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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Palliativ vård syftar bland annat till att lindra lidande och symtom som smärta och ångest. 

För att kunna bedöma, utvärdera samt lindra symtomen behövs smärtskattningsinstument användas. 

Att lindra dessa symtom främjar livskvaliteten hos patienter i en palliativ fas. Genom det Svenska 

palliativregistret finns möjlighet att sammanställa och utvärdera information som kan främja forskning 

och därmed bidra till ett minskat lidande.  

Syfte: Syftet är att undersöka förekomst av smärta och smärtlindring i livets slutskede samt se i vilken 

utsträckning validerade instrument används. Syftet är också att undersöka om det finns någon skillnad 

mellan smärta och olika bakgrundsvariabler. 

Metod: Denna studie är en deskriptiv studie av kvantitativ design och är utformad med hjälp av 

retrospektiv registerdata. Datan insamlades genom det Svenska palliativregistrets dödsfallsenkät. 1435 

patienter inkluderades som hade vårdats på olika palliativa vårdformer inom Uppsala och Enköping.   

Resultat: Resultatet visar att smärtskattningsinstrument används i en bristande utsträckning inom den 

palliativa vården, då endast 56 % utav de som hade smärta också smärtskattades. När det gäller 

smärtlindring så blev 69 % utav patienterna helt och 30 % delvis smärtlindrade. Vid analysen utav 

samband mellan smärtlindring och vissa dödsplatser så visade resultatet att det fanns en signifikant 

skillnad. Samma resultat framkom även gällande analysen utav samband mellan vissa grundsjukdomar 

och upplevelsen utav smärta. Upplevelsen utav smärta samtidigt som upplevd ångest visade sig ha ett 

samband.  

Slutsats: Detta område är relativt outforskat, vilket gör att mer forskning behövs. Resultatet från denna 

studie kan användas som ett underlag för framtida forskning.  

 

Nyckelord: Smärta, palliativ vård, smärtskattningsinstrument, ångest, smärtbehandling, Svenska 

palliativregistret 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 
Background: Palliative care is intended to alleviate suffering such as pain and anxiety. By using pain 

measurements instruments these symptoms can be assessed, evaluated and alleviated. The patients life 

quality is promoted by alleviating these symptoms. Through the Swedish Register of palliative care 

there is a possibility to compile and evaluate information that can promote research and thereby 

contribute to a reduced suffering.  

Aim: The aim is to investigate the presence of pain and pain treatment in end of life care and also to 

learn in which extent validated pain measurements instruments are used. The aim is also to investigate 

whether there is a difference between pain and different background variables.  

Method: This is a descriptive study of a quantitative design and is shaped with retrospective registry 

data. The data was collected through the Swedish register of palliative cares’ death questionnaire. 1435 

patients were included who had been cared in different forms of palliative care in Uppsala and 

Enköping.  

Result: The result shows that pain measurement instruments are used in a lacking extent in palliative 

care, where 56 % of those who experienced pain were pain estimated. When it comes to pain 

estimation this study shows that 69 % of the patients were completely relieved of their pain and 30 % 

were partly relieved. The analysis of the connection between pain treatment and some death places 

showed that there is a significant difference. The same result also appeared in the analyze of the 

connection between some background diseases and the experience of pain. The experience of pain was 

shown to have a connection with the experience of anxiety.  

Conclusion: This area is relatively unexplored, which means more research is required. The results of 

this study could be used as a basis for future research.  

 

Keywords: Pain, palliative care, pain measurement instruments, anxiety, pain treatment, the Swedish 

register of palliative care 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Innehållsförteckning 

Bakgrund........................................................................................................1-9	
Smärta och andra symtom i livets slutskede………………………………………………1-3 
Smärtbehandling…………………………………………………………………………..3-4 
Smärtskattning………………………………………………………………………….....4-5 
Dödsplatser och dess betydelse…………………………………………………………...5-6 
Svenska palliativregistret……………………………………………………………….....6 
Lidande i livets slutskede………………………………………………………………….7 
Teoretisk referensram……………………………………………………………………..7-8 
Problemformulering…………………………………………………………………….....8 
Syfte……………………………………………………………………………………….8 
Frågeställningar………………………………………………………………………….9 
Metod………………………………………………………………………………….....9-11 
Design……………………………………………………………………………………..9 
Urval……………………………………………………………………………………….9 
Datainsamlingsmetod……………………………………………………………………...9-10 
Tillvägagångssätt………………………………………………………………………….10 
Forskningsetiska överväganden …………………………………………………………..10 
Dataanalys………………………………………………………………………………....10-11 
Resultat………………………………………………………………………………….11-14 
Smärtskattningsinstrument………………………………………………………………...12 
Smärta och smärtlindring………………………………………………………………….12 
Samband mellan smärtlindring och dödsplats…………………………………………….13 
Samband mellan grundsjukdom och upplevelse av smärta……………………………….13 
Smärta och ångest i livets slutskede………………………………………………………14 
Diskussion…………………………………………………………………………....…14-19 
Resultatdiskussion…………………………………………………………………….....14-18 
Smärtskattning………………………………………………………………………….....14-15 
Smärtlindring……………………………………………………………………………...15 
Smärtlindring och dödsplats……………………………………………………………....16-17 
Grundsjukdom och smärta………………………………………………………………...17 
Smärta och ångest………………………………………………………………………....17-18 
Metoddiskussion………………………………………………………………………....18-19 
Framtida studier…………………………………………………………………………...19 
Slutsats…………………………………………………………………………………....19 
Referenser…………………………………………………………………………...….20-23 
Bilagor…………………………………………………………………………………….24-32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 
 

BAKGRUND  

 

Den palliativa vården är den vårdform som ges till patienter där botbar behandling inte längre är 

möjlig. Den syftar till att lindra symtomen, såsom smärta och ångest, så bra som möjligt. Dess uppgift 

är alltså att se till så att den sista tiden utav livet blir så värdig och värdefull som möjligt för patienten 

och dennes anhöriga (Bengtsson & Lundström, 2015). Palliativ vård har enligt Socialstyrelsens 

riktlinjer som mål att få upp en god standard som skall gälla för alla patienter som befinner sig i livets 

slutskede. Syftet med dessa riktlinjer är att hjälpa vårdgivarna att förbättra den palliativa vården 

(Socialstyrelsen, 2013). 

 

Smärta och ångest i livets slutskede 

 

Smärta är en känsla som innefattar både emotionella och psykologiska reaktioner. Dessa reaktioner 

kan ej mätas objektivt och är av olika karaktärer beroende på individen. Smärta är en stor del av den 

palliativa vården och likaså ångest. Ångest kan visa sig i form av sömnbrist, rastlöshet och/eller 

koncentrationssvårigheter (Dehlin & Rundgren, 2007). 

 

Den psykiska smärtan kan uppstå genom ångest som enligt DSM-IV definieras som okontrollerbar oro 

och ängslan. Ångesten inkluderar minst tre av följande symtom: rastlös, lätt uttröttad, 

koncentrationssvårigheter, irritabel, spända muskler eller sömnsvårigheter (Dehlin & Rundgren, 2007).  

 

En persons totala smärta består utav flera komponenter, dessa är: fysisk, psykisk, existentiell/andling 

samt social smärta. Den fysiska smärtan innebär inte endast fysiska symtom utan innefattar även 

exempelvis fysiska funktionsnedsättningar som tillkommit. Den psykiska smärtan är den emotionella 

upplevelsen utav att exempelvis få besked om sjukdom eller få besked om förluster. Existentiell/andlig 

smärta uppkommer när livet i sig inte är garanterat, alltså hotat. Den sociala smärtan kan uppstå 

exempelvis vid förlust av en nära anhörig vilket i sin tur kan innebära förlust av en egen roll och 

framtidsplaner (Henoch, 2013).  

 

I studien gjord av Perry et al., (2013) undersökte forskarna huruvida HIV patienter i ett palliativt skede 

upplevde symtom såsom smärta, depression och ångest. Studien utfördes mellan april 2008 och juni 

2011 i England. 124 patienter inkluderades och alla dessa var inskrivna i en palliativ HIV klinik. 32 % 

av dessa upplevde ångest, 35 % depression och hela 96 % upplevde smärta.  
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En litteraturstudie (Wilkie & Ezenwa, 2012) visade att det forskas för lite om smärta, trots hög 

smärtförekomst och otillräcklig smärtbehandling i livets slutskede. Resultatet visade också att smärta 

och symtom på smärta utvärderas och hanteras otillräckligt i livets slutskede. Det fanns också 

okunskap gällande hur en smärtanamnes utförs. Annan forskning gjord utav O’Brien och Kane (2014) 

undersökte sambandet mellan palliativ medicin, smärta och specialistsmärttjänster. Författarna 

beskriver vilka olika sätt smärta hanteras på i nuläget samt vilka olika sätt smärta kanske istället borde 

hanteras på. Artikeln fokuserar på patienter med avancerad cancer, bland dessa så upplever 80 - 90% 

smärta. Smärtan uttrycker sig hos patienterna genom emotionella uttryck som ångest och lidande. 

Resultatet visade att flera faktorer behövdes kopplas in för att en optimal smärtlindring skulle uppnås. 

En viktig faktor är bemötandet som sjukvårdspersonalen har gentemot patienten. Här 

uppmärksammades vikten av att se patienten i sig och inte sjukdomen och därmed behandla patientens 

upplevelse av smärtan. 

 

I studien gjord utav Delgado-Guay, Parsons, Li, Palmer och Bruera (2009) undersöktes samband 

mellan ångest och/eller depression och fysiska symtom bland patienter i en palliativ fas av sin 

cancersjukdom. I studien fick patienterna skatta sina egna symtom med hjälp utav olika skalor. 

Resultatet visade att patienter med antingen ångest, depression eller både och upplevde en högre 

frekvens och intensitet i andra fysiska symtom. De symtom som patienterna upplevde som mer 

frekventa och intensiva var bland andra: illamående, aptitlöshet, sämre välbefinnande, dåsighet, smärta 

och trötthet. I annan forskning undersöktes sambandet mellan trötthet, smärta och livskvalité hos 

patienter som var drabbade av cancer. De 185 patienter som inkluderades i studien var mellan 20-80 år 

och hade en cancersjukdom som gått in i ett palliativt skede. Deltagarna fick svara på självskattande 

enkäter. Resultatet visade att 51 % patienterna uppgav sig ha smärta. Av dessa 51 % som hade smärta 

uppgav 40 % att de fick en dålig smärtbehandling. 60 % av patienterna som uppgav sig få en adekvat 

smärtbehandling administrerades starka opioider. Resultatet visade även att smärta och trötthet hade ett 

samband hos dessa patienter. De som hade en måttlig till svår smärta, hade även samtidigt en måttlig 

till en svår trötthet (Iwase et al., 2015).  

 

I USA utfördes en studie av Kolva, Rosenfeld, Pessin, Breitbart & Brescia (2011) där forskarna 

undersökte förekomst av ångest hos patienter som drabbats av cancer och som vårdats i en palliativ 

fas. De undersökte även skillnaden mellan upplevelsen av ångest mellan olika vårdenheter och 

relationen mellan ångest och depression. Hälften av deltagarna hade en obotlig cancer där livslängden 

var uppskattad till mindre än sex veckor och där ingen livsförlängande behandling gavs. Dessa var 
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inskrivna i den slutna vården. Den andra hälften var inskrivna i den öppna vården på en cancerklinik 

med en likaså avancerad cancersjukdom, dessa patienter fick livsförlängande behandling. För att få 

fram ett resultat använde sig forskarna av olika mätinstrument, ett exempel är då de mätte ångest och 

där forskarna använde sig av ångestskalan HADS. Resultatet visade på att nästan 70 % av patienterna 

som deltog upplevde ångest. 12,4 % av deltagarna upplevde hög ångest utifrån HADS mätinstrument. 

När vårdenheterna jämfördes så var patienterna som vårdades i öppenvården mer oroliga medan de 

som vårdades i den slutna vården hade mer symtom på en blandad ångest och även på depression.  

 

I forskning som gjorts av Rajmohan & Kumar (2013) undersöktes psykiatrisk sjuklighet och dess 

samband med smärta hos 100 patienter med kronisk smärta där grundsjukdomen varierade. Patienterna 

som deltog var inskrivna i öppenvården på en palliativ klinik i Indien. 66% av patienterna hade en 

smärta där grundsjukdomen var cancer och 34 % hade smärta där grundsjukdomen var någon annan än 

cancer. Studiens resultat visade på att det fanns ett samband mellan smärta som uppfattades som stark 

och psykiatrisk sjuklighet. De patienter som led av en psykiatrisk sjuklighet upplevde även en högre 

smärtintensitet. De patienter som inte hade cancer som grundsjukdom visade sig ha smärta under 

längre tid i jämförelse med de som hade cancer. De patienter som hade cancer som grundsjukdom samt 

även upplevde smärta visade sig vara mer oroliga.  

 

Andra studier som gjorts av Pidgeon et al. (2015) undersökte 1800 patienter som vårdades inom 

palliativ vård i Australien. Av dessa rapporterade 83 % att de hade smärta varav 25 % hade svår 

smärta. Dessutom rapporterade 78 % att de hade ångest varav 22 % hade en allvarlig grad av ångest. 

Resultatet visade att personer som får någon form av specialiserad palliativ vård ofta  upplevde höga 

nivåer av smärta och andra symtom såsom ångest i livets slutskede. Forskarna menar att betydelsen av 

rutiner, regelbundna bedömningar av patienter samt insättning av åtgärder är av stor vikt i den 

palliativa vården för att detta problem skall lösas.  

 

Smärtbehandling 

 

Det finns flera anledningar till varför smärta ska behandlas men framförallt beror det på etiska skäl 

eftersom att ingen människa ska behöva lida och ha ont i onödan. En annan anledning till att behandla 

smärta är för att främja livskvaliteten. Vid behandling av smärta så lindras även andra symtom såsom 

exempelvis oro och stress. Analgetika är läkemedel som ges mot smärta och vad som ges beror på flera 

faktorer exempelvis individens behov samt smärtans karaktär (Bengtsson & Lundström, 2015). 
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Syftet med en studie (Hanlon, Perera, Sevick, Rodriguez & Jaffe, 2009)  som utfördes i USA var att se 

om patienter i en palliativ fas som vårdades inom specialiserad palliativ slutenvård upplevde smärta 

samt se om det fanns andra symtom som kunde vara relaterade till smärtan. De ville även undersöka 

vilken smärtlindrande läkemedelsbehandling som användes och även om icke-farmakologisk 

smärtbehandling användes och i så fall vilken. Data samlades ifrån 1500 Hospice i USA där 13507 

patienter deltog. Resultatet visade på att 36,6 % av deltagarna hade haft smärta under veckan innan 

dess att intervjuerna utfördes. Resultatet visade även att 15 % av deltagarna inte fått någon 

smärtlindring under de senaste 24 timmarna. Två tredjedelar av patienterna som hade smärta hade 

administrerats någon slags opioid. Slutsatsen i studien var att smärta fanns hos lite mer än en tredjedel 

av deltagarna och av dessa så fick ca 66 % smärtlindring i form av någon slags opioid. 

 

Smärtskattning 

 

I en smärtanalys ingår det att bedöma smärtintensiteten som är av stor vikt för att få en bra 

smärtanamnes. Ibland kan det vara svårt att bedöma intensiteten om patienten exempelvis har nedsatt 

kognitiv förmåga. Då finns det andra mätmetoder att ta till, exempelvis genom att mäta blodtryck och 

puls. På Svenska palliativregistret (n.d.) finns exempel på ett smärtskattningsinstrument som kan 

användas i dessa tillfällen, den så kallade: “Abbey Pain Scale”. Detta instrument går ut på att 

patientens symtom skattas på en skala från noll till tre genom att observera olika symtom hos denne 

som exempelvis ändrat röstuttryck, förändrat kroppsspråk, förändrat beteende med mera. Utifrån den 

slutgiltiga siffran i denna skattning så bedöms smärtintensiteten. De smärtskattningsinstrument som 

används för att mäta smärtintensiteten är visuella analoga skalor, numeriska skalor eller verbala 

kategoriskalor. En vanligt förekommande visuell analog skala är VAS, där patienten blir tillfrågad att 

skatta sin smärtintensitet på en skala mellan 0-10. Där 0 är ingen smärta alls och 10 är värsta tänkbara 

smärta. VAS-skalan är ett enkelt mätinstrument som fungerar till att utvärdera både farmakologisk och 

icke-farmakologiska behandlingsmetoder och för att fånga upp smärta hos patienter (Werner & Strang, 

2005).  

 

Forskning visar på att olika smärtskattningsinstrument såsom exempelvis NRS-skalan används i olika 

utsträckning och med olika resultat. Genom att utbilda sjuksköterskor i att jobba med 

smärtskattningsinstrument kan användandet utav och kunskapen om dessa främjas och förbättras. Det 

finns även studier som visar att patienter som läggs in på hospice upplever en inadekvat behandling 

relaterat till deras smärta de första 48 timmarna efter inskrivning (Romem et al., 2015; Borglin & 

Bohman, 2015). Studier har visat att den grundsjukdom som patienten har påverkar graden av smärta. 
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Patienter som exempelvis har cancer smärtskattar sig oftare som måttlig till svår smärta till skillnad 

från patienter som har KOL eller demens (Romem et al., 2015).  

 

I Saudiarabien utfördes en studie av Al-Zahrani, Eldali & Zafir Al-Shahri (2014) som undersökte 124 

patienter som hade drabbats av cancer och som befann sig i en palliativ fas. Forskarna ville undersöka 

förekomst och svårighetsgrad av smärta och för att studera detta användes ett frågeformulär. För att få 

fram smärtintensiteten använde sig forskarna av VAS-skalan. 106 av 124 patienter uppgav sig ha 

smärta och dessa patienter skattade sig till fyra eller högre på skalan. Endast 18 patienter uppgav sig ha 

noll på skalan. Annan forskning (Gomondi et al., 2013) undersökte huruvida patienter med obotlig 

njursvikt upplevde smärta och i vilken svårighetsgrad. De undersökte även om andra symtom kunde 

vara korrelerade med smärta, som exempelvis ångest. 123 patienter inkluderades och fick fylla i en 

enkät samt blev även intervjuade. Intervjuarna använde sig av VAS-skalan när de skulle ta reda på 

utsträckningen av smärtans grad under de senaste fyra veckorna. Smärta och trötthet var de symtom 

som var mest uttalade hos patienterna. 81 av patienterna som uppgav sig ha smärta under de senaste 

fyra veckorna, hade en smärtgrad på över fem utifrån VAS skalan. 49 patienter hade haft en stark 

smärta där VAS värdet var åtta till tio. Forskarna såg ett samband mellan smärta och ångest utifrån 

intervjuerna.  

 

Dödsplats och dess betydelse 

 

Mistry, Bainbridge, Bryant, Toyofuku och Seow (2015) undersöker i sin studie vårdgivares upplevelse 

av vad som är mest betydelsefullt när det gäller vård i livets slutskede. Vårdgivarna arbetade inom 

palliativ hemsjukvård. Författarna intervjuade de 107 deltagarna och alla blev ställda samma fråga som 

handlade om vad de upplevde var viktigast när det gäller vård i livets slutskede. Resultatet av denna 

studie visade på flera olika faktorer som vårdgivarna uppgav som viktiga. En av dessa som var 

dominerande i svaren var att patienternas egna önskemål skulle mötas och respekteras. Inom flera 

faktorer ingick även en god vårdkvalitet som inte endast syftade till lindring av de fysiska symtomen 

utan även till att kommunicera öppet med patienten och ta reda på vad den individen hade för 

önskemål kring sin död. De intervjuade menade att mycket fokus ligger på den fysiska smärtan, vilket 

självklart är bra men att större fokus även borde ligga på den psykiska smärtan och ohälsan.    

 

I London gjordes en studie där författarna syftade till att fastställa sambandet mellan platsen 

patienterna avled på, vilka hälso- och sjukvårdstjänster som använts, upplevelsen av ro samt sorgens 

intensitet. I studien inkluderades över 350 patienter som dog i cancer samt deras närstående. Resultatet 
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av studien visade bland annat på att upplevelsen av smärta var densamma oavsett om patienten 

vårdades i hemmet eller på sjukhus. Patienterna som vårdades hemma visade sig känna sig mer 

tillfreds sista veckan i livet än de på sjukhus. Sorgen visade sig vara mindre intensiv hos de närstående 

om patienten vårdades i hemmet i jämförelse med på sjukhus. Slutsatsen i studien visade på att när det 

kommer till känslan av att få känna sig tillfreds samt för sorgeprocessen så är det bättre för patienten 

och de närstående om patienten vårdas i hemmet den sista tiden i livet (Gomes, Calanzani, Koffman & 

Higginson, 2015).    

 

Svenska palliativregistret 

 

Det svenska palliativregistret är ett nationellt register som grundades år 2005 på uppdrag av Svensk 

förening för palliativ medicin (SFPM).  I Sverige är alla kommuner och landsting registrerade 

(Nationella Kvalitetsregistret, 2014). Registerhållare är Greger Fransson och för att kunna ta del utav 

information samt registrera data i registret så krävs det att enheten är registrerad. Statistik och 

information som registret sammanställer och får in är till viss del öppen för allmänheten, dessutom är 

statistiken för den enskilda enheten tillgänglig genom individuell inloggning i registret (Svenska 

Palliativregistret, n.d.). Registrets grunduppgift går ut på att förbättra vården i livets slut, oavsett 

diagnos eller vem som vårdar patienten. Det svenska palliativregistrets roll är att ligga som underlag 

till olika vårdenheter att kunna förbättra sin palliativa vård och för att kunna jämföra sig med andra 

vårdenheter runt om i Sverige (Nationella Rådet För Palliativ Vård, 2014).  

 

Målen som skall uppfyllas är bland annat att patienten skall ha en god symtomlindring, inte behöva 

avliva ensam, ha ordinerade vid behovsläkemedel, att närstående är tillräckligt införstådda i patientens 

situation och även får det stöd de behöver och att patienten får bästa möjliga vård sista tiden i livet. 

Den som vårdat patienten fyller i en validerad enkät som är uppbyggd av ca 30 frågor. Frågorna gäller 

hur vården har varit under patientens sista vecka i livet. Under år 2014 var det 68 % av de patienter 

som av sjukvården förväntades avlida som registrerades i det svenska palliativregistret (Nationella 

Rådet För Palliativ Vård, 2014). Informationen som sammanställs i registret kan även användas som 

forskningsunderlag (Bengtsson & Lundström, 2015). 
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Lidande i livets slutskede  

 

Grunden till ett lidande kan uppstå på ett psykiskt, fysiskt, socialt eller ett existentiellt plan. Den 

fysiska delen av lidandet uppstår oftast genom smärta, särskilt den sorts smärta som patienten själv inte 

kan kontrollera eller den smärta som är långdragen (Strang, 2012).  

 

Lidandet påverkar inte personen på endast ett plan utan har en påverkan på hela personen. Personens 

uppfattningar och tankar kring sin egna kropp förändras vid lidandet, det förändrar även bland annat 

personens sociala liv samt personens tidsperspektiv. Lidande i sig är en individuell upplevelse och 

måste därmed betraktas samt lindras utifrån individuella behov (Henoch, 2013).  

 

Lidande vid livets slut innebär för patienten en påfrestning som leder till ett försvagande. Därför är det 

av stor vikt att det finns riktlinjer som alla som ska bemöta detta kan gå efter. Målet är därmed att 

uppnå en likvärdig och kunskapsbaserad vård som ger god kvalitet på vården. Att bemöta lidande är en 

komplex situation som många uppfattar som svår att bemästra. Att riktlinjer finns är av stor vikt, dock 

är det viktigt att som vårdgivare reflektera självständigt över vad begreppet lidande skulle kunna 

innebära och vad som kan göras för att lindra lidande i vården. Kunskap om hur lidandet ska lindras är 

alltför bristande och därmed otillräcklig (Öhlén, 2013).  

 

Teoretisk referensram 

 

Lidande är något som är centralt i Katie Erikssons vårdvetenskapliga teori. Lidande är enligt Eriksson 

en naturlig del utav varje människas liv och ska inte ses som en sjukdom eller åkomma. Varje 

människa är dessutom en unik individ som måste ses i och till sin helhet. Genom att få känna både 

lidande och kärlek så menar Eriksson att en människa växer som en enskild individ och får sin egen 

personlighet. Detta är av yttersta vikt när det gäller flera olika aspekter men särskilt när det gäller att 

bemöta ett lidande. Det kan vara svårt att bemöta ett lidande då det kan uttrycka sig på många olika 

sätt, men det som är viktigast enligt Eriksson är att erkänna existensen utav lidandet i sig. Hon 

understryker även vikten av att medmänniskor runt personen som upplever lidande ska visa medkänsla 

samt ödmjukhet. Detta är alltså basen för ett gott bemötande när det gäller lidande.  

 

Lidande finns i flera olika former men det är det olidliga lidandet som kan lämna djupast spår hos en 

individ menar Eriksson. Detta lidande, som är olidligt, gör oss paralyserade och hindrar oss från att 

växa som människor. De individer som upplever denna typ utav lidande behöver vård som syftar till 
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att göra lidandet tolerabelt (Eriksson, 1997). Det är inte självklart att en människa har lidande innan 

denne söker sig till sjukvården. Därmed kan sjukvården alltså orsaka ett lidande genom flera olika 

faktorer. En av dessa faktorer skulle kunna vara om patienten i fråga får för dålig smärtlindring. En 

annan faktor kan vara då vårdgivaren orsakar smärta och därmed ett lidande som inte fanns då 

patienten sökte vård. Detta kan ske genom att vårdgivaren exempelvis har ett dåligt bemötande 

och/eller bristande kommunikation. Denna faktor är särskilt viktig inom den palliativa vården då 

patienten är extra skör och även beroende av vårdgivaren på ett väldigt utsatt sätt. Patienten är då i 

behov av en väldigt tydlig kommunikation. Eriksson menar också att vi måste acceptera och visa att 

det är okej att människor upplever lidande. Att uppleva lidande är i sig inte meningsfullt, däremot kan 

känslan av att ha tagit sig igenom ett lidande ha ett syfte för individen. Syftet med att kunna bemöta 

och förstå lidande är att kunna hjälpa den personen att leva ett värdigt liv (Eriksson, 1997; Hylen 

Ranhoff, 2010).  

 

Eriksson menar även att lidandet bryter ner en människas värdighet och att lidande exempelvis kan 

uppstå i samband med känslan av att vara fördömd, att lämnas ensam samt att inte bli tagen på allvar. 

Vården behöver enligt Eriksson förändras så att vårdgivarna ser till den lidande patienten som en 

individ istället för att endast se och bekräfta sjukdomen i sig. Genom att vårdgivarna visar sitt 

medlidande kan patientens eget lidande lindras (Öhlén, 2001).  

 

Problemformulering:  

 

Smärta hos patienter i en palliativ fas är idag ett ännu relativt outforskat område. Minst hälften av alla 

patienter i palliativ vård upplever ångest. Därför är det intressant att undersöka vilka patienter som 

upplever smärta och/eller ångest i livets slutskede samt även om dödsplatsen där patienten avlidit har 

något samband med eventuell smärtlindring. Att använda den data som blivit inrapporterad till palliativ 

registret är viktigt för att kunna förbättra förutsättningar för en god palliativ vård med hög kvalitet 

(Dehlin & Rundgren, 2007).  

 

Syfte:  

 

Syftet med detta arbete är att undersöka förekomst av smärta och smärtlindring i livets slutskede samt 

se i vilken utsträckning validerade instrument används för att mäta smärta. Syftet är också att 

undersöka om det finns något samband mellan smärta och olika grundsjukdomar. Syftet är även att 
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undersöka samband mellan smärta och ångest samt undersöka samband mellan smärtlindring och olika 

dödsplatser. 

 

 

Frågeställningar: 

 

Hur stor andel av patienterna har fått sin smärta skattad utifrån ett validerat smärtskattningsinstrument?  

På hur stor andel av de som rapporterat smärta har smärtan lindrats?  

Finns det något samband mellan smärtlindring och dödsplats?  

Finns det ett samband mellan grundsjukdom och smärta?  

Finns det något samband mellan smärta och ångest i livets slutskede? 

METOD  

Design 

Denna studie är en deskriptiv studie av kvantitativ design och består av retrospektiv registerdata 

(Ejlertsson, 2012).  

Urval 

Studien grundar sig i en undersökning där de inkluderade patienterna alla blev registrerade i 

dödsfallsenkäten under år 2014 som vårdats på olika vårdinrättningar i Uppsala och Enköping. De som 

undersökts är 1463 avlidna patienter i åldrarna 15 - 104 år (medelålder: 79,64 år). Inklusionskriterierna 

för denna studie är att patienterna var inrapporterade till det palliativa registret. De som exkluderades 

från denna studie var 27 patienter som vårdades på Neonatalavdelningen i Uppsala samt en patient 

som var ett år och vårdades i hemmet med stöd av sjukvårdsteamet. Dessa valdes bort eftersom att de 

upplevdes som för speciella och därmed ej relevanta för de frågeställningar som undersöks. 

Datainsamlingsmetod 

Den data som används i denna studie är från den så kallade dödsfallsenkäten, se bilaga 1. Denna enkät 

består utav cirka trettio frågor och fylls i av den vårdpersonal som vårdat den avlidna patienten 

(Svenska palliativregistret, n.d.). Följande frågor inkluderades i denna studie: 

•   Vilken dödsplats avled patienten på?  

•  Vilka eller vilket grundtillstånd ledde till döden? 

•   Förekom smärta vid något tillfälle hos personen under den sista veckan i livet? 
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•   Om patienten upplevde smärta under sista veckan i livet, lindrades denna då? 

•   Förekom ångest vid något tillfälle hos personen under den sista veckan i livet? 

•    Skattades personens smärta vid något dokumenterat tillfälle under den sista veckan i livet 

med VAS, NRS eller något annat validerat smärtskattningsinstrument?  

Alla detaljer angående dödsfallsenkäten, se bilaga 1.  

Tillvägagångssätt 

Materialet från enkäten som används i denna studie har författarna fått tillgång till med hjälp utav 

Greger Fransson, registerhållare för Svenska palliativregistrets databas. Dessa 1463 enkäter har fyllts i 

av ansvarig vårdpersonal för den avlidna patienten på olika vårdenheter inom Uppsala och Enköping 

samt matas in i databasen via svenska palliativregistrets hemsidan. Den information som samlas i 

enkäterna samt frågorna som ställs i den beskriver vårdtagarens sista tid i livet samt registreras av den 

vårdenhet där patienten avled. Enkäterna registrerats efter ett antal dagar i det palliativa registret.  

Forskningsetiska överväganden 

Materialet som används i denna studie är anonymt, det vill säga att författarna inte fått tillgång till 

några personuppgifter. Data som används i detta arbete är godkänt för användning inom forskning utav 

den etiska kommittén vid medicinska fakulteten Uppsala universitet med diarienumret Dnr 

2014/357/1. Patienterna som registreras i det palliativa registret har godkänt att material från deras 

journal får registreras i kvalitetsregister (Etikprövningsnämnden, n.d.).  

Dataanalys 

I vissa utav frågorna som använts från dödsfallsenkäten fanns ett svarsalternativ som var: “Vet ej”. 

Dessa valdes att ses som bortfall eftersom att informationen inte kunde utvärderas i något resultat. På 

frågan om dödsplats finns ett svarsalternativ som i enkäten heter: “Annan, nämligen” som också valdes 

att ses som bortfall då detta är för ospecifikt för att kunna bygga ett resultat på. Svarsalternativet: “Inte 

alls” till frågan om smärtan hade lindrats valdes att slås ihop med svarsalternativet: “Delvis” då det 

endast var tre patienter som ingick i det förstnämnda svarsalternativet. I datan som samlades in 

angående grundsjukdom (se tabell 1) fanns ett alternativ som var “infektion”. Detta alternativ var ej 

ifyllt på någon utav patienterna och användes därmed ej i analyserna (Ejlertsson, 2012; Bjørndal & 

Hofoss, 1998).  

Frågeställningarna besvarades och analyseras genom statistikprogrammet Spss. För att få fram 

medelvärde samt spridningsmått av ålder på de patienter som inkluderades i studien är deskriptiv 



 11 
 

statistik använd. Den första frågeställningen är utformad enligt en nominalskala och den andra enligt 

en ordinalskala, dessa är besvarade genom deskriptiv statistik. De resterande tre frågeställningarna har 

samtliga besvarats och analyserats utifrån nominalskalor och därefter med en form utav Chitvåtest där 

en analys som kallas “crosstabs” använts (Ejlertsson, 2012). För att bedöma ifall resultatet är statistiskt 

signifikant så sattes P-värdet på 0,05 (Bring, Taube & Wikman, 2015).  

 

RESULTAT 

Tabell 1. Egenskaper hos patienterna som är rapporterade till Svenska palliativregistret. 

Kategori                                                                                  Antal         % 

 

Ålder  

   Medelvärde (vidd)                                                               79,64 (15-104) 

Kön 

   Man                                                                                      656           46 

   Kvinna                                                                                  779           54 

Dödsplats 

   Särskilt boende                                                                     364           25 

   Korttidsplats                                                                         37             3 

   Sjukhusavdelning                                                                 594           41 

   Sluten specialiserad palliativ vård                                        347           24 

   Eget hem med stöd av avancerad hemsjukvård                    54             4 

   Eget hem med stöd av övrig hemsjukvård                            22             2 

Grundsjukdom 

    Cancer                                                                                  596           41 

    Demens                                                                                213           15 

    Diabetes                                                                               61              4 

    Postfraktur                                                                           33              2 

    Hjärtsjukdom                                                                       425            29 

    Lungsjukdom                                                                       148            10 

    Multipelsjukdom                                                                  327            22 

    Stroke                                                                                   126             9 
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    Annan neurologisk sjukdom                                                54               4 

    Annan sjukdom                                                                    237            16 

 

                                                                                                                                             

 

Smärtskattningsinstrument 

Vid frågan angående användandet av ett validerat smärtskattningsinstrument så fanns det svar från 

1103 patienter. Det innebär ett bortfall på 332 patienter vilket berodde på att vårdpersonal inte fyllt i 

den frågan i dödsfallsenkäten alternativt fyllt i svarsalternativet: “Vet ej”. Av de 1103 patienterna så 

blev 478 patienter (43 %) tillfrågade att skatta sin smärta med ett validerat smärtskattningsinstrument.  

Den fråga som undersökte om patienten hade upplevt smärta under den sista tiden i livet så fanns 1143 

svar registrerade. Av dessa 1143 patienter dokumenterades det att 853 hade upplevt smärta under den 

sista veckan i livet. Detta resultat visar alltså att av de 853 patienter som personalen upplevde smärta 

så smärtskattades 478 patienter (56 %). 

 

 

Tabell 2. Smärtlindring.             

 

Smärta och smärtlindring 

Av 853 patienterna blev 69 % helt smärtlindrade enligt personalen. De 

som blev delvis smärtlindrade var därmed 30 %. Se resultaten 

redovisade i tabell 2. 

 

  

 

 

 

 Frekvens 

Delvis 258 

Helt 595 

Total 853 
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Samband mellan smärtlindring och dödsplats 

De som inkluderades i denna studie vårdades och avled inom olika vårdformer. Dessa var: särskilt 

boende, korttidsplats, sjukhusavdelning, sluten specialiserad palliativ vård, eget hem med stöd av 

avancerad hemsjukvård eller eget hem med stöd av övrig hemsjukvård.  

Resultatet visar att när det gäller särskilt boende och sjukhusavdelning så finns det en signifikant 

skillnad (p<0.0001) i fråga om smärtlindring. Av de som vårdades på särskilt boende blev 78 % helt 

smärtlindrade och av de som vårdades på sjukhusavdelning blev 56 % helt smärtlindrade.  

Vid jämförelse utav smärtlindringen när det gäller sjukhusavdelning och sluten specialiserad palliativ 

vård visar resultatet en signifikant skillnad (p<0.0001).  Resultatet visar att av de som vårdades på 

sluten specialiserad palliativ vård så blev 76 % helt smärtlindrade medan 56 % av de som vårdades på 

en sjukhusavdelning blev helt smärtlindrade. 

Sjukhusavdelning och eget hem med stöd av avancerad hemsjukvård jämfördes och visade en 

signifikant skillnad (p<0.01). Av de som vårdades på sjukhusavdelning så blev 56 % helt 

smärtlindrade. Av de som vårdades i eget hem så blev 78 % helt smärtlindrade.  

Resultatet i jämförandet utav övriga dödsplatser visade ingen signifikant skillnad. 

Samband mellan grundsjukdom och upplevelse av smärta 

Av de som upplevde smärta visade resultatet en signifikant skillnad (p<0.0001) mellan de patienter 

som hade och de som inte hade cancer som grundsjukdom. 53 % av de som hade cancer upplevde 

smärta i jämförelse med de patienter med en annan grundsjukdom (47 %).  

I jämförelse av smärtupplevelse mellan de patienter som hade demens som grundsjukdom och de som 

hade en annan grundsjukdom (se tabell 1) visade resultatet på en signifikant skillnad (p<0.0001). Av 

de som hade demens som grundsjukdom rapporterades endast 13 % ha smärta i jämförelse med de som 

upplevdes ha smärta och som hade någon utav de andra grundsjukdomarna (86 %). 
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Av de som upplevde smärta och hade stroke som grundsjukdom visade resultatet på en signifikant 

samband (p<0.0001). 6 % av de som upplevde smärta, hade stroke som grundsjukdom i jämförelse 

med de som inte hade stroke som grundsjukdom, där 93 % upplevdes ha smärta.  

Övriga grundsjukdomar visade inte på någon signifikant skillnad 

Smärta och ångest i livets slutskede 

Vid jämförandet angående upplevd smärta samt ångest vid livets slutskede visade resultatet på en 

signifikant skillnad (p<0.0001), se tabell 3. De patienter som upplevde både smärta och ångest var 46 

%. 27 % upplevde smärta men hade inte ångest. De patienter som endast upplevde ångest men ingen 

smärta var 7 % av patienterna. Endast 19 % av patienterna upplevde varken smärta eller ångest i livets 

sista vecka.  

Tabell 3. Samband mellan smärta och ångest.  

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

Föreliggande studies resultat visar på att smärtskattningsinstrument används i en otillräcklig 

utsträckning. Den visar även att patienter som vårdas i en palliativ fas erhåller en otillräcklig 

smärtlindring i livets slutskede. I frågan om smärtlindring och dödsplats så upplevdes resultatet i 

jämförandet utav sjukhusavdelning och särskilt boende som mest oväntat. De patienter som var 

drabbade av en cancersjukdom upplevdes ha smärta i större utsträckning i jämförelse med de andra 

grundsjukdomarna. Föreliggande studie visade att smärta och ångest hade ett signifikant samband. 

Smärtskattning 

Av de patienter som upplevde smärta i denna studie så smärtskattades 56 % med ett validerat 

smärtskattningsinstrument. Innan vi skrev denna uppsats trodde vi att siffran för just detta skulle vara 

lägre då vi av egna erfarenheter upplevt bristfällig användning av smärtskattningsinstrument vid vård i 
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livets slutskede. Att smärtskattningsinstrument används i en så bristande utsträckning kan bero på att 

personalen upplever en tidsbrist eller anser att det inte är relevant eller viktigt att använda dessa. 56 % 

är fortfarande en låg siffra och denna siffra behöver förbättras markant för att kunna ge patienten en 

god vård i livets slutskede och därmed en god smärtlindring. Denna siffra är även låg med tanke på att 

organisationen Sveriges kommuner och landsting bidrar med prestationsbaserade stimulansmedel till 

vårdenheter för att främja ett bättre resultat inom olika områden som vård i livets slut. De kommuner 

och landsting som förbättrade sitt resultat med minst 5% under år 2014 fick stimulansmedel utbetalat. 

En av indikatorerna för att prestera en god vård i livets slut var smärtskattning (Vetlanda kommun, 

2015).  

Precis som i studierna av Romem et al. (2015) samt Borglin & Bohman (2015) visar även vår studie att 

smärtinstrument används i olika utsträckning. Deras studie visade även på att genom att utbilda 

sjuksköterskor i användandet utav smärtskattningsinstrument så kan en förbättrad kunskap och 

användning uppnås. Detta tror även vi skulle kunna leda till en förbättrad användning vilket kan 

resultera i en förbättrad och mer säker vård för patienter i livets slutskede. Att använda 

smärtskattningsinstrument kan även lindra lidande hos patienter som upplever det eftersom 

användandet förhoppningsvis också leder till en bättre smärtlindring. Detta är även av yttersta vikt 

eftersom Eriksson (1997) lyfter fram att patienter som söker sig till sjukvården, exempelvis för sin 

smärta, inte från början nödvändigtvis har ett lidande. Däremot så kan sjukvården skapa ett lidande 

genom exempelvis bristande smärtlindring. Personalen kan även skapa ett vårdlidande hos patienten 

genom att exempelvis inte respektera patientens autonomi, inte lyssna på patienten eller genom att 

kränka patienten (Eriksson, 1994).  

Smärtlindring 

853 av de patienter som inkluderades i denna studie rapporterades ha smärta sista veckan i livet. Av 

dessa blev 69 % helt smärtlindrade och 30 % delvis smärtlindrade. I studien utav Hanlon, Perera, 

Sevick, Rodriguez & Jaffe (2009) visade resultatet att 37 % av de patienter som befann sig i en 

palliativ fas upplevde smärta i jämförelse med denna studie där 59 % upplevde smärta. Dessa resultat 

skiljer sig åt utav flera anledningar bland annat eftersom att det i föreliggande studie är färre patienter 

inkluderade. Dessa resultat styrks ytterligare utav annan forskning (Iwase et al., 2015) där 40 % av de 

51 % som upplevde smärta skattade sig själva få en otillräcklig smärtlindring. Med tanke på det stora 

procentantalet som upplever smärta, utifrån vårt resultat, är det väldigt viktigt att alla 

yrkesprofessioner som arbetar med patienterna strävar mot samma mål, helt smärtlindrade patienter.  
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Just äldre patienter och kanske framförallt patienter i en palliativ fas är väldigt sköra. I en studie gjord 

av Lindskog, Tavelin & Lundström (2015) visar resultatet att äldre patienter med en cancerdiagnos 

löpte större risk för att få en bristande kvalitet på vården i livets slutskede än yngre patienter. Palliativ 

vård syftar till att lindra symtom som exempelvis smärta. Att lindra smärta är av stor betydelse utifrån 

etiska aspekter eftersom att ingen människa ska behöva lida (Bengtsson & Lundström, 2015). För att 

kunna bidra till en så god smärtlindring som möjligt och därmed få ett så värdigt liv som möjligt i 

livets slutskede krävs det att begreppet lidande bemöts på bästa möjliga sätt (Eriksson, 1997; Hylen 

Ranhoff, 2010).  

Smärtlindring och dödsplats 

Av de patienter som vårdades på särskilt boende i livets slutskede upplevde vårdgivarna att 78 % av 

patienterna blev helt smärtlindrade i jämförelse med sjukhusavdelning, där 56 % blev helt 

smärtlindrade. Inför denna studie var förväntningen att de som vårdades på sjukhusavdelning skulle ha 

en högre procentsats när det gäller smärtlindring. Detta eftersom att vår upplevelse utav både 

farmakologiska- och icke farmakologiska behandlingar mot smärta finns mer tillgängliga samt med 

fler resurser på sjukhusavdelning i jämförelse med ett särskilt boende. Anledningarna till varför en 

högre procentandel blev smärtskattade på ett särskilt boende skulle kunna bero på att vårdgivarna har 

mer tid för patienterna. Det skulle även kunna bero på att relationen mellan vårdgivarna och 

patienterna är mer utvecklad och därmed kan en bättre smärtlindring uppnås genom större förståelse 

för patienten som individ.   

76 % av de som vårdades inom sluten specialiserad palliativ vård vård blev helt smärtlindrade i 

jämförelse med de som vårdades på sjukhusavdelning där 56 % blev helt smärtlindrade. Detta resultat 

var väntat utifrån våra egna erfarenheter och upplevelser ur ett sjuksköterskeperspektiv. Att fler 

upplevdes ha blivit helt smärtlindrade inom sluten specialiserad palliativ vård kan ha att göra med att 

vårdgivarna som arbetar på dessa ställen har mer rutin och större erfarenhet av att vårda patienter i en 

palliativ fas.  

Patienter som i livets slut vårdades i hemmet med stöd av avancerad hemsjukvård blev i större 

utsträckning helt smärtlindrade (78 %) i jämförelse med de som vårdades på sjukhusavdelning (56 %). 

Forskning (Gomes, Calanzani, Koffman & Higginson, 2015) har visat på att oavsett om patienten 

vårdades på sjukhus eller i hemmet så var upplevelsen av smärta likvärdig. Om detta resultat kan 

tillämpas och samma slutsats skulle kunna dras på de inkluderade patienterna i föreliggande studie, så 

skulle detta kunna stärka resultatet av att patienter i större utsträckning blir helt smärtlindrade i 

hemmet med stöd av avancerad hemsjukvård. Med detta resultat i bakgrunden visar det att 
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smärtlindring inom den palliativa vården på sjukhus behöver förbättras. Utifrån våra egna erfarenheter 

och upplevelser så uppfattar vi att de flesta patienter och dennes anhöriga önskar att få vårdas i sitt 

hem den sista tiden i livet, vilket även stöds utav litteratur (Hjort, 2010). För att detta ska fungera krävs 

det att en god vård och därmed även god smärtlindring går att utföra och få i hemmet.  

Forskning (Gomes, Calanzani, Koffman & Higginson, 2015) visar att vård i hemmet ger de närstående 

en mindre intensiv sorg i efterlevnadsskedet. Emotionellt upplever patienterna en större trygghet samt 

känner sig mer tillfreds om de får vårdas i hemmet den sista tiden i livet till skillnad mot att vårdas på 

en sjukhusavdelning. Med denna forskning i grunden tillsammans med föreliggande forskning som 

visar på en god smärtlindring vid vård i hemmet är det viktigt att bibehålla och att sträva mot en högre 

procentuell andel helt smärtlindrade patienter.  

Grundsjukdom och smärta 

Resultatet i denna studie visade på att 53 % av de som hade cancer som grundsjukdom upplevde 

smärta. Utifrån detta kan vi anta att patienter med en cancerdiagnos upplever smärta i större 

utsträckning i jämförelse med andra diagnoser. Detta resultat styrks även utav tidigare forskning 

(Rajmohan & Kumar, 2013) som visade på att 66 % av de patienter som hade cancer som 

grundsjukdom upplevde smärta i jämförelse med 34 % som upplevde smärta men som hade en annan 

grundsjukdom. Forskning gjord av O’Brien och Kane (2014) visar även på att 80-90 % av patienter 

med en cancerdiagnos upplevt smärta. Detta innebär inte att patienter med andra grundsjukdomar inte 

lider av smärta. De kan tvärtom enligt tidigare forskning (Rajmohan & Kumar, 2013) istället uppleva 

smärta under en längre tidsperiod i jämförelse med de med en cancerdiagnos.  

Utifrån vårt resultat så kan vi se att patienter med en grundsjukdom som är stroke (6 %) eller demens 

(13 %) inte upplever smärta i så stor utsträckning som med de andra grundsjukdomarna. Detta resultat 

kan dock vara något missvisande då dessa patienter ofta har en kognitiv funktionsnedsättning som gör 

det svårare att upptäcka och utvärdera upplevd smärta. Utifrån detta så kan det även vara svårt för 

vårdgivare att bemöta deras lidande då dessa patienter kan uttrycka sitt lidande på många olika och 

annorlunda sätt. Enligt Eriksson (1997) är det då av största vikt att bemöta dessa patienter med största 

ödmjukhet, visa medkänsla och erkänna befintligheten av patientens lidande. 

De smärtskattningsskalor som går att applicera på patienter med nedsatt kognitiv förmåga är dessutom 

enligt egna uppfattningar använda i en mindre utsträckning än exempelvis VAS- skalan som är en 

vanligt förekommande visuell skala. En skala som skulle kunna användas mer effektivt och i större 

utsträckning på dessa patienter är exempelvis “Abbey Pain Scale” (Svenska palliativregistret, n.d.) 
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som går ut på att vårdgivarna observerar patientens beteende. Genom mer utbildning för vårdgivarna i 

användandet av olika smärtskattningsinstrument så kan alla patienter utifrån deras olika behov få sin 

smärta skattad och därmed bättre smärtlindrad.  

Smärta och ångest  

Både smärta och ångest är vanligt förekommande symtom i den palliativa vården (Dehlin & Rundgren, 

2007). Vårt resultat visade på att 46 % av patienterna upplevde både smärta och ångest sista veckan i 

livet. Detta är viktigt att uppmärksamma och något som vi kan tänka oss hamnar i skymundan. Med 

tanke på detta resultat så är det viktigt att vårdpersonal frågar om ångest då en patient upplever smärta. 

I annan forskning (Delgado-Guay, Parsons, Li, Palmer & Bruera 2009; Pidgeon et al., 2015) har det 

även där framkommit att ett samband mellan smärta och ångest existerar. Forskningen visar bland 

annat på att patienter med ångest som vårdas inom den palliativa vården även upplevde andra fysiska 

symtom som exempelvis smärta mer intensivt samt i en högre utsträckning.   

O’Brien och Kane (2014) uttrycker att det är viktigt att som sjukvårdspersonal lindrar symtom som 

smärta, ångest och lidande genom ett gott och individualiserat bemötande. Detta styrks genom Katie 

Erikssons teori där sjukvårdspersonalen ska bekräfta patientens upplevelse av symtomen och inte 

sjukdomen i sig (Eriksson, 1997; Öhlén, 2001).  

 

Utifrån ett etiskt perspektiv så är detta resultat viktigt att vara medveten om som sjukvårdspersonal då 

det innebär att smärtlindring kanske lindrar smärtan men att ångesten däremot kan kvarstå. Dock kan 

detta även vara åt motsatt håll, då en god smärtlindring också kan bidra till att ångesten lindras.   

 

Metoddiskussion 

 

En utav styrkorna med denna studie är att bortfallet var så litet, vilket gör resultatet mycket trovärdigt. 

Denna studie inkluderade de patienter som vårdades och avled inom någon vårdform i Uppsala och 

Enköping och som var registrerade i registret, vilket även det gör studiens resultat väldigt trovärdigt.    

En svaghet i denna studie är att dödsfallsenkäten fylldes i utav vårdpersonalen och inte av patienten. 

Detta skulle kunna innebära att svaren hade blivit annorlunda om patienterna själva hade fyllt i dem. 

Dock så inser vi att detta hade varit svårt att utföra då patienter i livets slut oftast är för sjuka för att 

själva kunna exempelvis fylla i en enkät. En annan svaghet är att informationen som framkom från 

dödsfallsenkäterna skulle kunna påverkats av hur länge personen som fyllde i dem vårdat patienten. 
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Alltså, om vårdpersonalen som hade hand om patienten på dödsdagen inte hade vårdat patienten innan 

så finns det risk för att denne inte har tillräckligt med information om patienten för att kunna fylla i 

enkäten på ett tillförlitligt sätt.  

Om datan till studien hade utformats genom en kvalitativ metod istället, exempelvis genom intervjuer 

så hade kanske studiens resultat blivit ännu mer trovärdigt. Detta eftersom att patienterna då hade blivit 

tillfrågade på plats om samma frågor och intervjuarna hade fått in en förstahandskälla istället. Denna 

metod hade däremot blivit svår genomförlig eftersom att patienterna är svårt sjuka sista veckan i livet 

och hade då haft svårt för att medverka. En kvalitativ studiedesign hade gjort att antalet inkluderade 

patienter hade behövts minskat och därmed gett ett mindre tillförlitligt resultat.  

På ett sätt är det en svaghet med denna studie att vi valde att ta bort alternativet “Inte alls” i frågan 

angående hur väl smärtlindrad patienten hade blivit. Detta innebär förstås att vi inte fått med de 

patienter som inte alls upplevdes som smärtlindrade. Dock med tanke på att dessa endast var tre 

patienter så hade det inte ändrat resultatet eftersom att de var för få.   

Forskningsetiska överväganden 

Den inkluderade datan angående patienterna i denna studie är avidentifierad vilket innebär att inget av 

resultatet kan kopplas samman till en enskild individ. Författarna anser därför att ingen utav de 

inkluderade patienterna och/eller dennes anhöriga påverkas negativt. Resultatet från denna studie anser 

författarna ha en stor betydelse och vara till nytta för att förbättra den palliativa vården.   

Framtida studier 

 

I framtiden skulle det vara intressant att studera mer ingående när det kommer till 

smärtskattningsinstrument. Om mer information hade funnits gällande smärtskattningsinstrument så 

hade resultatet exempelvis kunnat visa frekvens i användandet, om användandet kunde användas för 

att utvärdera smärtlindring med mera.  

Slutsats 

Smärtskattningsinstrument används i en bristfällig utsträckning. Utifrån vårt resultat behöver 

den palliativa vården förbättra smärtlindringen. Beroende på vilken palliativ vårdform patienten vårdas 

på, varierar graden av smärtlindring. För att dyka djupare i detta ämne behövs mer forskning, men vår 

studie kan vara ett underlag för framtida forskning.  
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Bilaga 1 

Dödsfallsenkät	fr	o	m	2012	04	01	 
Fylls i av ansvarig läkare eller sjuksköterska – gärna efter samråd i arbetslaget. All 
inrapportering görs via http://palliativ.se.  

1. Enhetskod ______________________ (fylls i automatiskt i den digitala enkäten) 2. 
Personnummer på den avlidne personen (12 siffror) ________________________  

Här anges den avlidna personens personnummer med 12 siffror inklusive sekelsiffra t.ex. 19121212-1212.  

3. För- och efternamn på den avlidne personen ________________________ 4. Dödsdatum 
(åååå-mm-dd) _______________  

Här anges det datum då personen avled med åtta siffror inklusive sekelsiffra t.ex. 2011-01-01.  

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

Här anges det datum då personen skrevs in, eller för kommunala boendeformer flyttade in, på enheten med åtta siffror inklusive 
sekelsiffra t.ex. 2010-09-08. För hemsjukvård anges det datum då den aktiva hemsjukvården inleddes t.ex. fr.o.m det datum då den 
individuella vårdplanen upprättades.  

6. Dödsplatsen beskrivs bäst som: Här anges personens dödsplats.  

□ 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): Här anges det eller de 
grundtillstånd som ledde till döden. Använd så ofta det går en huvudorsak.  

□ cancersjukdom 
□ hjärt- / kärlsjukdom 
□ lungsjukdom 
□ demens 
□ stroke 
□ annan neurologisk sjukdom 
□ diabetes 
□ tillstånd efter fraktur 
□ multisjuklighet 
□ övrigt, nämligen _________________________________________  

Svenska	Palliativregistret,	http://palliativ.se,	info@palliativ.se,	0480-41	80	40	Södra	långgatan	2,	392	
32	Kalmar	 
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Dödsfallsenkät	fr	o	m	2012	04	01	 
8. Kommer den avlidne personen att genomgå obduktion?  

Här anges, utifrån vårdpersonalens kännedom och med stöd av befintlig dokumentation, om personen kommer att genomgå obduktion 
(medicinsk undersökning av den avlidne personens kropp med såväl granskning av hela kroppsytan som undersökning av de inre 
organen). JA, RÄTTSMEDICINSK = Personen kommer att genomgå rättsmedicinsk obduktion dvs obduktion som utförs av rättsläkare 
på begäran av rättsvårdande myndighet (polis, åklagare eller domstol). JA, VANLIG KLINISK = Personen kommer att genomgå vanlig 
klinisk obduktion dvs obduktion som utförs av patologer eller andra läkare på begäran av den läkare som vårdat den avlidne. NEJ = 
Personen kommer inte att genomgå obduktion, varken klinisk eller rättsmedicinsk.  

□ 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?  

I samband med dödsfallet bedöms, utifrån vårdpersonalens kännedom och med stöd av befintlig dokumentation, om dödsfallet utifrån 
personens sjukdomshistoria var väntat (oundvikligt inom överskådlig framtid). JA = Dödsfallet var utifrån sjukdomshistorien väntat. NEJ 
= Dödsfallet var utifrån sjukdomshistorien inte väntat. VET EJ = Det är oklart om dödsfallet utifrån sjukdomshistorien var väntat.  

□ 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.  

10. Hur lång tid innan dödsfallet förlorade personen förmågan att uttrycka sin vilja och delta i 
beslut om den medicinska vårdens innehåll?  

I samband med dödsfallet bedöms, utifrån vårdpersonalens kännedom och med stöd av befintlig dokumentation, när i förloppet personen 
förlorade förmågan att utrycka sin vilja och delta i beslut om den medicinska vårdens innehåll. BIBEHÅLLEN FÖRMÅGA TILL 
LIVETS SLUT = Personen bibehöll förmågan att utrycka sin vilja och delta i beslut om den medicinska vårdens innehåll till livets slut. 
TIMME/TIMMAR = Personen förlorade förmågan att uttrycka sin vilja och delta i beslut om den medicinska vårdens innehåll en till 
tjugofyra timmar innan dödsfallet, DAG/DAGAR = Personen förlorade förmågan att uttrycka sin vilja och delta i beslut om den 
medicinska vårdens innehåll en till sju dagar innan dödsfallet, VECKA/VECKOR = Personen förlorade förmågan att uttrycka sin vilja 
och delta i beslut om den medicinska vårdens innehåll en till fyra veckor innan dödsfallet, MÅNAD/FLERA MÅNADER = Personen 
förlorade förmågan att uttrycka sin vilja och delta i beslut om den medicinska vårdens innehåll en till tolv månader innan dödsfallet, 
ÅR/FLERA ÅR = Personen förlorade förmågan att uttrycka sin vilja och delta i beslut om den medicinska vårdens innehåll ett eller flera 
år innan dödsfallet, VET EJ= Det är oklart om eller när personen förlorade förmågan att utrycka 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  

Svenska	Palliativregistret,	http://palliativ.se,	info@palliativ.se,	0480-41	80	40	Södra	långgatan	2,	392	
32	Kalmar	 

Dödsfallsenkät	fr	o	m	2012	04	01	 
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?  



 26 
 

Den här frågan gäller endast den ansvariga läkarens bedömning av huruvida det är dags att inrikta den fortsatta behandlingen på palliativ 
vård i livets slutskede. Bedömningen skall vara dokumenterad i den medicinska journalen antingen i form av en klassifikationskod t ex 
ICD-10-kod Z51.5 Palliativ vård eller tydligt framgå i journaltexten under passande, sökbar rubrik (t ex Bedömning, Fortsatt planering 
osv). Det dokumenterade beslutet bör finnas beskrivet i omvårdnadsdokumentationen när omvårdnadspersonalen själva inte har tillgång 
till den medicinska journalen.  

□ 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?  

Vid dödsfallet kontrolleras den avlidnes medicinska journal. JA = Det är dokumenterat i den medicinska journalen att personen fått ett 
individuellt anpassat informerande läkarsamtal att personen var i livets slutskede och att vårdens inriktning var livskvalitet och 
symtomlindring. NEJ = Det är inte dokumenterat i den medicinska journalen att personen fått ett individuellt anpassat informerande 
läkarsamtal att personen var i livets slutskede och att vårdens inriktning var livskvalitet och symtomlindring. VET EJ = Det är oklart om 
det är dokumenterat i den medicinska journalen att personen fått ett individuellt anpassat informerande läkarsamtal att personen var i 
livets slutskede och att vårdens inriktning var livskvalitet och symtomlindring.  

□ ja □ nej □ vet ej 
12. Överensstämde dödsplatsen med personens senast uttalade önskemål?  

I samband med dödsfallet bedöms, utifrån vårdpersonalens kännedom och med stöd av befintlig dokumentation, om dödsplatsen 
överensstämde med personens senast uttalade önskemål. JA = Dödsplatsen överensstämde med personens senast uttalade önskemål. NEJ 
= Dödsplatsen överensstämde inte med personens senast uttalade önskemål. VET EJ = Det är oklart om dödsplatsen överensstämde med 
personens senast uttalade önskemål.  

□ ja □ nej □ vet ej  

13 a. Hade personen trycksår vid ankomsten till er enhet (ange högsta förekommande grad)?  

I samband med dödsfallet bedöms, utifrån vårdpersonalens kännedom och med stöd av befintlig dokumentation, om personen hade 
trycksår vid ankomst till registrerande enhet. Vid förekomst av flera trycksår anges högsta förekommande grad. JA, GRAD 1 = Personen 
hade trycksår grad 1 (hudrodnad) vid ankomst till enheten. JA, GRAD 2 = Personen hade trycksår grad 2 (avskavd hud eller blåsa) vid 
ankomst till enheten. JA, GRAD 3 = Personen hade trycksår grad 3 (sår genom alla hudlager) vid ankomst till enheten. JA, GRAD 4 = 
Personen hade trycksår grad 4 (djupt sår eller vävnadsdöd) vid ankomst till enheten. NEJ = Personen hade inte trycksår vid ankomst till 
enheten. VET EJ = Det är oklart om personen hade trycksår vid ankomst till enheten.  

□ 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.  
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13 b. Dokumenterades trycksåret?  

Vid dödsfallet kontrolleras såväl personens medicinska journal som omvårdnadsjournal. JA = Det angivna trycksåret är dokumenterat i 
antingen den medicinska journalen eller omvårdnadsjournalen. NEJ = Det angivna trycksåret är varken dokumenterat i den medicinska 
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journalen eller omvårdnadsjournalen. VET EJ = Det är oklart om det angivna trycksåret är dokumenterat i den medicinska journalen eller 
omvårdnadsjournalen.  

□	ja	□	nej	□	vet	ej	 

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

I samband med dödsfallet bedöms, utifrån vårdpersonalens kännedom och med stöd av befintlig dokumentation, om personen avled med 
trycksår. Vid förekomst av flera trycksår anges högsta förekommande grad. JA, GRAD 1 = Personen avled med trycksår grad 1 
(hudrodnad). JA, GRAD 2 = Personen avled med trycksår grad 2 (avskavd hud eller blåsa). JA, GRAD 3 = Personen avled med trycksår 
grad 3 (sår genom alla hudlager). JA, GRAD 4 = Personen avled med trycksår grad 4 (djupt sår eller vävnadsdöd). NEJ = Personen avled 
inte med trycksår. VET EJ = Det är oklart om personen avled med trycksår.  

□ 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?  

Vid dödsfallet kontrolleras såväl personens medicinska journal som omvårdnadsjournal. JA = Det angivna trycksåret är dokumenterat i 
antingen den medicinska journalen eller omvårdnadsjournalen. NEJ = Det angivna trycksåret är varken dokumenterat i den medicinska 
journalen eller omvårdnadsjournalen. VET EJ = Det är oklart om det angivna trycksåret är dokumenterat i den medicinska journalen eller 
omvårdnadsjournalen.  

□ ja □ nej □ vet ej  

15 a. Bedömdes personens munhälsa någon gång under den sista veckan i livet? (Lär dig 
mer om munhälsa genom att läsa på hemsidan under rubriken Kunskapsstöd)  

I samband med dödsfallet bedöms, utifrån vårdpersonalens kännedom och med stöd av befintlig dokumentation, om personens munhälsa 
bedömdes någon gång under den sista veckan i livet. JA = Personens munhälsa bedömdes någon gång under den sista veckan i livet. NEJ 
= Personens munhälsa bedömdes inte någon gång under den sista veckan i livet. VET EJ = Det är oklart om personens munhälsa 
bedömdes 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?  

I samband med dödsfallet bedöms, utifrån vårdpersonalens kännedom och med stöd av befintlig dokumentation, om det fanns någon 
avvikelse vid bedömning av munhälsan under den sista veckan i livet. JA = Det fanns avvikelse vid bedömningen. NEJ = Det fanns ingen 
avvikelse vid bedömningen. VET EJ = Det är oklart om det fanns 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?  
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Vid dödsfallet kontrolleras såväl personens medicinska journal som omvårdnadsjournal. JA = Den angivna bedömningen av munhälsan 
är dokumenterad i antingen den medicinska journalen eller omvårdnadsjournalen. NEJ = Den angivna bedömningen av munhälsan är inte 
dokumenterad varken i den medicinska journalen eller omvårdnadsjournalen. VET EJ = Det är oklart om den angivna bedömningen av 
munhälsan är dokumenterad i den medicinska journalen eller omvårdnadsjournalen.  

□ ja □ nej □ vet ej 
16. Var någon närvarande i dödsögonblicket?  

I samband med dödsfallet bedöms, utifrån vårdpersonalens kännedom och med stöd av befintlig dokumentation, om någon medmänniska 
var närvarande i samma rum i dödsögonblicket. JA, NÄRSTÅENDE = Närstående var närvarande i dödsögonblicket. JA, 
NÄRSTÅENDE OCH PERSONAL = Såväl närstående som personal var närvarande i dödsögonblicket. JA, PERSONAL = Personal var 
närvarande i dödsögonblicket. NEJ = Inte någon medmänniska var närvarande i dödsögonblicket. VET EJ = Det är oklart om någon 
medmänniska var 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?  

Vid dödsfallet kontrolleras den avlidnes medicinska journal. JA = Det är dokumenterat i den medicinska journalen att personens 
närstående fått ett individuellt anpassat informerande läkarsamtal att personen var i livets slutskede och att vårdens inriktning var 
livskvalitet och symtomlindring. NEJ = Det är inte dokumenterat i den medicinska journalen att personens närstående fått ett individuellt 
anpassat informerande läkarsamtal att personen var i livets slutskede och att vårdens inriktning var livskvalitet och symtomlindring. VET 
EJ = Det är oklart om det är dokumenterat i den medicinska journalen att personens närstående fått ett individuellt anpassat informerande 
läkarsamtal att personen var i livets slutskede och att vårdens inriktning var livskvalitet och symtomlindring. HADE INGA 
NÄRSTÅENDE =Personen saknade närstående.  

□ 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?  

I samband med dödsfallet bedöms, utifrån vårdpersonalens kännedom och med stöd av befintlig dokumentation, om närstående erbjudits 
ett efterlevandesamtal 1-2månader efter dödsfallet. JA = Personens närstående har erbjudits ett efterlevandesamtal 1-2 månader efter 
personens dödsfall. NEJ = Personens närstående har inte erbjudits ett efterlevandesamtal 1-2 månader efter personens dödsfall. VET EJ = 
Det är oklart om personens närstående har erbjudits ett efterlevandesamtal 1-2 månader efter personens dödsfall.  

□ ja □ nej □ vet ej  
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19. Hade personen dropp/sondtillförsel av vätska eller näring under det sista dygnet i livet?  

I samband med dödsfallet bedöms, utifrån vårdpersonalens kännedom och med stöd av befintlig dokumentation, om personen hade 
dropp/sondtillförsel av vätska eller näring under det sista dygnet i livet (= sista 24 timmarna). JA = Personen hade dropp/sondtillförsel av 
vätska eller näring under det sista dygnet i livet. NEJ = Personen hade inte dropp/sondtillförsel av vätska eller näring under det sista 
dygnet i livet. VET EJ = Det är oklart om personen hade dropp/sondtillförsel av vätska eller näring under det sista dygnet i livet.  
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□ ja □ nej □ vet ej  

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

I samband med dödsfallet bedöms, utifrån vårdpersonalens kännedom och med stöd av befintlig dokumentation, om angivet symtom 
förekom hos personen vid något tillfälle under den sista veckan i livet. JA = Angivet symtom förekom, oavsett intensitet, vid något 
tillfälle under den sista veckan i livet. NEJ = Angivet symtom förekom inte vid något tillfälle under den sista veckan i livet. VET EJ = 
Det är oklart om angivet symtom förekom vid något tillfälle under den sista veckan i livet. Vid förekomst av angivet symtom bedöms, 
utifrån vårdpersonalens kännedom och med stöd av befintlig dokumentation, i vilken grad angivet symtom kunde lindras. HELT = 
Symtomlindringen hade full effekt. DELVIS = Symtomlindringen hade viss effekt. INTE ALLS = Symtomlindringen hade ingen effekt.  

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  
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Om svaret är JA, besvara följdfrågan. 
Om svaret är NEJ eller VET EJ, fortsätt med fråga 20 f.  

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

Om svaret är JA, besvara följdfrågan. 
Om svaret är NEJ eller VET EJ, fortsätt med fråga 21.  

förvirringen lindrades: □ helt □ delvis □ inte alls  
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21. Skattades personens smärta vid något dokumenterat tillfälle under den sista veckan i livet 
med VAS, NRS eller något annat validerat smärtskattningsinstrument?  

Vid dödsfallet kontrolleras den avlidnes medicinska journal eller omvårdnadsjournal. JA = Det är dokumenterat i journalhandling att 
personens smärta vid något tillfälle under sista levnadsveckan skattats med VAS, NRS eller annat validerat smärtskattningsinstrument. 
NEJ = Det är inte dokumenterat i journalhandling att personens smärta vid något tillfälle under sista levnadsveckan skattats med VAS, 
NRS eller annat validerat smärtskattningsinstrument. VET EJ = Det är oklart om det är dokumenterat i journalhandling att patientens 
smärta vid något tillfälle under sista levnadsveckan skattats med VAS, NRS eller 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)?  

I samband med dödsfallet bedöms, utifrån vårdpersonalens kännedom och med stöd av befintlig dokumentation, om personen vid något 
tillfälle under den sista veckan i livet hade svår smärta (t.ex. VAS/NRS > 6 eller svår smärta enligt något annat validerat instrument). JA 
= Personen hade svår smärta vid något tillfälle under den sista veckan i livet. NEJ = Personen hade inte svår smärta vid något tillfälle 
under den sista veckan i livet. VET EJ = Det är oklart om personen hade svår smärta vid något tillfälle under den sista veckan i livet.  

□ 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?  

I samband med dödsfallet bedöms, utifrån vårdpersonalens kännedom och med stöd av befintlig dokumentation, om personens övriga 
symtom vid något tillfälle under sista veckan i livet skattats med VAS, NRS eller annat validerat symtomskattningsinstrument. JA = 
Personens symtom har vid något tillfälle under sista veckan i livet skattats med VAS, NRS eller annat validerat 
symtomskattningsinstrument. NEJ = Personens symtom har inte vid något tillfälle under sista veckan i livet skattats med VAS, NRS eller 
annat validerat symtomskattningsinstrument. VET EJ = Det är oklart om personens symtom vid något tillfälle under sista veckan i livet 
har skattats med VAS, NRS eller annat validerat symtomskattningsinstrument.  

□ ja □ nej □ vet ej  

24. Fanns det en individuell ordination av läkemedel i injektionsform vid behov på 
läkemedelslistan innan dödsfallet?  

Vid dödsfallet kontrolleras den avlidnes läkemedelslista i patientjournalen. JA = Vid behovsordination av läkemedel i injektionsform mot 
angivet symtom är infört i patientens läkemedelslista innan dödsfallet. NEJ = Vid behovsordination av läkemedel i injektionsform mot 
angivet symtom är inte infört i patientens läkemedelslista innan dödsfallet. VET EJ = Det är oklart om vid behovsordination av 
läkemedel i injektionsform mot angivet symtom är infört i läkemedelslistan innan dödsfallet.  
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opioid mot smärta □ ja  

läkemedel mot rosslighet □ ja  

läkemedel mot illamående □ ja  

läkemedel	mot	ångest	□	ja	 
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□ nej □ nej □ nej □	nej	 

□vetej □vetej □vetej □vetej	 

25. Hur lång tid innan dödsfallet undersöktes personen av en läkare senast?  

I samband med dödsfallet bedöms, utifrån vårdpersonalens kännedom och med stöd av befintlig dokumentation, hur lång tid innan 
dödsfallet som den senaste läkarundersökningen genomfördes. DAG/DAGAR = Den senaste läkarundersökningen av personen 
genomfördes inom sju dagar innan dödsfallet. VECKA/VECKOR = Den senaste läkarundersökningen av personen genomfördes en till 
fyra veckor innan dödsfallet. MÅNAD ELLER MER = Den senaste läkarundersökningen av personen genomfördes en månad eller mer 
innan dödsfallet. VET EJ = Det är oklart hur lång tid innan dödsfallet som den senaste läkarundersökningen genomfördes.  

□ 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)  

I samband med dödsfallet bedöms, utifrån vårdpersonalens kännedom och med stöd av befintlig dokumentation, om kompetens utanför 
teamet konsulterades för personens symtomlindring under den sista veckan i livet. JA, SMÄRTENHET = Smärtenhet konsulterades för 
personens symtomlindring under den sista veckan i livet. JA, PALLIATIVT TEAM = Palliativt team konsulterades för personens 
symtomlindring under den sista veckan i livet. JA, ANNAN SJUKHUSENHET = Annan sjukhusenhet t.ex. strålbehandlingsenhet 
konsulterades för personens symtomlindring under den sista veckan i livet. JA, PARAMEDICINARE = Paramedicinare t.ex. 
arbetsterapeut eller sjukgymnast konsulterades för personens symtomlindring under den sista veckan i livet. JA, ANDLIG 
FÖRETRÄDARE = Andlig företrädare t.ex. diakonissa eller präst konsulterades för personens symtomlindring under den sista veckan i 
livet. NEJ = Ingen kompetens utanför teamet konsulterades för personens symtomlindring under den sista veckan i livet. VET EJ = Det 
är oklart om kompetens utanför teamet konsulterades för personens symtomlindring under den sista veckan i livet.  

□ 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?  

I samband med dödsfallet bedöms, utifrån vårdpersonalens kännedom och med stöd av befintlig dokumentation, hur nöjda arbetslaget var 
med den vård som gavs personen under den sista veckan i livet. Gradering 1-5. 1 = Arbetslaget var inte alls nöjda med den vård som gavs 
personen under den sista veckan i livet. 5 =Arbetslaget var helt och hållet nöjda med den vård som gavs 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:  

Här anges hur enkäten besvarats. ENSKILD MEDARBETARE = Enkätens uppgifter bygger på information från enskild medarbetare. 
FLER I ARBETSGRUPPEN GEMENSAMT = Enkätens uppgifter bygger på information från fler i arbetsgruppen t.ex. efter diskussion 
på teamkonferens eller rondtillfälle.  

□ enskild medarbetare □ fler i arbetsgruppen gemensamt  
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30. Ansvarig uppgiftslämnare (namn) _____________________________________ Här anges 
namn och yrkestillhörighet på den person som registrerar enkäten.  

□ läkare □ sjuksköterska □ annan personalgrupp  

e-postadress____________________________	 

 

   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 


