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                      BILAGA I 

 

SAMMANFATTNING 
 
Årligen dör cirka 90000 människor i Sverige. Ungefär 80 procent är till följd av obotlig 
sjukdom, en så kallad långsam död där patienten kan vara i behov av palliativ vård. Palliativ 
vård innebär ett förhållningsätt som syftar till att lindra lidande och främja livskvaliten för 
patienter med obotlig sjukdom eller skada utifrån ett helhetsperspektiv samt ge stöd åt 
patientens närstående.  
 
Vården är under ständig utveckling och det som utgör god kvalitet ändrar sig med tiden. För 
att följa med i kvalitetsutvecklingen i vården används nationellt framtagna indikatorer inom 
specifika områden som möjliggör jämförelser med liknande verksamheter runt om i landet. 
Socialstyrelsen har tagit fram nio nationella indikatorer utifrån den palliativa vårdens fyra 
hörnstenar; symtomlindring, multiprofessionellt samarbete, kommunikation samt stöd till 
närstående för den palliativa vården. Av de nio indikatorerna är det åtta indikatorer som går 
att mäta med hjälp av data från Svenska palliativregistret, ett nationellt kvalitetsregister med 
fokus på patientens sista vecka i livet. Data som registreras i Svenska palliativregistret 
används som underlag för kvalitets och förbättringsarbeten inom palliativ vård både nationellt 
och inom den egna verksamheten.  
 
Syftet med studien var att jämföra sjuksköterskors och läkares registrering i Svenska 
palliativregistrets dödsfallsenkät efter dödsfallet med avseende på överensstämmelse.  
 
Som metod genomfördes en jämförande studie med kvantitativ ansats med en prospektiv 
design där sjuksköterskor och läkares registrering i Svenska palliativregistrets dödsfallsenkät 
samlades in över tid och studerades i avseende på överensstämmelse, om reliabiliteten 
påverkas. Studien utfördes på två specialiserade palliativa slutenvårdsavdelningar i 
Stockholm. Reliabilitet innebär tillförlitlighet, att ett instrument eller en enkät mäter det som 
det är tänkt att mäta och inget annat.  
 
Resultatet visade på skillnader när olika professioner registrerade i Svenska palliativregistrets 
dödsfallsenkät inom områden som information, symtomskattning samt bedömning av 
förekommande symtom. Professionernas registrering överensstämde i högre utsträckning 
inom områden som om patienten hade ordinerade läkemedel i injektionsform, om patienten 
hade dropp eller sondnäring under sista dygnet samt frågor gällande munhälsa och förekomst 
av trycksår.  
 
Som slutsatsen kan sägas att föreliggande studie väcker frågor gällande reliabiliteten när olika 
professioner registrerar i ett nationellt kvalitetsregister efter att ha vårdat samma patient. Mer 
forskning behövs för att undersöka om olika professioners registrering i ett nationellt 
kvalitetsregister påverkar kvaliten och utvecklingen i den palliativa vården. 
 
 
 
 
Nyckelord: Palliativ vård, sjuksköterskor, läkare, reliabilitet, kvalitet, Svenska 
palliativregistret
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ABSTRACT 
 
Approximately 90 000 people die yearly in Sweden. About 80 percent of all death is due to 
incurable disease, a non-sudden death implying the potential need of palliative care. Palliative 
care involves an attitude as aiming to improve patients and the patient’s next of kin quality of 
life from a holistic perspective.  

The care is under constant development and what constitutes as good quality change over 
time. To comply with the quality developments health care are using nationally developed 
indicators in specific areas, allowing for comparison with similar care settings around the 
country. In palliative care the Swedish national board of health and welfare has developed 
nine national indicators based on the palliative cares four cornerstones; symptom control, 
multi-professional teamwork, communication and family support. Of the nine indicators there 
are eight indicators that can be measured using data from the Swedish register of palliative 
care, a national quality register that focus on the patient's last week of life. Data recorded in 
the Swedish register of palliative care is used as the basis for quality improvement in 
palliative care, both nationally and within their own clinics.  
 
The aim was to compare nurses and physicians’ registration after the patient’s death in an 
end- of life questionnaire from the Swedish register of palliative care with respect of 
conformity.  
 
As a method, the author conducted a comparative-study with quantitative approach. A 
prospective design where used where the nurses and physicians’ registration in the end- of- 
life questionnaire in the Swedish register of palliative care were collected over time and 
studied in relation for conformity. The study was conducted at two inpatient palliative wards 
in Stockholm. Reliability means that degree of consistency or dependability for which an 
instrument or questionnaire measure what it´s supposed to, and nothing else.  
 
The results showed differences in various professions registration in the Swedish register of 
palliative care in areas such as information, symptom evaluation and assessment of existing 
symptoms. The registration where more a like in areas such as if the patient where prescribed 
medication in form of injections, if the patient received parenteral fluids/nutrition during the 
last 24 hours of life. As well as questions regarding oral health and the incidence of pressure 
ulcers.  
 
Conclusion of this study raises questions about the reliability of having different professions 
register in the national quality register, having nursed the same patient. More research is 
needed to investigate whether different professions register in the national quality register, 
affects the quality and the development of palliative care. 
 

Keywords: palliative care, nurse, physician, reliability, quality, Swedish register of palliative 
care 
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INLEDNING 
Redan Florence Nightingale (1820-1910) förstod vikten av att mäta statistik och följa upp 
resultat för att utveckla hälso- och sjukvården. Idag används kvalitetsregister för att 
säkerställa ett strukturerat och kvalitetssäkrat arbetssätt, vilket också underlättar uppföljning- 
och förbättringsarbete i vården. Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister för 
vård i livets slutskede. Registret möjliggör en systematisk och kontinuerlig kvalitetsutveckling 
av den palliativa vården. Svenska palliativregistrets fokus ligger på det palliativa 
vårdinnehållet under patientens sista vecka i livet. Palliativ vård utgår från en helhetssyn där 
olika professioner ofta jobbar i team kring patienten för att tillgodose dennes behov. 
Sjuksköterskan fungerar många gånger som en länk mellan olika professioner, patient och 
närstående. Sjuksköterskan har således en viktig roll i patientkontakten men även genom att 
driva uppföljning av kvalitetsindikatorer och göra förbättringsarbete möjligt.  
 
BAKGRUND 
Under 2014 avled 89062 personer som var folkbokförda i Sverige (Socialstyrelsen, 2015). 
Enligt Svenska palliativregistret var det 68 procent (n=60 353) av dödsfallen som 
registrerades i Svenska palliativregistret 2014. Den vanligaste dödsorsaken var hjärt- och 
kärlsjukdomar som utgjorde 37 procent hos kvinnor samt 36 procent hos män. Tumörer står 
för den näst vanligaste dödsorsaken, 24 procent hos kvinnor, 28 procent hos män 
(Socialstyrelsen, 2015). Täckningsgraden i Svenska palliativregistret för de som avlidit till 
följd av cancersjukdom var 89,5 procent under 2014 (Svenska palliativregistret, 2015c). 
Ungefär 80 procent av alla dödsfall som sker årligen är genom en långsam död, vilket innebär 
att döden är till följd av obotlig sjukdom och att den är förutsägbar. Patienterna kan då erhålla 
palliativ vård och palliativ vård vid livets slut (SOU 2001:6). 
 
Palliativ vård 
Enligt Världshälsoorganisationen [WHO] (2002) innebär palliativ vård ett förhållningssätt 
som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och deras familjer med behov som 
uppstår vid livshotande sjukdom. Ordet palliativ kommer från det latinska pallium vilket 
betyder mantel, där manteln står för lindrande handlingar (Beck-Friis & Strang, 2012). 
Socialstyrelsen (2013 s.16) definierar palliativ vård som ”Hälso- och sjukvård i syfte att lindra 
lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. 
Palliativ vård innebär också ett beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov 
samt ett organiserat stöd till närstående”. Enligt Socialstyrelsen (2013) kännetecknas det 
palliativa förhållningssätten av en helhetssyn som syftar till att stödja patienten att leva med 
värdighet och så högt välbefinnande som möjligt till livets slut oavsett ålder och diagnos. 
Patienter med cancersjukdomar är den största patientgruppen i palliativ vård. Andra 
patientgrupper med behov av palliativ vård är patienter med hjärtsvikt, kronisk obstruktiv 
lungsjukdom (KOL), terminal njursvikt, leverinsufficiens och neurologiska sjukdomar som 
Parkinsons sjukdom, multipel skleros (MS) och amyotrofisk lateral skleros (ALS) 
(Socialstyrelsen, 2013). Vid livets slut vårdas patienter med olika kombinationer av insatser, 
vilka kan variera över tid. Palliativ vård ges på slutenvårdsavdelningar på sjukhus men också i 
hemmet med insatser från kommunen, primärvården och sjukhusen (Socialstyrelsen, 2013). 
Enligt Regionala cancercentrum i samverkan (2012) har alla patienter inte samma behov av 
palliativ vård utan vården fördelas utifrån den enskilda patientens behov. En patient som 
exempelvis ligger på akutsjukhus eller bor på ett vård- och omsorgsboende vars behov kan 
tillgodoses av vårdpersonal med grundläggande kunskap och kompetens inom palliativ vård, 
erhåller allmän palliativ vård. När en patient har mer komplexa behov eller har en särskilt svår 
livssituation kan denne komma att behöva specialiserad palliativ vård.  
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Specialiserad palliativ vård innebär att patienten erhåller vård från vårdpersonal med särskild 
kunskap och kompetens i palliativ vård och som jobbar utifrån ett multiprofessionellt team 
(Regionala cancercentrum i samverkan, 2012).  

Team  
Enligt Socialstyrelsen (2013) är patienter i palliativ vård ofta särskilt beroende av god 
kontinuitet i vården. Samarbete i multiprofessionella team utgör en central del i samverkan 
mellan olika vårdgivare och är en nödvändig grund för en god palliativ vård genom att teamet 
samordnar de insatser som patient och närstående erhåller. Enligt Xyrichis och Ream (2008) 
kan teamarbete definieras som en dynamisk process som omfattar två eller flera vårdpersonal 
med kompletterande bakgrund och kompetens. Vilka delar gemensamma mål, utövar 
samordnad fysisk och mental ansträngning vid bedömning, planering och utvärdering av 
patientvården. Detta sker genom ömsesidigt beroende, samarbete, öppen kommunikation och 
delat beslutsfattande. Det multiprofessionella teamet jobbar utifrån sina kunskapsområden för 
att kunna tillgodose patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov 
(Socialstyrelsen, 2013).  
 
Teamet kan se ut på många sätt beroende på ändamålet med verksamheten. I det 
specialiserade palliativa teamet ska det ingå läkare, sjuksköterska samt en person med 
psykosocial kompetens. Utöver det behöver teamet ha regelbunden tillgång till fysioterapeut 
och arbetsterapeut. Vid behov ska även andra yrkesgrupper, som dietist och präst kunna 
kontaktas (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). För att olika professioner ska kunna 
bidra med sin kunskap och kompetens för att möta patientens önskemål och behov utifrån ett 
palliativt förhållningsätt är teamkonferenser ett viktigt inslag i den palliativa vården (Klarare, 
Hagelin, Furst & Fossum, 2013; Thoren Todoulos, 2012). Att se patienten ur ett 
helhetsperspektiv underlättas när teamet sitter ned tillsammans och diskuterar patientens 
situation utifrån sina olika kunskapsområden (Klarare et al., 2013). Enligt Johnston och Smith 
(2006) anser sjuksköterskor i palliativ vård att det gagnar patienten att jobba i team kring 
patienten när dessa fungerar effektivt. Willman (2013) uppger att ett teamarbete som fungerar 
effektivt främjar kontinuiteten och stärker säkerheten för patienten. Däremot är ett teamarbete 
som inte fungerar en möjlig orsak till att patienter och närstående far illa i vården.  
 
I den specialiserade palliativa vården jobbar vi i team kring patienten och dess närstående, 
men trots det är det enligt Klarare et al. (2013) få personer som arbetar i den specialiserade 
palliativa vården som har specifik utbildning i teamarbete. Teamet har även en stödjande 
funktion gentemot varandra, att stötta varandra i svåra och krävande situationer (Jünger, 
Pestinger, Elsner, Krumm & Radbruch, 2007; Klarare et al., 2013).  
 
Läkarens roll 
I relationen mellan patient och läkare är kontinuiteten extra viktig inom den palliativa vården. 
Det rör sig ofta om korta vårdförlopp, veckor till månader. En tid som ofta är förknippad med 
successiv försämring. Läkaren behöver vara lyhörd för var patienten befinner sig och möta 
denne just där (Thoren Todoulos, 2012). För att respektera patientens autonomi och integritet 
måste läkaren känna till patientens föreställningar, farhågor, förhoppningar samt patientens 
egna ställningstaganden (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Inom den palliativa 
vården talar man ofta om brytpunkter (Thoren Todoulos, 2012). En brytpunkt är en övergång 
mellan olika faser i sjukdomsförloppet (Socialstyrelsen, 2013). Det är ofta läkarna som har 
samtal om dessa brytpunkter, brytpunktssamtal. Ofta är det inte ett utan flera brytpunktsamtal 
under vårdförloppet (Thoren Todoulos, 2012).  
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Övergången mellan olika faser i sjukdomsförloppet är oftast inte så specifik som ordet 
brytpunkt antyder. Övergångarna mellan de olika faserna är ofta utsträckta över tid 
(Socialstyrelsen, 2013).  
 
Läkarens roll i den palliativa vården kan variera beroende på om det är inom allmän eller 
specialiserad palliativ vård. I den specialiserade palliativa vården till skillnad från den 
allmänna palliativa vården är det läkaren som leder det medicinska arbetet utifrån patientens 
behov och önskemål (Thoren Todoulos, 2012). Läkaren i den palliativa vården är många 
gånger ensam i sin profession men har stor hjälp av teamet för att fatta välgrundade 
medicinska beslut vilket ofta inte är svårt då teamet vanligtvis har en samstämmig bild av 
situationen. Vid medicinska frågor är det läkaren som måste ta ansvar för beslut som fattas 
(Thoren Todoulos, 2012). Symtomkontroll är en central del i palliativ vård. Det är svårt att 
hjälpa patienten med psykologiska, sociala och existentiella behov om denne har fysiska 
symtom som inte är under kontroll. Behandlingen av dessa symtom utgörs till stor del av 
läkemedelsbehandling (Hanks, Forbes & Roberts, 2010). 
 
En annan viktig roll för läkaren i palliativ vård är att vara samordnare. En patient i palliativ 
vård har många gånger sedan tidigare flera läkarkontakter samtidigt. Läkaren i det palliativa 
teamet har en därför en viktig roll genom att förklara eller förtydliga besked som lämnats av 
läkare i akutsjukvården (Thoren Todoulos, 2012). 
 
Sjuksköterskans roll  
Sjuksköterskans professionsområde är omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). 
Trots att omvårdnad är en av de äldsta färdigheterna, är det en av de yngsta professionerna 
(Witt Sherman, 2010). Sjuksköterskeprofessionen innebär att yrkesutövaren har kunskap som 
vilar på en vetenskaplig grund, följer etiska regler och har ansvar över forskning och 
kunskapsutbildning inom sitt område (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). En god 
omvårdnad gör skillnad för vårdens kvalitet och säkerhet (McHugh et al., 2013).  
 
Palliativ omvårdnad syftar enligt Regionala cancercentrum i samverkan (2012) till att främja 
upplevelse av hälsa och välbefinnande till människan med en obotlig sjukdom utifrån ett 
flerdimensionellt perspektiv; fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Enligt Mok och Chiu 
(2004) behöver sjuksköterskan i palliativ vård bygga upp förtroendefulla relationer. Genom 
att sjuksköterskan är lyhörd för patientens önskemål och behov kan en relation utvecklas i 
patientens takt. En god relation till sjuksköterskan ger patienten någon att lita på och öppna 
sig för vilket ger patienten energi, mening och minskat lidande. Johnston och Smith (2006) 
såg i sin studie att både sjuksköterskor och patienter ansåg att specialistsjuksköterskor i 
palliativ vård behöver ha en god social förmåga, vara vänliga, visa värme, medkänsla och 
äkthet. Patienter i studien beskrev att det var ett stöd att ha sjuksköterskan nära. Enligt 
Chapple, Ziebland och McPherson, (2006) ansåg patienter i deras studie att sjuksköterskor i 
palliativ vård är bra på att lyssna och kan svara på ett sätt som denne förstår.  
 
Enligt Socialstyrelsen (2013) är det viktigt med kontinuitet i vården för svårt sjuka patienter i 
behov av palliativ vård. Inom specialiserad palliativ vård arbetar sjuksköterskor på många 
ställen med patientansvarig sjuksköterska/omvårdnadsansvarig sjuksköterska (Socialstyrelsen, 
2006) vilket underlättat för etablerandet av en förtroendefull relation. Enligt (Chappel et al., 
2006; Fitch, Fliedner & O´Connor, 2015) fungerar sjuksköterskan många gånger som en länk 
mellan patienten, dennes familj och andra medlemmar i det multiprofessionella teamet.  
 
 



                      BILAGA I 

4 
  

Rosser och King (2003) menar att sjuksköterskor som tidigare arbetat inom andra områden 
inom vården börjar i palliativvård/hospicevård behöver träning i att kommunicera med 
patienter som befinner sig i livets slut och deras närstående. Johnston och Smith (2006) såg i 
sin studie att sjuksköterskorna i studien ansåg att det behövs professionell utveckling och 
erfarenhet för att jobba inom palliativ vård. 
 
Kvalitet 
Enligt Sektionen sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO) & Svensk 
sjuksköterskeförening (2008) ingår det i specialistsjuksköterskans roll att vara med och driva 
kvalitetsutveckling och förbättringsarbete inom palliativ omvårdnad. Bland annat genom att 
initiera och driva uppföljning av kvalitetsindikatorer (Hommel, Idvall & Andersson, 2013). 
	  
Det finns inte någon entydig definition på kvalitet. Det är ett komplext begrepp med många 
beskrivningar och tolkningar. Ordet kvalitet kommer från latinets ”qua litas” som betyder ”av 
vad” (Hommel et al., 2013). Internationella standardorganisationen ISO definierar kvalitet 
som alla sammantagna egenskaper hos en produkt eller tjänst som ger dess förmåga att 
tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov (Hommel et al., 2013). Kvalitetsbegreppet 
kan enligt Thor (2012) ses som ett dynamiskt begrepp. Det som utgör god kvalitet ändrar sig 
med tiden vilket medför en ständig strävan till förbättring genom kvalitetsutveckling och 
förbättringsarbete. 
 
För att utveckla kvalitén i vården används nationellt framtagna indikatorer som fokuserar på 
ett specifikt område vilket ger möjlighet att göra jämförelser med liknande verksamheter i 
andra kommuner och landsting över tid. En indikator är ett mått som har en riktning. Höga 
alternativt låga värden visar på bra eller dålig kvalitét (Socialstyrelsen 2014). När man 
började mäta kvalitén i vården tittade man på indikatorer. Ett exempel på en indikator var hur 
många operationer som genomförts utan komplikationer (Hommel et al., 2013). Redan 1975 
startade det första nationella kvalitetsregistret i Sverige, registren byggdes då ofta upp av 
läkare och dominerades av medicinsk data (Andersson, 2013). Det finns idag mer än 100 
officiellt listade nationella kvalitetsregister och registerkandidater i Sverige. Dock är antalet 
listade registreringar	  en siffra som är i ständig ökning (Svenska palliativregistret, 2015c). 
Genom att vårdpersonal registrerar, jämför och att resultat öppet redovisas leder många 
gånger till förbättringar i sig. Kvalitetsregister kan också användas för att utvärdera 
genomförda förbättringsarbeten och undersöka hur vården är fördelad. Exempelvis genom att 
studera om patienterna får vård på lika villkor, beroende på kön, födelseland, 
socioekonomiska förhållanden etc. Kvalitetsregistren kan även användas till att förbättra den 
kliniska forskningen i Sverige genom att samköra kvalitets- och hälsodataregister med 
biobanker (Rosén, 2012). 
 
Kvalitet i palliativ vård 
Precis som vid all annan hälso- och sjukvård är det också inom palliativ vård viktigt att 
kontinuerligt verka för att förbättra kvalitén, effektiviteten och patientsäkerheten.  
Socialstyrelsen har tagit fram nio nationella indikatorer som avser att spegla de viktigaste 
aspekterna av god palliativ vård utifrån den palliativa vårdens fyra hörnstenar; 
symtomlindring, multiprofessionellt samarbete, kommunikation och relation och stöd till 
närstående (Socialstyrelsen, 2013). Enligt Fitch, Fliedner och O´Connor (2015) behöver 
sjuksköterskor	  vara engagerade i kvalitetskontroll med hjälp av kvalitetsindikatorer och 
uppföljning av dessa, för att palliativ omvårdnad ska erkännas som en egen specialitet.  
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I en studie av Lindblom, Bäck-Pettersson och Berggren (2012) framkom att kommunala 
sjuksköterskor som registrerade i Svenska palliativregistret vid registrering fick möjlighet att 
bli medvetna och reflektera över den givna vården. Reflektionen över vården bidrog till 
identifiering av förbättringsområden. Martinsson, Fürst, Lundström, Nathanaelsson och 
Axelsson (2012) såg i sin studie att vården vid livet slut förbättrades över tid på flera sätt vid 
registrering i ett nationellt kvalitetsregister, Svenska palliativregistret. 
 
Svenska palliativregistret 
Socialstyrelsen fick från regeringen i början av 2000-talet uppdrag att ”utarbeta nationella 
kvalitetsindikatorer för palliativ vård med betoning på indikatorer som speglar den 
patientupplevda kvalitén och omvårdnaden”. Under 2004 påbörjades arbetet med att starta ett 
nationellt kvalitetsregister för vård i livets slutskede, Svenska palliativregistret 
(Socialstyrelsen, 2006). Registret har som uppgift att ge en överblick av alla döende patienter 
under deras sista levnadsvecka för att kunna förbättra vården i livets slutskede för alla döende 
patienter oavsett sjukdom ålder eller vårdform. Registret innehåller ett frågeformulär, 
dödsfallsenkäten (Svenska Palliativregistret, 2015b). Enligt Svenska palliativregistret (2015a) 
är det ansvariga sjuksköterskor och läkare som ska registrera i Svenska palliativregistrets 
dödsfallsenkät gärna efter samråd i arbetslaget. Enkätfrågorna i Svenska palliativregistrets 
dödsfallsenkät är validerade av Martinsson, Heedman, Lundström, Fransson och Axelsson 
(2011). Av de nio nationella indikatorerna socialstyrelsen tagit fram för god palliativ vård är 
det åtta indikatorer som går att mäta med hjälp av data från Svenska palliativregistret. Den 
enda indikatorn som inte täcks in är; två eller fler inskrivningar i slutenvården de sista 30 
dagarna i livet (Socialstyrelsen, 2013).  
 
Enligt Svenska palliativregistret (2015c) ska kvalitetskriterier för vård i livets slutskede som 
insamlas i Svenska palliativregistret spegla att: 
 
Patienten är informerad om sin situation	  	   
Enligt Socialstyrelsen (2013) är en av de nio nationella indikatorerna för god palliativ vård att 
patienten har fått ett individuellt anpassat informerande läkarsamtal om vårdens innehåll och 
riktning. Enligt Regionala cancercentrum i samverkan (2012) behöver vårdpersonal genom 
fortlöpande dialog säkerställa att patienten förstått och tagit till sig information om sin 
situation. Vårdpersonal behöver för att möta patienten känna till patientens föreställningar, 
förhoppningar och farhågor för att på bästa sätt respektera patientens integritet och autonomi. 
Löfmark, Nilstun och Bolmsjö (2007) uppger att en del patienter önskar få all information och 
deltar i alla beslut som fattas fram till sin död. Medan andra inte vill tala om sin sjukdom över 
huvud taget. Det är därför viktigt att inleda informationssamtal med att ta reda på om och hur 
patienten ställer sig till informationen (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). 
Friedrichsen och Strang (2003) beskriver hur läkare som förmedlar information till patienter 
med cancer att avsluta en aktiv tumörbehandling har olika strategier för hur de informerar 
patienten, med mål att ha en patient som tagit till sig informationen. I en studie av Dunniece 
och Slevin (2000) beskrev sjuksköterskor som var med när patienter fick svåra besked om att 
de har en central roll genom att vara närvarande, ge information, förklara, besvara frågor och 
att bara finnas nära. I en systematisk litteraturöversikt av Hancock et al. (2007) identifierades 
flera skäl till varför vårdpersonal kan vara ovilliga till att lämna ut information angående 
prognos och frågor gällande livet slut till döende och deras familjer. Faktorer som stress, 
upplevelse av att ha för lite erfarenhet i att samtala med patienter och närstående, bristande tid 
att möta patienten emotionellt, önskemål från patientens närstående att undanhålla 
information från patienten och rädsla över att det ska påverka patienten negativt att få 
informationen.  
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Hancock et al. (2007) såg även att vårdpersonal kan hjälpa patienten genom att ge patienten 
information om prognos och frågor gällande livets slut. På så sätt att patienten har möjlighet 
att påverka beslut om fortsatt mål och behandling. Det har framkommit i flera studier att 
patienter kan diskutera ämnet utan att få ökad ångest (Hancock et al., 2007; Lundqvist, 
Rasmussen & Axelsson, 2011). 
 
Närstående är informerade om patientens situation  
Att ha en familjemedlem, vän eller anhörig som blir obotligt sjuk och kommer dö inom en 
nära framtid förändrar livet påtagligt för den som står nära (Regionala cancercentrum i 
samverkan, 2012). Enligt Löfmark, Nilstun och Bolmsjö (2007) kan patienten vara 
informerad och ha accepterat sin situation medan närstående kan ha svårt att ta in situationen. 
Närstående behöver då mer information och tid för att förstå och acceptera. Enligt Regionala 
cancercentrum i samverkan (2012) behöver vårdpersonal bjuda in närstående till samtal där 
närstående både får ge och erhålla information. Detta är viktigt både för att närstående ska 
kunna ta till sig situationen och för att de ska kunna förbereda sig för patientens död. 
Närstående kan erbjudas samtal både enskilt eller tillsammans med patienten. Det underlättar 
om samtal hålls redan i tidigt skede av sjukdomen. Därefter kan kontinuerliga samtal om hur 
sjukdomen utvecklas underlätta både för patienten och närstående (Regionala cancercentrum i 
samverkan, 2012). Hebert, Schultz, Copeland och Arnold (2009) anser att en god 
kommunikation som är tydlig, konsekvent och tillförlitlig, mellan patient, närstående och 
vårdpersonal är det bästa sättet att hantera osäkerhet kring döden. När närstående erhållit 
information underlättar det också deras sorgearbete. Inkonsekventa eller tvetydiga budskap 
däremot kan göra förberedelserna svårare. Det är inte bara vad som sägs utan även hur det 
sägs som spelar in. Vårdpersonal ska anpassa informationen till mottagarens behov och 
förmedla budskapet med omsorg, trevlig ton och tillgänglighet (Hebert et al., 2009). När en 
patient inte längre är förmögen att fatta beslut tar närstående många gånger del i 
beslutsfattandet (Löfmark et al., 2007: James, Andershed & Ternestedt, 2009).  
 
Patienten säkerställs god omvårdnad t.ex. avseende munhälsa eller trycksårsförebyggande 
åtgärder  
Enligt Regionala cancercentrum i samverkan (2012) är en god munhälsa, att vara fräsch i 
munnen betydelsefullt för både livskvalitet och välbefinnande. Munhygien kan också ha en 
social betydelse, om närstående har svårt att vara nära den som är svårt sjuk på grund av att 
det luktar illa ur munnen. Wårdh, Hallberg, Berggren, Andersson och Sörensen (2000) visar 
att munhälsa är ett område inom omvårdnad som ofta är nedprioriterat till förmån för andra 
omvårdnadshandlingar vid tidsbrist eller stress. Lindqvist et al. (2012) visar däremot att 
munvård är en vanligt förekommande omvårdnadsaktivitet inom specialiserad palliativ vård. 
Under livets sista dagar utförs munvård ofta och av olika professioner. Många gånger 
integreras munvård med andra omvårdnadsåtgärder. Vårdpersonal i specialiserad palliativ 
vård lär många gånger även närstående i hur de kan hjälpa patienten med munvård (Lindqvist 
et al., 2012). Enligt Regionala cancercentrum i samverkan (2012) kan den munvården 
innebära en betydelsefull närkontakt mellan närstående och den döende och kan hjälpa 
närstående att rent praktiskt få göra något för den döende. Enligt Lindqvist et al. (2012) kan 
det också vara en omvårdnadshandling att aktivt avstå från att utföra munvård när det är 
påtagligt att den döende inte önskar. 
 
Patienter vid livets slut löper stor risk att utveckla trycksår. Relaterat till riskfaktorer som 
nedsatt rörlighet, nedsatt allmäntillstånd och ett otillräckligt födointag (Socialstyrelsen, 2013).  
Hos patienter vid livets slut utvecklas ett trycksår snabbt (Regionala cancercentrum i 
samverkan, 2012).  
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Lindqvist et al. (2012) såg i sin studie att vårdpersonal många gånger hjälpte patienten till bra 
läge med hjälp av kuddar för att öka bekvämligheten. Enligt Langemo, Haesler, Naylor, 
Tippett och Young (2015) utgår prevention och behandling av trycksår i palliativvård från en 
helhetsbedömning utifrån individens önskemål. Vårdpersonal som arbetar med en döende 
måste bedöma om patienten mår bäst i att ändra läge exempelvis när det är förenat med 
smärta/obehag eller överväga om det är bättre att låta bli. Det kan vara obehagligt för 
patienten att bli vänd ofta (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Samtidigt som det 
kan medföra smärta och leda till försämrad livskvalitet om patienten utvecklar trycksår 
(Socialstyrelsen, 2013). 
 
Patientens smärta är skattad med validerat smärtskattningsinstrument och smärtlindrad 
Smärta är ett av de vanligaste symtomen vid livets slut oavsett diagnos (Socialstyrelsen, 2013; 
Solano, Gomes & Higginson, 2006). Vid livets slut innefattar smärta inte enbart en fysisk 
dimension utan även, psykisk, social och existentiellt/andliga dimensioner (SOU, 2001:6). 
Regionala cancercentrum i samverkan (2012) poängterar att smärtbehandling vid livets 
slutskede alltid ska ses utifrån ett helhetsperspektiv med fokus på den fysiska smärtan och 
med beaktande av psykisk smärta, social problematik och separation samt existentiella och 
andliga dimensioner av lidande. För att beakta smärtans olika dimensioner behöver 
vårdpersonal via en förtroendefull dialog med patienten hjälpa patienten att skatta sin 
subjektiva smärta. Smärta kan skattas med hjälp av visuell analog skala (VAS) eller numerisk 
beskrivande skala (NRS) vilka är instrument som är lätta att använda. En nackdel med 
instrumenten är att de enbart mäter smärtan utifrån smärtintensiteten, vilket enbart är ett 
perspektiv på smärta. Patienter som har kognitiv påverkan kan ha svårt att använda VAS och 
NRS (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). I stället kan exempelvis Abbey pain scale 
användas (Abbey et al., 2004; Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Abbey pain scale 
är ett bedömningsinstrument som utgår från sex frågor vilka behandlar patientens uttrycksätt, 
somatik och beteende. Frågorna har fyra olika svarsalternativ med poäng från noll till tre vilka 
summeras och utifrån totalsumman bedöms smärtan från ingen smärta till svår smärta (Abbey 
et al., 2004). 
 
Patienten är symtomskattad med validerat symtomskattningsinstrument och lindrad från 
övriga symtom  
Symtomlindring är en av hörnstenarna i den palliativa vården. En förutsättning för god 
symtomlindring är att vårdpersonal anpassar sig till förändringar i patientens symtom 
(Socialstyrelsen, 2013). Då symtom i sig är subjektiva behöver information om symtomen i så 
stor utsträckning som möjligt komma från patientens själv. Flertalet studier visar att patienters 
och sjukvårdspersonals bedömningar ofta inte stämmer överens (Ingham, Mohamudally & 
Portenoy, 2010). För att skatta ett enskilt symtom används många gånger visuell analog skala 
(VAS) eller numerisk beskrivande skala (NRS). Patienter som är vid livets slut har ofta flera 
symtom samtidigt (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012; Socialstyrelsen, 2013). Inom 
den palliativa vården används ofta Edmonton Symptom Assessment Score (ESAS), vilket är 
ett sammansatt instrument som har tio parallella NRS-skalor för olika symtom. I Sverige 
används flera olika versioner av ESAS inom vården. I den palliativa vården används ESAS 
många gånger både vid första mötet med en ny patient och därefter också på flera palliativa 
enheter en gång i veckan för att systematiskt skatta patientens symtom (Regionala 
cancercentrum i samverkan, 2012). En regelbunden symtomskattning ökar vårdpersonalens 
möjlighet att ge en optimal symtomlindring och för utvärdering av insatt behandling 
(Socialstyrelsen, 2013). Watanabe, Nekolaichuk och Beaumont (2012) kom i deras 
litteraturöversikt fram till att ESAS är ett enkelt men omfattande instrument som har ett gott 
stöd för användning både i kliniken och i forskningssammanhang.  
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Det är ett instrument som är validerat för att användas på patienter med cancer (Chang, 
Hwang & Feuerman, 2000).  
 
Chappel et al. (2006) såg i sin studie att patienter ansåg att sjuksköterskor i palliativ vård 
kunde ge goda råd kring symtom, vilket är bra då det visat sig att det inte bara är patienten 
själv som påverkas negativt av obehandlade symtom. Det påverkar även närståendes liv efter 
patientens sjukdom när patienten haft besvärande symtom den sista tiden i livet (Jonasson, 
Hauksdóttir, Valdimarsdóttir, Furst, Onelöv & Steinbeck, 2009). 
 
Det finns läkemedel i injektionsform att ge vid behov för smärtgenombrott, 
ångest, illamående och andningsbesvär 
Subkutan administrering av läkemedel är vanligt i palliativ vård när patienten inte längre kan 
ta läkemedel genom munnen. Fördelarna med subkutan administrering är att det är 
lättillgängligt och acceptabelt för patienterna. Det är dessutom mindre smärtsamt för 
patienterna än muskulära injektioner. En subkutankateter kan sättas för att ge intermittenta, 
upprepade injektioner (bolusdoser) eller kontinuerlig infusion av läkemedel. På så vis undviks 
upprepad punktion av huden (Hanks, Forbes & Roberts, 2010). I en review av Solano et al. 
(2006) där författarna sammanställt resultatet av 64 originalartiklar som studerat förekomst av 
symtom, bland andra smärta, ångest, illamående och andningsbesvär vid livets slut hos 
patienter med cancer och patienter som har andra livshotande sjukdomar (AIDS, 
hjärtsjukdom, kronisk obstruktiv lungsjukdom och njursjukdom) visade sammanställningen 
att symtomen nästan var lika vanliga hos patienter med cancer som hos patienter med andra 
livshotande sjukdomar. Lindqvist et al. (2013) såg i sin studie där läkare som arbetar i 
specialiserad palliativ vård från nio europiska länder i hög utsträckning var överens om att 
morfin, midazolam och haloperidol var viktiga läkemedel vid livets slut. Det framkom att 
läkarna var mindre eniga om vilket läkemedel som var bäst att använda för behandling av 
andningsbesvär. Lundqvist et al. (2011) såg i sin studie att patienter som blivit informerade 
om att döden var nära förestående i större utsträckning hade läkemedel i injektionsform att ge 
vid behov i högre utsträckning än patienter som inte blivit informerade. 
 
Patienten behöver inte dö ensam  
Det är enligt (SOU, 2001:6) en allmän uppfattning om att ingen ska behöva dö ensam om man 
inte uttryckligen har önskat detta. Vid livets slut är patienten ofta sårbar och beroende av 
andras omsorg (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Sand och Strang (2013) uppger 
att ensamhet ofta är något negativt som kan ge upphov till ångest och en känsla av 
meningslöshet. Martinsson (2015) menar att det betraktas som viktigt vid vård i livets slut att 
patienten själv får bestämma vem som är närvarande. Vårdpersonal har inte alltid kännedom 
om patienten önskar vara ensamma vid sin död eller om de önskar ha någon hos sig och vem 
de i sådana fall önskar ha närvarande vid sin död. Sand och Strang (2013) gör skillnad på 
ensamhet och avskildhet där avskildhet är ett eget ställningstagande där patienten önskar vara 
för sig själv. Vidare resonerar (SOU, 2001:6) om frågan istället skulle vara om patienten haft 
besök under sin sista levnadsdag då det inte är ovanligt att döende haft besök strax före 
dödsfallet. 
 
Patienten ges möjlighet att dö på den plats hon själv önskar  
Patienter önskar oftast bli vårdade i det egna hemmet fram till sin död (Brazil, Howell, 
Bedard, Krueger & Heidebrecht, 2005; Murray, Fiset, Young & Kryworuchko, 2009; 
Socialstyrelsen, 2013) för en del patienter skiftar önskemål om dödsplats under vårdtiden 
(Agar et al., 2008). Enligt Murray et al. (2009) är det inte alltid möjligt att vårda patienten i 
hemmet relaterat till bristande resurser.  
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Faktorer som kan påverka är tillgången till fungerande stöd, kvalificerad personal, 
sjukdomens förlopp och inställningen hos patientens närstående (Socialstyrelsen, 2013).  
I en systematisk litteraturöversikt av Woodman, Baillie och Sievell (2015) framkom att 
närstående ofta följer patienternas önskemål och att de i en del fall kände sig tvungna till att 
göra det. Lundqvist et al. (2011) såg i sin studie att patienter som blivit informerade om deras 
nära förestående död i högre grad dog där de önskade än patienter som inte fått information 
om att döden är nära. 
 
Reliabilitet  
Reliabilitet betyder tillförlitlighet, den grad av överensstämmelse mellan mätningar med 
samma instrument, mätinstrumentet ska mäta det som det är avsett att mäta och inget annat 
(Olsson & Sörensen, 2011; Trost, 2012). Det innebär också att resultatet ska bli det samma 
vid varje mätning (Olsson & Sörensen, 2011). Enligt Martinsson (2015) kan reliabiliteten 
testas på olika sätt. Till exempel genom att testa över tid, att testen utförs av olika personer 
eller av samma person vid olika tillfällen. Ett exempel på vad som kan påverka reliabiliteten i 
en enkät är hur språket används, om enkäten innehåller svåra ord, negationer eller 
ordvändningar kan de som svarar på enkäten missuppfatta frågan och reliabiliteten blir låg. 
Används däremot ett enkelt språk med vanliga och begripliga ord är möjligheten större att 
frågan uppfattas på samma sätt av alla, vilket ger en hög reliabilitet (Trost, 2012). Validitet är 
ett begrepp som många gånger används tillsammans med begreppet reliabilitet. Validitet 
innebär ett resultats eller mätinstruments giltighet. När exempelvis en forskningsfråga ställs är 
det viktigt att insamlad data är relevant för att svara på den specifika frågan, ett resultat kan 
variera beroende på vilken information som samlats in. Om insamlad data inte är relevant 
eller inte svarar på frågan är validiteten låg (Olsson & Sörensen, 2011). I dag finns det få 
studier om reliabilitet och validiteten angående Svenska palliativregistrets dödsfallsenkät. 
Författaren har vid sökning funnit en jämförande studie som studerat vårdpersonals och 
efterlevandes registreringar i Svenska palliativregistret (Pettersson, 2015) och en 
valideringsstudie av Svenska palliativregistrets dödsfallsenkät (Martinsson et al., 2011). 
 
Problemformulering  
Inrapporterad data i Svenska palliativregistret, används som underlag för att identifiera 
kvalitéts- och förbättringsområden inom den palliativa vården, både nationellt och inom den 
egna verksamheten. Den som registrerar i Svenska palliativregistret behöver ha god insikt i 
och kunskap kring patientens sista vecka i livet för att ge ett så tillförlitligt underlag som 
möjligt. Teamet i den palliativa vården jobbar utifrån sina kunskapsområden för att tillgodose 
patientens och närståendes behov utifrån en helhetssyn. Sjuksköterskor och läkare är två 
professioner som båda jobbar i teamet nära patienten och dennes närstående men på olika sätt. 
Det är oklart om detta påverkar hur man ser på vården vid patientens sista tid och om det 
påverkar registrering i Svenska palliativregistrets dödsfallsenkät. Studien avser att undersöka 
detta genom att se på reliabiliteten vid olika professionernas registrering i Svenska 
palliativregistret. Kvalitetsregister är ett viktigt redskap för att utveckla kvalitet och 
möjliggöra förbättringsarbete. Eventuella skillnader i registrering skulle kunna påverka hur 
vården utvecklas.  
 
SYFTE 
	  
Syftet var att jämföra sjuksköterskors och läkares registrering efter dödsfallet i Svenska 
palliativregistret. 
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METOD 
	  
Ansats 
För att strukturerat undersöka hur olika professioners registrering i Svenska palliativregistret 
överensstämde utfördes en jämförande studie med kvantitativ ansats (de Vet & Beurskens 
2016; Olsson & Sörensen, 2011). Reliabilitet avser någots tillförlitlighet. Resultat som uppnås 
ska inte ha uppnåtts av en tillfällighet, utan att upprepade försök ska ge liknande resultat 
(Ejlertsson, 2014; Helgesson, 2015; Trost, 2012). 
 
Design 
Författaren använde en prospektiv design där data insamlades över tid (Polit & Beck 2012). 
Två olika professioners registrering i Svenska palliativregistret studerades i avseende på 
överensstämmelse.	  

Urval 
Studien genomfördes genom ett bekvämlighetsurval på två specialiserade palliativa 
slutenvårdsavdelningar i Stockholm. Avdelningarna har tillsammans 38 vårdplatser och tar 
emot patienter som är 18 år och äldre, oavsett diagnos och med behov av specialiserad 
palliativ slutenvård. På avdelningarna vårdas patienter med diagnoser som cancer, 
hjärtsjukdom, kronisk obstruktiv lungsjukdom, neurologisk sjukdom, njursjukdom, 
leversjukdom och multisjukdom. Författaren valde att genomföra studien på avdelningarna då 
de är bland de större specialiserade palliativa slutenvårdsavdelningarna i Stockholm. Enligt 
Polit och Beck (2012) innebär bekvämlighetsurval att författaren använder sig av det 
lämpligaste och som är mest tillgängligt. För att svara på syftet studerades dödsfallsenkäter 
registrerade i Svenska palliativregistret konsekutivt. Elektroniska registreringar av 
dödsfallsenkäten registrerade av läkare och dödsfallsenkäter i pappersform utskrivna från 
Svenska palliativregistrets hemsida, (Svenska palliativregistret 2015a) registrerade av 
sjuksköterskor. För varje patient som avlidit på de två specialiserade 
slutenvårdsavdelningarna registrerades således två registreringar under en tidsperiod på 
ungefär fem veckor tills att 50 registreringar uppnåddes. Enligt Polit och Beck (2012) innebär 
ett konsekutivt urval att alla, i det här fallet Svenska palliativregistrets dödsfallsenkäter, som 
passar för studien inom en viss tidsperiod eller tills författaren når upp till ett förutbestämt 
antal ingår i studien. Enligt Polit och Beck (2012) är det vanligt att sjuksköterskor använder 
sig av ett för litet urval vid kvantitativ forskning vilket kan påverka validiteten i studien. 
Författaren valde att studera 50 registreringar av Svenska palliativregistrets dödsfallsenkät 
registrerade av respektive profession. Enligt Sophiahemmet Högskola är det vid enkätstudier 
lämpligt med ungefär 50 enkäter. Författaren har utgått från det för att få ett tillräckligt stort 
material att studera. Författaren valde ett konsekutivt urval efter att först övervägt att göra en 
powerberäkning. Powerberäkning används för att statistiskt beräkna hur stort ett urval 
behöver vara för att ge svar på den aktuella frågeställningen (Olsson & Sörensen, 2011). 
Författaren har gjort en bedömning att det är svår att göra en powerberäkning på den typ av 
data som kommer att studeras. 
 
Datainsamling 
Datainsamling genomfördes från mitten av januari 2016 och cirka fem veckor framåt. Läkarna 
på avdelningarna fortsatte att registrera i Svenska palliativregistret via den elektroniska 
dödsfallsenkäten som de gjort sedan tidigare. Läkarna informerades om studien innan 
datainsamlingen påbörjades. Två registreringar kan inte göras för varje patient i det 
elektroniska registret, så sjuksköterskor registrerade dödsfallsenkäten i pappersform, Svenska 
palliativregistrets dödsfallsenkät 2015-10-01 (Svenska palliativregistret, 2015a).  
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Författaren planerade att förse sjuksköterskor med dödsfallsenkäten med informationstext 
eftersom sjuksköterskorna inte var vana att använda enkäten sedan tidigare. Dagen före start 
av datainsamling upptäckte författaren att denna inte var tillgänglig på Svenska 
palliativregistrets hemsida. Författaren kontaktade Svenska palliativregistret och fick höra att 
detta skulle åtgärdas. Författaren valde att förse sjuksköterskor med dödsfallenkäten 2015-10-
01 utan info text (Svenska palliativregistret, 2015b). Författaren skrev också ut fyra exemplar 
av tidigare version av dödsfallsenkäten, Svenska palliativregistrets dödsfallsenkät med 
infotext 2012- 04- 01, (Svenska palliativregistret, 2012) för att sjuksköterskorna skulle ha två 
exemplar att tillgå på respektive avdelning. Författaren informerade sjuksköterskorna var 
informationstexten fanns att tillgå. Författaren kontaktade Svenska palliativregistret 
ytterligare två gånger för att höra när gällande dödsfallsenkät med infotext skulle finnas 
tillgänglig. Efter ungefär en vecka var den nya versionen av Svenska palliativregistrets 
dödsfallsenkät åter tillgänglig. Författaren valde att då att förse sjuksköterskorna med Svenska 
palliativregistrets dödsfallenkät med info text 2015-10-01. Genom att skriva ut den från 
registrets hemsida (Svenska palliativregistret, 2015a). Läkarna har tillgång till 
dödsfallsenkäten med informationstext i elektronisk version. 
 
Författaren planerade att skriftligt begära datauttag av läkarnas elektroniska registrering av 
dödsfallsenkäterna i Svenska palliativregistret genom att fylla i för ändamålet avsedd blankett. 
Författaren vidtalade FoU- ansvarig i Svenska palliativregistret om studien och begäran om 
uttag innan studien påbörjades. Författaren fick tillgång till läkarnas registrering av 
dödsfallenkäterna som pdf via Svenska palliativregistrets hemsida efter att vidtalat anställda 
på Svenska palliativregistret.  
 
Dataanalys 
Författaren lade in sjuksköterskornas och läkarnas registrering av Svenska palliativregistrets 
dödsfallsenkäter i ett Exceldokument. Efter inmatning kontrollerade författaren ytterligare en 
gång all data för att säkerställa att datan var korrekt inmatad. Enligt Gustafsson Hermerén och 
Pettersson (2011) är det författarens ansvar att identifiera möjliga felkällor vid hantering av 
insamlad data för att säkerställa kvalitén och tillförlitligheten. Sjuksköterskornas och läkarnas 
registrering i dödsfallsenkäterna från fråga sex till tjugosju, analyseras därefter med avseende 
på överensstämmelse. Fråga ett till fem studerades inte, då dessa frågor var relaterade till 
identifikation av enhet, avliden person och datum. Fråga tjugoåtta till trettio studerades inte då 
de var frågor som rörde uppgifter om när dödsfallsenkäten fylldes i och av vem. Författaren 
valde att manuellt analysera data i Excel. Genom att översätta olika förekommande svar till 
siffror. Under dataanalysen dubbelkollade författaren återigen att data var korrekt inmatad vid 
frågor där sjuksköterskor och läkares registrering inte överensstämde. Författaren använde sig 
av korstabeller för att presentera sjuksköterskor och läkares registreringar i dödsfallsenkäten.  

Forskningsetiska överväganden 
Det finns fyra huvudkrav gällande forskningsetiska principer; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u.å). 
	  
Informationskravet och samtyckeskravet 
När en studie inte är etiskt känslig för deltagande i studien eller berör dem privat kan 
samtycke inhämtas från en företrädare för deltagarna (Vetenskapsrådet, u,å). Författaren 
inhämtade muntligt tillstånd att utföra studien på kliniken av klinikens verksamhetschef innan 
godkänd projektplan och inhämtade skriftligt tillstånd efter att projektplanen var godkänd, se 
Bilaga 1.  
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Författaren har efter godkänd projektplan mailat ut forskningspersonsinformation till 
sjuksköterskor, se Bilaga 2, till verksamma sjuksköterskor på respektive specialiserad 
palliativ slutenvårdsavdelning och forskningspersonsinformation till läkare, se Bilaga 3, till 
verksamma läkare som tjänstgjorde på respektive avdelning under studieperioden. För att 
säkerställa att alla sjuksköterskor tog del av informationen fäste författaren också ett 
informationsbrev till sjuksköterskor vid varje utskriven kopia av Svenska palliativregistrets 
dödsfallsenkät. För att säkerställa att läkare tog del av informationen satte författaren upp en 
utskriven kopia av forskningspersonsinformation läkare på respektive läkarexpedition. Det är 
enligt (Vetenskapsrådet, u.å) forskarens ansvar att informera personer som deltar i projektet 
om deras uppgift och villkoren för deras deltagande. 
 
Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
Vid registrering av dödsfall i Svenska palliativregistret kommer dödsfallsenkäterna vara 
märkta med den avlidnes personnummer, författaren förvarade enkäterna inlåsta på en plats 
dit inga obehöriga har tillgång efter registrering. För att upprätthålla konfidentaliteten, att inte 
obehöriga tar del av materialet (Gustafsson et al., 2011) avlägsnade författaren den avlidnes 
personnummer från dödsfallsenkäten och upprättade en kodlista. Insamlad data och kodlista 
förvarades inlåsta på separata ställen. När studien är avslutad kommer insamlad data och 
kodlista fortsatt förvaras inlåsta på separata ställen under en tidsperiod på 10 år. 
 
Författaren bedömer att det inte finns någon risk för deltagarna i studien, sjuksköterskor, 
läkare eller avlidna patienter att fara illa av studien. Nyttan med studien bedöms som god då 
det kan vara till nytta för verksamheter att se om det finns skillnader beroende på vem som 
registrerar i Svenska palliativregistret för att eventuellt undersöka saken vidare och eventuellt 
ändra rutiner i vem/vilka som fyller i och hur. Den tidsåtgång som tas från sjuksköterskor för 
registrering vägs upp mot nyttan av att sjuksköterskor får inblick i vad Svenska 
palliativregistret, ett nationellt kvalitetsregister har för syfte och vilka kvalitetsindikatorer som 
behandlas (Cöster, 2014). 
 
Författaren har efter godkänd projektplan tillsammans med handledaren ansökt om ett etiskt 
utlåtande från Sophiahemmet Högskolas etiska råd eftersom författaren hanterar 
personnummer på avlidna patienter. Studien är granskad och godkänd av Forskningsetiska 
rådet vid Sophiahemmet Högskola Dnr: 20151214/1058. 
 
Författaren använde ordet patient konsekvent genom hela arbetet. Patienter är det ord som 
används inom specialiserad palliativ slutenvård. I dödsfallsenkäten används ordet person.	  
	  
RESULTAT 
	  
Bortfall 
Av de 50 insamlade dödsfallsenkäterna var det ett externt bortfall på fyra stycken 
dödsfallsenkäter, åtta procent. Anledningen var att de inte hade registrerats elektroniskt av 
läkare och kunde därför inte studeras i avseende på överensstämmelse. Av sjuksköterskornas 
registrering i dödsfallsenkäten var det ett internt bortfall på 11 frågor som inte blivit ifyllda. 
De interna bortfallen presenteras vidare i resultatet. 
 
Tabellerna i resultatet presenterar frekvenserna för registreringarna av de olika 
professionerna. 
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Överensstämmelse mellan sjuksköterskor och läkare 
I frågorna 6, 8 och 9 stämde registreringen av sjuksköterskor och läkare överens till 100 
procent. Frågorna tog upp ämnen som att patienterna avled på en specialiserad palliativ 
slutenvårdsavdelning, patienterna skulle inte genomgå obduktion samt att dödsfallet var 
väntat utifrån sjukdomshistorien.  
 
På fråga 7 angående grundtillstånd som ledde till döden var det två dödsfallsenkäter där 
sjuksköterskor och läkare hade registrerat att helt olika diagnoser hade lett till patientens död 
och fyra dödsfallsenkäter där en av professionerna registrerat att två diagnoser ledde till döden 
där den andra professionen enbart registrerat en diagnos.  
 
Fråga 11a. Om det fanns dokumenterat i den medicinska journalen av ansvarig läkare beslut 
om att behandlingen/vården övergår till palliativ vård i livets slutskede. Överensstämde 
sjuksköterskors och läkares registrering i 22 av 46 dödsfallsenkäter (47,8 procent).  
Professionerna hade i 41 av 46 dödsfallsenkäter (89,1 procent) båda registrerat att det fanns 
ett dokumenterat beslut men att det var dokumenterat på olika sätt. Läkarna hade registrerat 
att det fanns ett dokumenterat beslut i alla dödsfallsenkäter. Två sjuksköterskor hade 
registrerat nej på frågan och tre sjuksköterskor hade registrerat vet ej. 
  
På fråga 19 som tog upp om patienten hade dropp eller sondnäring under sista dygnet i livet 
överensstämde registreringen av sjuksköterskor och läkare i 45 av 46 dödsfallsenkäter (97,8 
procent). Sjuksköterskor och läkares registrering överensstämde även i 45 av 46 
dödsfallsenkäter (97,8 procent) om hur lång tid innan dödsfallet patienten undersöktes av en 
läkare, fråga 25. En sjuksköterska hade registrerat att patienten undersöktes av en läkare 
vecka/veckor innan dödsfallet i övriga dödsfallsenkäter var samtliga registrerade att det var 
dag/dagar som patienten blivit undersökt av en läkare. 
 
På fråga 26 om det konsulterades kompetens utanför teamet/avdelningen för personens 
symtomlindring sista veckan i livet överensstämde professionernas registrering i 40 av 46 
dödsfallsenkäter (87 procent).  
 
Patienten är informerad om sin situation 
Frågor i dödsfallsenkäten som behandlade om patienten är informerad om sin situation var 
fråga 10, 11b och fråga 12. 
 
Tabell 1. Fråga 10. Hur lång tid innan dödsfallet förlorade personen förmågan att uttrycka sin vilja och delta i 
medicinska beslut om den medicinska vårdens innehåll? 
Profession till 

livets 
slut 

timme/ 
timmar 

dag/dagar vecka/ 
veckor  

månad eller 
mer 

Vet 
ej 

Totalt 

Sjuksköterska 0 11 27 4 2 2 46 
Läkare 0 13 30 2 0 1 46 
Totalt 0 24 57 6 2 3 92 
 
Sjuksköterskors och läkares registrering överensstämde i 32 av 46 dödsfallsenkäter (69,6 
procent) angående när patienten förlorat förmågan att uttrycka sin vilja och delta i medicinska 
beslut. Hur sjuksköterskor och läkares registreringar var fördelade på fråga 10 presenteras i 
tabell 1. 
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Tabell 2. Fråga 11b och 12. 
	   Profession Ja Nej  Vet 

ej 
Totalt 

Fråga 11b Fick personen ett s.k. brytpunktssamtal, alltså 
ett individuellt anpassat och i den medicinska journalen 
dokumenterat informerande läkarsamtal om att han/hon 
befann sig i livets slutskede och att vården var inriktad 
på livskvalitet och symtomlindring? 

Sjuksköterska 22 15 8 45 
Läkare 41 1 3 45 
Totalt 63 16 11 90 

Fråga 12. Var personens senaste uttalade önskemål om 
dödsplats känt?  
 

Sjuksköterska 19 12 15 46 
Läkare 29 4 13 46 
 
Totalt 

 
48 

 
16 

 
28 

 
92 

 

I en dödsfallsenkät registrerad av en sjuksköterska var fråga 11 b inte besvarad vilket innebar 
45 möjliga dödsfallsenkäter att studera. Sjuksköterskors och läkares registrering 
överensstämde i 24 av 45 dödsfallsenkäter (53,3 procent). Läkare registrerade i högre grad 
91,1 procent att patienten erhållit ett dokumenterat brytpunktsamtal av läkare medan samma 
siffra för sjuksköterskor var 48,9 procent. Hur sjuksköterskor och läkares registreringar var 
fördelade på fråga 11b presenteras i tabell 2. 

På fråga 12 överensstämde sjuksköterskor och läkarnas registrering i 19 av 46 
dödsfallsenkäter (41,3 procent). Läkare registrerade i högre grad 63 procent än sjuksköterskor 
41,3 procent att patientens önskemål om dödsplats var känt. Hur sjuksköterskor och läkares 
registreringar var fördelade på fråga 12 presenteras i tabell 2. 

Närstående är informerade om patientens situation  
Frågor i dödsfallsenkäten som behandlade om närstående är informerade om patientens 
situation var fråga 17 och fråga 18.  
 
Tabell 3. Fråga 17. Fick personens närstående ett s.k brytpunktssamtal, alltså ett individuellt anpassat och i den 
medicinska journalen dokumenterat informerande läkarsamtal om att personen befann sig i livets slutskede och 
att vården var inriktad på livskvalitet och symtomlindring? 
Profession Ja Nej Vet ej Hade inga 

närstående 
Totalt 

Sjuksköterska 35 7 3 1 46 
Läkare 45 0 0 1 46 
Totalt 80 7 3 2 92 
 
Sjuksköterskor och läkares registrering överensstämde i 36 av 46 dödsfallsenkäter (78,3 
procent). Läkare registrerade att patientens närstående erhållit brytpunktsamtal i 97,8 procent 
av dödsfallsenkäterna samma siffra för sjuksköterskor var 76,1 procent. Hur sjuksköterskor 
och läkares registreringar var fördelade i fråga 17 presenteras i tabell 3. 

Tabell 4. Fråga 18. Erbjöds personens närstående ett efterlevandesamtal 1-2 månader efter dödsfallet? 
Profession Ja Nej  Vet ej Totalt 
Sjuksköterska 14 16 11 41 
Läkare 41 0 0 41 
Totalt 55 16 11 82 
 
I fyra dödsfallsenkäter var frågan inte besvarad av sjuksköterskor. På fråga 17 hade 
sjuksköterska och läkare registrerat att en patient inte hade några närstående vilket innebar att 
fråga 18 inte skulle besvaras vilket resulterade i 41 möjliga dödsfallsenkäter att studera. 
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Sjuksköterskor och läkares registrering överensstämde i 14 av 41 dödsfallsenkäter (34,1 
procent). Läkare hade registrerat att100 procent av patienternas närstående erbjudits 
närståendesamtal 1-2 månader efter dödsfallet medan samma siffra för sjuksköterskor var 
34,1 procent. Hur sjuksköterskor och läkares registreringar var fördelade i fråga 17 presenteras 
i tabell 4. 
 
Patienten säkerställs god omvårdnad t.ex. avseende munhälsa eller trycksårsförebyggande 
åtgärder  
Frågor i dödsfallsenkäten som behandlar munhälsa var fråga15a-c. 
 
 Tabell 5. Fråga 15a-c.  
	   Profession Ja Nej  Vet 

ej 
Totalt 

Fråga 15a. Bedömdes personens munhälsa någon 
gång under den sista veckan i livet? 
 

Sjuksköterska 45 1 0 46 
 

Läkare 46 0 0 46 
 

Totalt 
 

91 1 0 92 

Fråga 15b. Noterades någon avvikelse vid 
bedömningen? 
 

Sjuksköterska 32 13 0 45 
 

Läkare 28 15 2 45 
 

 
Totalt 

 
60 

 
28 

 
2 

 
90 

Fråga 15c Dokumenterades bedömningen av 
munhälsan? 
 

Sjuksköterska 41 0 0 41 

Läkare 41 0 0 41 

Totalt 82 0 0 82 

	  

Sjuksköterskor och läkares registrering överensstämde i 45 av 46 dödsfallsenkäter (97,8 
procent) angående om patientens munhälsa blev bedömd någon gång under patientens sista 
vecka i livet. Alla dödsfallsenkäter förutom en var registrerade att munhälsan blev bedömd 
någon gång under patientens sista vecka i livet. En dödsfallsenkät registrerad av en 
sjuksköterska var registrerad med nej. Hur sjuksköterskor och läkares registreringar var 
fördelade i fråga 15a presenteras i tabell 5. 

En dödsfallsenkät registrerad av en sjuksköterska var fråga 15a besvarad med nej, vilket 
innebar att fråga 15b inte skulle besvaras. Vilket innebar 45 möjliga dödsfallsenkäter att 
studera angående om det noterades någon avvikelse vid bedömning av patientens munhälsa. 
Sjuksköterskor och läkares registrering överensstämde i 27 av 45 dödsfallsenkäter (60 
procent). Hur läkare och sjuksköterskor registreringar var fördelade i fråga 15b presenteras i 
tabell 5. 
 
I tre dödsfallsenkäter var frågan om bedömningen av munhälsan blivit dokumenterad inte 
besvarad av sjuksköterskor och i två dödsfallsenkäter registrerade av läkare var fråga 15b 
besvarad med vet ej, vilket innebar att fråga 15c inte skulle besvaras.  
Vilket gav 41 dödsfallsenkäter att studera. Sjuksköterskor och läkares registrering 
överensstämde i 41 av 41 dödsfallsenkäter (100 procent).  
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Registreringen visade att bedömning av munhälsan dokumenterades i samtliga fall. Hur 
sjuksköterskor och läkares registreringar var fördelade i fråga 15c presenteras i tabell 5. 
 
Frågor i dödsfallsenkäten som behandlar trycksår är fråga 13a-b och 14a-b. 
 
Tabell 6. Fråga 13a och 14a 
 Profession Grad 

1 

Grad 

2 

Grad 

3 

Grad 

4 

Nej Vet 
ej 

Totalt 

Fråga 13a Hade personen 
trycksår vid ankomst till avd. 
(ange högsta förekommande 
grad) 

Sjuksköterska 7 3 1 0 35 0 46 

Läkare 1 4 1 0 40 0 46 

Totalt 8 7 2 0 75 0 92 

Fråga 14a. Avled personen med 
trycksår (ange högsta 
förekommande grad)? 

Sjuksköterska 9 8 1 0 28 0 46 

Läkare 3 9 0 1 28 5 46 

Totalt 12 17 1 1 56 5 92 

 
Sjuksköterskors och läkares registrering stämde i 40 av 46 dödsfallsenkäter (87 procent) 
angående om patienten ankom till avdelningen med trycksår. Hur sjuksköterskor och läkares 
registreringar var fördelade i fråga 13a presenteras i tabell 5. Gällande om patienten avled med 
trycksår överensstämde registreringarna i 33 av 46 dödsfallsenkäter (71,7 procent). Hur 
sjuksköterskor och läkares registreringar var fördelade i fråga 14a presenteras i tabell 6. 
 
Tabell 7. Fråga 13b och 14b 
	   Profession Ja Nej  Vet 

ej 
Totalt 

Fråga 13b. Dokumenterades trycksåret när patienten 
inkom till enheten? 

Sjuksköterska 6 0 0 6 
 
Läkare 

 
6 

 
0 

 
0 

 
6 

 
Totalt 

 
12 

 
0 

 
0 

 
12 

Fråga 14b. Dokumenterades trycksåret som patienten 
avled med? 
 

Sjuksköterska 12 0 0 12 
 
Läkare 

 
11 

 
1 

 
0 

 
12 

 
Totalt 

 
33 

 
1 

 
0 

 
24 

 
I sex dödsfallsenkäter hade både sjuksköterskor och läkare registrerat att patienten inkommit 
till enheten med trycksår. Sjuksköterskor och läkare hade registrerat i samtliga 
dödsfallsenkäter 100 procent att trycksåret var dokumenterat. Hur sjuksköterskor och läkares 
registreringar var fördelade i fråga 13b presenteras i tabell 7. 
 
I 12 dödsfallsenkäter hade både sjuksköterskor och läkare registrerat att patienten avled med 
trycksår. Sjuksköterskors och läkares registrering överensstämde i 11 av 12 dödsfallsenkäter 
(91,7 procent) angående om trycksåret blivit dokumenterat. Hur sjuksköterskors och läkares 
registreringar var fördelade i fråga 14b presenteras i tabell 7. 
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Patientens smärta är skattad med validerat smärtskattningsinstrument och smärtlindrad 
Frågor i dödsfallsenkäten som behandlar fråga smärtskattning och smärta var fråga 20a, 21 
och 22. 

Tabell 8. Fråga 20a. Förekom något av följande symtom (smärta) vid något tillfälle hos personen under den sista 
veckan i livet?  
Profession Ja Nej  Vet ej Totalt 
Sjuksköterska 40 5 1 46 
Läkare 25 20 1 46 
Totalt 65 25 2 92 

Sjuksköterskors och läkares registrering överensstämde i 28 av 46 dödsfallsenkäter (60,9 
procent). Hur sjuksköterskors och läkares registreringar var fördelade i fråga 20a presenteras i 
tabell 8.  

Till fråga 20a i dödsfallsenkäten fanns en följdfråga, om svaret är JA, besvara följdfrågan.  
Vilken författaren valt att presentera som fråga 20a2.  
 
Tabell 9. Fråga 20a2. Smärtan lindrades: 
Profession helt delvis Vet ej Totalt 
Sjuksköterska 16 8 0 24 
Läkare 19 5 0 24 
Totalt 35 13 0 48 

I 24 dödsfallsenkäter hade både sköterskor och läkare registrerat att patienten hade smärta 
sista veckan i livet. Sjuksköterskors och läkares registrering överensstämde i 15 av 24 
dödsfallsenkäter angående hur väl smärtan lindrades (62,5 procent). Hur sjuksköterskors och 
läkares registreringar var fördelade i fråga 20a2 presenteras i tabell 9. 

Tabell 10. Fråga 21. Skattades personens smärta vid något dokumenterat tillfälle under den sista veckan i livet 
med VAS, NRS eller något annat validerat smärtskattningsinstrument? 
Profession Ja Nej  Vet ej Totalt 
Sjuksköterska 26 18 2 46 
Läkare 34 12 0 46 
Totalt 60 30 2 92 

Sjuksköterskors och läkares registrering överensstämde i 36 av 46 dödsfallsenkäter (78,3 
procent). Hur sjuksköterskors och läkares registreringar var fördelade i fråga 21 presenteras i 
tabell 10. 

Tabell 11. Fråga 22 Hade personen svår smärta vid något tillfälle under den sista veckan i livet (t.ex. VAS/NRS 
> 6 eller svår smärta enligt något annat validerat instrument)?  
Profession Ja Nej  Vet ej Totalt 
Sjuksköterska 13 20 13 46 
Läkare 11 31 4 46 
Totalt 24 51 17 92 

Sjuksköterskors och läkares registrering överensstämde i 22 av 46 dödsfallsenkäter (47,8 
procent). Hur sjuksköterskors och läkares registreringar var fördelade presenteras i tabell 11. 
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Patienten är symtomskattad med validerat symtomskattningsinstrument och lindrad från 
övriga symtom  
Frågor i dödsfallsenkäten som behandlar symtomskattning och övriga symtom var frågorna 
20b-f och fråga 23. 

Tabell 12. Fråga 20b. Förekom något av följande symtom (rosslighet) vid något tillfälle hos personen under den 
sista veckan i livet?  
Profession Ja Nej  Vet ej Totalt 
Sjuksköterska 26 19 1 46 
Läkare 24 21 1 46 
Totalt 50 40 2 92 
 
Sjuksköterskors och läkares registrering överensstämde i 32 av 46 dödsfallsenkäter (69,6 
procent). Hur sjuksköterskors och läkares registreringar var fördelade presenteras i tabell 12. 
 
Till fråga 20b i dödsfallsenkäten fanns en följdfråga, om svaret är JA, besvara följdfrågan.  
Vilken författaren valt att presentera som fråga 20b2.  
 
Tabell 13. Fråga 20b2. Rossligheten lindrades:  
Profession helt delvis Vet ej Totalt 
Sjuksköterska 5 10 3 18 
Läkare 11 7 0 18 
Totalt 16 17 3 36 

I 19 dödsfallsenkäter hade både sköterskor och läkare registrerat att patienten hade rosslighet 
sista veckan i livet. I en dödsfallsenkät hade en sjuksköterska inte registrerat hur rossligheten 
lindrades utan istället skrivit vet ej. Vilket innebar att det var 18 dödsfallsenkäter att studera. 
Sjuksköterskors och läkares registrering överensstämde i nio av 18 dödsfallsenkäter (50 
procent). Hur sjuksköterskors och läkares registreringar var fördelade presenteras i tabell 13. 

Tabell 14. Fråga 20c. Förekom något av följande symtom (illamående) vid något tillfälle hos personen under den 
sista veckan i livet?  
Profession Ja Nej  Vet ej Totalt 
Sjuksköterska 4 38 4 46 
Läkare 6 37 3 46 
Totalt 10 75 7 92 

Sjuksköterskors och läkares registrering överensstämde i 37 av 46 dödsfallsenkäter (80,4 
procent). Hur sjuksköterskors och läkares registreringar var fördelade presenteras i tabell 14.  

Till fråga 20c i dödsfallsenkäten fanns en följdfråga, om svaret är JA, besvara följdfrågan.  
Vilken författaren valt att presentera som fråga 20c2. Illamåendet lindrades:  
I tre dödsfallsenkäter hade både sjuksköterskor och läkare registrerat att patienten var 
illamående sista veckan i livet. Sjuksköterskors och läkares registrering överensstämde i en av 
tre dödsfallsenkäter (33 procent). 
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Tabell 15. Fråga 20d. Förekom något av följande symtom (ångest) vid något tillfälle hos personen under sista 
veckan i livet? 
Profession Ja Nej  Vet ej Totalt 
Sjuksköterska 28 13 5 46 
Läkare 23 18 5 46 
Totalt 51 31 10 92 
 
Sjuksköterskors och läkares registrering överensstämde i 27 av 46 dödsfallsenkäter (58,7 
procent). Hur sjuksköterskors och läkares registreringar var fördelade presenteras i tabell 15. 
 
Till fråga 20d i dödsfallsenkäten fanns en följdfråga, om svaret är JA, besvara följdfrågan. 
Vilken författaren valt att presentera som Fråga 20d2.  
 
Tabell 16. Fråga 20d2. Ångesten lindrades: 
Profession helt delvis Vet ej Totalt 
Sjuksköterska 7 9 0 16 
Läkare 9 7 0 16 
Totalt 16 16 0 32 
 
I 16 dödsfallsenkäter hade både sjuksköterskor och läkare registrerat att patienten hade ångest 
sista veckan i livet. Sjuksköterskors och läkares registrering överensstämde i sex av 16 
dödsfallsenkäter (37,5 procent). Hur sjuksköterskors och läkares registreringar var fördelade 
presenteras i tabell 16. 
 
Tabell 17. Fråga 20e. Förekom något av följande symtom (andnöd) vid något tillfälle hos personen under sista 
veckan i livet? 
Profession Ja Nej  Vet ej Totalt 
Sjuksköterska 12 32 2 46 
Läkare 10 33 3 46 
Totalt 22 65 5 92 
 
Sjuksköterskors och läkares registrering överensstämde i 35 av 46 dödsfallsenkäter (76,1 
procent). Hur sjuksköterskors och läkares registreringar var fördelade presenteras i tabell 17. 
Till fråga 20e i dödsfallsenkäten fanns en följdfråga, om svaret är JA, besvara följdfrågan. 
Vilken författaren valt att presentera som Fråga 20e2. Andnöden lindrades: 
I sex dödsfallsenkäter hade både sjuksköterskor och läkare registrerat att patienten hade 
andnöd sista veckan i livet. Sjuksköterskors och läkares registrering överensstämde i fyra av 
sex dödsfallsenkäter (66,7 procent). 
 
Tabell 18. Fråga 20f. Förekom något av följande symtom (förvirring) vid något tillfälle hos personen under sista 
veckan i livet? 
Profession Ja Nej  Vet ej Totalt 
Sjuksköterska 24 20 1 45 
Läkare 24 20 1 45 
Totalt 48 40 2 90 
 
I en dödsfallsenkät registrerad av en sjuksköterska var frågan inte besvarad vilket innebar 45 
möjliga dödsfallsenkäter att studera. Sjuksköterskor och läkares registrering överensstämde i 
22 av 45 dödsfallsenkäter (48,9 procent). Hur sjuksköterskors och läkares registreringar var 
fördelade presenteras i tabell 18. 
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Till fråga 20f i dödsfallsenkäten fanns en följdfråga, om svaret är JA, besvara följdfrågan. 
Vilken författaren valt att presentera som Fråga 20f2.  
 
Tabell 19 Fråga 20f2. Förvirringen lindrades: 
Profession helt delvis Vet ej Totalt 
Sjuksköterska 4 8 1 13 
Läkare 3 10 0 13 
Totalt 7 18 1 26 
 
I 13 dödsfallsenkäter hade både sjuksköterskor och läkare registrerat att patienten hade 
förvirring sista veckan i livet. Sjuksköterskors och läkares registrering överensstämde i sex av 
13 dödsfallsenkäter (46,2 procent). Hur sjuksköterskors och läkares registreringar var 
fördelade presenteras i tabell 19. 
 
Tabell 20. Fråga 23 Skattades personens övriga symtom vid något tillfälle under den sista veckan i livet med 
VAS, NRS eller något annat validerat symtomskattningsinstrument?  
Profession Ja Nej  Vet ej Totalt 
Sjuksköterska 16 26 4 46 
Läkare 30 16 0 46 
Totalt 46 42 4 92 
 
Sjuksköterskors och läkares registrering överensstämmer i 21 av 46 dödsfallsenkäter (45,7 
procent). Hur sjuksköterskors och läkares registreringar var fördelade presenteras i tabell 20. 
 
Det finns läkemedel i injektionsform att ge vid behov för smärtgenombrott, ångest, 
illamående och andningsbesvär 
Frågor i dödsfallsenkäten som behandlar ordinationer i injektionsform för smärtgenombrott, 
ångest, illamående och andningsbesvär var fråga 24a-d.  

Fråga 24a-d. Fanns det en individuell ordination av läkemedel i injektionsform vid behov på 
läkemedelslistan innan dödsfallet opioid mot smärta, läkemedel mot rosslighet, läkemedel 
mot illamående och läkemedel mot ångest? Sjuksköterskor och läkare hade registrerat att det 
fanns individuella ordinationer för ovanstående symtom i alla dödsfallsenkäter förutom en 
dödsfallsenkät där en sjuksköterska registrerat att det inte fanns ordination av läkemedel för 
illamående. 

Patienten behöver inte dö ensam  
Fråga som tog upp om patienten var ensam i dödsögonblicket var fråga 16. 
 
Tabell 21. Fråga 16. Var någon närvarande i dödsögonblicket? 
Profession Närstående Närstående 

och 
personal 

Personal Nej Vet ej Totalt 

Sjuksköterska 23 8 5 10 0 46 
Läkare 28 3 4 10 1 46 
Totalt 51 11 9 20 1 92 
 
Sjuksköterskors och läkares registrering överensstämde i 35 av 46 dödsfallsenkäter (76,1 
procent). Hur sjuksköterskors och läkares registreringar var fördelade presenteras i tabell 21. 
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Patienten ges möjlighet att dö på den plats hon själv önskar  
Fråga som tog upp var patienten önskar dö var fråga 12. 

Tabell 22. Fråga 12. Var personens senast uttalade önskemål om dödsplats känt?  
Profession Ja Nej  Vet ej Totalt 
Sjuksköterska 19 12 15 46 
Läkare 29 4 13 46 
Totalt  48 16 28 92 
 
Sjuksköterskors och läkares registrering överensstämde i 19 av 46 dödsfallsenkäter (41,3 
procent). Hur sjuksköterskors och läkares registreringar var fördelade presenteras i tabell 22. 
 
På fråga 27 gällande hur nöjda arbetslaget var med den vård patienten erhållit överensstämde 
sjuksköterskor och läkares registrering i 21 av 46 dödsfallsenkäter (45,7 procent). 
Sjuksköterskor och läkares hade alla registrerat från tre till fem på en skala där 1 innebar inte 
alls nöjd, till 5 som innebar helt och hållet nöjd. 

Kommentarer 
Författaren hade inte för avsikt att studera kommentarer och det var inget författaren heller 
tagit upp i den skriftliga och muntliga informationen som deltagarna i studien erhållit. 
Sjuksköterskor lämnade kommentarer vid flera tillfällen i dödsfallsenkäten i pappersform. 
Författaren har valt att inte ta med dessa i resultatet då läkarna inte kunnat lämna några 
kommentarer eftersom det inte fanns möjlighet för det i den elektroniska enkäten.  

DISKUSSION 
	  
Metoddiskussion 
En jämförande studie av sjuksköterskors och läkares registrering i ett nationellt 
kvalitetsregister för vård i livets slut tycktes vara relevant för att se om vidare studier behövs 
för att undersöka om det har någon betydelse för tillförlitligheten vem/vilka som registrerar i 
Svenska palliativregistret. Författaren anser att metoden var bra och relevant för att besvara 
studiens syfte. Enligt Trost (2012) innebär reliabiliteten att varje mätning med ett instrument 
eller registrering i en enkät ska vara stabil och inte påverkas slumpmässigt. Situationen borde 
då se ut på samma sätt oberoende av vem som fyllt i dödsfallsenkäten, alla borde ha haft 
samma förutsättningar när de fyller i enkäten. Så ser vården inte ut vilket påverkar de olika 
professionernas registreringar i dödsfallsenkäten till viss del. Författaren valde att i samband 
med projektplanen ta bort ordet reliabilitet från syftet och istället använda ordet jämföra. 
Författaren har jämfört olika professioners registrering i Svenska palliativregistret för att 
undersöka hur reliabiliteten/tillförlitligheten ser ut när olika professioner registrerat i ett 
nationellt kvalitetsregister efter att ha vårdat samma patient. 
 
Författaren valde en prospektiv design där data i form av sjuksköterskors och läkares 
registrering i Svenska palliativregistrets dödsfallsenkät samlades in över tid. Det kan ha 
påverkat resultatet att beslut togs att starta datainsamlingen trots att den version av 
dödsfallsenkäten som författaren tänkt använda inte fanns tillgänglig vilket gjorde att två 
versioner av dödsfallenkäten användes av sjuksköterskor i början av studien, en att registrera i 
och en annan att läsa informationstexten i. Författaren tror dock inte att resultat skulle sett 
nämnvärt annorlunda ut om den versionen av dödsfallsenkäten varit tillgänglig från början.  
Sjuksköterskorna hade tillgång till den information som behövdes för att kunna fylla i 
dödsfallsenkäten. Beslut att starta datainsamlingen togs relaterat till begränsat med tid för 
datainsamling. 
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Urvalet var ett bekvämlighetsurval vilket möjliggjorde att studien kunde utföras inom 
tidsramarna för ett magisterarbete. För att samla in data vände sig författaren till två 
specialiserade palliativa slutenvårdsavdelningar där många patienter med behov av vård i 
livets slut vårdas. Författaren anser att en styrka i studien är att forskningspersonerna som 
medverkat med att registrera i Svenska palliativregistrets dödsfallsenkät är vana att vårda 
patienter vid livets slut. De båda professionerna var bekanta med ämnen som tas upp i 
dödsfallsenkäten, det är områden som de båda professionerna möter mer eller mindre 
dagligen. Reliabiliteten i studien kan öka i och med att många troligtvis uppfattat frågorna på 
liknande sätt (Trost, 2012). Dessutom är frågorna i dödsfallenkäten sedan tidigare validerade 
(Martinsson et al., 2011). Utifrån den valideringsstudien har frågorna i dödsfallsenkäten blivit 
modifierade vilket stärker resultatet av föreliggande studie. Författaren anser att urvalet är 
representativt när populationen innefattar den specialiserade palliativa slutenvården. Däremot 
hade ett bredare urval med dödsfallsenkäter registrerade av olika professioner som vårdar 
patienter i livets slut i andra vårdformer än specialiserad palliativ slutenvård gett ett mer 
omfattande resultat och ett mer representativt resultat utifrån vård i livets slut i olika 
vårdformer. Vilket författaren anser hade ökat studiens generaliserbarhet. Författaren har vid 
sökning inte funnit några liknande studier och anser att det var rimligt att börja studera 
området i föreliggandes studies omfattning. 
 
Totalt gav datainsamlingen ett relativt stort och ändå en hanterbar mängd data att studera. 
Urvalsstorleken att samla in 50 dödsfallsenkäter från respektive profession bedöms som en 
lämplig storlek och som var i enlighet med Sophiahemmet Högskola riktlinjer gällande 
enkätstudier. Sophiahemmet Högskola menar på att en svarsfrekvens bör ligga på cirka 70 
procent. I föreliggande studie var det en svarsfrekvens på cirka 92 procent. Det var ett externt 
bortfall på åtta procent då fyra enkäter inte var registrerade av läkare. Externt bortfall innebär 
att en person i urvalet av någon anledning inte deltagit i undersökningen (Ejlertsson, 2014). 
På de två specialiserade slutenvårdsavdelningarna förekommer förutom fastanställda läkare 
även läkare som är på kliniken under kortare perioder. Det är underläkare som vikarierar 
innan AT och ST-läkare som randar sig på avdelningarna. Hur vana de är att registrera i 
dödsfallenkäten är inte känt för författaren. Läkare som är på avdelningarna under kortare tid 
har en fastanställd läkare som handledare under deras anställning att vända sig till vid behov. 

Författaren blev överraskad av det externa bortfallet då det inte var förutsett. På enheterna är 
det rutin att läkarna registrerar i Svenska palliativregistret när en patient avlidit. Det blev inte 
tydligt för författaren att registrering i Svenska palliativregistrets dödsfallsenkät av läkare inte 
gjorts vid fyra tillfällen förrens datainsamlingen var slut och författaren fick tillgång till 
läkarnas registrering via Svenska palliativregistrets hemsida. Innan studien lade författaren tid 
på att informera och till viss del även motivera sjuksköterskor inför föreliggande studie. 
Enligt Ejlertsson (2014) bör den som önskar ha ett högt deltagande i en enkätstudie lägga en 
del energi på att få deltagarna motiverade. Författaren la mer energi på sjuksköterskorna som 
var nya i situationen att registrera i Svenska palliativregistrets dödsfallsenkät än läkarna som 
var vana att registrera sedan tidigare. En annan anledning kan vara att sjuksköterskorna kan ha 
haft en egen inre motivation till studien (Ejlertsson, 2014) då de själva kunde se nyttan med 
att få inblick i Svenska palliativregistret och dödsfallsenkäten. 

Det förekom även ett internt bortfall. Frågor i Svenska palliativregistrets dödsfallsenkät i 
pappersform registrerade av sjuksköterskor som inte var besvarade. Internt bortfall innebär att 
enstaka frågor inte blivit besvarade av dem som för övrigt besvarat enkäten (Ejlertsson, 2014).  
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Sjuksköterskorna på de två specialiserade slutenvårdsavdelningarna var inte vana att fylla i 
dödsfallsenkäten sedan tidigare. När dödsfallenkäten med infotext var utskriven i pappersform 
blev det totalt 11 sidor med relativt stor mängd text. En anledning till att en del av frågorna 
inte var besvarade av sjuksköterskor kan vara att frågorna missades. I läkarnas version var det 
inte lika mycket text då läkarna fick tillgång till infotexten genom att trycka på en ikon. Ett 
annat skäl kan vara att sjuksköterskor hoppat över frågor där de inte visste hur de skulle 
besvara frågan.  

Vid datainsamlingens början var den senaste versionen av Svenska palliativregistrets 
dödsfallsenkät i pappersform inte tillgänglig på Svenska palliativregistrets hemsida vilket 
innebar att författaren fick skriva ut två versioner av dödsfallsenkäten, en där 
sjuksköterskorna registrerade, Svenska palliativregistrets dödsfallsenkät 2015-10-01 och en 
tidigare version av dödsfallsenkäten med infotext, Svenska palliativregistrets dödsfallsenkät 
med info text 2012-04-01. Författaren informerade sjuksköterskorna om detta via mail, samt 
till viss del muntligt. Sjuksköterskorna registrerade i 16 st dödsfallsenkäter innan den senaste 
versionen var tillgänglig. Det kan ha påverka registreringen då sjuksköterskorna var tvungna 
att registrera i en version och titta i den andra om det var något som upplevdes svårt att fylla i. 
Samtidigt som det kan ha påverkat sjuksköterskor negativt att arbeta i två versioner kan det 
vara positivt att ha tillgång till infotexten. Enligt Ejlertsson (2014) ska enkäter vara utformade 
så att det inte går att tolka frågorna fel. Sjuksköterskor och läkare hade tillgång till 
dödsfallsenkäten med infotext vilket kan ha underlättat registrering då det fanns 
informationstext att tillgå om något var oklart.  
 
För att inte obehöriga skulle kunna ta del av materialet (Gustafsson, Hermerén & Pettersson, 
2011) samlades sjuksköterskornas registrering i Svenska palliativregistrets dödsfallsenkät i 
pappersform in så fort som möjligt. Författaren hade tillgång till ett fack på respektive 
avdelnings läkemedelsrum som alltid är låst. Där sjuksköterskor la ifylld dödsfallenkät. 
Författaren hämtade in dödsfallenkäterna i stort sett dagligen och låste in dem i ett för studien 
avsett dokumentskåp dit bara författaren hade tillgång. Författaren fick tillgång till läkarnas 
registrering via Svenska palliativregistrets hemsida efter att ha vidtalat kansliet på Svenska 
palliativregistret. Författaren fick behörighet att logga in via SITSH-kort och få tillgång till 
läkarnas registrering som pdf.fil.  

Författaren la in sjuksköterskornas och läkarnas registrering från fråga fyra till tjugosju i ett 
Excel dokument. I enlighet med Gustafsson et al. (2011) ska författaren ansvara för att 
identifiera möjliga fel vid inmatning av data. Inmatningen dubbelkollades vid tillfället för 
inmatning och därefter ytterligare en gång under bearbetning, där sjuksköterskor och läkares 
registrering inte överensstämde säkerställdes korrekt inmatad data mot respektive 
dödsfallenkät registrerad av sjuksköterska respektive läkare. Därefter analyserades datan 
manuellt i avseende på överensstämmelse genom bivariat bearbetning, aktuella variabler 
bearbetades parvis (Olsson & Sörensen, 2011). 
	  
Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att jämföra sjuksköterskors och läkares registrering i Svenska 
palliativregistrets dödsfallenkät i avseende på överensstämmelse. Eftersom data som 
registrerats i kvalitetsregister är ett viktigt underlag för att utveckla kvalitet och möjliggöra 
förbättringsarbete (Rosén, 2012). Eventuella skillnader i registrering skulle därför kunna 
påverka hur den palliativa vården utvecklas.  
 
Det framkom stora skillnader i sjuksköterskors och läkares registrering i frågor gällande hur 
väl patienten blivit informerad om sin situation.  



                      BILAGA I 

24 
 

Professionernas registrering överensstämde enbart till 53,3 procent i frågan gällande om 
patienten erhållit brytpunktsamtal och till 41,3 procent gällande om patientens önskemål om 
dödsfall var känt. Läkarna hade i större utsträckning än sjuksköterskorna registrerat att 
patienten erhållit brytpunktsamtal och att önskemål om dödsplats var känt. De två 
professionerna var i högre grad eniga gällande om närstående erhållit brytpunktsamtal där 
registreringarna överensstämde i 78,3 procent. Läkarna hade även här registrerat i högre grad 
än sjuksköterskorna att närstående erhållit brytpunktsamtal. Enligt Socialstyrelsen (2013) är 
det framförallt en läkaruppgift att hålla i dessa brytpunktsamtal vilket kan vara en faktor till 
att läkarna registrerat det högre. Det är också brytpunktsamtalet med läkare som efterfrågas i 
Svenska palliativregistrets dödsfallsenkät. Det framkommer i kompetensbeskrivning för 
legitimerad sjuksköterska med specialisering inom palliativ omvårdnad SFPO (2008) att 
sjuksköterskor specialiserade i palliativ omvårdnad ska ha förmåga att initiera och genomföra 
svåra samtal både med patient och närstående. Sjuksköterskan ska kunna identifiera när 
vården går över till vård vid livets slut. Inom specialiserad palliativ slutenvård har även 
sjuksköterskor dessa samtal både med patienten och dennes närstående.  
 
I Regionala cancercentrum i samverkan (2012) framkommer att ett förhållningssätt som 
skapar kontinuitet, öppenhet samt ärlighet mellan patient, närstående och vårdpersonalen 
oavsett profession är en förutsättning för att nå fram till ett brytpunktsamtal. Det är viktigt att 
vårdpersonalen skapar förtroende mellan patienten, närstående och vårdpersonal. Enligt 
Socialstyrelsen (2013) ska vårdpersonal inte bara ge information utan föra en dialog med 
patienter och närstående. En brytpunkt är många gånger flera samtal, en dialog mellan 
vårdpersonal, patient och närstående där målet är att patient och närstående både ska ha tagit 
till sig information men även att patient och närstående har fått delge information om sina 
föreställningar, farhågor och förväntningar (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). 
Detta sker genom kontinuerlig dialog som många gånger innefattar vårdpersonal från olika 
professioner vid olika tillfällen. Dessa dialoger leder många gånger till att patienten och 
närstående är informerade och har fått komma till tals. Alla patienter önskar inte erhålla 
information vilket vårdpersonal också måste respektera (Socialstyrelsen, 2013). Kanske är det 
beroende på att det är flera samtal/dialoger som brytpunktsamtalen inte alltid blir 
dokumenterat. Författaren anser att vårdpersonal behöver hitta vägar för en god 
dokumentation angående dialogen för brytpunkter där olika professioner kan ta del av 
varandras kommunikation med patient och närstående gällande brytpunkter.  
 
En annan anledning till skillnader i registrering kan vara att vi i Sverige använder begreppet 
brytpunkt i olika situationer. En patients vårdförlopp innehåller inte bara en utan flera olika 
brytpunkter (Thoren Todoulus, 2012). Det kan vara så att vårdpersonal inom de olika 
professionerna har olika brytpunkter i åtanke vid registrering, är det alltid brytpunkten till 
vård i livets slut som registreras. Författaren tror att de flesta, både patienter och närstående är 
medvetna om att patienten har en sjukdom som inte kommer att botas när de läggs in på en 
specialiserad palliativ slutenvårdsavdelning. Författaren har dock erfarenhet av både patienter 
och närstående som uppgett att de inte visste att patienten var i en palliativ fas av sin sjukdom 
när de skrevs in på en specialiserad palliativ slutenvårdsavdelning. I ett sådant läge kan det 
vara brytpunkten till palliativ vård som diskuterats och kanske inte brytpunkten till palliativ 
vård vid livet slut. Det kan också vara så att vårdpersonal informerat patienten och närstående 
men inte säkerställt att mottagaren tagit till sig given information. 
 
Det kan behövas flera samtal för att patienter och närstående ska ta till sig informationen. Det 
framkommer i Socialstyrelsen (2013) att det är svårt att mäta en kontinuerlig process som den 
kontinuerliga dialogen är.  
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Däremot kan det mätas att ett samtal har genomförts och dokumenterats. Vilket dock inte är 
optimalt, Socialstyrelsen ser därför brytpunktsamtalet som en utvecklingsindikator 
(Socialstyrelsen, 2013).  
 
De båda professionerna var i högre utsträckning samstämmiga gällande registrering om 
patientens smärta blivit skattad sista veckan i livet 78,3 procent jämfört med skattning av 
patientens övriga symtom sista veckan i livet 45,7 procent. En anledning kan vara att smärta 
är det vanligast förekommande symtomet (Socialstyrelsen, 2013; Solano et al., 2006). 
Patienter vid livets slut har många gånger fler en ett symtom som besvärar samtidigt 
(Regionala cancercentrum i samverkan, 2012; Socialstyrelsen, 2013). När patienten visar ett 
illabefinnande, via ansiktsmimik, har en rynka i pannan eller på annat sätt ter sig besvärad kan 
vårdpersonal och närstående tolka detta som smärta trots att det skulle kunna röra sig om 
andra symtom. Enligt Regionala cancercentrum i samverkan (2012) måste vårdpersonal via 
dialog hjälpa patienten att skatta sin subjektiva smärta för att kunna beakta smärtans olika 
dimensioner. Patienter som befinner sig vid livets slut har många gånger nedsatt förmåga att 
uttrycka sig i vilket även framkom i föreliggande studie. Vilket kan göra det svårt att 
genomföra en subjektiv skattning för många patienter vid livet slut. När en patient är svårt 
sjuk och har svårare att uttrycka sig tror författaren att skillnaden mellan personalens 
närståendes skattningar kan öka. Även närstående påverkas negativt när patienten har 
obehandlade symtom sista veckan i livet (Jonasson et al., 2009). Närstående uppger många 
gånger rädsla över att patienten ska ha smärta vilket är ett symtom som närstående ofta är 
uppmärksamma på och påkallar personalens uppmärksamhet angående. Enligt Regionala 
cancercentrum i samverkan (2012) bör smärta vid livet slut ses i ett sammanhang där både 
patientens och närståendes livskvalitet är överordnat.  
 
Det var större överensstämmelse gällande professionernas registrering om skattad smärta än 
övriga symtom men det var dock relativt stora skillnader i registrering om skattad smärta. En 
anledning kan vara att sjuksköterskor och läkare i föreliggande studie registrerat att ungefär 
två tredjedelar av patienterna hade förlorat förmågan att uttrycka sin vilja och delta i 
medicinska beslut dag/dagar eller längre tid innan dödsfallet. Instrumenten visuell analog 
skala (VAS), numerisk beskrivande skala (NRS) och Edmonton Symtom Assessment Score 
(ESAS) är alla validerade skattningsinstrument (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012) 
som framförallt används på de två enheterna. Instrumenten förutsätter att patienten själv kan 
medverka. Abby pain scale är också ett validerat instrument (Abbey et al., 2004) men som 
även kan används när patienten har nedsatt kognitiv förmåga, genom att vårdpersonal skattar 
patientens smärta. Abby pain scale används på kliniken men i liten omfattning. Något 
sammansatt instrument för skattning av flera symtom vid nedsatt kognitiv förmåga används 
inte på enheterna.  
 
Enligt Ingham, Mohamudally och Portenoy (2010) så skiljer sig patientens och 
vårdpersonalens symtomskattning åt. Det visade sig i föreliggande studie att det inte bara var 
patientens och personals symtomskattning som kan skilja sig åt. Vårdpersonalens bedömning 
angående om patienten hade symtom sista veckan i livet visade sig även skilja sig åt. Av de 
sex symtomen som bedömdes var det bara ett symtom som sjuksköterskor och läkare bedömt 
och registrerat lika, gällande förekomst av symtomet i strax över 80 procent.  
Det symtomet var illamående. Resterande symtom varierade i överenstämmelse mellan 
professionerna mellan 48,9 – 76,1 procent. Däremot var professionerna överens gällande att 
det fanns individuell ordination av läkemedel i injektionsform ordinerade till flera av dessa 
symtom, registreringarna överensstämde till 100 procent gällande att det fanns läkemedel 
ordinerat för symtomen smärta, rosslighet och ångest.  
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Det är dock av betydelse att vårdpersonal har kännedom om patienten besväras av symtom för 
att patienten ska erhålla ordinerade läkemedel. Inom specialiserad palliativ vård är dessa 
läkemedel vanligt förekommande författaren tror att ett urval från andra vårdformer där 
patienter vårdas vid livets slut kunnat ge ett annat resultat.  
 
Precis som Lindqvist et al. (2012) skriver framkom det i föreliggande studie att munhälsa är 
ett prioriterat område inom specialiserad palliativvård. Professionerna hade registrerat i 
samtliga dödsfallsenkäter förutom en att patientens munhälsa var bedömd sista veckan i livet. 
Bedömningen dokumenterades även i samtliga fall. Däremot skilde sig registreringarna åt 
gällande om det noterades någon avvikelse vid bedömningen, registreringarna överensstämde 
i 60 procent. En anledning till skillnader vid registrering om det noterades någon avvikelse 
vid bedömning kan vara som Regionala cancercentrum i samverkan (2012) tar upp att det är 
vanligt vid livets slut att patienten har en vit beläggning, rodnade slemhinnor eller har 
muntorrhet. Det kan ses dels som en avvikelse men kanske även som något som vårdpersonal 
anser är vanligt och därför ser som naturligt när en patient är döende. Professionerna 
registrering gällande trycksår överensstämde i 87 procent på frågan om patienter som inkom 
till avdelningarna med trycksår och till 91,7 procent där frågan var om patienten dog med 
trycksår. 
 
Den som registrerar i Svenska palliativregistret behöver ha god insikt i och kunskap om 
patientens sista vecka i livet för att ge ett så tillförlitligt underlag som möjligt. I den 
specialiserade palliativa vården arbetar teamet i utifrån sina kunskapsområden för att 
tillgodose patientens och närståendes behov utifrån en helhetssyn. Föreliggande studies 
resultat visar på både skillnader och likheter i registrering av Svenska palliativregistrets 
dödsfallsenkät när olika professioner registrerat. Flertalet faktorer kan ha påverkat 
reliabiliteten/tillförlitligheten vid registrering, som situationen då dödsfallsenkäten fylldes i, 
skedde det i lugn och ro utan störande moment? Hur van var den som registrerade i 
dödsfallsenkäten att göra detta (Trost, 2012). Det kan eventuellt också ha påverkat om den 
som registrerade i dödsfallsenkäten kände patienten väl och fyllde i utifrån sin egen kunskap 
om patienten och inte utifrån vad som var dokumenterat i patientjournalen. Den som 
registrerade i Svenska palliativregistrets dödsfallenkät kan också haft egen kunskap om 
patientens sista tid i livet men inte registrerat detta relaterat till att professionerna hade erhållit 
information om att studien skulle genomföras och att registrering i Svenska palliativregistrets 
dödsfallsenkät skulle studeras. Skillnader som framkom i föreliggande studie kan även bottna 
i att det kan ha funnits olika uppfattningar om den givna vården. 
 
Slutsats 
Föreliggande studie väcker frågor gällande reliabiliteten/tillförlitligheten när olika 
professioner registrerar i Svenska palliativregistret, ett nationellt kvalitetsregister. Studien 
visade på både skillnader och likheter i registrering. I föreliggande studie sågs skillnader 
framförallt inom områden som information, smärtskattning, symtomskattning samt 
bedömning av förekomst av symtom. Det framkommer inte om skillnaderna är beroende på 
om det är olika individer som registrerat i Svenska palliativregistrets dödsfallsenkät eller om 
det är beroende på att det är vårdpersonal från olika professioner som registrerat.  

Kan det vara ett resultat av att olika individer oavsett profession som registrerat inte haft 
samma förutsättningar vid registrering, beroende på erfarenhet av att registrera.  

Resultatet visade även på likheter i registrering inom områden, som om patienten hade dropp 
eller sondnäring under sista dygnet samt frågor gällande munhälsa och förekomst av trycksår. 
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Klinisk tillämpbarhet 
Sjuksköterskan har ett ansvar för kontinuerlig utveckling och kvalitetsförbättring (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2009). Föreliggande studie har gett sjuksköterskor på enheterna inblick 
i och kunskap om Svenska palliativregistret och Svenska Palliativregistrets dödsfallsenkät. 
Sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor på enheterna där studien utfördes kan använda 
föreliggande studies resultat och ta upp skillnader och likheter som framkom och diskutera 
kring detta tillsammans i teamet.  

Det framkom bland annat att registrering gällande om det förekom någon avvikelse vid 
bedömning av munhälsa skilde sig åt. Författaren anser att teamet tillsammans kan diskutera 
hur enheterna ser på munhälsa, vad som är avvikande och vad som är normalt hos en döende 
patient. Det framkom även skillnader i registrering angående om patient och närstående 
erhållit information. Här kan en diskussion kring information och brytpunkter vara gynnsam 
för alla i teamet. Hur ska teammedlemmarna inom enheterna dokumentera den information 
som både ges och erhålls från patienter och närstående, den dialogen som leder fram till ett 
brytpunktsamtal. Det framkommer i Thoren Todoulos (2012) att läkaren är ensam i sin 
profession men har gott stöd i teamet. Möjligen kan teamet på enheterna underlätta för läkaren 
gällande brytpunktsamtal, då det är det dokumenterade läkarsamtalet som efterfrågas i 
Svenska palliativregistrets dödsfallsenkät. En annan sak som framkom i föreliggande studie 
var skillnader i registrering om närstående erbjudits närståendesamtal 1-2 månader efter 
patientens död. Här kan teamet diskutera kring vad det finns för rutiner på enheterna för 
uppföljning för närstående och vad det innebär att ha erbjudit efterlevandesamtal.  

Sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor kan med fördel även ta upp de områden som 
professionerna registrerat lika kring, är det något speciellt som gör att registreringarna 
överensstämde mer inom de områdena.  

Data som rapporterats in till Svenska palliativregistret genom registrering i dödsfallsenkäten 
används för att identifiera kvalitéts- och förbättringsområden bland annat inom den egna 
verksamheten. Sjuksköterskor, läkare och vårdpersonal från andra professioner har möjlighet 
att göra det genom att ta ut data från Svenska palliativregistret. Exempelvis genom att se hur 
registrering av en specifik fråga ser ut över tid eller genom ett så kallat spindeldiagram. 
Spindeldiagrammen är tydliga och lätt överskådliga och bidrar till att enkelt kunna identifiera 
områden där förbättringsarbete är möjligt. Författaren anser att alla verksamheter där det 
bedrivs palliativ vård skulle gynnas av att ta ut data från Svenska palliativregistret regelbundet 
och tillsammans diskutera kring de olika områdena. Samt att diskutera kring hur vi tolkar 
innebörden i frågorna som finns i Svenska palliativregistrets dödsfallsenkät och den vård som 
bedrivs.  

Författaren anser att det behövs ytterligare studier för att undersöka reliabiliteten när olika 
professioner registrerar i ett nationellt kvalitetsregister. Nästa steg skulle kunna vara att 
studera hur väl de olika professionernas registrering överensstämmer med vad som är 
dokumenterat i patientjournalen. Författaren anser att det även skulle vara intressant att utföra 
en studie där registrering av dödsfallsenkäten sker tillsammans i teamet. En sådan studie 
skulle också kunna studera teamets upplevelse av att sitta tillsammans och registrera i ett 
nationellt kvalitetsregister.  

I Lindblom, Bäck-Pettersson och Berggren (2012) studie framkom att sjuksköterskor som 
registrerade i Svenska palliativregistret fick möjlighet att bli medvetna och reflektera över den 
givna vården. Reflektionen över vården bidrog till identifiering av förbättringsområden. 
Författaren anser att en gemensam registrering eventuellt skulle kunna ge teamet en 
ytterligare dimension, ett tillfälle för reflektion av den givna vården.  
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Vad fungerade bra, vad fungerade mindre bra. Personal inom den specialiserade palliativa 
vården möter patienter med komplexa behov och som befinner sig i svåra situationer. 
Personalen är professionell men är alltid först och främst människor. Det kan vara situationer 
som väcker tankar och funderingar. Skulle en gemensam registrering av dödsfallsenkäten 
kunna ge både en mer tillförlitlig registrering utifrån ett helhetsperspektiv med hela teamets 
kompetens, samt en reflektion och ett avslut efter att ha vårdat en patient och dennes 
närstående. Det kanske även skulle hjälpa teamet att ha en stödjande funktion gentemot 
varandra (Jünger et al., 2007; Klarare et al., 2013).  
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      Bilaga 1 

                                                                                                                        

Till verksamhetschef                                                                                              Stockholm 2015-12-14                     
 
Jag heter Jenny Söderström och är sjuksköterska och studerar specialistsjuksköterskeprogrammet 
inriktning palliativ vård vid Sophiahemmet Högskola. I mitt självständiga arbete, omfattande 
15högskolepoäng, har jag valt att genomföra en reliabilitets-studie där två olika professioners 
registrering i Svenska palliativregistret undersöks avseende på reliabiliteten. Jag är därför intresserad 
av att få genomföra studien vid xxxxxxxx 

Om du godkänner att studien genomförs vid din klinik, är jag tacksam för din underskrift av denna 
bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om du har förbehåll vill jag gärna att du anger 
detta. Har du frågor rörande själva undersökningen är du välkommen att kontakta mig eller min 
handledare. Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den publiceras på internet på DIVA 
som är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och studentarbeten. 
Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, vilket bl.a. innebär att namn i studien kommer att 
vara avidentifierade. 

Efter studien kommer jag gärna och presenterar mina resultat för dig och/eller på arbetsplatsen om du 
så önskar. 

Stockholm 2015-12-14 

Med vänlig hälsning 

 

_____________________________________________          

Student                                                                       

 

________________________________________________ 

Namnförtydligande                                                

tel:  

e-post:  

Handledare:  

tel:  

e-post:  
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Studiens preliminära titel: Sjuksköterskors och läkares registrering i Svenska palliativregistret. En 
reliabilitets-studie 

Syftet är att jämföra sjuksköterskors och läkares registrering efter dödsfallet i Svenska 
palliativregistret. 

Problem: Tillgången till den palliativa vården är idag beroende på patientens ålder, var hen bor och 
vilken diagnos hen har. För att kunna bedriva kvalitetsutveckling och förbättringsarbete både 
nationellt och inom den egna verksamheten så behövs en inventering av hur läget ser ut och vilka 
behov som finns. Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister för vård i livets slutskede. 
Ett sådant register är relevant för verksamheten och en källa till information som kan användas för att 
förbättra hälso-och sjukvården både nationellt och på den egna verksamheten. För att ge bästa vård 
och behandling till patienter i palliativ vård jobbar olika professioner utifrån olika perspektiv och 
kunskapsområden. Det ser idag olika ut vem inom verksamheten som registrerar i Svenska 
palliativregistret och det är oklart i vilken utsträckning denne har kännedom om patientens sista vecka 
i livet. I det nationella vårdprogrammet i palliativ vård framkommer att det är den som har mest 
kunskap om patienten som är mest lämplig att fylla i registret. 

Metoden för det planerade arbete är datainsamling via registrering av dödsfallenkäten i pappersform i 
svenska palliativregistret. Insamlad data kommer förvaras inlåst i 10år för att möjliggöra eventuell 
uppföljande studie. 

Önskemål från Din verksamhet: Jag önskar att sjuksköterskor på klinikens två specialiserade 
palliativa slutenvårdsavdelningar under en tidsperiod på ungefär två månader registrerar i Svenska 
palliativregistrets dödsfallsenkät i pappersform. Det är även ett önskemål att enkäterna fylls i på 
arbetstid. Jag planerar att påbörja datainsamlingen under december 2015. Forskningsetiska principer 
kommer att följas. 

Samtycke:  

  Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument 

 Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet 

Datum Namn 

 

Namnförtydligande 

 

Enhet 
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                                                                                                                                         Bilaga 2 

Inbjudan till dig som sjuksköterska att delta i studien om reliabiliteten när sjuksköterskor och 

läkare registrerar i Svenska palliativregistret. 

Bakgrund  
Studiens syfte är att jämföra sjuksköterskors och läkares registrering efter dödsfallet i Svenska 
palliativregistret, ett nationellt kvalitetsregister för vård i livet slut. Den inrapporterade informationen 
används som underlag för att utveckla kvalitén och förbättra vården i livets slutskede, både nationellt 
och inom den egna verksamheten. Det ser idag olika ut runt om i landet vem på enheten som 
registrerar i Svenska palliativregistret. Sjuksköterskan inom specialiserad palliativ slutenvård (SPSV) 
jobbar nära patienten. Det är av betydelse att den som registrerar i svenska palliativregistret har god 
kännedom om patientens sista vecka i livet. Det finns idag inga studier som studerat reliabiliteten, 
tillförlitligheten vid olika professioners registrering i Svenska palliativregistret.  
 
Förfrågan om deltagande 
Du tillfrågas om deltagande i studien eftersom du i din profession, arbetar nära patienter i livets 
slutskede. Din registrering i Svenska palliativregistretets dödsfallsenkät är därför intressant för 
studien. Jag har fått godkänt från klinikens verksamhetschef och din enhetschef om att utföra studien 
inom din verksamhet.  
 
Hur går studien till 
Du kommer att fylla i dödsfallsenkäten i pappersform utskriven från Svenska palliativregistret så snart 
som möjligt, dock senast två veckor efter dödsfallet. 
Jag kommer jämföra din och dina kollegors registrering i svenska palliativregistret, dödsfallsenkät 
med läkarnas elektroniska registrering av dödsfallsenkäten i Svenska palliativregistrets. För att studera 
reliabiliteten, hur uppgifterna överensstämmer och om det finns några skillnader. 
   
Hantering av data 
Allt material från studien kommer att behandlas konfidentiellt.  
På fråga 30, Ansvarig uppgiftslämnare (namn) och (e-post) behöver du inte fylla i. Kryssa bara i din 
profession. Efter genomförd studie kommer insamlad data att sparas i 10 år för att möjliggöra 
eventuell uppföljande studie och/eller publicering. 
 
Information om studiens resultat 
Studiens resultat kommer presenteras på kliniken. Det går även bra att kontakta författaren för att ta 
del av resultatet och studien. 
 
Frivillighet 
Medverkan är frivillig och du har rätt att när som helst avbryta medverkan, utan särskild förklaring.  
 
Ansvariga 
Jenny Söderström, student vid Sophiahemmet Högskola, specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning, palliativ vård (60hp). 
 
e-mail:  
 
 
Handledare:  
 
e-mail:  
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Bilaga 3 

Information till dig som läkare om studien angående reliabiliteten när sjuksköterskor och läkare 
registrerar i Svenska palliativregistret. 
 
Bakgrund  
Studiens syfte är att jämföra sjuksköterskors och läkares registrering efter dödsfallet i Svenska 
palliativregistret, ett nationellt kvalitetsregister för vård i livet slut. Den inrapporterade informationen 
används som underlag för att utveckla kvalitén och förbättra vården i livets slutskede, både nationellt 
och inom den egna verksamheten. Det ser idag olika ut runt om i landet vem på enheten som 
registrerar i Svenska palliativregistret. Sjuksköterskan inom specialiserad palliativ slutenvård (SPSV) 
jobbar nära patienten. Det är av betydelse att den som registrerar i svenska palliativregistret har god 
kännedom om patientens sista vecka i livet. Det finns idag inga studier som studerat reliabiliteten, 
tillförlitligheten vid olika professioners registrering i Svenska palliativregistret.  
 
Du informeras om studien eftersom du i din profession, registrerar i svenska palliativregistret. Din 
registrering i Svenska palliativregistretets dödsfallsenkät är därför intressant för studien och kommer 
jämföras med sjuksköterskornas. Jag har fått godkänt från klinikens verksamhetschef och din 
enhetschef om att utföra studien inom din verksamhet.  
 
Hur går studien till 
Jag kommer jämföra din och dina kollegors registrering i Svenska palliativregistret, dödsfallsenkät 
med sjuksköterskornas registrering av dödsfallsenkäten i pappersform. För att studera reliabiliteten, 
hur uppgifterna överensstämmer och om det finns några skillnader. 
   
Hantering av data 
Allt material från studien kommer att behandlas konfidentiellt.  
Efter genomförd studie kommer insamlad data att sparas i 10 år för att möjliggöra eventuell 
uppföljande studie och/eller publicering. 
 
Information om studiens resultat 
Studiens resultat kommer presenteras på kliniken. Det går även bra att kontakta författaren för att ta 
del av resultatet och studien. 
 
Ansvariga 
Jenny Söderström, student vid Sophiahemmet Högskola, specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning, palliativ vård (60hp). 
 
e-mail:  
 
Handledare:  
 
e-mail:  
 
                                                                                                                                       

 

 

 


