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Background: There are six different symptoms associated with quality of life in palliative care. The 
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Inledning 

Länge har uppkomst av trycksår ansetts vara relaterad till brister i omvårdnaden vilket har 

skapat skuldkänslor hos flera generationer av sjuksköterskor och kan leda till att vårdpersonal 

inte vill erkänna uppkomst av trycksår (Lindholm, 2012).  Nya rön inom omvårdnad visar att 

uppkomsten av trycksår är resultatet av komplicerade processer där patientens tillstånd är den 

viktigaste faktorn. Vården har idag inte lika ensidig syn på orsaken till uppkomst av trycksår. 

Trycksår är snarare ett resultat av patientens tillstånd, miljö och tidsrelaterade faktorer i 

kombination (ibid.).  

Det finns många olika åtgärder beskrivna för att förebygga trycksårsuppkomst eller hämma 

utveckling av befintliga sår. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) refererar bland annat 

till hudvård, tryckavlastande madrasser, regelbundna lägesändringar, proteinrikt 

näringstillskott samt dagliga hudinspektioner som de åtgärder som bör vidtas i förebyggande 

syfte och vid behandling av trycksår (SKL,2011). Ibland kan de strategier som vanligtvis 

används för prevention och behandling av trycksår upplevas som obehagliga av patienter i 

palliativt skede (McDonald & Lesage, 2006). Lägesändringar kan upplevas obekvämt och 

svårt för patienter med andnöd, smärta eller illamående. Därmed är huvudsyftet med palliativ 

trycksårsbehandling symtomkontroll. Omvårdnad av patienter som är i ett palliativt skede bör 

inriktas på att bidra till att patienten kan uppleva så bra livskvalitet som det är möjligt fram till 

att döden inträder (Ahlner-Elmqvist, 2001). Det finns dock sparsamt med studier som 

omfattar en genomgång av symtomförekomst hos patienter inom palliativ vård i jämförelse 

med trycksårförekomst.  

 

Bakgrund 

Palliativ vård 

År 2010 avled drygt 90 000 personer i Sverige. Av dessa bedömdes cirka 80 procent vara i 

behov av palliativ vård enligt Socialstyrelsen (2013). Socialstyrelsens definition av palliativ 

vård är “Hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter 

med progressiv och obotlig sjukdom eller skada med hänsyn till de fysiska, psykiska, sociala 

och existentiella behov samt organiserat stöd till närstående” (Socialstyrelsen, 2013).  Målet 

för palliativ vård är att uppnå bästa livskvalitet för patienter och deras närstående när en 
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sjukdom blir progressiv och inte längre svarar på kurativ behandling (Dalal, Fabbro & Bruera, 

2006). 

Palliativ vård definieras enligt Världshälsoorganisationen, WHO, som ett förhållningssätt med 

syfte att hjälpa patienter som befinner sig i livets slutskede att leva med värdighet och med 

största möjliga livskvalitet. En välfungerande palliativ vård innebär bland annat 

symtomlindring, stöd till närstående, information och kommunikation både till patient och 

närstående för att främja välbefinnande hos patienter inom palliativ vård. Den palliativa 

vården varken påskyndar eller uppskjuter döden (World Health Organization,2002; Pastrana, 

Junger, Ostgathe, Elsner & Radbruch, 2008). 

Palliativ vård består av två delar, allmän palliativ vård och specialiserad palliativ vård 

(Socialstyrelsen, 2016). Allmän palliativ vård ges till patienter vars vårdbehov kan 

tillfredsställas av personal med grundläggande kunskaper om palliativ vård. Den allmänna 

palliativa vården bedrivs oftast inom sjukhus och kommunala hälso- och sjukvård i samarbete 

med primärvården. Multisjuka patienter med komplexa symtom bör erhålla specialiserad 

palliativ vård som utförs av multiprofessionella team med särskild kunskap och kompetens 

inom palliativ vård. Ett multiprofessionellt team består oftast av läkare, sjuksköterska, 

undersköterska, dietist, sjukgymnast, arbetsterapeut samt kurator. Specialiserad palliativ vård 

bedrivs inom specialiserad palliativ verksamhet eller inom en enhet med allmän vård med 

stöd från ett palliativt team (ibid.) 

Enligt det nationella vårdprogrammet för palliativ vård, NVP, är syftet med palliativ vård att 

stödja individen att leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut 

(Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012–2014). Det nationella vårdprogrammet för 

palliativ vård är gemensamt för all palliativ vård oberoende av diagnos, ålder, etnicitet, 

bakgrund eller bostadsort och oavsett om vården bedrivs via kommun, landsting eller privat 

vårdgivare. Det ska vara ett stöd i det dagliga arbetet för all personal som arbetar med 

människor i livets slutskede. Vårdprogrammet ska ge förutsättningar för en förbättrad palliativ 

vård (ibid.). 

 

Svenska Palliativregistret 

Svenska Palliativregistret startades år 2004 för att möjliggöra en systematisk och kontinuerlig 

utveckling av vård av patienter i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2006). Svenska 
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Palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en 

patient i livets slutskede varit (Svenska Palliativregister, 2016). Registreringen bygger på en 

omfattande dödsfallsenkät (Bilaga 1) som innehåller 27 frågor om bland annat förekomst av 

trycksår. Beträffande symtomförekomst registreras sex olika symtom (smärta, andnöd, 

rosslighet, ångest, förvirring samt illamående). Dödsfallsenkäten besvaras och registreras av 

patientansvarigt vårdteam, kort tid efter dödsfallet, via ”webben” genom inloggning på 

Svenska Palliativregistret. Resultat av inmatade data kan därefter ses i form av tabeller och 

diagram och visualiserar vårdens kvalitet samt eventuella brister som behöver åtgärdas i 

framtiden (ibid).  

 

Trycksår 

Trycksår kallades tidigare “decubitus” eller “liggsår" och finns beskriven redan från 2000 f.Kr 

(Levin, 2005). Jean-Martin Charcot (1825–1893), en välkänd fransk neurolog, är en av de 

moderna vetenskapsmän som sysslade med forskning om bland annat trycksår. Enligt Charcot 

var trycksår relaterat till neurologisk sjukdom och en följd av en hjärnskada och/eller 

ryggradsskada (ibid.).  Idag definieras trycksår enligt European Pressure Ulcer Advisory 

Panel, EPUAP, och National Pressure Ulcer Advisory Panel, NPUAP, som en lokaliserad 

skada i hud och/eller underliggande vävnad, vanligtvis över benutskott (EPUAP & NPUAP, 

2009). Trycksår kan vara ett resultat av tryck mot huden eller resultat av tryck i kombination 

med skjuv. Skjuv är förskjutning av huden mot underliggande vävnad och kan uppstå bland 

annat vid halvsittande eller i samband med förflyttning av patient (Lindholm, 2012). Ett 

trycksår är en komplikation som uppkommer i samband med sjukdom, vård eller behandling. 

 Sängliggande patienter, personer med nedsatt rörelseförmåga eller nedsatt gångförmåga, 

personer med risk för undernäring samt personer med nedsatt allmäntillstånd löper större risk 

för trycksårsutveckling (ibid.). Hudförändringar i livets slutskede (Kennedy Terminal Ulcer, 

KTU) är ett specifikt trycksår som karakteriseras av hastig såruppkomst samt hastig 

nedbrytning av vävnad. Begreppet har fått namnet efter Karen Lou Kennedy-Evans, 

sjuksköterskan som upptäckte tillståndet i slutet av 1980-talet (Kennedy, 1989).  

EPUAP klassificerar trycksår i fyra olika grader. Grad ett är kvarstående hudrodnad som inte 

bleknar. Grad två ses som blåsa, spricka eller avskavning av det utsatta hudpartiet. Grad tre är 

fullhudskada med synliga subkutant fett och grad fyra är djup fullhudskada som involverar 

ben, sena eller muskel. 
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Symtom enligt Svenska Palliativregistret 

Smärta 
Smärta är det vanligaste symtomen som patienter kan uppleva (Kaasa & Borchgrevink, 2001). 

Smärta kan associeras med positiva upplevelser, till exempel vid barnafödande eller negativa, 

till exempel långvarig sjukdom och döden. Allmänt används begreppet smärta som upplevelse 

av lidande och påverkas av fysiska, psykiska, sociala och andliga/existentiella faktorer.  

Smärtupplevelse är ett komplex fenomen som påverkas av olika faktorer, bland annat av 

psykosociala faktorer, personlighet, patients neurofysiologi och biokemi (ibid).   

Smärta kan vara akut eller vara kronisk (Berntzen, Danielsen & Almås, 2011). Akut 

smärttillstånd är relativt enkelt att bedöma och diagnostisera. Akut smärta omfattar ofta de 

sensoriska komponenterna och behandlas därför med traditionell farmakologisk behandling, 

analgetika, som syftar på symtomlindring. Smärtupplevelse i mer än sex månader brukar 

benämnas långvarig eller kronisk smärta (Norrbrink & Lundberg, 2010). Smärta kan även 

tolkas som en varningssignal för att skydda oss från skador. Smärta är en individuell och 

personlig upplevelse som kan beskrivas på många olika sätt (Werner & Leden, 2010).  

Hos patienter med cancersjukdom kan smärta indelas i smärta orsakad av cancer, smärta som 

följdtillstånd efter behandling, smärta som indirekt beror på cancer och smärta som inte är 

relaterad till cancer (Kaasa & Borchgrevink, 2001). Smärta som beror på cancer pekar ofta på 

progression av sjukdomsutveckling och/eller spridning. I denna situation kan användning av 

opioider ge tillräcklig smärtlindring. Behandling av cancersjukdom medför risk för 

biverkningar i form av smärtsam neuropati, muskelspasmer och bindvävsfibros. Smärta som 

beror på behandling kan lindras med läkemedel mot neuropatisk smärta och sjukgymnastik.  

När tumörer växer kan de ockludera andra organ eller vävnader som i sin tur kan leda till 

kompression av ryggmärgen, svårighet att tömma blåsan och/eller kontrollera avföring. 

Komplex och diffus smärtbild måste analyseras för att välja rätt behandlingsalternativ. 

Faktorer som kan inverka på smärta bör kartläggas. Patienter med oro, ångest och 

sömnsvårigheter oftast ger uttryck för mer smärtor än patienter utan dessa symtom (ibid). 

 

För att beskriva lidande hos svårt sjuka patienter används begreppet ”total pain”, som 

introducerades av Dame Cicely Saunders för cirka 40 år sedan (Furst, 2010). Begreppet har 
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ingen svensk översättning men betyder en helhetssyn på individens fysiska, psykiska, sociala 

och andliga/existentiella lidande. Fysisk smärta är ett välbeskrivet fenomen och brukar 

behandlas med opioider i palliativt skede. Opioider har flera biverkningseffekter, till exempel 

andningsdepression, illamående, trötthet och kognitiv påverkan (ibid.). Psykisk smärta 

(Magnusson & Mannheimer, 2008) består av sensoriska och emotionella delar. En svårt sjuk 

patient kan pendla mellan hopp och förtvivlan som skapar känslomässigt lidande. Social 

smärta kan bero på ensamhet, förändrat utseende eller förlust av sociala roller (Strang, 2013). 

Existentiell smärta medför existentiell ångest och dödsångest. De enskilda delarna av ”total 

pain” förstärker smärtupplevelsen och kan skapa negativ cirkelgång hos svårt sjuka patienter.  

En svår obehandlad smärta hos en patient kan vara ett resultat av rädsla, nedstämdhet eller 

existentiellt lidande (ibid.). 

Flera internationella studier visar på ett samband mellan trycksår och smärta. McGinnis et al. 

(2014) visade att cirka 75,5 procent av deltagarna (n=287) med trycksår upplevde smärta. En 

kvantitativ studie av Fox (2012) som omfattade intervjuer med fem patienter med trycksår 

visade att deltagarnas upplevelser av smärta, ångest och beroende ledde till försämrad 

livskvalitet och social isolering. Patienter (n=8) i en annan studie (Langemo et al., 2000) 

upplevde att de inte fick en adekvat behandling och vård och beskrev att de önskade få mer 

kunskap om trycksår och behandling.  

 

Rosslighet 
Mot slutet av livet, när patienten inte längre kan svälja, hosta upp slem och inte själv kan 

vända sig, kan en rosslande andning förekomma (Towmey & Dawling, 2012). 

Symtomet plågar inte patienten, men kan upplevas som obehagligt av närstående och 

vårdpersonal. Ofta är patienten inte vid medvetande när den rosslande andningen uppkommer 

(Owens, 2006).  

 

Illamående 
Illamående och kräkningar är ganska vanliga symtom hos patienter med cancerdiagnos i 

palliativt skede (Glare, Miller,  Nikolova, &  Tickoo, 2011). Illamående är en subjektiv 

upplevelse medan kräkningar är en fysiologisk händelse enligt Glare et al. Orsaken till 

illamående kan vara relaterad till grundsjukdomen, biverkning av farmakologisk behandling, 

kraftigt nedsatt allmäntillstånd och psykisk ohälsa (ibid). Okontrollerade illamåenden och 
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kräkningar kan bland annat leda till uttorkning, näringsunderskott och aspirationspneumoni 

(Kelley & Ward, 2013). 

 

Ångest 
Ångest är ett tillstånd av oro och rädsla. Termen används både för att beskriva ett symtom och   

psykiska störningar där ångest är ett framträdande symtom (Stoklosa, Patterson, Rosielle & 

Arnold, 2011).  Mitchel et al (2011) visade i sin meta-analys av 24 olika studier att cirka 9.8 

% av patienterna (n= 4007), upplevde ångest i det palliativa skedet. Resultat i en annan studie 

(Sarkar et el, 2014) visade att 3,9 % av deltagarna i studien (n=335), upplevde ångest. 

 

Andnöd 
Mer än hälften av alla patienter, i palliativt skede, upplever andnöd (Moens, Higginsson & 

Harding, 2014). Andnöd är en subjektiv upplevelse och ett vanligt symtom vid avancerad 

sjukdom (Barnes, 2010). Förekomst av andnöd kan bland annat vara relaterad till 

grundsjukdomen, strålbehandling, kemoterapi och kraftigt nedsatt allmäntillstånd (ibid.).  

 

Förvirring 
Förvirring definieras som en kombination av nedsatt medvetande och psykomotorisk störning 

(WHO, 1992). Förvirring är ett komplex tillstånd som kan förekomma i palliativ vård, ofta till 

följd av avancerad cancer och kännetecknas av störningar i kognition, medvetenhet, 

perception och beteende (Lawlor et al, 2000).  Lawlor et al visade i sin studie, som omfattade 

104 patienter, att förekomsten av förvirringstillstånd varierade från 13 till 42 % vid 

registrering på en palliativ vårdenhet, 26 till 62 % under vistelsen på en palliativ enhet och 58 

till 88 % i de senaste veckorna och timmarna i livet.  

 

Symtomkontroll 

Patienter med långvarig sjukdom har ofta flera svåra symtom (Kaasa, 2001).  Symtomkontroll 

har en viktig roll i palliativ omvårdnad. Nytillkomna symtom hos en svårt sjuk person kan 

vara tecken på försämring av grundsjukdomen och kan leda till oro hos patienten och därmed 

påverka liv och livskvalitet hos den sjuke (Karlsson, 2013). Det är viktigt att ta reda på 

orsaken till symtomförekomst även om vissa sjukdomssymtom lindras av insättning av 

generella behandlingar (ibid.). 
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Idag finns det flera olika skattningsskalor för att mäta och jämföra symtomförekomst. 

Svenska Palliativregistret använder The Edmont Symtom Assessment Scale, ESAS,      

(Bilaga 3) som inkluderar skattning av nio vanliga symtom inom palliativ vård, det vill säga 

smärta, orkeslöshet, illamående, nedstämdhet, oro/ångest, sömnighet/dåsighet, dålig aptit, 

välbefinnande och andfåddhet. Många palliativa team använder ESAS vid första kontakt med 

en ny patient och därefter en gång per vecka för uppföljning (Nationellt vårdprogram för 

palliativ vård, 2012). 

Två nya skattningsskalor kommer att implementeras under år 2017. Nationell vårdplan, NVP, 

är en av skattningsskalorna som består av flera delar, del 2 och del 2D används för patienter 

med begränsad tid kvar i livet (Palliativ utvecklingscentrum, 2017). Målet med NVP är att 

öka trygghet och delaktighet i vården genom att observera och följa upp patientens fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella behov.  Patientens symtom, bland annat smärta, 

orkeslöshet, illamående, nedstämdhet, oro/ångest, förvirring, sömnighet/dåsighet, nedsatt 

aptit, nedsatt välbefinnande och andfåddhet, bedöms enligt skattningsskala i NVP. 

Bedömningarna upprepas kontinuerligt, beroende på patients tillstånd. För uppkomst av varje 

symtom skapas en vårdplan både i den medicinska databasen och i pappersjournal (ibid.). Den 

andra skattningsskalan som kommer att implementeras under år 2017 kallas Integrerad Patient 

Care Outcome Scala, IPOS, ett instrument som modifierades från engelska 

bedömningsinstrumenten POS, POS-S och afrikanska POS (Palliativt utvecklingscentrum, 

2017). 

 

Specialistsjuksköterskans roll 

Att förbättra vården är en ständigt pågående process som kräver nya metoder för att bibehålla 

och utveckla kvalitet i vården. Nationella kvalitetsregister ger bättre kunskap och kännedom 

om hur vården fungerar och kan användas som grund till förbättringsarbete inom vård- och 

omsorg (Nationella Kvalitetsregister, 2016).  Med hjälp av kvalitetsregister kan 

specialistsjuksköterska redovisa det värde sjukvården skapar genom bättre livskvalitet för 

patienterna (ibid.) Specialistsjuksköterskor har en viktig roll i att initiera, leda och delta i 

förbättringsarbeten inom omvårdnad (Hommel, Idwall & Andersson, 2015).  

Genom förbättringsarbete utförs vården på ett säkrare och effektivare sätt och kan följas upp 

med hjälp av mätning av kvalitetsindikatorer samt genom att använda statistik och 

uppföljning av resultat. Specialistsjuksköterskor arbetar med hänsyn till sex olika 
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kärnkompetenser som innefattar personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad 

vård, förbättringskunskap, säker vård, informatik och utvecklingsarbete (ibid). 

Trycksårsprevention och smärta är två av elva områden som prioriteras av Svensk 

Sjuksköterskeförening i syfte att ta fram registervariabler (Sektionen Sjuksköterskor För 

Palliativ Omvårdnad (SFPO) & Svensk Sjuksköterskeförening, 2011). Att förebygga, 

behandla och/eller lindra symtom hos patienter i livets slutskede nämns som 

specialistsjuksköterskans roll inom palliativ vård (Sektionen sjuksköterskor för palliativ 

omvårdnad och svensk sjuksköterskeförening, 2008).  Specialistsjuksköterskorna har en 

central roll i avvikelsehantering, analys av riskfaktorer och skapande av vårdkulturer som 

leder till minskning av vårdskador (Öhrn, 2015). Fördjupade kunskaper om 

omvårdnadsprocessen i palliativ vård är en av viktigaste delar av specialistsjuksköterskans 

kompetens som leder till en säker vård till patienter som befinner sig i livets slut (ibid.).  

Att utvärdera och behandla symtom är en viktig del av omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskor 

med specialistutbildning har bland annat till sin uppgift att smärtskatta och dokumentera 

smärtupplevelsen, förebygga och lindra smärta, utvärdera smärtbehandling, identifiera 

biverkningar av given behandling samt övervaka smärtbehandlingen. Smärtskattning bör 

utföras och dokumenteras regelbundet. Smärtskattningen bör göras både i vila och rörelse för 

att kunna ge en helhetssyn och en bra grund för att patienten ska få optimal smärtbehandling 

(Werner & Leden, 2010). 

 

Syfte 

Syftet med studien är att jämföra förekomst av sex symtom enligt Svenska Palliativregister 

hos patienter med eller utan trycksår inom palliativ vård. 

 

Metod 

Studien är en kvantitativ retrospektiv jämförande registerstudie. Det finns flera fördelar med 

registerforskningen (Registerforskning, 2017), bland annat snabbt tillgång till stort 

datamaterial och kostnadseffektivitet. En kvantitativ analys användes för att jämföra data 

(Polit & Beck, 2012). För att jämföra symtomförekomst mellan patientgrupp med trycksår 
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(fallgrupp) och utan trycksår (kontrollgrupp) gjordes en hypotesprövning. Hypotesprövning 

används inom kvantitativ metod för att pröva två hypoteser mot varandra (Billhult & 

Gunnarsson, 2014). 

(H0) Det finns inte någon skillnad i förekomst av de jämförda symtomen smärta, rosslighet, 

illamående, ångest, andnöd och förvirring hos patienter med trycksår i jämförelse med 

patienter utan trycksår. 

(H1) Det finns skillnad i förekomst av de jämförda symtomen smärta, rosslighet, illamående, 

ångest, andnöd och förvirring hos patienter med trycksår i jämförelse med patienter utan 

trycksår. 

 

Urval 

Studien baserar sig på registerdata från en palliativ vårdavdelning i Södra Sverige. 

Avdelningen har tio palliativa vårdplatser. Undersökningsgruppen omfattade patienter över 18 

år som var inskrivna och som avled på avdelningen under perioden 2015-01-01 och 2016-09-

30 (21 månader). Alla dödsfallsenkäter som registrerades i Svenska Palliativregistret på 

vårdavdelningen under den valda tidsperioden inkluderades i studien. Konsekutivt urval 

valdes då det är lämplig för retrospektiva studier med datainsamling under tillräckligt lång 

tidsperiod enligt Polit & Beck (2012). Författarna (ibid.) betonar att undersökningsgruppen 

bör vara så stor som möjligt för att resultaten blir representativt och generaliserbart. Det 

reducerar risk för bias på grund av variationer över året (ibid.).   

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen baserades på frågor tagna ur dödsfallsenkäten från Svenska Palliativregistret 

enligt Bilaga 1.  Alla frågor i dödsfallsenkäten har flera svarsalternativ. Elva frågor valdes ut 

från dödsfallsenkäten, det vill säga demografiska uppgifter och frågorna om de sex 

symtomen, fråga 4, 5, 7, 10, 11a, 11b, 13a, 14a, 20a, 20b, 20c, 20d, 20e, 20f och 22. Det var 

oklarhet om hur inskrivningsdatum skulle registreras i Svenska Palliativregistret. Den aktuella 

palliativa enheten består av Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och en palliativ 

vårdavdelning.  Registrering av inskrivningsdatum skedde på olika sätt med hänsyn till om 

patienten var inskriven hos ASIH, var inlagd på palliativa vårdavdelningen, även om det 

gällde för avlastning under begränsad tid, var utskriven, kom tillbaka på avdelningen under 
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terminalt skede och avled. Rutiner angående registrering av inskrivningsdatum ändrades 

under år 2016 och medförde att inskrivningsdatum som registreras i Svenska Palliativregistret 

är den dag då patienten blir inskriven på en palliativ vårdavdelning. 

 

Tillvägagångssätt 

En av författarna jobbar på den aktuella vårdavdelningen och registrerar ibland 

dödsfallenkäterna i Svenska Palliativregistret.  Den nämna författaren kontaktade Svenska 

Palliativregistrets kansli för att få datauttag men fick istället behörighet för att kunna få 

tillgång till alla dödsfallsenkäter som registrerades under den valda perioden på den aktuella 

vårdavdelningen på grund av begränsade resurser på Svenska Palliativregistret. Alla 

dödsfallsenkäter, under den valda perioden, inkluderades i studien eftersom registrering av 

dödsfallsenkäter baserades på anteckningar i den medicinska databasen, diskussion mellan 

personal i det ansvariga teamet samt på social rond.  En gång per vecka diskuterar de 

ansvariga vårdteamen om de inneliggande patienter och om de patienter som har avlidit under 

veckan. Det kallas för social rond på den aktuella palliativa vårdavdelningen. Varje 

dödsfallsenkät hämtades som en Pdf-fil från Svenska Palliativregistret, skrevs ut, kodades och 

därefter matades in i ett Excelark. En av författarna sammanställde datamaterialet i 

Excelarket, den andra kontrollerade Excelarket mot de primära dödsfallsenkäterna. Allt 

datamaterial förvarades på två datorer med lösenordsskydd.  

 

Analys 

Två nya variabler, ålder och vårdtid, skapades från variablerna födelsedatum (Fråga 2 i 

dödsfallsenkäten), dödsdatum (Fråga 4) och datum när personen skrevs in på den enhet där 

dödsfallet inträffade (Fråga 5). Det nya Excelarket överfördes i dataprogrammet IBM SPSS 

Statisticsprogram för analys. IBM SPSS Statistic version 23.0 installerades på en av 

författarnas datorer genom Högskolan Kristianstad. Dataprogrammet SPSS anses vara ett av 

de mest använda och tillgängliga programmen för att analysera kvantitativa data (Altman, 

2000, Ejlertsson, 2003, Eliasson, 2013). 

För att utesluta risk för icke-representativa urval analyserades eventuella skillnader mellan 

män och kvinnor i sample, det vill säga i ålder, vårdtid, grundsjukdomar och 

symtomförekomst. T-test användes för att undersöka om det förekom skillnad mellan kvinnor 
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och mäns ålder. Signifikansnivån sattes till 0,05. För att jämföra skillnader i ålder och vårdtid 

hos patienter med och utan trycksår användes deskriptiv statistik. Vid redovisning av 

variablerna ålder och vårdtid valdes median som centralmått då variablerna var negativt 

snedfördelade. Eftersom vårdtid och trycksårvariabler inte uppfyllde villkoren för oberoende 

t-test användes istället den icke-parametriska motsvarigheten, Mann-Whitney U- test (Pallant, 

2013).  

För att analysera sårutvecklingen under vårdtiden användes Wilcoxon signed ranks test, där 

M1 är medianen för trycksår vid inskrivning och M2 är medianen för trycksår vid dödsfall. 

Wilcoxon signed ranks test är ett icke parametriskt test som används för att testa 

nollhypotesen mellan två beroende populationsmedianer. M1 och M2 kan vara lika eller ha 

olika värde (Lantz, 2009; Altman, 2000). Trycksårsutvecklingen sammanfördes även i 

korstabell för att se om och hur graden av trycksår vid inskrivning hade ändrats vid dödsfallet. 

Mann-Whitney test användes för att testa nollhypotesen H0. Pearssons chi-square test 

användes för att jämföra den observerade frekvensfördelningen mellan symtomförekomst och 

trycksår med förväntade frekvensfördelningen i korstabell. För att uppskatta samband mellan 

trycksårförekomst och smärta samt mellan trycksårförekomst och vårdtid användes icke-

parametrisk korrelationstest Spearmans rangkorrelationskoefficient. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Etikprövning skedde enligt Högskolan Kristianstads riktlinjer efter godkännande av 

handledare och enhetschef på den aktuella palliativa enheten i Södra Sverige. Registerstudien 

baseras på historiska datamaterial från Svenska Palliativregister om avlidna patienter. Inga 

känsliga uppgifter hanterades i studien, resultat presenterades på gruppnivå som officiell 

statistik.  

 

Fyra etiska grundkrav (Kjellström, 2012) beaktas i uppsatsen, informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav (Kjellström, 2012). 

Informationskravet uppfylldes genom att information om registrering i Svenska 

Palliativregistret var tillgänglig för alla deltagarna, i samband med inskrivning på 

avdelningen, i "rums pärm" (Bilaga 2). Samtyckeskravet medför att deltagarna i en studie 

skall ha rätt till att själva bestämma om och hur länge de vill delta i studien. Deltagarna skall 

ha rätt till att avbryta sin medverkan i studien (Polit & Beck, 2012). Informationen om 
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Svenska Palliativregistret samt syftet med registret fanns i varje patientsal. Detta gav 

patienterna möjlighet till att kunna återgå till informationen när de behövde veta vad är det de 

har gett samtycke till. Konfidentialitetskravet syftar på att uppgifter om deltagarna bör inte 

framgå av studien och personuppgifterna skall förvaras på ett sätt då inga obehöriga kan ta del 

av dem (Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002). 

Kravet beaktades genom att alla dödsfallsenkäter som ingick i studien sparades på studiens 

författares datorer med lösenordsskydd.  

 

Genom att använda de insamlade uppgifterna om varje deltagare endast för studiens syfte 

kunde nyttjandekravet tillämpas (Polit & Beck, 2012; Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002). 

 

Resultat 

Beskrivning av datamaterial 

Under perioden 1 januari 2015 till och med 30 september 2016 registrerades 231 

dödsfallsenkäter på den aktuella palliativa vårdavdelningen. En enkät exkluderades på grund 

av internt bortfall, eftersom 12 av 17 frågor inte var ifyllda. Tre enkäter exkluderades på 

grund av låg trovärdighet, det vill säga att förbättring i sårutveckling från Grad 1 och 2 till 

Grad 0 under det sista palliativa skedet. Således baseras resultatet på 227 komplett ifyllda 

enkäter. Eftersom frågor om symtomförekomst hade tre svar (ja, nej och vet ej) hanterades 

svaret "vet ej" i dessa frågor som internt bortfall (n=1–5) (Figur 1). 
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Figur 1. Bortfallsbeskrivning av enkäter som registrerades i Svenska Palliativregistret under perioden mellan 

2015-01-01 och 2016-09-30 på den aktuella palliativa avdelningen. 

Patienternas medianålder var 70,0 år; range 33–94. Medianen för vårdtiden var 10 dagar; 

range 0–467. Inga signifikanta skillnader i ålder, vårdtid, grundsjukdom och 

symtomförekomst sågs mellan kvinnor och män. Beskrivning av grundsjukdom och 

symtomförekomst presenteras i Tabell 1. 

Tabell 1. Beskrivning av patienter på palliativa vårdavdelningen, n=227 

 Patienter 

Grundsjukdom (antal, procent) - cancersjukdom 

                                                     - hjärt / kärlsjukdom 

                                                     - lungsjukdom 

                                                     - annan neurologisk sjukdom 

                                                     - multisjuklighet   

                                                      - övrigt   

204 (89,9%) 

3 (1,3%) 

7 (3,1%) 

3 (1,3%) 

9 (4,0%) 

1 (0,4%) 

Symtomförekomst under den sista veckan i livet:      -Smärta (ja/nej) 

                                                                                 -Rosslighet (ja/nej) 

                                                                                 -Illamående (ja/nej) 

                                                                                -Ångest (ja/nej) 

                                                                                -Andnöd (ja/nej) 

                                                                              - Förvirring (ja/nej) 

206/20 

115/111 

179/46 

72/151 

150/77 

162/60 

 

n=231 enkäter registrerade i Svenska 

Palliativregistret från 150101 till 160930 

Exkluderades:  n=1 ej fullfylld enkät   n=3 internt bortfall                                                                                                 

eftersom patienter hade "förbättring av trycksår" 

n=227 enkäter som 

inkluderades i studien 

n=226 inkluderades i analys av smärta/rosslighet (n=1 "vet ej")                                      

n=225 inkluderades i analys av illamående (n=2 "vet ej")                        

n=223 inkluderades i analys av ångest   (n=4 "vet ej")                

n=227 inkluderades i analys av andnöd                                             

n=222 inkluderades i analys av förvirring (n=5 "vet ej) 
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75 patienter av 226 hade trycksår vid dödsfallet, det vill säga 33,5 procent av patienterna. 

Fördelning av trycksår presenteras i Figur 2. En patient bedömdes som internt bortfall 

eftersom svaret om trycksår vid dödsfall var "vet ej". 

 

Figur 2. Trycksårprevalens på den aktuella palliativa avdelningen mellan 2015-01-01 och 2016-09-30 (n=226) 

Wilcoxon Signed Ranks Test visade försämring av trycksårsgrad under vårdtid hos 36 

patienter som statistiskt motsvarar ändring av trycksårsgrad från median trycksår vid 

inskrivning 0,38; range 0–4 till median trycksår vid dödsfall 0,68; range 0–4 (p= 0,000). 

Tabell 2 visar utvecklig av trycksårsgrad under vårdtiden, det vill säga trycksårsgrad vid 

inskrivningsdatum och vid dödsfallsdatum.  Den visar att det stora flertalet (n= 190) behöll 

samma grad av trycksår, det vill säga verken förbättrades eller försämrades, 33 patienter 

utvecklade trycksårsgrad 1–3 från grad 0 under vårdtiden och 3 patienter utvecklade 

trycksårsgrad 3 och 4 från grad 2. 

Tabell 2. Trycksårsutveckling hos patienter på den aktuella palliativa vårdavdelningen under vårdtid a, p=0,000. 

  Trycksår vid dödsfall Totalt 

T
ry

ck
så

r 
vi

d 
in

sk
ri

vn
in

g 

 Grad 0 Grad 1 Grad 2 Grad 3 Grad 4 

Grad 0 151 11 15 7 0 184 

Grad 1 0 7 0 0 0 7 

Grad 2 0 0 23 1 2 26 

Grad 3 0 0 0 8 0 8 

Grad 4 0 0 0 0 1 1 

Totalt 151 18 38 16 3 226 

a) Persson Chi-Square test, "vet ej" hanteras som internt bortfall n=1-5 

Grad 0 
151 

patienter

Grad 1 
18 patienter

Grad 2 
38 patienter

Grad 3 
16 patienter

Grad 4
3 patienter
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Skillnader i symtomförekomst hos patienter med och utan trycksår 

I tabell 3 redovisas skillander mellan patienter med och utan trycksår. Det fanns inga 

signifikanta skillander mellan de två grupperna avseende ålder och kön. Pearsson Chi-Square 

test visade att patienter med trycksår hade mer smärta än patienter utan trycksår.  Det fanns en 

tendens till mindre förekomst av förvirringstillstånd hos patienter utan trycksår (p=0,092).  

Jämförelse mellan de två grupperna visade även signifikanta skillnader i vårdtid, där patienter 

med trycksår hade dubbelt så lång medelvårdtid (14; SD 46,4; 0-313) än patienter utan 

trycksår (7,0; SD 59,0; 0-467). 

   Tabell 3. Beskrivning av trycksårprevalens på palliativa vårdavdelningen, n=227 

 Patienter utan 

trycksår 

Grad 0, n=151 

Patienter med trycksår 

Grad 1–4, n=76 

p -värde 

Ålder   - medelålder (år, SD) 

             - range  

70,0 (11,5) 

33–94 

68,0 (13,0) 

41–92 

n.s. 

 

Kön       - kvinna (antal, procent) 

             - man (antal, procent) 

88(69,3) 

63(63) 

39(30,7) 

37 (37) 

n.s. 

 

Vårdtid   - medelvårdtid (dag, SD) 

               - range 

7,0 (59,0) 

0–467 

14,0 (46,4) 

0–313 

0,002b 

 

Symtom i sista veckan i livet:       

                                      -smärta (ja (procent) 

                                                    nej (procent) 

                                  -rosslighet (ja (procent) 

                                                    nej (procent) 

                                -illamående (ja (procent) 

                                                    nej (procent) 

                                        -ångest (ja(procent) 

                                                    nej (procent) 

                                 -andnöd (ja(procent) 

                                               nej (procent) 

                             -förvirring (ja(procent) 

                                               nej (procent) 

 

132 (88 %) 

18 (12 %) 

76 (50,7%) 

74(49,3%) 

33 (22,1%) 

116 (77,9%) 

103 (70,1%) 

44 (29,9%) 

56 (37,1%) 

95 (62,9%) 

45 (30,6%) 

102 (69,4%) 

 

74 (97,4 %) 

2 (2,6%) 

35 (46,1%) 

41 (53,9) 

13 (17,1%) 

63 (82,9%) 

48 (63,2%) 

28 (36,8%) 

21 (27,6%) 

55 (72,4%) 

15 (20,0%) 

60 (80,0%) 

 

0,019a 

 

n.s. 

 

n.s. 

 

n.s. 

 

n.s. 

 

0,092a 

 

    a) Persson Chi-Square test    b) Mann-Whitney U-test      n.s.-not signifikant 
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Spearman's korrelationsanalys visade svag, positiv korrelation mellan trycksårförekomst och 

smärta (rs=0,151; p=0,023) samt svag, positiv korrelation mellan trycksårförekomst och 

vårdtid (rs=0,207;  p=0,002). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av dödsfallsenkäter från Svenska Palliativregistret 

via webben.  Skärsäter och Ali (2014) betonar att datainsamling med hjälp av internet är en 

modern metod som är snabb och billig men kräver kritisk granskning när det gäller 

sekretessfrågor och etiska frågor. Dödsfallsenkäter registrerades kort tid efter dödsfall med 

möjligheter att ändra registrerade svaret efter social rond om personalen inte var säkra att 

frågorna besvarades på rätt sätt. Detta sätt minimerar risken för fel.  Dödsfallsenkäten i 

Svenska Palliativregistret är tydlig och det finns förklaringar till samtliga frågor. Alla frågor i 

dödsfallsenkäten är strukturerade med fasta svarsalternativ.  Eliasson (2013) anser att 

användning av fasta svarsalternativ i enkät kan göra datainsamling lättare och säkrare (ibid.). 

I studien inkluderades 231 enkäter som registrerades i Svenska Palliativregistret på den 

aktuella vårdavdelningen under den valda tidsperioden. Registerstudier har flera fördelar 

(Registerforskning, 2017), såsom möjlighet att använda de resurser som samhället redan 

skapat i form av nationella registret. Nationella registret är officiell statistik som omfattar 

stora mängder information som samlas under lång tidsperiod. Detta orsakar högt 

kostnadseffektivitet och snabb tillgång till stora datamaterial (ibid.). Inom vård och 

omvårdnad kan registerforskning bidra till förbättring av sjukvård och folkhälsa genom att 

identifiera riskfaktorer, uppföljning och utvärdering av behandlingsalternativ. 

 

Alla dödsfallsenkäter som registrerades i Svenska Palliativregistret under perioden mellan 

2015-01-01 och 2016-09-30 inkluderades i studien. Den valda perioden innefattar 21 månader 

och kan beräknas som representativ eftersom den omfattade flera säsonger när eventuella 

variationer kan förekomma.  Det var inga ändringar i dödsfallsenkäten under perioden. Detta 

ökar studiens validitet.  Frågorna i dödsfallsenkäten var validerade av Martinsson et al (2011) 

genom jämförelse av svaren i Svenska Palliativregistret och i den medicinska databasen. 
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Kongruens av svaren var 43 % på fråga 13 om trycksår vid inskrivning och 50 % på fråga 14 

om trycksår vid dödsfall. Kongruens av svaren på frågor om symtomförekomst varierade 

mellan 82 % (förekomst av rosslighet) till 90 % (förekomst av smärta). Författarna (ibid.) 

poängterar att skillnaderna kan vara falska eftersom personalen kunde känna till de rätta 

svaren utan att dokumentera detta i den medicinska databasen. Samtidigt pekar Martinsson et 

al (2011) på att skillnader i svaren kunde orsakas av skillnader i tolkning av frågorna av olika 

personal och tidspunkter när enkäterna svarades. Dödsfallsenkäten brukar besvaras av 

ansvarig sjuksköterska på den aktuella palliativa vårdavdelningen som vårdade patienten och 

känner till trycksårförekomst både vid inskrivning på avdelningen och vid dödsfall.  

Fördelar med att använda fallkontrollsstrategier är att denna metod är enkel, praktiskt, snabb 

och billig (Altman, 2000). Nackdelar är en risk för bias som kan uppstå om grupperna har 

dolda faktorer som kan påverka undersökningen (ibid.). För att minska dessa risker 

genomfördes statistisk analys, som inte visade några signifikanta skillnader i ålder, vårdtid, 

grundsjukdomar och symtomförekomst mellan män och kvinnor som var inskrivna på den 

aktuella palliativa vårdavdelningen under den valda perioden. Det är viktigt att patienter i fall 

och kontrollgrupp blir så lika i faktorer som möjligt med undantag av de faktorer som 

undersöks. Patienter i denna studie var inlagda på en och samma vårdavdelning med lika 

diagnoser, samma dödsfallsenkät användes för registrering i Svenska Palliativregistret.   

För att undvika systematiska fel exkluderades fyra enkäter. Billhult och Gunnarsson (2014) 

pekar på risken för systematiska fel när slutsatser dras. En enkät exkluderades från studien på 

grund av internt bortfall, 12 av 17 frågor var inte ifyllda. Detta kan bero på tekniska fel, till 

exempel med internetanslutning. Tre enkäter exkluderades på grund av "förbättring av 

trycksår" under för kort vårdtid. Eftersom antalet exkluderade enkäter var lågt bestämdes att 

avstå från journalgranskning.  

Risk för bias kan uppstå eftersom en av författarna hade två roller, det vill säga datainsamlare 

och behandlare.  Billhult och Gunnarsson (2014) anser att studiens design när både patienten 

och forskaren är "blindade" är önskvärt men inte alltid möjligt. Risk för bias minimeras 

genom att data i Svenska Palliativregistret baserades på anteckningar/registreringar i den 

medicinska databasen och diskussioner mellan personal i det ansvariga vårdteamet. Efter 

registreringen i Svenska Palliativregistret brukar varje patientfall diskuteras på en social rond 

med möjlighet att ändra data som inte helt eller delvis stämmer.  
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Resultatdiskussion 

Resultatet visade svag, positiv korrelation mellan trycksår och smärta. Patienter med trycksår 

hade större grad av smärta i jämförelse med patienter utan trycksår. Det är svårt att säga 

vilken av variablerna som var primär i varje enskild patientsituation, till exempel om en 

patient fick trycksår på grund av smärta till följd av grundsjukdomen eller om en patient hade 

smärta som var ett resultat av trycksåruppkomst/utveckling. Resultatet stödjs i flera studier 

bland annat i Åkerblom (2015) samt Ahn et al (2015). Åkerblom (2015) visade att patienter 

med trycksår grad tre eller fyra hade större grad av smärta och att smärtan var svårare att 

lindra. Detta kan bero på att svårt sjuka patienter i palliativt skede har ofta svårighet att 

beskriva sin smärta, både typ av smärta och lokalisation. Personalen på den aktuella palliativa 

vårdavdelningen använder ofta Abbey Pain Scale för att bedöma smärta men det är svårt att 

hitta bakomliggande orsaker till smärta, särskilt hos okontaktbara patienter eller patienter med 

kognitiv svikt. Smärta kan vara resultat av grundsjukdom, spridning av cancersjukdom eller 

hudförändringar i kroppen under sista veckan i livet. Patienterna kan vara okontaktbara eller 

ha svårighet att kommunicera vilket kan leda till ökad risk för trycksårförekomst. Burns och 

McIlfatrick litteratur review (2015) som baserades på 11 kvalitativa studier betonade att 

sjuksköterskornas attityder och kunskaper om smärta hos patienter med kognitiva svikt spelar 

stor roll för adekvata kontinuerliga smärtbedömningar och effektiva smärtlindringen. 

Författarna (ibid.) pekade på svårighet att identifiera smärta hos patienter med kognitiv svikt, 

särskilt om patienten saknade kommunikationsförmåga.  

Det svaga, positiva korrelationen mellan smärta och trycksår kan vara relaterat till att en del 

av patienter inte vill att personalen ska utföra vändningar eller tryckavlastande åtgärder på 

grund av svåra smärtor som är svårt att lindra. Patientens val accepteras av vårdpersonalen 

och dokumenteras i den medicinska databasen.  Immobilitet och försämrad blodcirkulation 

under terminalt stadium är kända riskfaktorer som ökar risk för utveckling av trycksår hos 

patienter i palliativt skede (Lindholm, 2012).  Registrering av symtom- och 

trycksårsförekomst i Svenska Palliativregistret sker utan hänsyn till patientens vilja och 

eventuella orsaker till trycksårförekomst. Det är svårt att säga vilken typ av smärta patienter 

med och utan trycksår har. Det kan vara resultat av psykisk, social eller existentiell smärta. 

Enligt Åkerblom (2015) avlider patienter med trycksår grad 3 och 4 oftare utan närvaro av 

närstående och/eller personal än patienter utan trycksår. Kan det vara konsekvenser av social 

isolering hos patienter med trycksår? 
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Resultatet visade tendens till mindre trycksår hos patienter med förvirringstillstånd. Åkerblom 

(2015) visade att patienter som utvecklade trycksår grad 3 och 4 under vårdtiden hade lägre 

grad av förmåga att uttrycka sin vilja och delta i beslut om sin vård. Patienterna med trycksår 

grad 3 och 4 i den studie (ibid.) visade även lägre grad brytpunktsamtal som författaren 

(Åkerblom, 2015) förklarar med försämrad mental status och konfusion hos patienter med 

trycksår. Kognitiv påverkan och trötthet kan vara resultat av opioidbehandling vid smärta 

(Magnusson & Mannheimer, 2008). 

Ett bifynd i arbetet var att patienter med trycksår i genomsnitt hade dubbelt så lång vårdtid i 

jämförelse med patienter utan trycksår. Stausberg et al (2010) påpekar i sin registerstudie att 

trycksår kan vara relaterad till antal vårddagar, det vill säga längre vårdtid kan ge upphov till 

uppkomst av trycksår. Resultat i en retrospektiv observationsstudie från Tyskland (Theisen et 

al, 2011) som baserades på data från medicinska journaler av 3198 patienter över 75 år visade 

ett signifikant samband mellan trycksårförekomst och ökad vårdtid. Studien (ibid.) visar även 

ett signifikant samband mellan lång vårdtid och ökad risk för vårdkomplikation, bland annat 

vårdrelaterade infektion. Det är svårt att säga vilken faktor som var primär, trycksår eller lång 

vårdtid i varje patientsituation. Utvecklade patienterna trycksår på grund av sjukdom, 

försämrad cirkulation eller hudförändringar i livets slutskede eller trycksår relaterades till 

förlängd vårdtid och lidande? Denna fråga måste besvaras för varje patientfall för att öka 

vårdens kvalitet. 

 

Slutsatser 
Resultatet visade att trycksår förekommer hos var tredje patient på den aktuella palliativa 

vårdavdelningen. Specialistsjuksköterskor kan ansvara för bedömning av symtomskattning 

och trycksårförebyggande åtgärder. Det fanns ett svagt samband mellan trycksårförekomst 

och smärta, spridning av dessa kunskaper kan stödja åtgärder för att öka livskvalitet hos svårt 

sjuka patienter. Diskussion i vårdteamet om smärtskattning av varje patient med hänsyn till 

lidande av trycksårförekomst kan skapa förståelse av patientens "total pain" och förbättra 

smärtlindring.  Genom information om trycksår och symtomförekomst kan 

specialistsjuksköterskor öka vårdpersonalens kompetens om att kunna bemöta lidande hos 

svårt sjuka patienter. Ökad information om trycksår och symtomförekomst hos patienter i 

palliativt skede kan leda till utveckling av strategier för att lindra lidande hos patienterna.  
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Nya skattningsinstrumenten kommer att implementeras under år 2017.  Förhoppningsvis kan 

detta möjliggöra ny forskning om sambandet mellan trycksår och symtomförekomst. 

Forskning om personalens attityder om patientens symtom, eventuella skillnaden i 

sjuksköterskors uppfattning av patientsymtom när patient inte kan uppskatta sina symtom och 

hur detta kan påverka symtomlindring behövs utvecklas vidare. 
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Bilaga 1. Dödsfallsenkät från Svenska Palliativregistret 

Dödsfallsenkät fr o m 2012 04 01 

Fylls i av ansvarig läkare eller sjuksköterska – gärna efter samråd i arbetslaget. Förtydligande 
till frågorna hittar du genom att klicka på - symbolen i den digitala dödsfallsenkäten efter 
inloggning. 

1. Enhetskod ______________________ (fylls i automatiskt i den digitala enkäten)  

2. Personnummer på den avlidne personen (12 siffror) ________________________  

3. För- och efternamn på den avlidne personen ________________________  

4. Dödsdatum (åååå-mm-dd) _______________  

5. Datum (åååå-mm-dd) då personen skrevs in på den enhet där dödsfallet inträffade (för 
hemsjukvård, ange datumet då den aktiva hemsjukvården inleddes) __________  

6. Dödsplatsen beskrivs bäst som: 

 □ särskilt boende / vård- och omsorgsboende   □ korttidsplats  

□ sjukhusavdelning (ej hospice / palliativ slutenvård)   □ hospice / palliativ slutenvård 

 □ eget hem, med stöd av avancerad hemsjukvård  □ eget hem, med stöd av övrig 
hemsjukvård       

□ annan, nämligen ______________________________  

7. Grundtillstånd som ledde till döden (fler än ett svarsalternativ är möjligt): 

 □ cancersjukdom  

□ hjärt- / kärlsjukdom       □ lungsjukdom    □ demens    □ stroke 

 □ annan neurologisk sjukdom    □ diabetes    □ tillstånd efter fraktur  

□ multisjuklighet   □ övrigt, nämligen _________________________________________  

8. Kommer den avlidne personen att genomgå obduktion? 

 □ ja, rättsmedicinsk     □ ja, vanlig klinisk       □ nej  

Om svaret är JA, rättsmedicinsk - besvara endast fråga 28 – 30.  

Om svaret är NEJ eller JA, vanlig klinisk - fortsätt till fråga 9. 

 9. Var dödsfallet väntat utifrån sjukdomshistorien?  

                  □ ja        □ nej     □ vet ej  

Om svaret är JA eller VET EJ, besvara samtliga följande frågor. Om svaret är NEJ, besvara 
endast fråga 14, 16, 18, 28 – 30. 
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10. Hur lång tid innan dödsfallet förlorade personen förmågan att uttrycka sin vilja och delta i 
beslut om den medicinska vårdens innehåll? 

 □ bibehållen förmåga till livets slut    □ timme/timmar                    □ dag/dagar  

□ vecka/veckor                                     □ månad eller mer                □ vet ej  

11 A. Finns det i den medicinska journalen ett av ansvarig läkare dokumenterat beslut om att 
behandlingen/vården övergår till palliativ vård i livets slutskede? 

 □ ja i fri text       □ ja som klassifikationskod    □ nej     □ vet ej  

11 B. 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?  

                  □ ja        □ nej     □ vet ej  

12. Överensstämde dödsplatsen med personens senast uttalade önskemål?  

                  □ ja        □ nej     □ vet ej  

13 a. Hade personen trycksår vid ankomsten till er enhet (ange högsta förekommande grad)? 
□ ja, grad 1    □ ja, grad 2   □ ja, grad 3   □ ja, grad 4   □ nej   □ vet ej  

Om svaret är JA (grad 1–4), besvara fråga 13 b. Om svaret är NEJ eller VET EJ, fortsätt till 
fråga 14 a.  

13 b. Dokumenterades trycksåret? 

                  □ ja        □ nej     □ vet ej  

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

□□ ja, grad 1    □ ja, grad 2   □ ja, grad 3   □ ja, grad 4   □ nej   □ vet ej  

 Om svaret är JA (grad 1–4), besvara fråga 14 b. Om svaret är NEJ eller VET EJ, fortsätt till 
fråga 15 a.  

14 b. Dokumenterades trycksåret?  

                  □ ja        □ nej     □ vet ej  

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

                  □ ja        □ nej     □ vet ej  

Om svaret är JA, besvara fråga 15 b. Om svaret är NEJ eller VET EJ, fortsätt till fråga 16. 

15 b. Noterades någon avvikelse vid bedömningen? 

                  □ ja        □ nej     □ vet ej  

Om svaret är JA eller NEJ, besvara fråga 15 c. Om svaret är VET EJ, fortsätt till fråga 16.  
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15 c. Dokumenterades bedömningen av munhälsan? 

                   □ ja        □ nej     □ vet ej  

16. Var någon närvarande i dödsögonblicket?  

□ ja, närstående    □ ja, närstående och personal   □ ja, personal   □ nej   □ vet ej  

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?  

                  □ ja        □ nej     □ vet ej  □ hade inga närstående 

 Om svaret är JA, NEJ eller VET EJ, fortsätt till fråga 18. Om svaret är HADE INGA 
NÄRSTÅENDE, fortsätt till fråga 19.  

18. Erbjöds personens närstående ett efterlevandesamtal 1 – 2 månader efter dödsfallet?  

                  □ ja        □ nej     □ vet ej  

19. Hade personen dropp/sondtillförsel av vätska eller näring under det sista dygnet i livet?  

                  □ ja        □ nej     □ vet ej  

20. Förekom något av följande symtom (20 a – f) vid något tillfälle hos personen under den 
sista veckan i livet?  

20 a. Smärta                                       □ ja        □ nej     □ vet ej  

Om svaret är JA, besvara följdfrågan. Om svaret är NEJ eller VET EJ, fortsätt med fråga  

20 b. smärtan lindrades:            □ helt           □ delvis          □ inte alls  

20 b. Rosslighet                                 □ ja        □ nej     □ vet ej  

Om svaret är JA, besvara följdfrågan. Om svaret är NEJ eller VET EJ, fortsätt med fråga  

20 c. rossligheten lindrades:            □ helt           □ delvis          □ inte alls  

20 c. Illamående                                 □ ja        □ nej     □ vet ej  

Om svaret är JA, besvara följdfrågan. Om svaret är NEJ eller VET EJ, fortsätt med fråga  

20 d. illamåendet lindrades:        :            □ helt           □ delvis          □ inte alls  

20 d. Ångest                                      □ ja        □ nej     □ vet ej  

Om svaret är JA, besvara följdfrågan. Om svaret är NEJ eller VET EJ, fortsätt med fråga  

20 e. ångesten lindrades:            □ helt           □ delvis          □ inte alls  

 20 e. Andnöd                                   □ ja        □ nej     □ vet ej  

 Om svaret är JA, besvara följdfrågan. Om svaret är NEJ eller VET EJ, fortsätt med fråga  

20 f. andnöden lindrades:            □ helt           □ delvis          □ inte alls  
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20 f. Förvirring                                 □ ja        □ nej     □ vet ej  

Om svaret är JA, besvara följdfrågan. Om svaret är NEJ eller VET EJ, fortsätt med fråga  

20 f. förvirringen lindrades:            □ helt           □ delvis          □ inte alls  

21. Skattades personens smärta vid något dokumenterat tillfälle under den sista veckan i livet 
med VAS, NRS eller något annat validerat smärtskattningsinstrument?  

                  □ ja        □ nej     □ vet ej  
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)?  

                  □ ja        □ nej     □ vet ej  
23. Skattades personens övriga symtom vid något tillfälle under den sista veckan i livet med 
VAS, NRS eller något annat validerat symtomskattningsinstrument?  

                  □ ja        □ nej     □ vet ej  
24. Fanns det en individuell ordination av läkemedel i injektionsform vid behov på 
läkemedelslistan innan dödsfallet?  

opioid mot smärta                              □ ja        □ nej     □ vet ej  
läkemedel mot rosslighet                   □ ja        □ nej     □ vet ej  
läkemedel mot illamående                 □ ja        □ nej     □ vet ej  
läkemedel mot ångest                        □ ja        □ nej     □ vet ej  
25. Hur lång tid innan dödsfallet undersöktes personen av en läkare senast?  

□ dag/dagar    □ vecka/veckor    □ månad eller mer      □ vet ej  

26. Konsulterades kompetens utanför teamet/avdelningen för personens symtomlindring 
under den sista veckan i livet? (fler än ett svarsalternativ är möjligt)  

□ ja, smärtenhet    □ ja, palliativt team    □ ja, annan sjukhusenhet    □ ja, paramedicinare  

□ ja, andlig företrädare    □ nej    □ vet ej  

27. Hur nöjda är ni i arbetslaget med den vård ni gav personen under den sista veckan i livet? 
□ 1 = inte alls   □ 2    □ 3    □ 4    □ 5 = helt och hållet   

28. Datum (åååå-mm-dd) för besvarandet av frågorna _________________  

29. Enkäten är besvarad av: □ enskild medarbetare □ fler i arbetsgruppen gemensamt  

30. Ansvarig uppgiftslämnare (namn) _________________________________________  

□ läkare □ sjuksköterska □ annan personalgrupp e-postadress_______________________  

  

Svenska Palliativregistret, www.palliativ.se, info@palliativ.se, 0480-41 80 40 Södra 
Långgatan 2, 392 32 Kalmar   
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Bilaga 2. Information om Svenska palliativregistret i rumspärm på avdelning 

 
Nationellt kvalitetsregistret 

Palliativ vård och ASIH registrerar i det nationella kvalitetsregistret Svenska Palliativregistret. 

Du har möjlighet att säga nej till detta. Uppgifterna är anonyma och är inte kopplade till dig 

som person. Syftet är att kunna utvärdera och förbättra vården i livets slutskede för alla 

patienter oberoende av diagnos och vem som utför vården samt att forskning bedrivs utifrån 

resultaten. Eftersom uppgifter från hela Sverige i registret kallas det för Nationellt 

kvalitetsregister. 
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Bilaga 3. Edmont Symptom Assessment Scale(ESAS) 

 

 

ESAS (Edmonton Symptom Assessment Scale) 
 
Namn: __________________________________________________ 
 
Datum: _____________________   Klockan: ___________________ 
 
 
Markera din skattning av symptomet med ett kryss på linjen. 
 
  
Ingen smärta   _________________________________________   Värsta tänkbara  
                                                                                              smärta 

 
Ej orkeslös   _________________________________________    Värsta tänkbara  
      orkeslöshet 

 
Inget  _________________________________________  Värsta tänkbara  
illamående      illamående 

 
Ingen  _________________________________________  Värsta tänkbara  
nedstämdhet      nedstämdhet 

 
Ingen  _________________________________________  Värsta tänkbara 
oro/ångest      oro/ångest 
 
Ingen sömnighet/ _________________________________________  Värsta tänkbara 
dåsighet      sömnighet/dåsighet 
 
Bästa möjliga  _________________________________________  Ingen aptit 
aptit 
 
Bästa möjliga  _________________________________________  Sämsta tänkbara 
välbefinnande      välbefinnande 
 
Ingen andfåddhet _________________________________________  Värsta tänkbara 
      andfåddhet 
 
Bästa möjliga  _________________________________________  Sämsta tänkbara 
livskvalitet      livskvalitet 
 
                                ……………………………………………………………….. 
 
 
Skattat av:  Patient           Med hjälp av personal     yrkeskat.: …………….  

   Med hjälp av anhöriga   

                                                 

                             Personal        yrkeskat.: …………….. 


