. Med denna utgångspunkt menar Shaw et al (2007) att TSVP lämpar sig mindre bra att 

använda i högspecialiserade palliativa vårdenheter såsom hospice.         

 

3 Problemformulering 

 

Litteraturgenomgången visade att den palliativa vårdens holistiska filosofi är något som inte är 

tillgängligt för alla utom för några väl definierade patientgrupper som vårdas inom den 

specialiserade palliativa vården. Det fanns en stor variation mellan olika vårdinrättningar 

beträffande den palliativa vårdens kvalitet, och den palliativa vårdens goda intention överstämde 

inte alltid med den vård som erbjöds.  

Allt fler vårdinrättningar introducerar TSVP i palliativ vård; samtidigt diskuteras  

lämpligheten kring att använda standarder vid något som anses vara så individuellt som den sista 

tiden innan livets slut. Det är därför viktigt att studera hur införandet av TSVP påverkar 

förutsättningarna för att erbjuda vård vid livets slut, och hur TSVP påverkar vårdkvaliteten 

utanför den specialiserade palliativa vården.  

 

4 Syfte 

 

Syftet med studien är att studera hur vårdpersonalen uppfattar och beskriver effekterna av 

införandet av tvärprofessionella standardvårdplaner i palliativ vård. 

 



12  

12  
 

 

 12

5 Teoretiskt perspektiv 

 

Det teoretiska perspektivet i denna uppsats utgår från Virginia Hendersons grundprinciper för 

patientvårdande verksamhet samt hur hon definierar sjuksköterskans roll och betydelse i den 

tvärprofessionella arbetsgruppen. Henderson (1982) definierar ett antal grundläggande 

behovsområden som utgör omvårdnadens utgångspunkt vars syfte är att tillgodose patientens 

fysiska, psykiska och spirituella behov.  

 

5.1 Sjuksköterskans roll 

 

Henderson (1982) anser att målet för sjuksköterskans arbete är att hjälpa människor att uppnå 

fysisk och psykisk balans samt att tillgodose behov som de själva inte har kraft, vilja eller 

kunskap att tillfredställa. Behoven kan vara att främja hälsa, tillfrisknande eller en fridfull död. 

Sjuksköterskans roll och uppgifter kan se olika ut i olika sammanhang men målet är detsamma. 

Henderson (1982) betonar nödvändigheten i att sjuksköterskan kan bedöma patientens skiftande 

behov och anpassa omvårdnaden efter dessa skiftningar i syfte att upprätthålla livskvaliteten 

oberoende av patientens tillstånd. Henderson (1982) menar vidare att sjuksköterskan har en 

särställning i kontakten med patienten då det endast är sjuksköterskan som ständigt finns 

tillgänglig för patienten och i och med detta har en unik insikt i patientens behov. 

Sjuksköterskans eget unika ansvarsområde är omvårdnad. Henderson (1982) betonar  

samtidigt att sjuksköterskan är en del av en arbetsgrupp innehållande olika yrkesgrupper med dels 

gemensamma och dels egna ansvarsområden. Henderson (1982) inkluderar även patienten och 

dess anhöriga i arbetsgruppen. Sjuksköterskan skall samarbeta med de andra medlemmarna i 

arbetsgruppen, hjälpa dem att utföra sina arbetsuppgifter, samtidigt som de skall stödja och hjälpa 

sjuksköterskan att utföra sina åtaganden. Henderson (1982) menar vidare att sjuksköterskan har 

både en praktisk och pedagogisk roll att hjälpa patienter att följa de instruktioner och ordinationer 

som givits av andra i arbetsgruppen. Hon understryker att patienten skall stå i centrum och det är 

patientens behov och önskemål som styr hela gruppens arbete. För att uppnå detta skall det finnas 

ett ömsesidigt ansvarstagande mellan alla medlemmarna. En av sjuksköterskans uppgifter i 

gruppen är att strukturera och att planera omvårdnaden så att den är konsekvent, och samstämmer 

med de insatser som arbetsgruppens öviga medlemmar ämnar utföra, samt hjälpa patienten utföra 

den planerade vården (a.a.). Enligt Tomey & Alligood (2002) menar Henderson att 
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arbetsgruppens utformning inte är statisk, dess sammansättning förändras då patientens eller de 

anhörigas behov ändras.   

 

5.2 Mänskliga behov och vårdplanering 

 

För att åstadkomma effektiv vård skall den i viss mån vara planerad. En skriven vårdplan 

strukturerar vården genom att tydliggöra vad och i vilken ordning olika uppgifter skall göras och 

av vem. Vårdplanen skall ta hänsyn till individuella behov och den måste kunna revideras när 

omständigheterna och patientens tillstånd förändras. Henderson (1982) påpekar att vården och 

vårdplaneringen alltid påverkas av symptombilden, patientens ålder, sociala och kulturella 

bakgrund, psykiska balans samt fysiska och intellektuella kapacitet. Vårdplanen skall även ta 

hänsyn till anhörigas behov. Henderson (1982) menar även att patientens aktiviteter måste 

dokumenteras för att ge underlag för utvärdering. Henderson såg möjligheter till tidsvinst genom 

att dokumentera enligt den uppgjorda vårdplanen. 

Henderson (1982) anser att alla människor har gemensamma fysiologiska och  

psykologiska behov som i grunden är oberoende av diagnos. Enligt Henderson (1982) finns det 14 

basala behovsområden som utgör grunden för sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Dessutom 

uppger Henderson att det finns 12 patologiska tillstånd som även de påverkar grundbehoven. 

Henderson anser att de 14 behovsområdena för grundläggande sjukvård är en allmän beskrivning 

av vården och att de alltid behöver modifieras utifrån patientens unika behov. Enligt Tomey & 

Alligood (2002) menar Henderson att kan det tyckas vara enkla behov som skall tillgodoses, men 

när de dessa 14 olika variabler läggs till blir bilden betydligt mer komplex. Henderson (1982) 

menar att det är det viktigt att förstå att hennes beskrivning av behovsområden inte är något 

definitivt utan är hennes egen tolkning av det hon uppfattade vara omvårdnadens unika funktion. 

Henderson (Tomey & Alligood, 2002) insåg att hennes teoriska perspektiv är en produkt av sin 

egen tid och den kunskap som fanns tillgänglig då och att den skulle komma att utvecklas allt 

eftersom nya behov och ny kunskap träder fram. Sjuksköterskor har en viktig uppgift att arbeta 

med ständiga förbättringar genom att identifiera nya behovsområden så att omvårdnaden 

utvecklas för att bemöta de förväntningar och krav samhället ställer på vården. 
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6 Metod 

 

Detta arbete är en systematisk litteraturstudie som bygger på nio vetenskapliga artiklar. Enligt 

Forsberg och Wengström (2008) lämpar sig systematiska litteraturstudier väl i sammanhang där 

effekter studeras. Studien utgår från en övergripande frågeställning om hur vårdpersonal 

uppfattade och beskrev effekterna av användandet av TSVP i vård av palliativa patienter. En 

systematisk genomsökning av olika källor - litteraturdatabaser och referenslistor - har gjorts för att 

identifiera relevanta forskningsartiklar för att sedan kritiskt bedöma och analysera de utvalda 

artiklarna. Resultat diskuterades utifrån bakgrunden och Virgina Hendersons 

omvårdnadsteoretiska perspektiv.  

 

6.1 Litteratursökning 

 

Databaserna Cinahl, Academic Search Elite samt Medline användes för att leta fram artiklar om 

SVP och TSVP inom palliativ vård. Endast sökningar i Cinahl gav användbara artiklar.  Då det 

hade framkommit i litteraturen att flera begrepp används synonymt med TSVP användes följande 

sökord: Standardized care plan, clinical pathway, integrated care pathway, care pathway, 

Liverpool care pathway. Dessa begrepp användes i kombination med palliative care, dying, end-

of-life, last days. Dessa ord bedömdes motsvara uppsatsens syfte. Dessutom utfördes manuell 

sökning från relevanta artiklars litteraturförteckning. Endast artiklar som var peer reviewed 

inkluderades. För bedömning av artiklarnas relevans relaterat till uppsatsens syfte gjordes en 

första granskning genom att läsa artiklarnas sammanfattningar. Artiklar som handlade om TSVP 

vid livets slut/palliativ vård inkluderades. Artiklar som handlade om TSVP i annan kontext 

exluderades. Om artikeln berörde uppsatsens syfte gjordes en mer noggrann granskning av 

artikelns syfte, metod och resultat för att inkludera eller exkludera artiklar. Artiklar som 

inkluderades hade både en före- och efterstudie av effekterna av TSVP. Både kvantitativa och 

kvalitativa studier inkluderades då det bedömdes att dessa hade relevans för uppsatsens syfte. 

Författarna ansåg det fördelaktigt att inkludera både kvantitativa och kvalitativa artiklar då det 

ansågs att kvalitet är ett mångdimensionellt begrepp som inkluderar både en mätbar samt en 

upplevd dimension. Sökord, resultat och antal träffar finns redovisade i bilaga 1. 

Enbart artiklar skrivna i Storbritannien, Holland och Australien hittades. Endast artiklar med 

full text inkluderades. Då TSVP vid livets slut är ett relativt nytt verktyg gjordes igen begränsning 

i tiden. Artiklarna i resultatet är publicerade mellan år 2003 och 2008. 
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6.2 Analys 

 

Artiklarna analyserades med hjälp av Forsberg och Wengströms (2008) analysmetod för 

systematiska litteraturstudier. I första fasen lästes de utvalda artiklarna i syfte med att fånga upp 

artiklar där det fanns en tydlig forskningsdesign och som svarar på uppsatsens syfte. Nio artiklar 

kunde inkluderas som sammanställdes i en matris (se bilaga 2). Resultat som svarade på 

uppsatsens syfte fanns i form av intervjuer samt i form av frågeformulär och journalanteckningar 

som hade sammanställts statistiskt. Statistiken analyserats och tolkats i artiklarna vilket utgjorde 

materialet för denna studie. Då det fanns både kvalitativa och kvantitativa artiklar delades dessa i 

var sin kategori för att sedan bearbetas varför sig utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar.   

I andra fasen lästes artiklarna flera gånger för att koda och sammanställa materialet i  

syfte att identifiera meningsbärande enheter och gemensamma teman. Både de kvalitativa och 

kvantitativa artiklarna svarade på typ av frågor, därmed ansåg författarna att resultaten kunde 

sammanställas till en helhet. Denna sammanställning gav sex olika teman; samverkan/lagarbete, 

utsätta onödiga behandlingar, vilka förutsättningar påverkar möjligheten att bedriva palliativ vård 

med hög kvalitet, symptomkontroll, dokumentation, kommunikation med anhöriga. Teman 

bearbetades sedan ytterligare för att analysera likheter och olikheter i resultaten för att se hur 

dessa hade påverkat vården av den döende patienten och deras anhöriga. I artiklarna framkom 

flera personalkategoriers uppfattningar och beskrivningar i form av anteckningar i patientjournaler 

och uttalanden i intervjuer men tyngdpunkten lades på sjuksköterskornas uttalanden för att fånga 

upp omvårdnadsperspektivet.  

    

6.3 Etiska aspekter 

 

Vårt etiska förhållningssätt följer de riktlinjer som anges i Forsberg och Wengstöm (2008), såsom 

att hålla oss till fakta, att inte plagiera eller att använda andras arbete på ett otillbörligt sätt. Allt 

material redovisas oavsett om de stödjer eller motsäger författarnas egna åsikter. 

 

7 Resultat 

 

TSVP beskrivs som ett verktyg vars syfte är att förstärka och säkerställa kvaliteten. I analysen av 

artiklarna framträder ett mönster med ett antal punkter där förbättringar åstadkommits gällande 
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organisatoriska faktorer och kompetensen hos personalen vilket påverkade vårdens utfall efter 

implementeringen av TSVP. Införandet av TSVP resulterade i att fler patienter fick tillgång till 

palliativ vård. Personalen blev tryggare i att ändra fokus från att bota till att upprätthålla 

livskvaliteten till livets slut genom bättre symptomkontroll och utsättande av onödiga 

behandlingar. TSVP skapade förutsättningar för ökad delaktighet för anhöriga och förbättrade 

kommunikationen mellan anhöriga och personal. Kvaliteten på dokumentationen förbättrades och 

det administrativa arbetet effektiviserades. Förbättringar av den palliativa vården skedde på 

sjukhusens akutavdelningar, inom hemsjukvården, på kommunala servicehus samt på hospice.  

 

7.1 TSVP - ett verktyg som skapade mer konsekvent v ård 

 

TSVP ansågs skapa struktur och kontinuitet i vården vilket resulterade i ökad vårdkvalitet 

(Lhussier, Carr & Wilcockson, 2007; Jack, Gambles, Murphy & Ellershaw, 2003; Gambles, 

Stirzaker, Ellershaw & Jack, 2006; Mirando, Davies & Lipp, 2005). Enligt Mirando et al (2006) 

gav TSVP en mer konsekvent vårdplanering samt att koordinationen av vården mellan olika 

yrkesgrupper förbättrades. Detta gav enligt vårdpersonalen positiva effekter på vården av döende 

patienter samt deras anhöriga. Även Gambles et al (2006) fann att TSVP:s transparanta och 

logiska utformning skapade kontinuitet och sammanhållning i vården då det var lätt att se vilka 

åtgärder som utförts och av vem i arbetsgruppen. Vårdpersonalen i Lhussier et al (2007) studie 

beskrev att TSVP skapade kontaktytor och strukturerade det tvärprofessionella arbetet på 

vårdenheter där det hade funnits brister i lagarbetet mellan sjuksköterskor, anhöriga, läkare och 

övrig personal. Ett mer formaliserat, regelbundet och reflekterande lagarbete resulterade bl. a. i att 

vården utvärderades kontinuerligt vilket ledde till ständiga förbättringar av vården.  

Flera studier fann att implementeringsprocessen och användandet av TSVP ökade  

kunskapen om palliativ vård hos personalen. Därtill förstärktes personalen i sin yrkesroll och blev 

mer säkra på vården och att bemöta patienter och deras anhörigas behov vid livets slut (Jack et al, 

2003; Lhussier et al, 2007; Mirando et al, 2005). Både Mirando et al (2006) och Lhussier et al 

(2007) fann att vårdpersonalen i större utsträckning använde evidensbaserade metoder i vården av 

den döende patienten. I Gambles et al (2006) studie betonade personalen att det är viktigt att inse 

att enbart införandet av TSVP inte resulterar i god vård. Den kan egentligen bara uppmärksamma 

personalen på områden som anses viktiga inom den palliativa vården. Personalens inställning, 

kunskap och erfarenhet är ändå det som är avgörande för god vård. 
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     Enligt Main et al (2006) uppgav vårdpersonal inom geriatrisk vård att TSVP stödde dem att 

använda ett holistiskt perspektiv i vården av de palliativa patienterna. I hospicemiljön där det 

fanns en hög kompetens fanns det oro bland personalen att TSVP skulle ta bort den personliga 

och intuitiva vården. Efter implementeringen hade vårdpersonalen ändrat uppfattning, TSVP hade 

inte tagit från dem någon av deras färdigheter utan den upplevdes som ett stöd för att inte viktiga 

delar av vården skulle glömmas bort. Därmed möjliggjordes en mer proaktiv och enhetlig vård 

(Gambles et al, 2006). Den tidigare struktur som vården haft var att hantera problem allteftersom 

de uppkom, strukturen i TSVP baseras på att förebygga vanligt förekommande problem genom ett 

proaktivt arbetssätt (Lhussier et al, 2007).  

 

7.2 TSVP ökade tillgängligheten till palliativ vård   

 

Ett av syftena med implementering av TSVP i vård vid livets slut var enligt Mirando et al (2005) 

att stödja personal utanför den specialiserade palliativa vården att följa den palliativa vårdens 

filosofi. Efter införandet av TSVP kunde en betydligt större andel patienter med behov av palliativ 

vård få detta tillgodosett utanför specialiserade palliativa enheter. Dessutom visade studien att 

betydligt fler patienter utan maligna diagnoser erhöll palliativ vård. Enligt statistiken mellan 1996 

och 2000 fick 16-20 procent av patienterna utan maligna diagnoser palliativ vård. Efter införandet 

var denna siffra 60 procent. Hinton & Fish (2006) fann att TSVP gjorde det möjligt att bedriva 

palliativ vård enligt hospicemodellen i större utsträckning än innan införandet, vilket främjade en 

värdig död på en njurmedicinsk avdelning på ett akutsjukhus.  

I en studie av Nightingale et al (2003) utvärderades TSVP som innehöll en bedömningsmall i  

tre steg med ett utvidgat perspektiv för palliativ vård. Vårdplanen följde patienten och kunde 

överföras från hospice till hemsjukvården i de fall patienten valde att avsluta sitt liv i hemmet. 

Studien visade att ett ökat antal patienter kunde vårdas fram till livets slut på den plats de själva 

valt, då TSVP gav vårdpersonalen inom hemsjukvården större möjligheter till symptomkontroll. 

Även Lhussier et al (2007) studie visade ökad tillgänglighet till palliativ vård inom 

hemsjukvården efter införandet av TSVP. Distriktssköterskorna fick större autonomi och större 

tillit till sin egen kunskap och förmåga att vård palliativa patienter, vilket höjde nivån på vården 

vid livets slut. Hinton & Fish (2006) menade i sin tur att TSVP gav akutsjukvården en 

förutsättning att ge palliativ vård med hög mätbar kvalitet enligt samma filosofi som 

specialiserade palliativa enheter. 

I Lhussier et al (2007) studie ställer vårdpersonalen frågan om hur mycket som egentligen kan  
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uppnås genom att införa en TSVP som enbart täcker den terminala fasen om inte patienten redan 

innan haft tillgång till vård enligt den palliativa filosofin. Därmed påpekar de behovet av att 

utvidga den palliativa vårdens perspektiv till att sträcka sig längre än den terminala fasen. Main et 

al (2006) menar i sin tur att TSVP kan användas i ett utvidgat perspektiv oberoende av diagnos 

och därmed höja kvaliteten av vården för också de patienter där inte botande behandling är aktuell 

men där patienten inte var i den terminala fasen.  

 

7.3 Att byta fokus från botande till lindrande vård   

 

Införandet av TSVP stödde personalen att skifta från botande till lindrande vård. Studierna visar 

att personalen hade svårt att avbryta onödiga behandlingar och kontroller hos palliativa patienter i 

den terminala fasen (Hinton & Fish, 2006; Jack et al, 2003; Lhussier et al, 2007; Watson et al, 

2006).  

Jack et al (2003) fann att sjuksköterskorna innan implementeringen av TSVP upplevde  

det barbariskt och försumligt att avbryta aktiv behandling och de kände att de plågade patienterna. 

Både Lhussier et al (2007) och Watson et al (2006) fann att den kurativa kulturen dominerade 

vården vilket gjorde att sjuksköterskorna inte uppfattade behandlingsbegränsningar som god 

omvårdnad. Införandet av TSVP gav sjuksköterskorna insikt om att det var olämpligt att fortsätta 

med dagliga rutiner när patienten var döende (Watson et al, 2006). Lhussiter et al (2007) fann att 

implementering av TSVP i primärvård/hemsjukvård förändrade vårdfilosofin från att vara mer 

kurativt influerad till att bedriva vård utifrån den palliativa vårdfilosofin. TSVP lyfte fram den 

palliativa vårdens holistiska människosyn vilket bl. a uppmuntrade till ett skifte från kurativt till 

palliativt tänkande. Därmed blev behandlingsbegränsningar mer accepterade som etiskt korrekt 

omvårdnad vid livets slut (a.a.). Även Jack et al (2003) fann i sin studie om effekterna av TSVP 

ökad följsamhet till den palliativa vårdfilosofin och avbrytande av otillbörliga interventioner. 

Hinton och Fish (2006) granskade dokumentation och jämförde fyra parametrar före och efter 

införandet av TSVP. De fann ingen skillnad gällande provtagningsrutiner och 

antibiotikabehandling som avbröts mer sällan under interventionsperioden. Där de största 

förbättringarna efter implementering av TSVP kunde ses var minskad användning av intravenös 

vätsketerapi och övervakning av vitalparametrar. Mirando et al (2005) visade efter en granskning 

av patientjournaler en 20 procentig förbättring angående behandlingsbegränsningar. Vidare fann 

Hinton & Fish (2006) att förskrivningen av läkemedel för symptomkontroll ökade markant.  
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7.4 Ett verktyg för bättre symptomkontroll  

 

Studierna visade en ökad symptomkontroll efter implementering av TSVP. Vården blev mer 

förebyggande efter införandet p.g.a. ökad tillgänglighet till symptomkontrollerade läkemedel och 

generella ordinationer (Hinton & Fish, 2006; Jack et al, 2003; Lhussier et al, 2007; Nightingale et 

al, 2003; Veedbeck et al, 2008; Watson et al, 2006). Sjuksköterskorna angav i Lhussiter et al 

(2007) studie att de i större utsträckning frågade efter symptom för att kunna åtgärda dessa 

snabbare. Även Main et al (2006) kunde påvisa att sjuksköterskorna fick större möjligheter att 

behandla patientens symptom utan att behöva tillkalla läkare då läkemedlen hade ordinerats på 

förhand.  

I Watson et al (2006) framgick att sjuksköterskorna innan införandet av TSVP hade  

svårt att särskilja smärta från oro, och antog att döendet i sig orsakade smärta. Sjuksköterskorna 

gav därmed mer smärtlindrande än ångestdämpande läkemedel, detta trots att studien visade att 

oro är ett oftare förekommande symptom än smärta. I Lhussiter et al (2007) angav 

sjuksköterskorna att de efter införandet av TSVP blev tryggare angående indikationer på och 

handhavande av förskrivna läkemedel.  

Veedbeck et al (2008) studerade vilket utfall införandet av TSVP hade på palliativa  

patienters symptom. Symptomen som angavs var dyspné, smärta, oro, inkontinens, rädsla, 

förvirring, besvärande sekretion, obstipation, illamående och kräkning samt diarré. De fann små 

men tydliga minskningar av samtliga symptom efter införandet av TSVP.   

Hinton & Fish (2006) studerade effekterna av TSVP för de vanligaste symptomen vid livets 

slut.  

Studien visade att 80 procent av patienterna var symptomfria vid den första bedömningen, 

ytterligare behandling sattes då in enligt vårdplanen och vid utvärderingen av 

behandlingsinsatserna var alla patienterna symptomfria. Nightingale et al (2003) studie kunde inte 

påvisa någon skillnad gällande symptomkontroll före och efter införandet av TSVP förutom att 

antalet patienter som led av illamående hade minskat.     

 

7.5 TSVP som stöd i kommunikation med anhöriga 

 

Kommunikation mellan vårdgivare, den döende patienten och deras anhöriga spelar en central roll 

i den palliativa vården. Ett mål i TSVP är att anhöriga skall vara informerade och delaktiga i 
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vården samt att de ska ha erbjudits stöd att hantera sin situation (Veedbeek et al, 2008; Watson et 

al, 2006).    

     Både Gambles et al (2006) och Hinton & Fish (2006) fann att implementeringen av TSVP 

resulterade i att anhöriga fick ett större utrymme att uttrycka sina tankar och känslor runt vården. 

Dokumentationen visade enligt Hinton & Fish (2006) att samtliga patienters anhöriga hade haft 

möjlighet att diskutera vården med personalen och att 90 procent av de anhöriga var medvetna om 

att patienten var döende. I Veedbeeks et al (2008) studie kunde ingen skillnad påvisas före och 

efter interventionsperioden angående kommunikation mellan personal och anhöriga eller antalet 

stödinsatser som erbjöds till anhöriga. Däremot visade de att både patient och anhöriga i ökad 

utsträckning var införstådda i situationen samt delaktiga i beslut att avstå återupplivning. 

Enligt Gambles et al (2006) upplevde vårdpersonal att TSVP hjälpte att synliggöra 

kommunikationen mellan vårdpersonalen och anhöriga genom att säkerställa att viktiga frågor 

hade tagits upp så att inget väsentligt glömdes bort. I Gambles et al (2006) studie 

uppmärksammades att personalen involverade de anhöriga i vården i högre utsträckning efter 

implementeringen. Detta berodde bl.a. på att genomgång av vårdplaneringen med anhöriga 

skall tas upp enligt TSVP.   

Flera studier visar på att TSVP fungerade som ett stöd i de svåra samtalen med anhöriga 

(Gambles et al, 2006; Jack et al, 2003; Lhussier et al, 2007). Både Gambles et al (2006) och 

Lhussier et al (2007) studier visade hur sjuksköterskorna använde vårdplanen som 

utgångspunkt för att ta upp svåra frågor. Sjuksköterskorna upplevde även att oroliga anhöriga 

kunde försäkras om att patienterna skulle få god vård även när de inte själva var där vilket 

lugnade dem. Även Jack et al (2003) fann i sin studie att vårdpersonalen uppfattade att 

anhöriga var bättre informerade och hade större insikt i vad vården syftade att uppnå och hur 

döendets process förväntades fortskrida. Sjuksköterskorna beskrev också att kommunikationen 

mellan personal och anhöriga blev mer uppriktig efter införandet av TSVP.  I Lhussier et al 

(2007) studie angav sjuksköterskorna i hemsjukvården att de kände sig uppmuntrade och 

stärkta i att starta samtal med anhöriga kring svåra ämnen som de tidigare undvikt. 

Sjuksköterskorna upplevde även att TSVP kunde skapa svårigheter i kommunikationen med 

anhöriga i de fall den enskilde patientens dödsprocess inte utvecklade sig som förväntat enligt 

vårdplanen.  

     I Gambles et al (2006) uppger sjuksköterskorna att dokumentationsformen i TSVP tydligt 

visade om kommunikationen upprättats eller inte. De uppgav vidare att dokumentationen inte 

längre lämnade utrymme för antaganden så som det upplevdes vara före implementeringen. 
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7.6  Dokumentation efter införandet av TSVP 

 

En av vinsterna med implementering av TSVP enligt vårdpersonalen var att den minskade 

pappersarbetet (Hinton & Fish, 2006), gav tidsbesparingar och den tid som tidigare lagts på 

administrativt arbete överfördes till patientnära arbete (Gambles et al, 2006; Lhussier et al, 2007). 

Som ett exempel uppger en sjuksköterska i Gambles et al (2006) studie att hon tidigare fyllde i 18 

sidor dokumentation per patient och dag. Efter införandet av TSVP fanns all dokumentation i ett 

dokument.  

Hinton & Fish (2006) fann att dokumentationens kvalitet ökade vilket betydde ökad  

följsamhet att skriva ner viktig information. Analysen av dokumentationen gällande vanliga 

symptom vid den terminala fasen visade 100- procentig förbättring av dokumentationen vid 

samtliga symptom. Även Main et al (2006) fann att dokumentationen blev mer komplett och 

antecknades i större utsträckning efter införandet av TSVP.  

Enligt Gambles et al (2006) fick dokumentationen tydligare struktur. Dokumentationen  

innehöll mer adekvat information kring patientens vård och upplevdes mer användarvänlig. 

Veedbeek et al (2008) fann att implementeringen av TSVP ökade dokumentationen kring den 

palliativa vårdens centrala områden på sjukhus, sjukhem och hemsjukvård. Den största 

förbättringen syntes i dokumentation av religiösa och andliga behov och stöd. Mirando et al 

(2005) granskning av dokumentationen före och efter implementeringen av TSVP visade att 

dokumentationens kvalitet ökat på flera centrala punkter angående förskrivning av mediciner, 

utsättning av onödiga behandlingar och uppföljningar samt information mellan olika vårdgivare 

samt hur anhöriga ville bli kontaktade. Dokumentationsgranskning visade även möjliga 

förbättringsområden som t ex dokumentation av patienten och anhörigas andliga behov.  

     Main et al (2006) uppgav i sin studie att upplägget av den dagliga dokumentationen utgjorde 

en grund för att skapa en helhetssyn i vården vilket hjälpte personalen att tänka och agera 

förebyggande.        

Lhussier et al (2007) lyfter i sin studie fram TSVP som ett effektivt utvärderingsverktyg av  

vården. Även Hinton och Fish (2006) fann i sin studie att dokumentationen i TSVP utgjorde ett 

välfungerande verktyg för att mäta och utvärdera vårdens kvalitet.   
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8 Diskussion  

 

Diskussionsavsnittet delas i en metoddel och en resultatdel. I metoddelen diskuteras och 

utvärderas tillvägagångssättet att genomföra litteratursökning samt analysmetoden av de utvalda 

artiklarna. Resultatet diskuteras utifrån bakgrunden samt Virginia Hendersons 

omvårdnadsteoretiska perspektiv. 

 

8.1 Metoddiskussion  

 

Uppsatsens initiala syfte var att studera effekterna av TSVP generellt, men detta visade sig vara 

svårt då TSVP utformning skiljer sig åt från land till land och till och med från enhet till enhet. 

Uppsatsens syfte avgränsades till att enbart gälla palliativ vård där det fanns en större 

samstämmighet i TSVP:s implementering och utformning samt studiernas design. Detta ledde till 

att litteratursökningen gav ett mer begränsat material. Omfattningen av materialet som kunde 

användas i denna uppsats påverkas också av att TSVP är ett relativt nytt verktyg med begränsad 

spridning. Nio stycken artiklar inkluderades och de redovisas i en matris. Artiklarna i uppsatsen 

kommer från Västeuropa och Australien. Tre artiklar som svarade på syftet exkluderades då de 

inte fanns att tillgå i full text. I detta sammanhang där materialet är begränsat kan detta utgöra en 

skillnad i resultatet.  

Personalperspektivet används parallellt med sjuksköterskeperspektivet då palliativ vård  

bedrivs tvärprofessionellt och TSVP syftar till att skapa helhet i vården. Sjuksköterskan är 

visserligen en nyckelperson i den palliativa vården men är för sitt yrkesutövande beroende av 

andra personalkategorier för att säkerställa hög vårdkvalitet.    

      Artiklarna som analyserades tog upp TSVP för palliativ vård i ett antal olika kontexter med 

olika förutsättningar för implementering. Detta skulle kunna ses som en brist i uppsatsen, men då 

syftet med TSVP är att erbjuda alla människor som befinner sig vid livets slut en god död - 

oavsett var de vårdas är detta inte en svaghet i uppsatsen utan motsvarar uppsatsens syfte samt 

intentionen med TSVP. 

Artiklarna som använts var både kvantitativa och kvalitativa, vissa studier byggde på  

dokumentationsgranskning och andra på intervjuer. Detta ansågs inte som ett problem då det 

enligt Forsberg & Wengström (2008) är berättigat när effekten av metod eller verktyg studeras.  
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Studierna som har använts i uppsatsen har gjorts direkt efter, eller under senare delen av  

TSVP:s implementeringsfas. Under implementeringen har personalen fått extra utbildning i 

palliativ vård och i användandet av TSVP. Dessutom fanns tillgång till utökat stöd från 

projektledare för att hjälpa personalen att komma till rätta med de svårigheter som uppkom. Detta 

kan göra att resultatet får ett överdrivet positivt utfall angående effekterna som uppnåtts. För att 

utvärdera de långsiktiga effekterna behöver det utföras studier eller utvärderingar då TSVP varit i 

bruk under en längre tidsperiod. 

 

8.2 Resultatdiskussion  

 

Det finns farhågor att TSVP påverkar sjuksköterskans förmåga att tänka självständigt och kritiskt 

samt att den skulle hämma sjuksköterskans skicklighet att göra kliniska bedömningar (Lowe, 

1998; Shaw et al, 2007). Flera studier visade dock att sjuksköterskorna kände sig mer kompetenta 

och blev säkrare i sin yrkesutövning vid vård av palliativa patienter (Lhussier et al, 2007; Jack et 

al, 2003; Mirando et al, 2005). Det finns också kritik mot standardiserade vårdplaner och till och 

med mot evidensbaserad vård då de inte anses förmå att spegla verkligheten. Sjuksköterskans 

verklighet beskrivs som för komplex och föränderlig för att kunna standardiseras och i förväg 

beskrivas i vårdplaner. Genom att arbeta utifrån standardiserade vårdplaner förloras det holistiska 

perspektivet i vårdarbetet (SmithBattele & Diekemper, 2001; Lowe, 1998; Shaw et al, 2007). 

Uppsatsens resultat stödde inte detta antagande. Sjuksköterskorna upplevde tvärtom att TSVP 

befrämjade holistiskt tänkande och hjälpte dem att se skiftningar i patienternas behov. Genom att 

se samband mellan patientens symptom och vårdplanens olika mål kunde sjuksköterskorna agera 

förebyggande och möta patientens behov innan de utvecklas till ett problem (Gambles et al, 

2006).  

     Relaterat till Hendersons (1982) tankar kring sjuksköterskans ansvar och uppgift för att 

anpassa omvårdnaden till patientens behov, och nödvändigheten att se skiftningar i behoven för 

att bevara patientens livskvalitet oavsett patientens sjukdomstillstånd, visar resultatet att TSVP 

fungerar som ett stödjande verktyg för sjuksköterskan i sitt arbete. I studierna använde 

sjuksköterskan TSVP som en referens för att tolka sina kliniska iakttagelser och för att planera 

omvårdnaden.                

Ett väl fungerande lagarbete är en viktig förutsättning för att säkerställa god kvalitet i den  

palliativa vården. Sjuksköterskan är den närmast patienten som observerar, bedömer och 

dokumenterar patientens symptom. I studierna framgick det tydligt att läkaren är beroende av att 
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sjuksköterskan har kunskap och förmåga att göra adekvata bedömningar som ligger till underlag 

för medicinska interventioner. Sjuksköterskan är i sin tur beroende av att läkaren i god tid gett 

ordinationer för att sjuksköterskan ska kunna ge fullgod symptomkontroll (Veedbeck et al, 2008; 

Hinton & Fish, 2006; Jack et al, 2003; Nightingale et al, 2003; Watson et al, 2006 & Lhussier et 

al, 2007). I studierna framträder tydligt en blid som visar att det behövs kommunikationssystem 

utan barriärer mellan professionernas utövare för att säkerställa god vårdkvalitet. I denna kontext 

underlättar TSVP kommunikationen mellan de olika lagmedlemmarna och skapas förutsättningar 

till jämställd vård med god kvalitet. Henderson (1982) betonar betydelsen av lagarbete, där 

patientens behov styr arbetet, där medlemmarna i arbetslaget är beroende av varandras kompetens 

och stöd. Vården skall planeras i samförstånd mellan arbetslagets medlemmar där även patienten 

och anhöriga inkluderas så att den blir användbar och konsekvent.  

Den palliativa vården har sin utgångspunkt i cancervården. Det palliativa förloppet hos en  

cancerpatient har ett förhållandevis hastigt men ändå förutsägbart förlopp, där den palliativa 

vården vanligtvis varar i några veckor. Många människor med andra diagnoser såsom demens 

eller organsvikt har ett betydligt längre sjukdomsförlopp (WHO, 2004). Dessa patienter och deras 

anhöriga har lika stora behov av stöd och hjälp, men för att kunna få dessa behov tillgodosedda 

krävs det planering som ibland kan sträcka sig år i förväg. Både Mirando et al (2005) och Lhussier 

et al (2007) tar upp nödvändigheten till ett utvidgat perspektiv för den palliativa vården då 

behoven skiljer sig avsevärt åt beroende på sjukdom; därmed påvisar de även behovet av att 

utveckla TSVP utifrån det utvidgade perspektivet. Henderson (1982) skriver att de mänskliga 

behoven ska bestämma vilken utformning sjukvården ska ha. Svårt kroniskt sjuka eller multisjuka 

patienter och deras anhöriga kan dra nytta av att få palliativ vård och ha en plan för detta 

tillsammans med sin kurativa behandling, långt innan de når terminalstadiet. Patientens kurativa 

behandling förlänger livet men liv mäts inte enbart i tid utan i kvalitet. Main et al (2006) och 

Nightingale et al (2003) menar i sina studier att TSVP skulle kunna modifieras för att användas av 

vårdpersonal för att kunna ge sina patienter en fullgod palliativ vård som då påbörjas i liten skala 

för att trappas upp allt eftersom patientens påverkan av sin sjukdom ökar. Mycket lidande skulle 

kunna undvikas eller åtminstone lindras hos vissa patienter genom att den palliativa vården startar 

samtidigt som den kurativa vården fortfarande pågår.  

     I Jack et al (2003) studie uppgav en sjuksköterska att hon efter införandet av TSVP upplevde 

att kommunikationen mellan patient, anhöriga och personal blev mer uppriktig. Om patient och 

anhöriga i så tidigt skede som möjligt ges uppriktig information så kan kanske vården planeras på 

ett sådant sätt alla inblandade har större insikt och förståelse för varandra vilket skulle få patient, 
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anhöriga och personal att fungera som en arbetsgrupp. Även Gambles et al (2006), Lhussier et al 

(2007), Hinton & Fish (2006) & Veedbeek et al (2008) har påpekat TSVP:s positiva inverkan på 

kommunikationen.  

Hendersons (1982) behovsområden tillsammans med de patologiska tillstånd hon anger ger en 

holistisk bild av människans behov. Denna tanke om människans gemensamma behov vid livets 

slut återfinns i TSVP. Genom att dela upp helheten blir dess delar tydliggjorda och säkerställer 

därmed att dessa behov blir tillgodosedda i större utsträckning. Med hjälp av en i förväg skriven 

handlingsplan som bygger på evidens och beprövad erfarenhet visar resultatet att vårdpersonalen 

blev bättre på att särskilja och kontrollera symptom och tillgodose patientens övriga behov. En 

färdigskriven vårdplan blir dessutom ett kompetenshöjande verktyg som gav positiva effekter på 

utfallet av vårdinsatser. Resultaten visade att kunskap om de specifika behoven vid livets slut 

ökade. Symptomkontroll (Hinton & Fish, 2006; Jack et al, 2003; Lhussier et al, 2007; Nightingale 

et al, 2003; Veedbeck et al, 2008 & Watson et al, 2006) såväl som andliga och existentiella behov 

(Veedbeck et al, 2008) blev i större utsträckning tillgodosedda. Användandet av TSVP gjorde 

också att vårdpersonalen fick större insikt i vilka behandlingar, uppföljningar och 

omvårdnadsåtgärder som inte uppfyllde något behov (Hinton & Fish, 2006; Jack et al, 2003; 

Lhussier et al, 2007 & Watson et al, 2006).  

Sjuksköterskan har ett ansträngt förhållande till sin dokumentation (Björvell, 2001).  

Dokumentationen har ofta enbart beskrivit vad som har utförts, vårdprocessen har lyst med sin 

frånvaro (Forsberg & Edlund, 2003). Våra egna upplevelser överstämmer med denna bild. Vårt 

intryck är även att dokumentationen är av skiftande kvalitet och den används som stöd och 

underlag för det praktiska vårdarbetet. Detta intryck styrks av Gambles et al, 2006; Hinton & Fish, 

2006; Lhussier et al, 2007; Main et al, 2006; Mirando et al, 2005 och Veedbeek et al, 2008. I 

TSVP tydliggörs vårdprocessen. Vårdpersonalen anger att denna dokumentationsform uppmuntrar 

till korrekt journalföring och det blir ett levande dokument för alla yrkeskategorier. Med tanke på 

den tid som läggs på dokumentation känner vi oss uppmuntrade av inte dokumentera för att fylla 

arkiven. 

        

9 Slutsats 

 

Ordet standard kan väcka obehag i en vårdkontext där verkligheten kan vara mycket komplex och 

där patientens individuella behov skall stå i centrum. Något vi uppfattat som ett talesätt inom 

vårdvetenskapen är att ”det inte finns några standardpatienter”. Detta håller vi med om, alla 
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människor är unika, men vi håller även med Henderson (1982) som menar att alla människor har 

några grundläggande behov gemensamt och dessa skall utgöra en grund för vården som skall syfta 

till att främja hälsa, tillfrisknande eller fridfull död. Vårt resultat visar att TSVP säkerställer att de 

grundläggande behoven blir tillfredställda. Det tycks också som att TSVP fungerar som ett 

verktyg som gör att verksamheterna ser nya områden där förbättringar kan ske. Dessutom medför 

implementeringen även andra positiva effekter såsom mer adekvat dokumentation, bättre 

koordination mellan olika yrkesutövare, ökad kompetens om den palliativa vårdens innehåll, 

kunskapen om palliativ vård blir mer lättillgänglig, vårdens effekter blir mätbara och därmed 

möjliggörs att utvärdera vad som egentligen uppnåtts. Det har även visat sig att TSVP fungerar 

som en bro mellan forskning och det kliniska vårdarbetet. Alla dessa faktorer gagnar i slutändan 

patienten och dess anhöriga. Men verkligheten är mer flerdelad och komplex för att ett verktyg 

ensamt kan vara det som avgör hur vården kommer att se ut. Verktyg TSVP kan konstrueras och 

användas fel av människor och organisationer och därmed blir de aldrig bättre än dess användare. 

Den stora utmaningen i vården är att ändra attityder. 

Det behövs mer forskning om TSVP:s positiva effekter finns kvar på lång sikt. Dessutom  

behöver dess effekter studeras utifrån ett utvidgat palliativt perspektiv där även anhöriga och 

patienters åsikter i större utsträckning kan komma fram.  
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Sökvägar  

 

Databas Sökord Antal träffar Antal sparade artiklar 

Cinahl with full text Clinical pathway palliative care 64 3 

Cinahl with full text Integrated care pathway for the dying patient 22 3 

Cinahl with full text Liverpool Care Pathway 68 4 

Cinahl with full text Standardized care plan dying 1 0 

Cinahl with full text Standardized care plan end-of-life 3 0 

Cinahl with full text Standardized care plan last days 1 0 

Cinahl with full text Standardized care plan palliative care 6 0 

Cinahl with full text Integrated care pathway palliativ care 41 0   
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                       Matris över slutligt urval av artiklar till resultat 

 

Författare Titel År, land och 

tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Veedbeek, L., 

van Zuylen, 

L., Swart, S. 

J., van der 

Maas, P.J., de 

Vogel-Voogt, 

E., van der 

Rijt, C. & van 

der Heide, A.  

The effect of 

the Liverpool 

Care Pathway 

for dying: a 

multi centre 

study 

Palliativ 

Medicine/2008/ 

Holland 

Studera vilken effekt 

Liverpool care pathway 

(LCP) har på 

dokumentation, 

symptomkontroll samt 

hur kommunikationen 

mellan personal och 

anhöriga påverkas. 

Studien gjordes på 

sjukhus, sjukhem och 

inom hemsjukvården 

under patienternas tre 

sista dagar i livet.   

Kvantitativ studie med totalt 220 

patienter. LPC hade använts för 

77 % av patienterna. Grupperna 

var jämförbara mellan perioderna. 

Alla patienter i undersökningen 

var 18 år och äldre och vårdades 

på de berörda vårdenheterna.  

Materialet samlades in från 

patientjournaler. Patientansvarig 

sjuksköterskorna och anhöriga 

fyllde i formulär efter patientens 

död.  

Dokumentationsvolymen 

minskade efter 

implementeringen av LCP, både 

sjuksköterskor och anhöriga 

uppmärksammade en 

minskning av obehagliga 

symptom, skillnaderna var små 

men signifikanta mellan 

interventionsperioderna. 

Man fann ingen skillnad i 

kommunikationen och 

psykosocialt omhändertagande 

av anhöriga mellan 

undersökningsperioderna.  
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Författar Titel År, land och 

tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Jack, B. A., 

Gambles, M., 

Murphy, D., 

Ellershaw, J. 

E. 

Nurses’ 

perceptions of 

the Liverpool 

Care Pathway 

for the dying 

patient in the 

acute hospital 

setting 

 

International 

Journal of 

Palliativ 

Nursing/2003/ 

Storbritannien  

Syftet var att ta reda på 

sjuksköterskors 

uppfattning om 

effekterna av Liverpool 

Care Pathway (LCP). 

Intervjustudier med 

sjuksköterskor angående 

effekterna av att införa LCP på ett 

akutsjukhus. Intervjumaterialet 

analyserades tematiskt för att 

fånga upp tankar, känslor och 

övertygelser. Gruppen bestod av 

allmänsjuksköterskor som deltog 

i ett nätverk där de erbjöds 

utbildning och möten med ett 

palliativa vårdlag. 15 

sjuksköterskor deltog från olika 

avdelningar (medicin, kirurgi, 

geriatrik, intensivvård och 

njurmedicin).   

 

LCP gav struktur och 

symptomkontroll. Vården 

ändrades från kurativ till 

palliativ. LCP gjorde det lättare 

att avsluta onödig vård. Samtal 

med anhöriga prioriterades med 

LCP som stöd. LCP gav 

kontinuitet i vården, stöd och 

ökad kunskap. Pappersarbetet 

minskade och kvaliteten ökade. 

Andliga behov blev i högre grad 

uppmärksammade. LCP 

förbättrade vårdens kvalitet för 

patienter och anhöriga.        
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Författare Titel År, land och 

tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Gambles, M., 

Stirzaker, S. 

Ellershaw, E. 

& Jack, B. A.  

The Liverpool 

Care Pathway 

in hospices: an 

exploratory 

study of doctor 

and nurse 

perceptions 

 

International 

Journal of 

Palliativ 

Nursing/2006/ 

Storbritannien 

Syftet var att studera 

läkares och 

sjuksköterskors 

upplevelser om 

effekterna av Liverpool 

Care Pathway (LCP) på 

ett hospice med 30 

sängplatser.  

Studie av standardiserade 

semistrukturerade individuella 

intervjuer som analyserades för 

att fånga upp teman. Man 

genomförde 11 intervjuer vara av 

8 var sjuksköterskor och 3 läkare 

som var införstådda med LCP 

konceptet och hade minst 6 mån 

praktisk erfarenhet av LCP.  

LCP ansågs inte höja vårdens 

kvalitet men dokumentationen 

blev bättre. Mer tid gavs till 

vård av patienter och anhöriga. 

LCP var ett stöd för minnet och 

skapade kontinuitet. 

Kommunikationen med 

anhöriga blev bättre och de blev 

mer involverade i vården. LCP 

användes i utbildning av 

studenter och personal. LCP 

ansågs ge evidensbaserad vård 

och säkerställda vårdens 

kvalitet. Vårdares förmåga att 

göra individuella kliniska 

bedömningar minskade inte 

utan hjälpte dem att reflektera 

vården.  
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Författare Titel År, land och 

tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Nightingale, 

E., 

Krisjanson, 

L-J., Toye, C. 

Evaluating the 

navigate Care 

model: clinical 

palliative care 

pathways based 

on anticipated 

care outcomes 

 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing/2003/ 

Australien 

Studera effekten av 

införandet av Navigare 

Care Model (NCM) har 

på symptom, samt 

upplevelsen av 

tillfredställelse och stöd 

under vårdtiden ur 

personal och 

anhörigperspektiv. 

Kvantitativ studie med  

Material som samlats från 

formulär med bedömningsskala 

symptom där personalen bad 

patienten att skatta sina symptom. 

Patienternas och anhörigas 

tillfredställelse bedömdes. 

Personalen svarade på frågor om 

sin tillfredställelse med sitt 

arbete. Samtliga patienter som 

skrevs in på den palliativa 

enheten under studietiden deltog. 

Studien visade att patienternas 

symptom hade minskat något i 

alla kategorier efter NCM, 

Samtliga patienter uppgav att de 

upplevde en stor tillfredställelse 

med vården. Anhörigas 

tillfredställelse gällande det 

psykosociala omhändertagandet 

hade ökat markant efter NCM. 

En majoritet av personalen 

uppgav att de var positiva till 

NCM. Inläggningar av patienter 

som skrivits ut till palliativ vård 

i hemmet från enheten 

minskade med 4,5 % efter 

implementeringen av NCM  
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Författare Titel År, land och 

tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Main, J.,  

Whittle, C., 

Treml, J., 

Wolley, J & 

Main, A.  

The 

development of 

an Integrated 

Care Pathway 

for all patients 

with advanced 

life-limiting 

illness – the 

Supportive Care 

pathway 

Journal of 

nursing 

management/ 

2006/ 

Storbritannien 

Syftet var att ur ett 

personalperspektiv 

beskriva utvecklingen 

och implementeringen 

av en TSVP ”the 

Supportiv Care 

Pathway” (SCP) för 

samtliga patienter med 

avancerad 

livsförkortande sjukdom 

som vårdas periodvis 

både inom 

hemsjukvården samt på 

sjukhus 

SCP utvecklades enligt en metod 

för Intregrated Care Pathway 

(ICP) från  äldreboenden, på en 

akutsjukvårdsavdelning samt på 

rehabiliteringsenhet. Efter 

implementering utförde man en 

kvantitativ studie där SCP 

utvärderades. 34 patientjournaler 

före implementering och 35 efter 

implementering av SCP 

granskades utifrån tio 

kvalitetsindikatorer för palliativ 

vård. Personalens upplevelser av 

SCP hördes.  

Man fann innan SCP en 

oacceptabel variation på vården 

som gavs till människor som 

närmade sig livets slut. 

Dokumentationen förbättrades i 

nio av tio fallen efter 

implementering av SCP.   

SCP hjälpte personalen tänka 

holistiskt. Vårdpersonalen 

fokuserade på ett större antal 

symptom som är karakteristiska 

vid det palliativa skedet efter 

införandet av SCP. Tidigare 

hade fokus enbart varit på 

symptom som vållade problem. 

SCP hjälpte vårdpersonalen att 

tänka förebyggande.  
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Författare Titel År, land och 

tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Lhussier, M., 

Carr, S-M. & 

Wilcockson, 

J. 

The Evaluation 

of an end-of-life 

integrated 

pathway 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing/2007 

Storbritannien 

Syftet är att studera 

behov personalen på 

primärvårdsenheter har 

inför implementeringen 

av en TSVP, Integrated 

Care Pathway (ICP) och 

dess effekt vården ur ett 

personalperspektiv. 

Studie där vårdpersonal 

intervjuats på två olika enheter 

(studieplats A och B) om hur de 

kände inför och efter 

implementeringen av ICP för 

vård vid livets slut. På studieplats 

A deltog tre personal och sju på 

studieplats B.   

Resultatet av studien visar att 

ICP ökar kontinuiteten i vården, 

stärker och underlättar 

lagarbetet, säkerställer 

framåtsynt vård. Studien visade 

att ICP gav vården struktur. 

Studien visade även att enbart 

ICP inte gav någon förhöjd 

kvalitet av vården, men att 

tillsammans med en god vård 

fram tills ICP blir aktuell samt 

en organisation och personal 

som är beredda på att utbilda 

och förändra kan ICP vara ett 

verktyg som hjälper till att 

maximera kvaliteten på vården 

vid livets slut  
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Författare Titel År, land och 

tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Mirando, S., 

Davies, P. D. 

& Lipp, A 

Introducing an 

integrated care 

pathway for the 

last days of life 

Palliativ 

Medicine/2005/ 

Storbritannien 

Undersöka vilka faktorer 

som påverkar 

framgångsrikt införande 

av Integrated care 

pathway (ICP) och 

vilken effekt införandet 

har på 

verksamhetsutvecklings 

samt om ICP påverkar 

vårdresultatet.     

50 patienter selekterades deras 

patientjournaler och 

avvikelserapporteringarna 

granskades och analyserades. 

Anteckningar och 

utbildningsmaterialutvärderades.  

Patienter som förväntades avlida 

intervjuades både i början och i 

slutet av implementeringsfasen. 

451 personer dog var av 146 

vårdades enlig ICP.  

 

Tillgängligheten till palliativ 

vård ökade efter ICP och 

kunskapen ökade vilket ledde 

till att vård kunde ges utan 

specialiserade palliativa 

vårdlag. Dokumentationen 

förbättrades. Vårdpersonalen 

angav att ICP angav riktlinjer, 

minskade pappersarbetet och 

gav stöd till personal till att 

arbeta enligt beprövad 

erfarenhet. ICP förbättrade 

lagarbetet och planeringen av 

vården  

ICP blev ett verktyg som 

införlivade evidensbaserad vård 

i det praktiska vårdarbetet.    
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Författare Titel År, land och 

tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Hinton, V. & 

Fish, M. 

Palliativ 

Medicine/2005/ 

Strobritannien 

A Care Pathway 

for the end of 

life in a  

renal setting 

Syftet var att identifiera 

och undersöka 

förbättringsområden 

efter införandet av en 

TSVP i livets slut på två 

njurmedicinska 

avdelningar. (renal 

settings) 

Granskning och analys av 10 

patientjournaler från de 48 sista 

timmarna av patienter som dog en 

förväntad död före införandet av 

Integrated Care Pathway (ICP) 

och 10 patientjournaler av 

patienter som hade vårdats enligt 

(ICP) ssk som hade dokumenterat 

enligt ICP fyllde i ett 

frågeformulär.   

Dokumentationen förbättrades 

efter införande av ICP. Större 

delen patienter fick ordinationer 

mot vanliga symptom efter ICP. 

80 % av patienterna var 

symptomfria innan 

vidbehovsordinationer enligt 

ICP efter var 100 % 

symptomfria. Anhöriga var 

bättre uppdaterade om 

patientens tillstånd och vårdplan 

och fick möjlighet att tala om 

sina känslor. ICP ansågs lätt att 

använda, minskade 

pappersarbetet och säkerställde 

en värdig död.  
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Författare Titel År, land och 

tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Watson, J., 

Hockley, J., 

Dewar, B. 

Barriers to 

implementing 

an integrated 

care pathway 

for the last days 

of life in 

nursing homes 

International  

Journal of 

palliative 

Nursing/2006/ 

Storbritannien 

Syftet med studien är att 

identifiera de svårigheter 

och hinder som man 

behöver övervinna innan 

implementering av en 

TSVP. 

I studien har både kvantitativa 

och kvalitativa data använts.  72 

vårdhem bjöds in att delta i 

studien var av 14 svarade ja. Efter 

urvalet återstod åtta vårdhem. 

Före implementeringen 

påvisades i studien flera brister i 

den palliativa vården på 

vårdhemmen. Det fanns 

bristande kunskap om 

symptomkontroll och 

läkemedelsbehandling vid 

palliativ vård och bristande 

förberedelser inför döden.  

Personalen hade svårigheter att 

identifiera den döende och brist 

på förståelse för döendets 

process. Det multidisciplinära 

lagarbetet på vårdhemmet hade 

brister och personalen hade inte 

kunskap att samtala om 

döendet. 
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