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Sammanfattning

Bakgrund: Andelen sköra äldre med komplexa vårdbehov ökar inom kommunala verksamheter. Det
ställer höga krav på kompetens hos sjuksköterskan. För att snabbt och säkert kunna identifiera akut
tillstånd behöver sjuksköterskan bedömningsstöd som underlättar att rätt beslut tas för att ge säker
vård.
Syfte: Syftet var att undersöka vad sjuksköterskor stödjer sig på vid bedömning av patientens akuta
tillstånd i ordinärt och särskilt boende.
Metod: Studien utfördes som tvärsnittsstudie. Datainsamlingen genomfördes med hjälp en enkät som
besvarades av 258 sjuksköterskor i en region. Kvantitativ data analyserades med hjälp av deskriptiv och
analytisk statistik och kvalitativ data med innehållsanalys.
Resultat: De vanligaste bedömningsstöden som sjuksköterskor använde var: vitala parametrar,
kliniska blicken, omvårdnadspersonalens observation samt beslutsstödet-ViSam. Sjuksköterskornas
kunskaper för sin bedömning inhämtades genom arbetslivserfarenhet, sjuksköterskeutbildning och via
kollegor. Beslutsstödet-ViSam ansågs ge strukturerat arbetssätt med stöd till sjuksköterskans
kompetens vilket var till hjälp dels då patienten skulle hänvisas till lämplig vårdnivå dels som hjälp vid
rapportering.
Slutsats: Studiens resultat har tydliggjort betydelsen av sjuksköterskans kunskap och erfarenhet av
bedömningsstöd vid akuta tillstånd.
Nyckelord: Bedömningsstöd, Beslutsstöd, distriktssjuksköterska, enkätundersökning, identifiering,
vårdbehov.

Summary
Background: The proportion of frail elderly people with complex care needs is increasing in municipal
operations. In order to be able to quickly and safely identify an emergency, the nurse needs assessment
support that facilitates the right decision to provide safe care.
Aim: The aim was to investigate what nurses rely on when assessing the patient's acute condition in
ordinary and special living.
Method: The study was conducted as a cross-sectional study. The data collection was conducted with
the help of a survey that was answered by 258 nurses in a region. Quantitative data was analyzed using
descriptive and analytical statistics and qualitative data with content analysis.
Results: The most common assessment support used by nurses was: vital parameters, clinical views,
nursing staff observation and decision support system/ViSam. The nurses' acquired knowledge for their
assessment was made through work experience, nursing education and through colleagues. Decision
support system/ViSam provides a structured working method with support for the nurse's competence
by referring to the appropriate level of care and being helpful in reporting.
Conclusion: The study's results have clarified the importance of the nurse's knowledge and experience
of assessment support in acute conditions.
Keywords: Assessment support, Decision support system, District nurse, survey, identification, care
needs.
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Inledning
Vårdens utveckling går mot att bedrivas utanför sjukhusen och idag väljer många äldre att vårdas i sin
hemmiljö med sina komplexa vårdbehov, något som ställer krav på god kompetens i sjukvården
(Josefsson, 2010). Enligt Statistiska centralbyrån beräknas andelen äldre stiga med 16 % fram till slutet
av 2026 (Statistiska centralbyrå, 2016). Både kostnaderna och antalet äldre med behov av omsorg i
Sverige förväntas öka upp med 80% fram till år 2046, då idag drygt 10 % av befolkningen är 65 år eller
äldre (Folkhälsomyndigheten, 2016; Sveriges kommuner och landsting, 2016). Med stigande
befolkningskurva och högre medelålder kvarstår utmaningar för hälso- och sjukvårdspersonalen att
tillgodose behovet av god vård. I takt med detta ökar behovet av omvårdnad och medicinska åtgärder
(Nygren & Lundman, 2014). Distriktssköterskor/sjuksköterskor ska ha goda kunskaper och förmågor
till att tidigt upptäcka, identifiera och prioritera patientens tillstånd och på så sätt tillgodose bästa
möjliga vård. Äldre studien påvisade att 40 % av patienterna från särskilt boende, som kommit till
akutmottagning, inte ansågs vara i behov av akutsjukvård utan skulle kunna behandlas i hemmet (Carter
et al., 2009). Det har visat sig att bland patienterna som besöker akutmottagningen är det även idag den
äldre befolkningen som står för de flesta besöken (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2018).
Patienter som är över 65 år står för ungefär 40% av alla besök på sjukhusens akutmottagningar (Statens
beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2013). Bristfällig bedömningsförmåga hos
distriktssköterskor/sjuksköterskor kan leda till att de sköra äldre utsätts för onödig lidande. Det är
viktigt att distriktssköterskan/sjuksköterskan identifierar patientens behov av vård samt utför
nödvändiga prioriteringar och åtgärder utifrån resurser. Tidig identifiering av differentialdiagnos och
behandling är av avgörande betydelse för morbiditet och mortalitet (Socialstyrelsen, 2018). Den sjuka
äldre blir ofta lågt prioriterad på akutmottagning (Olofsson et al., 2012).
Det finns idag ett bedömningsverktyg, benämnt beslutsstödet-ViSam, som skall vara till hjälp vid
omhändertagande av patienten och är utvecklat för att möjliggöra samverkan med ambulanssjukvård,
primärvård,
akutsjukvård
och
kommun.
Beslutsstödet
är
ett
verktyg
för
distriktssköterskor/sjuksköterskor inom kommunala verksamheter, vilket ska användas när patientens
hälsotillstånd hastigt försämrats. Detta gäller patienter inskrivna i hemsjukvård, oavsett boendeform.
Beslutsstödet togs fram utifrån sammanställda erfarenheter från Örebro län och infördes därefter i
Jönköpings län år 2015. Detta skulle leda till att bedömningen av patientens hälsotillstånd alltid sker på
strukturerat sätt, att rätt vårdinsats skall kunna utföras på rätt vårdnivå och att
informationsöverföringen till nästa vårdgivare säkras (Region Jönköpings län, 2015). Det saknas idag
kunskap om vad distriktssköterskor stödjer sig på vid bedömning av akut tillstånd och i vilken
utsträckning som beslutsstödet-ViSam används efter implementering.

Bakgrund
Sköra äldre
Med stigande åldrande befolkning ökar även behovet av kunskap och erfarenhet inom omvårdnad vid
akut omhändertagande. År 2030 beräknas var fjärde person i Sverige vara 65 år eller äldre. Idag står
patienter över 65 år för ungefär 40 procent av alla besök på sjukhusens akutmottagningar och måste i
många fall stanna kvar på sjukhus (SBU, 2013). Av alla äldre som söker till akutsjukvården, är det
ungefär 75% som skulle kunna vårdas på annan vårdnivå än sjukhusvård (Björck & Wijk, 2018). Äldre
ses som den dominerande gruppen som riskerar att utsättas för onödiga sjukhusinläggningar
(Gustafsson, 2012). Många diagnoser som bronkit, hyperglykemi, ospecificerad smärta, obstipation och
infektioner är möjliga att behandla i hemmet av specialistsjuksköterska eller läkare, för att på så sätt
undvika transporter till sjukhus med onödiga sjukhusinläggningar (Björck & Wijk, 2018). Det finns ökad
risk att den äldre förlorar betydelsefulla funktioner i samband med sjukhusvistelse och det kan till och
med leda till funktionell nedgång och mortalitet (Aminzadeh & Dalziel, 2002; Ekdahl el al., 2014). Idag
används allt oftare begreppet sköra äldre, som avser personer med många sjukdomar och
funktionsnedsättningar (Wilhelmson et al., 2012). Den äldre befolkningsgruppen har minskad
reservkapacitet beroende på deras ålder, multisjukhet och funktionsförmåga (Chester & Rudolph, 2011).
Med stigande ålder ökar förekomsten av olika sjukdomar och med ett flertal sjukdomsdiagnoser blir det
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allt svårare att identifiera nya symptom hos den äldre personen (Condelius et al., 2008). Symptombilden
vid akuta tillstånd kan vara mycket diffus och vara relaterad till en mängd olika tillstånd. Akuta tillstånd
hos den äldre personen skiljer sig i sin symptombild i jämförelse med den hos den yngre. Det är därför
mycket svårare att bedöma och diagnostisera äldre personers komplexa vårdbehov vid akuta
hälsotillstånd (Chester & Rudolph, 2011). Det är viktigt att utgå från patientens hela livssituation för att
korrekt identifiera och optimalt behandla det aktuella tillståndet (SBU, 2013).

Hemsjukvård
För att sköra, multisjuka äldres önskemål ska kunna tillgodoses och för att de, trots sina komplexa
behov, ska kunna bo kvar i sina hem, så krävs utbildning och kompetens på avancerad nivå för att möta
deras behov (Josefsson, 2010). Viktigt är att distriktssköterskor/sjuksköterskor inom de kommunala
verksamheterna är erfarna, eftersom hemsjukvården domineras av äldre multisjuka personer med
komplexa vårdbehov. Hemsjukvård kan ges till patienter i varierande åldrar och med stora variationer
gällande sjukdomstillstånd och grad av funktionsnedsättning (Carlson et al., 2014). Hemsjukvård kan
ges i såväl ordinärt som särskild boende samt i dagverksamhet, och den skiljs från öppenvård. Ordinärt
boende definieras som boende som motsvarar privat bostad och som inte kräver biståndsbeslut
(Socialstyrelsen, 2020). Insatser från både den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten
kan inkluderas (Socialstyrelsen, 2019a). Särskilt boende definieras som boende för heldygnsvistelse
tillsammans med insatser inom vård och omsorg med behov av särskilt stöd (Socialstyrelsen, 2017a;
2019a). Den bedrivs inom kommunernas verksamhet året om, dygnet runt och är sammanhängande
över tid (Socialstyrelsen, 2008; Josefsson & Peltonen, 2015). I Sverige utövas hemsjukvården i form av
medicinska insatser, rehabilitering och habilitering och utförs av legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal samt omvårdnadspersonal, vilket innefattar undersköterskor och vårdbiträden
(Duner, 2013; Midbøe et al., 2019). Läkare inom hemsjukvården arbetar som konsult enligt avtal med
primärvården (Midbøe et al., 2019). Därför är det nödvändigt med samverkan mellan olika professioner
som arbetar utifrån patientperspektivet (Sveriges kommuner och landsting, 2015). Rättigheter gällande
att få beviljad hemsjukvård bestäms enligt tröskelprincipen (Bökberg & Drevenhorn, 2017). Målet för
hemsjukvården är att kunna vårda individer med varierande omvårdnadsbehov i deras hemmiljö
(Johansen & Fagerström, 2010).
Patienterna som kommer direkt hem från sjukhuset är idag ofta multisjuka och kan dö bara några dagar
efter hemkomsten (Furåker & Nilsson, 2013). Det har skett förändringar inom hemsjukvården, vilket
ställer större krav då det allt oftare krävs avancerad vård i hemmet. Patienterna som kommer från
sjukhuset kan vara i stort behov av medicinskteknisk utrustning i hemmet, vilket medför nya
arbetsuppgifter, hårdare arbetsmiljö och ökat krav på distriktssköterskan (Munck et al., 2011). Det är
vanligt förekommande med geografiska avstånd inom hemsjukvården, vilket kan leda till frustration, då
sannolikheten att få tag på sin kollega eller läkare på kort tid är väldigt liten, vilket kan påverka
omhändertagandet vid akuta tillstånd (Furåker & Nilsson, 2013).

Sjuksköterskans profession
Legitimerade sjuksköterskor kan vidareutbilda sig till avancerad nivå så som specialistsjuksköterska,
där distriktssköterska är en inriktning (SFS 1993:100). Distriktssköterskor har fördjupad kunskap och
ansvar för att leda och utveckla omvårdnad. Deras djupa kunskaper och erfarenheter ger möjlighet till
att självständigt ansvara för planering, hantering och utveckling av omvårdnad i samarbete med olika
andra yrkeskategorier, organisationer och myndigheter, i syfte att kunna erbjuda personcentrerad god
och säker vård (Karlsson et al., 2006; Wilhelmsson & Lindberg, 2009; Kieft et al., 2014; Josefsson &
Peltonen, 2015). Enligt distriktssköterskans kompetensbeskrivning ska hen kunna utgå från
humanistisk människosyn. Omvårdnad ska bedrivas utifrån folkhälso- och medicinsk vetenskap samt
på ett vårdpedagogiskt sätt. Distriktssköterskan ska ha förmåga att möta både förutsägbara och
oförutsägbara, enkla eller komplexa situationer i sin yrkesprofession (Distriktssköterskeföreningen,
2019). Hen ska självständigt kunna identifiera, prioritera och känna igen de onormala och avvikande
tecknen på vitalparametrar utifrån kliniska blicken, patientens allmäntillstånd och fysiologiska eller
patologiska förändringar i organsystem (DeVita el al., 2010; Smith & Roberts, 2014; Miller & Hill, 2018)
och därefter planera adekvat omvårdnad och behandlingsåtgärder (Karlsson et al., 2017). Detta ställer
högre krav på distriktssköterskors/sjuksköterskors kompetens och förmåga att hantera försämrade
hälsotillstånd (Flaherty el al., 2007). För att säkerställa god kvalitet och säkerhetsarbete i vården är det
nödvändigt att distriktssköterskan/sjuksköterskan grundar sig på kärnkompetenserna. De sex
kärnkompetenserna bygger på bred och djup kunskap inom områdena säker vård, evidensbaserad och
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personcentrerad vård, samverkan i team, informatik, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling
(Cronenwett et al., 2007).
Arbetsförhållandena ställer krav på distriktssköterskans/sjuksköterskans skicklighet, omfattande
vårderfarenhet, självständigt reflekterande förmåga och självförtroende. Lika viktigt är det att ha
förmågan att kunna göra effektiva och strukturerade bedömningar utifrån situationer som kan
uppkomma (Gustafsson & Fagerberg, 2010). Att vara skicklig distriktssköterska/sjuksköterska innebär
att kunna bibehålla kontrollen över sin situation och utföra arbetet på säkert sätt, något som anses som
särskilt viktigt eftersom alltmer avancerad vård och behandling sker i hemmet (Andersson et al., 2017).
Distriktssköterskan/sjuksköterskan utför sitt arbete i form av planerade eller oplanerade besök, men
även via telefonrådgivning till patienter som av olika skäl inte kan eller fysiskt orkar ta sig till sjukvården
(SOU 2011:55; Samia, et al., 2012). Distriktssköterskans/sjuksköterskans profession kan innebära
ensamarbete med stort antal patienter (Carlson et al., 2014; Larsen et al., 2017). Det kan förekomma att
det är nödvändigt att som ensam distriktssköterska/sjuksköterska göra snabb bedömning på akut sjuk
patient (Karlsson et al., 2009). Forskning har visat att distriktssköterskor/sjuksköterskor kan uppleva
sårbarhet i sin arbetssituation, orsakad av allt högre krav och förändrade arbetsuppgifter. Vid patientens
försämrade hälsotillstånd kan det skapas osäkerhet i distriktssköterskans/sjuksköterskans bedömning,
då hen inte känner till alla patienter (Kihlgren Larsson et al., 2003).
Distriktssköterskor/sjuksköterskor skall arbeta utifrån de lagar, riktlinjer och föreskrifter som föreligger
inom hälso- och sjukvård. I detta ingår att bedriva omvårdnad och fylla en betydelsefull funktion för att
arbeta hälsofrämjande, med eget ansvar för att kontinuerligt uppdatera sin kunskap inom omvårdnad
(Distriktssköterskeföreningen, 2019). Enligt Hälso- och sjukvårdslagens mål skall all sjukvårdspersonal
sträva efter god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen, oavsett den enskildes hälsotillstånd
(SFS 2017:30). I distriktssköterskans /sjuksköterskans ansvar ingår en ledande och samordnande
yrkesroll. Detta inkluderar planering och delegering av arbetsuppgifter utifrån patientens behov, från
akut insjuknade till patienter som befinner sig i livets slutskede (McCrory, 2019).
Distriktssköterskan/sjuksköterskan kan behöva utföra rådgivning och bedömning av triage via
telefonsupport, då hen inte alltid befinner sig på plats (Jonasson et al., 2017). Organisationen i ordinärt
boende är uppbyggd så att distriktssköterskan /sjuksköterskan delegerar omvårdnadsåtgärder och
ibland gör hembesök hos patienten för att se till att åtgärderna utförs på tillfredsställande sätt (Furåker,
2012).
I dag saknas tydlig definition på begreppet akut sjukvård (Elmqvist, 2011). Enligt Socialstyrelsen
definieras begreppet på följande sätt:
Med akut sjukdom eller skada avses plötsligt inträdande, hastigt förlöpande sjukdom eller
plötsligt åsamkad skada. Akut omhändertagande avser patienter som kräver omedelbar
behandling i öppenvård eller inskrivning i sluten vård. Akut sjukvård omfattar i enlighet
härmed åtgärder som inte bör vänta mer än timmar eller högst upp till ett dygn.
(Socialstyrelsen, 2014, s. 9)

Förutsättningar för bedömning
För att kunna identifiera och prioritera rätt vårdnivå krävs inte enbart kunskaper och erfarenhet, utan
distriktssköterskor/sjuksköterskor ska kunna lita på patientens egen uppfattning om förändring i sitt
eget hälsotillstånd. Distriktssköterskan /sjuksköterskan behöver även förlita sig på bedömning från
personalen inom kommunala hemsjukvården (Ekstedt & Ödegård, 2015; Ekstedt & Dahlgren, 2015).
Det vanligaste grundläggande sättet för att bedöma och urskilja patientens fysiologiska förändringar
görs via anamnesen och kontroll av vitala parametrar, kliniska blicken och patientens status (Chester &
Rudolph, 2011). Förändringar på hälsotillståndet kan uppvisas tidigt i samband med symptombilden
(Storm-Versloot et al., 2014). Vid försämring av patientens allmäntillstånd tas alltid kontakt med
distriktssköterskan/sjuksköterskan för att identifiera och agera på ett så adekvat och snabbt sätt som
möjligt. Det möjliggör att sammanfatta problem, behov och resurser (Distriktssjuksköterskeförening,
2019) samt reflektera över sin egen bedömning som genomförs med hjälp av den kliniska blicken. Med
tillräcklig information om patientens tillstånd kan adekvata beslut tas och behandlingar med
uppföljning upprätthållas. Resultatet av bedömning och diagnostisering av patients hälsotillstånd
baseras på vilka kunskaper, attityder, erfarenheter, psykosociala och kulturella aspekter
distriktssköterskan/sjuksköterskan har (Lee et al., 2006).
3

Bedömningsstöd
Det lämpligaste sättet att tidigt upptäcka sviktande vitala funktioner är att undersöka vitala parametrar
(Smith & Roberts, 2014). Med vitalparametrar menas mått på puls, blodtryck, andningsfrekvens,
pulsoximetri, medvetandegrad och temperatur (DeVita el al., 2010). Inom hälso- och sjukvården kan
olika kliniska mätningar utföras av vitala parametrar redan i patientens hem. Mätningar
uppmärksammar patientens förändringar i allmäntillståndet, där vitala parametrar kan indikera risker
för klinisk försämring (Walters, 2007; Ferns et al., 2010).
Många gånger är det omvårdnadspersonalen som observerar och identifierar patientens försämrade
hälsotillstånd och gör den första bedömningen. Sedan kontaktas distriktssköterskan/sjuksköterskan,
som kan uppmana omvårdnadspersonalen att utföra arbetsuppgifter utifrån deras kunskap och
ansvarsområde, exempelvis mäta vitala parametrar (Nilsson et al., 2009). Närstående kan också vara
till hjälp för att påvisa om patientens hälsotillstånd har blivit försämrat (Modin et al., 2009).
Distriktssköterskor/sjuksköterskor i hemsjukvården utför oftast ensamarbete med egenansvar, och de
upplever ibland frustration över situationen i samband med akut försämring av patienters tillstånd
(Karlsson et al., 2009). Ibland behöver distriktssköterskor/sjuksköterskor rådfråga sina kollegor för att
få stöd i att säkerställa god kvalitet på vården (Andersson et al., 2017).
Distriktssköterskor/sjuksköterskor ställs ofta inför dilemmat huruvida patienten är i behov av transport
till sjukhus vid akuta tillstånd eller om transporten ska avvaktas. Distriktssköterskor/sjuksköterskor
väljer att ta kontakt med läkarbakjour för konsultationsfrågor till stöd i sin bedömning. Det som kan
påverka beslutet är om distriktssköterskan/sjuksköterskan inte får tag på jourläkare eller om
arbetsbelastning är för hög. Om det förekommer rädsla att bli anmäld av närstående, så väljer
distriktssköterskor/sjuksköterskor att ta beslutet att transportera patienten till sjukhus (Kirsebom et al.,
2013). Läkaren har det yttersta ansvaret för patientens medicinska behandling (Modin et al., 2009).
ViSam
Region Jönköpings län har beslutat att införande bedömningsverktyget som heter beslutsstödet-ViSam,
ska genomföras i årsskiftet 2014/2015. Beslutsstödet-ViSam som står för samverkansmodell för
planering och informationsöverföring i form av kunskapsbaserad och säkert omhändertagande inom
samtliga verksamheter för vård och omsorg (Region Jönköpings Län, 2015). Beslutsstödet-ViSam togs
fram utifrån sammanställda erfarenheter i Örebro län och infördes senare för användning i Jönköpings
län år 2015. Målet med beslutsstödet var att förbättra vård och omsorg när den äldres hälsotillstånd
hastigt försämras och att rätt vårdinsats ska ges på rätt vårdnivå (Region Jönköpings Län, 2015).
Sjukvårdspersonalen inom kommunal vård och omsorg ska använda beslutsstödet-ViSam som stöd vid
akut händelse i den enskilda patientens hem eller på särskilt boende (Regionen Jönköpings län, u.å).
Införande av beslutsstödet-ViSam skedde efter utbildningsinsatsen våren 2015, där cirka 700
distriktssköterskor/sjuksköterskor inom kommunal hemsjukvård fick instruktionsutbildning om
framtagande av beslutsstöd (Region Jönköpings Län, 2015).
Innan användning av beslutsstödet-ViSam ska distriktssköterskan/sjuksköterskan kunna se om det
finns beslut, som ställningstagande till palliativ vård och med tillräckliga ordinationer för
symtomlindring i hemmet. Om det finns beslut om palliativ vård ska distriktssköterskan/sjuksköterskan
rapportera patientens försämrade tillstånd till distriktsläkare enligt SBAR via telefon och patienten
kvarstannar i hemmet (Bilaga 1:1, 1:4). Om beslut saknas om vårdnivå, om palliativ inskrivning ska
fullständig bedömning med samtliga kontroller utföras av distriktssköterskan/sjuksköterskan. Vitala
parametrar tillsammans med exklusionssymtom, som exempelvis bröstsmärta, diabetes, yrsel, feber och
andningsbesvär (Bilaga 1:2) hjälper till att synliggöra patientens tillstånd. Allt bedömningsunderlag
sammanställs och kan resultera i två utfall, grön eller röd, där lämpliga rekommendationer finns till
vartdera utfallet. Vid grönt utfall kan patienten behandlas i hemmet och följas upp i primärvården. Vid
rött utfall kan patienten skickas in till akutmottagningen för fortsatt vård och behandling, utan samråd
med jourhavande distriktsläkare (Bilaga 1:3). Beslutsstödet-ViSam utformades med checklista som
baseras på medicinska vitalparametrar och bygger på A-E bedömningskoncept (A: Airway, B: Breathing,
C: Circulation, D: Disability, E: expose), kommunikationsverktyget SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt
och Rekommendation) och Triage från RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment System)
(Kihlgren et al., 2016). RETTS system tar hänsyn till kombination av bedömningar av vitalparametrar
och orsaken (Sandman et al., 2012; Vicente, 2013). I dag finns beslutsstöd i tryckt format och via
smartphoneapp. ViSam finns både för iPhone och Android (Folkhälsa och sjukvård, u.å).
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Beslutsstödet-ViSam stödjer både distriktssköterskor/sjuksköterskor och ambulanssjuksköterskors
bedömning till att kunna dirigera patienten till optimal vård (Sandman et al., 2012; Vicente, 2013). Vid
användning av beslutsstöd kan omhändertagandet bli strukturerat. Vårdinsatsen kan utföras på rätt
vårdnivå och informationsöverföringen till nästa vårdgivare säkras. Beslutsstödet-ViSam avser att skapa
säkert och strukturerat bedömningssätt av patienten samt omhändertagande på optimal vårdnivå
(Kihlgren et al., 2016).

Teoretisk referensram
Det finns olika modeller för att arbeta med säkerhetsarbete inom hälso- och sjukvården i Sverige (Svensk
sjuksköterskeförening et al., 2016). Av dessa är den ursprungligen engelska modellen som grundades av
Health Foundation och Charles Vincent, som heter Safer Healthcare - Strategies for the Real World.
Denna modell belyser fem viktiga aspekter av patientsäkerhet: inträffade vårdskador, tillförlitlighet,
nulägesbeskrivning, riskmedvetenhet och beredskap samt lärande och utveckling (Vincent & Amalberti,
2016; Svensk sjuksköterskeförening et al., 2016). För att kunna ge god och säker vård behöver vården
aktivt
arbeta
utifrån
kärnkompetenserna,
vilket
bland
annat
innebär
att
distriktssköterskan/sjuksköterskan ska minimera risker inom vården som kan leda till skador för både
patient och utövare genom att effektivisera system och säkerställa den individuella kompetensen
(Cronenwett et al., 2007).
Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldiga att inom sin yrkesprofession bedriva systematiskt
patientsäkerhetsarbete genom att planera, leda och vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att
patienterna drabbas av vårdskador (SFS 2017:30). Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska
vårdgivaren också utföra nödvändiga åtgärder för att förebygga vårdskador. För att minska dessa risker
kan åtgärder behövas sättas in, exempelvis genom kunskap, riktlinjer och genom att vården ges med
tvärprofessionellt teamarbete (Cronenwett et al., 2007; Lindblad et al., 2018). Personalen inom hälsooch sjukvården ska ha goda kunskaper om hur de kan identifiera samt genomföra individanpassade
bedömningar och på så sätt främja patientsäkerheten (Preston & Flynn, 2010). För att främja patientens
säkerhet, delaktighet och medbestämmande i sin egen vård är det av vikt att patienten får korrekt
information utifrån den vård och behandling patienten får eller är i behov av (Cronenwett et al., 2007;
Ekstedt & Ödegård, 2015). Distriktssköterskor/ sjuksköterskor behöver ha fördjupad kunskap och
kompetens och arbeta utifrån kvalitet, säkerhet och trygghet samt ha hög förmåga att prioritera och
agera utifrån olika situationer för att stödja arbetet så att vårdskador och arbetsskador undviks
(Josefsson, 2010). Karlstedt et al. (2014) understryker att relevant utbildning för distriktssköterskor och
sjuksköterskor är nödvändig för att de ska kunna möta patienters behov. Det finns kännedom om att det
råder brist på yrkesverksamma specialistsjuksköterskor (Statistiska centralbyrån, 2017). Kommun,
landsting och privata vårdgivare har svårigheter att rekrytera och behålla befintlig personal. Avsaknad
av specialistkompetens riskerar patientsäkerheten och kan dessutom leda till att sjuksköterskans
arbetsmiljö påverkas negativt, sett från personalens och patientens perspektiv (Josefsson & Peltonen,
2015; Egeltoft et al., 2019).
Det finns risker att vårdskador uppstår om patienten prioriteras med felaktig vårdnivå eller vid långa
vårdkedjor eller ständigt byte av vårdgivare (Socialstyrelsen, 2011). Fördröjd behandling kan innebära
vårdskada för patienten (Svensk sjuksköterskeförening et al., 2016). För att minimera risker för att
skador ska uppstå utförs kvalitets- och säkerhetsarbete med effektiva system i organisationen och
utveckling av den individuella prestationen (Cronenwett et al., 2007). Systematiskt
patientsäkerhetsarbete innebär att uppbyggnad av arbetet ska vara långsiktig med ständiga
förbättringar, för att finna styrkor och svagheter och eventuellt koppling mellan mål och strategier i
befintliga angreppssätt (Sveriges kommuner och landsting, 2017). Patientsäkerhetsarbetet utförs utifrån
systematisk process på nationell nivå, med stor hänsyn till att ingen patient ska komma till skada. För
att skydda patienter mot vårdskada och för att arbetet inom verksamheterna skall utföras förebyggande
och systematiskt finns avvikelsesystem, riskanalys, standardiseringar i form av bedömningsverktyg och
checklistor (Svensk sjuksköterskeförening et al., 2016). Det är därför av stor vikt att minimera risken för
att vårdskada ska uppstå och distriktssköterskorna/sjuksköterskorna ska kunna bedöma, prioritera och
behandla på ett adekvat sätt för att upprätthålla säker vård.
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Problematisering
Eftersom antalet äldre i Sverige ökar, så ökar också vårdbehovet relaterat till deras multisjuklighet och
skörhet. Distriktssköterskor/sjuksköterskor inom kommunal verksamhet förutsätts agera professionellt
och inneha viktiga kunskaper såsom att kunna identifiera, prioritera och behandla akuta hälsotillstånd
hos personer i särskilt och ordinärt boende. För att korrekt och säker bedömning skall kunna utföras
krävs systematiskt arbetssätt och välutvecklade verktyg som frambringar naturligt stöd inom
verksamheten. I dagsläget saknas det studier som belyser vilket bedömningsstöd
distriktssköterskorna/sjuksköterskorna använder sig av vid bedömning av akuta tillstånd. Däremot
finns kunskap om att för korrekt och säker bedömning ska kunna utföras så krävs det systematiskt
arbetssätt. År 2015 införskaffades och implementerades en projektplan om ett gemensamt
bedömningsverktyg, beslutsstödet-ViSam inom verksamheterna, för att förbättra omhändertagande för
den äldre och undvika onödiga sjukhusvistelser. Därför är det nödvändigt att påvisa vad som ligger till
grund för distriktssköterskans/sjuksköterskans stöd i bedömningen vid akuta tillstånd.

6

Syfte
Syftet var att undersöka vad sjuksköterskor stödjer sig på vid bedömning av patientens akuta tillstånd i
ordinärt och särskilt boende.
Examensarbetet är avgränsat till att besvara följande frågeställningar:





Vilka stöd använder sjuksköterskorna sig av vid sina bedömningar och vilken uppfattning har
de om bedömningsstöden?
Hur inhämtas kunskap gällande bedömning och har tillgängligheten på beslutsstöd någon
påverkan på hur de används?
Finns det skillnader mellan grupper med avseende på synen på stöd i bedömning och
användandet av beslutsstödet-ViSam?
På vilket sätt har beslutsstödet varit till hjälp?

Material och metod
Design
En kvantitativ empirisk deduktiv tvärsnittsstudie utformades i form av enkät med kvantitativa och
kvalitativa frågor. Enkäten bestod av 25 frågor med fasta svarsalternativ och en avslutande öppen fråga.
Empiriska studier med kvantitativ design bygger på tidigare erfarenheter och kunskaper inom ett
specifikt område (Jakobsson, 2011). Tvärsnittsstudier vill återge verkligheten vid ett tillfälle. Studier
med kvantitativ ansats möjliggör att med hjälp av objektiva data beskriva personers uppfattningar (Polit
& Beck, 2017).

Urval
Det ändamålsenliga urvalet av respondenter bestod av distriktssköterskor /sjuksköterskor från 13
kommuner i en region i södra Sverige som tillfrågades om deltagande. Inklusionskriterier för deltagande
i studien var att vara legitimerad distriktssköterska/sjuksköterska med minst ett års erfarenhet inom
yrket och med nuvarande tjänst inom ordinärt eller särskilt boende. I studien inkluderades både
allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor då de utför samma arbetsuppgifter inom
verksamheterna. I examensarbetet kommer fortsättningsvis sjuksköterska användas som begrepp
gällande för både distriktssköterskor och sjuksköterskor med olika specialistutbildningar om inte annat
nämns. Polit och Beck (2017) anser att ändamålsenligt urval möjliggör att människor som bäst passar
in i studien inkluderas, baserat på deras kunskap och erfarenhet inom området.

Instrument/genomförande
Innan studien påbörjades inhämtades information via telefonkontakt med en sjuksköterska från varje
kommun för att ta reda på vilka bedömningsverktyg som användes vid akuta tillstånd i
de 13 kommunerna. Den inhämtade informationen blev sedan grund till en egenkonstruerad enkät,
detta då det inte fanns någon validerad enkät som svarade på syftet. En webbaserad enkät utformades
på egen hand med hjälp av statistikprogrammet Esmaker®. Enkäten utvecklades och styrdes av syftet
som baserades på lästa artiklar, studier och litteratur som var inspiration till idéer. Frågorkonstruktion
byggdes utifrån SCB:s mättekniska enhet (Persson, 2016) och kurslitteratur (Billhult, 2017a). Enkäten
består av fem delar med totalt 25 frågor med slutna svarsalternativ, samt en fråga med öppen
svarsmöjlighet (Bilaga 2). Del 1; demografiska data (10 frågor), del 2; bedömningsstöd (fråga 11,12,18),
del 3; beslutsstödet-ViSam (fråga 13-17; frågan 17), del 4; bedömningsstöd (fråga 19-25), del 5; svårighet
vid bedömning (öppet svarsalternativ).
En pilotstudie genomfördes för att testa om studiens syfte besvaras och för att möjliggöra en sista
justering innan enkäten skickades ut till samtliga respondenter (Polit & Beck, 2017). Det huvudsakliga
7

målet med pilotstudien var att ta reda på om respondenterna uppfattade frågor och svarsalternativ på
samma sätt som författarna vid konstruerandet av enkäten. Pilotenkäten besvarades av fem
respondenter, med samma inklusionskriterier som i studien, vilket överensstämmer med Lantzs (2011)
resonemang kring en pilotstudies tillvägagångsätt. Genom att pilottesta enkäten kan det framkomma
om frågorna var formulerade så att de kan besvaras på rimligt sätt och på så sätt säkerställa reliabiliteten
och validiteten i instrumentet (Polit & Beck, 2017). Pilotstudien genomfördes för att säkra att enkäten
utformats på tydligt sätt och att frågorna inte skulle misstolkas. Vid utformning av en enkät läggs stor
vikt vid att varje fråga är noga genomtänkt, så att den mäter det som den är tänkt att mäta, detta för att
stärka studiens validitet (Billhult, 2017b). Pilotstudien gav respondenterna möjlighet att tänka högt, så
kallade ”think aloud” metoden, vid ifyllande av enkäten och av svarsalternativen. Det gjordes för att få
möjlighet att upptäcka oklarheter kring konturering och uppbyggnad av frågorna eller svarsalternativen.
På detta sätt fångades oklarheter upp för att genomföra justeringar av enkäten och på så sätt skapades
tydliga och konkreta frågor innan det slutliga utskicket. Därigenom kunde valideten och reliabilitet
stärkas (Beatty & Willis, 2007). Genomförandet av pilottestet gav även uppfattning om tidsåtgången
för att besvara enkäten, vilket framkommer i informationsbreven till enhetscheferna,
verksamhetscheferna och respondenterna. Resultatet från pilottestet visade att det fanns frågor som
kunde misstolkas och därför gjordes revideringar av vissa enkätfrågor innan den slutligen fastställdes.

Datainsamling
Innan studien påbörjades tillfrågades berörda enhetschefer/verksamhetschefer via mejl om
godkännande att delta i studien. I samband med informationsbrevet med studiens syfte, enkäten och
påskriftblanketten efterfrågades även medarbetarnas mejladresser (Bilaga 3 och 4). Tolv av de tretton
kommunernas verksamhetschefer godkände medverkan i studien och gav skriftligt godkännande via
mejl. I en av de tolv medverkande kommunerna nekade verksamhetschefen till utlämning av
medarbetarnas arbetsmejl. Där valde chefen att själv distribuera mejlet med informationsbrev och länk
till enkäten till sina medarbetare, även påminnelserna. Detta gjorde att så kallad öppen publicering via
Esmaker® valdes för den kommunen. Till de resterande elva kommunerna valdes sluten publicering via
Esmaker®, vilket innebär att mejl med informationsbrevet och länk till enkäten skickades direkt till
deras mejladresser. Samtliga respondenter fick information via mejl gällande studiens syfte och
tillvägagångssätt och länk till enkäten (Bilaga 5 och 6).
Datainsamlingen pågick under en tioveckorsperiod från april till juni 2019. Efter tre veckor skickades
första påminnelse om deltagande i studien till de berörda sjuksköterskorna via mejl (Bilaga 7 och 8).
Påminnelse skickades endast till de som inte hade svarat på enkäten och varje respondent fick unik
identitetsbeteckning i statistikprogrammet. Ytterligare två veckor senare skickades andra
mejlet med påminnelse. Totalt skickades det ut enkäter till 558 sjuksköterskor, varav 258 svarade (Figur
1). Svarsfrekvensen blev 46,2 %, det totala externa bortfallet var 300 personer (53,8%). Det interna
bortfallet i resultatet på frågorna med fasta svarsalternativ varierade från 0–13 stycken och på den sista
öppna frågan var det interna bortfallet 119 stycken (Bilaga 9).

Utskickade enkäter

Inkommande svar

Första påminnelsens

Andra påminnelsens

Totalt antal svar

n:558

n:147

svar n:74

svar n:37

n:258

Figur 1. Datainsamlingen och svarsfrekvens.

Dataanalys
Kvantitativ del
Kvantitativa data sammanställdes och bearbetades i statistikprogrammet Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS®) version 26. Insamlad data var på nominalskala eller ordinalskala, som är
kvalitativa icke-numeriska variabler (Ejlertsson, 2019). Nominalskala innebär att data endast kan
klassificeras och ordinalskala innebär att data kan både klassificeras och rangordnas (Polit & Beck,
2017). Insamlade data analyserades med deskriptiv statistik, där antal och procentsats användes. För
att tydliggöra resultatet har korstabeller och stapeldiagram använts med hjälp av Microsoft® Office
Excel, vilket enligt Ejlertsson (2019) underlättar för läsaren att förstå resultatet. Till den analytiska
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statistiken användes Mann-Whitney U-test i SPSS, för att undersöka om det fanns skillnader mellan
oberoende grupper. Gränsen för signifikans fastställdes till p <0,05, då det är värdet som inte kan
förklaras med slumpen (Polit & Beck, 2017). Med analytisk statistik kan slutsatser dras om skillnad
(Billhult, 2017c). Under analysprocessen hade dikotomisering av svarsalternativen på frågorna 3 och 4
genomförts för att synliggöra gruppskillnader. Gruppindelning gjordes på svarsalternativet på frågan 14
och 20, enligt Tabell 1. Redovisningen av resultaten sker genom sammanslagning i variablerna alltid och
ofta, mycket bra och bra, som redovisas antal och i procent utifrån svar från varje gruppindelning.

Tabell 1 Beskrivning på hur svarsalternativen har dekoloniserats och gruppindelats
Fråga
Svarsalternativ
Gruppindelning
Nr 3 Utbildning
Nr 4 Specialistutbildning

1-2 år + 3-5 år
6-8 + 9-12 + 13-20 + 21-år eller mer
Ingen specialistutbildning

Distriktssköterska + specialistutbildning
inom vård och äldre +
psykiatrisjuksköterska +
diabetessjuksköterska + specialistnivå om annan:
Nr 14 Adekvat utbildning Ja/Nej
Nr 20 Stöd vid
bedömning
Beslutstöd, ViSam eller liknande

Kort yrkeserfarenhet
Lång yrkeserfarenhet
Allmänsjuksköterskor
Specialistsjuksköterskor

Har fått / Har inte fått
Använder / Inte använder

Kvalitativ del
Svar på fråga nr 17 gav både kvalitativa och kvantitativa svar. Kvalitativ innehållsanalys tillämpas på de
öppna svarsalternativen: ”Anser du att Beslutsstödet är till hjälp för att kunna identifiera lämplig
vårdnivå och insats?”, inspiration hämtades från Graneheim och Lundman (Bilaga 2). Enligt
Graneheim och Lundman (2004) kan innehållsanalys utföras latent eller manifest. Vid latent analys
sker tolkning av texten, medan manifest analys beskriver uttrycken i texten. Svaren från de 119
respondenterna analyserades med hjälp av manifest innehållsanalys och beskriver det som sagts och det
uppenbara textinnehållet. Innan analysprocessen påbörjats har båda författarna läst all data
upprepande gånger, både enskilt och tillsammans, för att få fördjupad förståelse av innehållet. Därefter
markerades meningsenheterna med överstrykningspenna. Meningsenheterna kondenserades för att
tydliggöra och få fram respondenternas budskap och kunna utkristallisera koder. Meningsenheterna
sorterades gemensamt genom att de klipptes ut till remsor och lades ut på bord för att skapa struktur
och finna mönster, detta för att kunna utkristallisera subkategorier. För att förstärka resultatet redovisas
subkategorier och styrks med citat i löpande text, Tabell 2. Bakgrundsvariabler på uttagna citat från
respondenterna presenteras i Tabell 3.
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Tabell 2: Exempel på analysprocessen utifrån fråga 17.
Meningsbärande enhet
Kondenseras
Kod
meningsbärande
enhet
”Det ger en strukturerad Användas för att ge Strukturerad bedömning
bedömning och
struktur i
påminner om vissa saker bedömning
som kan vara lätta att
glömma.”
”Utöver sin egen
Beslutsstödet är
Förutsättning
erfarenhet och kunskap
komplement till
så är beslutsstödet ett
erfarenhet och
stöd för att hjälpa
kunskap
patienten till rätt vård. ”
”Beslutsstödet är
Tydliggör
Stöd i beslut
uppbyggd på ett tydligt
vägledning till
sätt för att vägleda till
lämplig
lämplig vårdnivå.”
arbetsuppgift
”Jag vet att när jag
Används vid
Minskar ifrågasättning
använder denna och
rapportering mot
rapporterar… kan inte
andra aktörer
akutmottagning el
ambulanspersonal
ifrågasätta min
bedömning.”

Subkategori

Ger strukturerat
arbetssätt

Ger stöd för den
egna kompetensen

Ger hänvisning till
vårdnivå

Hjälp vid
rapportering

Tabell 3. Bakgrundsvariabler utifrån citat till kvalitativ data.
Respondent (R)
R7
R32
R55
R78

Kön
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Man

Ålder
60 år och äldre
30-39 år
30-39 år
50-59 år

Utbildning
Distriktssköterska
Sjuksköterska
Sjuksköterska
Sjuksköterska

Yrkesverksamma år som
sjuksköterska
21 år eller mer
3-5 år
9-12 år
21 år eller mer

Förförståelse beaktades under hela analysprocessen då det förekom olika erfarenheter om hur
beslutsstöd används inom särskilt boende och utifrån ambulansverksamhet, vilket eventuellt kunde
påverka studiens resultat. Det är viktigt att reflektera över risker om hur förförståelse kan påverka
resultatet indirekt genom tidigare erfarenheter och värderingar (Henricson & Billhult, 2017).
Författarna förde diskussion och reflekterade med varandra under hela analysprocessen för att
minimera förförståelsens påverkan på resultatet. Svar från respondenter utifrån fråga nr 26 valdes att
inte redovisas i resultatet, eftersom frågan inte svarade direkt på syftet samt krävde omfattande
analysprocess.
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Etiska överväganden
Studien utgår ifrån etisk granskning och reflektion i riktlinje med Hälsohögskolans policy (Jönköping
University,
2019).
Innan
studien
påbörjades
insamlades
skriftligt
samtycke
av
enhetscheferna/verksamhetscheferna till att utföra studien. Alla sjuksköterskor fick informationsbrev
via arbetsmejl om forskningspersonsinformationen och om att besvarande av enkäten innebar att
samtycke till medverkan i studien gavs. Informationen stämmer överens med Lagen om etikprövning av
forskning som avser människor samt vetenskapsrådets rekommendationer. Insamlade data
bearbetades utifrån de fyra forskningsetiska principerna: samtyckeskravet, informationskravet,
nyttjandekravet och konfidentialitetskravet i enlighet med vetenskapsrådet (SFS 2003:460). Enligt
Olsson och Sörensen (2011) är deltagande frivilligt om det ges möjligheter till att avbryta deltagandet. I
studien gavs möjlighet att avbryta deltagande ända till inlämningen av enkäten, därefter kunde inte
deltagandet påverkas. Samtyckeskravet uppfylldes genom att respondenterna fick valmöjlighet gällande
deltagande i studien (Ejlertsson, 2014). Konfidentialitet uppnåddes genom att de insamlade
elektroniska enkäterna behandlades på så sätt att endast författarna till detta examensarbete och
handledaren har tillgång till materialet. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att respondenterna
inte kunde identifieras (Olsson & Sörensen, 2011). Materialet förvarades på forskarens dator samt i ett
webbaserat program med lösenord och på så sätt kunde det insamlade materialet vara anonymt och
identiteterna kunde inte härledas till enkäterna, vilket stämmer överens med Vetenskapsrådet (2011).
Anonymitet uppnåddes även genom att varje enkät fick sitt eget nummer i form av datum och klockslag
i Esmaker®. Den insamlade datan har inte förvanskats. Allt insamlat material som svarade på syftet och
som framkommit vid datainsamlingen har använts, förutom fråga 10 och 26 som har utelämnats.
Resultat redovisades utifrån det som framkommit vid datainsamlingen och utifrån studiens syfte.
Nyttjandekravet uppfylldes genom att insamlade data endast användes till examensarbetets ändamål
(Vetenskapsrådet, 2011). Insamlade data redovisades utifrån anonymisering, vilket innebar att
möjligheter till identifikation undanröjdes och därför togs fråga nr 10 bort innan resultatredovisning.

Resultat
Undersökningsgruppen
Majoriteten av sjuksköterskorna är kvinnor, 93,4% (n=240). En dryg tredjedel, 34,5%, (n=89) befinner
sig i åldersgruppen 30–39 års ålder. En dryg tredjedel (n=90) har specialistutbildning och av dem är 63
distriktssköterskor. De resterande specialistutbildningarna finns inom kirurgi, medicin, operation,
anestesi, intensivvård, ambulans, barn, barnmorska, diabetes, psykiatri, demens, vård av äldre och
palliativ vård. Sjuksköterskorna arbetar huvudsakligen på både ordinärt och särskilt boende, 38,4%
(n=99). Yrkeserfarenheten som sjuksköterska varierar från ett år till tjugoett år eller mer. Den största
gruppen har tjugoett års yrkeserfarenhet eller mer, 25,7% (n=66). Av de yrkesverksamma
specialistsjuksköterskorna har 16 % arbetat inom sin specialitet i 0–5 år (n=39). Det framgår att flertalet
har arbetat på sin arbetsplats mellan ett och två år, 29,8% (n=77), medan 4,3% (n=11) har arbetat i tjugo
år eller mer (Tabell 4). Flertalet av sjuksköterskorna, 56,5% (n=144), arbetar heltid och 42,4% (n=108)
arbetar deltid, medan resterande är timanställda, 1,2% (n=3). Majoriteten, 94,1% (n=238), av
sjuksköterskorna har dag- och kvällstider. Resterande 4,3% (n=11) arbetar nattid eller skiftar mellan
dag- och nattider, 1,6 % (n=4).
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Tabell 4 Demografisk information redovisat i antal och (procent)
Kön
Kvinna
Man
Yrkeskategori
Sjuksköterska
Specialistsjuksköterska
Arbetsplats
Ordinärt boende
Särskilt boende
Ordinärt och särskilt boende
Yrkeserfarenhet som sjuksköterska

n
240
17

(%)
93,4
6,6

168
89

65,3
34,7

85
74
99

32,9
28,7
38,4

1-2 år

19

7,4

3-5 år

39

15,2

6-8 år

27

10,5

9-12 år

51

19,8

13-20 år

55

21,4

21 år eller mer

66

25,7

Yrkeserfarenhet som specialistsjuksköterska
0-2 år
19
3-5 år
20
6-8 år
14
9-12 år
13
13-20 år
15
21 år eller mer
12
Ingen specialistutbildning
152

7,8
8,2
5,7
5,3
6,1
4,9
62

Kvantitativ del

Vad sjuksköterskor stödjer sig på vid deras bedömning och vilken uppfattning
de har om bedömningsstöden
De fem vanligaste bedömningsgrunderna för sjuksköterskans bedömning av patientens allmäntillstånd
vid akut försämring är: vitala parametrar 99,6% (n=257), den kliniska blicken 96,1% (n=248),
omvårdnadspersonalens observation 76,4% (n=197), beslutsstödet-ViSam 62% (n=160) och
jourhavande läkare 60,1% (n=155). Mindre än hälften använder sig av sjuksköterskekollegan som stöd
vid bedömning av försämring av patientens allmäntillstånd. Under svarsalternativen ”rekommendation
från annan instans” förekom SSIH (Specialiserad sjukvård i hemmet), vårdcentral, läkare,
behandlingsbegränsningar, journal eller andra kliniker (Figur 2). På denna fråga kunde
sjuksköterskorna fylla i flera alternativ.
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100,0%

96,1% 99,6%
76,4%

80,0%
60,0%

62,0%
43,8%

40,0%

54,7%

60,1%
47,3%

34,1%
20,2%

14,7%

20,0%

4,7%

3,5%

0,0%

Figur 2. Stöd som används vid bedömning vid akuta försämring av en persons tillstånd
(n=258).

Flertalet (46,9%) av sjuksköterskorna uppger att deras bedömningsstöd ofta är till hjälp vid identifiering
av patientens akuta tillstånd, ett fåtal sjuksköterskor uppger att de aldrig känner att det är till någon
hjälp. Nästan hälften (47,8%) av sjuksköterskorna uppger att deras bedömningsstöd ofta har varit till
hjälp vid prioritering, men även att det ofta (44,7%) har varit till hjälp vid rapportering till
ambulanspersonal (Tabell 5). Det varierar i vilken omfattning som sjuksköterskorna har bedömt att en
patients akuta tillstånd kräver ambulanstransport. Flertalet sjuksköterskor (55,1%) har tagit ställning
till beslut gällande behovet av ambulanstransport, vilket vanligtvis sker någon gång i månaden.
Flertalet av sjuksköterskorna, 55% (n=138), känner sig ofta trygga i att bedöma akuta tillstånd med hjälp
av sitt bedömningsstöd (Tabell 5). Över hälften av sjuksköterskorna skattar sin förmåga att bedöma
akuta tillstånd som bra, 60,2 % (n=154). Resterande anger mycket bra, 24,6% (n=63), varken bra eller
inte bra, 12,5% (n=32), mindre bra, 2,3% (n=6), med hjälp av sitt bedömningsstöd.

Tabell 5. I vilken utsträckning bedömningsstöd är till hjälp vid identifiering, prioritering och
rapportering och ger sjuksköterskorna trygghet i bedömningen, redovisat i antal och (procent).
Alltid

Ofta

Ofta eller
sällan

Sällan

Aldrig

Identifiering

18 (7)

120 (46,9)

86 (33,6)

23 (9)

9 (3,5)

Prioritering

16 (6,3)

121 (47,8)

87 (34,4)

19 (7,5)

10 (4)

Rapportering

42 (16,5)

114 (44,7)

66 (25,8)

19 (7,5)

14 (5,5)

Trygga i
bedömning

15 (6)

138 (55)

81 (32,2)

12 (4,8)

5 (2)
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Hur inhämtas kunskap gällande bedömning och har tillgängligheten på
beslutsstöd någon påverkan på hur de används
Sjuksköterskorna inhämtar sin kunskap gällande bedömning av patientens akuta tillstånd genom
arbetslivserfarenhet, 86,8% (n=223), sjuksköterskeutbildning, 82,1% (n=211), kollegor, 56% (n=144),
deltagande i interna kurser på arbetsplatsen, 48,2% (n=124), distriktssköterskeutbildning, 21% (n=54),
kunskapssökning genom att ta del av vetenskapliga artiklar, 14,4% (n=37) och akutvårdsutbildning med
högskolepoäng, 5,8% (n=15). Under alternativet annat uppger sjuksköterskorna (n=17) utbildningar och
informationskällor (Figur 3). På denna fråga kunde sjuksköterskorna fylla i flera svarsalternativ.

Arbetslivserfarenhet

86,8%

Sjuksköterskeutbildning

82,1%

Genom kollegor

56,0%

Deltagande i interna kurser på arbetsplatsen

48,2%

Distriktsköterskeutbildning

21,0%

Sökt kunskap genom ta del vetenskapliga artiklar

14,4%

Annat

6,6%

Akutvårdsutbildning med högskolepoäng

5,8%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Figur 3. Hur sjuksköterskorna tillgodoser sin kunskap gällande bedömning av akuta tillstånd
(n=257).
Sjuksköterskorna beskriver att majoriteten har tillgång till beslutsstödet på sin arbetsplats 83,7%
(n=216) och av den digitala versionen ViSam 31,4% (n=81). Det framkommer att beslutsstödet-ViSam
finns tillgängligt i akutväskan, 62,5% (n=160), på deras kontor, 51,6% (n=132), digitalt, 33,6% (n=86),
i patientens bostad, 8,2% (n=21) eller i tjänstebilen, 6,6% (n=17). Endast ett fåtal uppger att de inte vet
var beslutsstödet-ViSam finns på deras arbetsplats 6,6 % (n=17).
Det framkommer att en större andel av sjuksköterskorna anser att beslutsstödet är till hjälp 67,7%
(n=172) för att kunna identifiera lämplig vårdnivå än den andel som uppger att den inte är till hjälp 9,8%
(n=25). Vidare framkom att 22,4 % (n=57) inte visste om beslutsstödet-ViSam varit till hjälp.
Majoriteten, 80,7% (n=205), uppger att de har tillräckliga kunskaper för att kunna använda
beslutsstödet-ViSam på korrekt sätt, medan 19,3% (n=49) inte anser att de har tillräcklig kunskap.
Flertalet, 62,8% (n=162), uppger att de har fått adekvat utbildning i hur de ska använda beslutsstödetViSam medan 28,7% (n=74) nekar till att de har fått utbildning. 14,7% (n=38) uppger att de önskar mer
utbildning. Resultatet visar att det inte finns någon utbildningsansvarig, 54,5% (n=140), för
beslutsstödet-ViSam på deras arbetsplats, samtidigt har 25,7% (n=66) en utbildningsansvarig. Det finns
några sjuksköterskor som önskar få någon utbildningsansvarig på sin arbetsplats, 19,8% (n=51). Mindre
än hälften av sjuksköterskorna 48,8% (n=126) känner till att det finns rutiner och riktlinjer för hur de
ska bedöma en persons akuta tillstånd, men av samtliga sjuksköterskor är det endast 31,8% (n=82) som
använder sig av dem. Enligt sjuksköterskor finns det riktlinjer och rutiner på arbetsplatsen men att de
är otydliga 16,7% (n=43), medan 11,6% (n=30) uppger att det inte finns rutiner för hur de ska bedöma
en persons akuta tillstånd på arbetsplatsen.

14

Skillnader mellan grupper med avseende på synen på stöd i bedömning och
användning av beslutsstödet
Det är signifikant skillnad mellan allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, avseende på hur
de skattar sin förmåga att bedöma akuta tillstånd med hjälp av deras bedömningsstöd (p=0,002).
Specialistsjuksköterskor skattar sin förmåga att bedöma akuta tillstånd i högre grad som mycket bra
eller bra 91% (n=81) i jämförelse med allmänsjuksköterskor 81,5% (n=136).
Signifikant skillnad ses mellan sjuksköterskor med kort yrkeserfarenhet och lång yrkeserfarenhet,
avseende om deras bedömningsstöd är till hjälp vid rapportering till ambulanspersonalen (p=0,010).
Fler sjuksköterskor med lång yrkeserfarenhet svarar att deras bedömningsstöd alltid eller ofta är till
hjälp vid rapporteringen 65,7 % (n=130), till skillnad från de som har kort yrkeserfarenhet 45,6%
(n=26).
Det är även signifikant skillnad mellan sjuksköterskor som använder och de som inte använder
beslutsstödet-ViSam i sin bedömning vid akuta tillstånd, med avseende på om deras bedömningsstöd
är till hjälp vid identifiering av person i akut tillstånd (p=0,000). De sjuksköterskor som använder
beslutsstödet-ViSam svarar att det alltid eller ofta 62,6% (n=100) har varit till hjälp vid identifiering av
persons akuta tillstånd till skillnad från de som inte använder beslutsstödet-ViSam 39,6% (n=38). Det
är signifikant (p=0.000) fler i gruppen som har får adekvat utbildning och som använder BeslutsstödetViSam 75,9% (n=123) i jämförelse med gruppen som har fått adekvat utbildning men som väljer att inte
använda sig av beslutsstödet-ViSam 24,1% (n=39). Utav de sjuksköterskor som inte har fått någon
adekvat utbildning, använder 38,5 % (n=37) beslutsstödet-ViSam, medan de övriga 61,5% (n=59) väljer
annat bedömningsstöd (Tabell 6).

Tabell 6. Skillnaden mellan sjuksköterskor med eller utan adekvat utbildning i beslutsstödetViSam redovisat i antal och (procent).
Använder beslutsstödet-ViSam Använder inte beslutsstödet-ViSam
Har adekvat
utbildning

123 (75,9)

39 (24,1)

Har ingen adekvat
utbildning

37 (38,5)

59 (61,5)

Kvantitativ del

På vilket sätt har beslutsstödet varit till hjälp
Fråga 17 med öppna svarsalternativ, svarar på hur beslutsstöd är till hjälp för att kunna identifiera
lämplig vårdnivå och insats. I den kvalitativa analysen framkommer följande subkategorier; Ger
strukturerat arbetssätt, ger stöd för den egna kompetensen, ger hänvisning till vårdnivå och hjälp vid
rapportering (Tabell 2).
Ger strukturerat arbetssätt
Sjuksköterskorna beskriver att beslutsstödet ger strukturerad bedömning och ser det som en checklista
som hjälper till vid tveksamma situationer samt att det minimerar risken att missa något i
bedömningsprocessen. Sjuksköterskorna uppger att beslutsstödet är till hjälp att identifiera sviktande
hälsotillstånd och för att få överskådlig bild av patientens tillstånd vid ett och samma tillfälle. Det
beskrevs också som en riktlinje i vad som ska göras och det är tydligt och det ger kvalité på utförandet.
Det framkommer även att användning av beslutsstödet blir till hjälp när sjuksköterskan träffar patienten
för första gången. Sjuksköterskor anser att situationen ofta är mer komplicerad än att bara använda sig
15

av beslutsstödet. De tycker också att det finns brister, exempelvis att det känns att det kan ge felaktigt
bedömningsstöd som inte stämmer överens med sjuksköterskans egen bedömning av personens
tillstånd. Men även brister som att den är halvfärdig, för trubbig och det finns risk för att det blir väldigt
inrutat som då anses kunna blir farligt.
”Den ger struktur i bedömningen, identifierar de faktorer som sammanfattar och ger
aktuell vårdnivå.” (R78)
Ger stöd för den egna kompetensen
Sjuksköterskorna uttrycker att deras kunskap och erfarenhet kompletteras med beslutsstödet där de tar
stöd vid sin bedömning av person. Det är också till stöd för att bekräfta sjuksköterskornas misstankar.
Andra väljer att istället lita på sin egen kunskap och erfarenhet vid sin bedömning och rekommenderade
därför beslutsstödet till oerfarna sjuksköterskor.
”Det är till hjälp genom att man får en samlad nerskriven bild kring patienten. Samtidigt
som man måste göra en egen bedömning, i flera fall faller patienten inom ʺgrönʺ men via
klinisk blick är det akuten som är aktuell.” (R32)
Ger hänvisning till vårdnivå
Beslutsstödet anses är till hjälp vid val av lämplig vårdnivå, där sjuksköterskorna beskriver att de får
vägledning om huruvida en person behöver akut omhändertagande, det vill säga om patienten är i behov
av att bli transporterad till sjukhus. Vissa sjuksköterskor använder sig av vitala parametrar i
beslutsstödet och ser det som stöd för att kunna genomföra bra omhändertagande på optimal vårdnivå,
medan andra inte tycker att beslutsstödet är till någon hjälp i beslutet om lämplig vårdnivå.
”Bekräftelse på rätt utförd bedömning alt hjälp att hitta rätt vårdinsats att vända sej till.”
(R7)
Hjälp vid rapportering
Det framkommer att sjuksköterskorna anser att beslutsstödet är till hjälp vid rapportering av person till
läkare, SOS och ambulanspersonal. Detta skapar tryggare överlämning för sjuksköterskan.
Beslutsstödet anses också vara till hjälp för att försvara sjuksköterskans ställningstaganden vid
bedömning gentemot ambulanspersonalen, då dessa ibland känner sig ifrågasättande. När
bedömningen har grundat sig på beslutsstödet leder det till minskad konflikt och diskussioner.
”Känns bra att ha svar på frågor när man ska rapportera över till Läkare eller ambulans.
Tryggt överlämnande.” (R55)

Metoddiskussion
Att genomföra en enkätbaserad studie ses som en fördel med avseende på såväl kostnader som
tidsaspekt, då det ger möjlighet att nå stort antal individer och på så sätt samla in en större mängd data
med samma frågor och struktur (Billhult, 2017a). Att genomföra tvärsnittsstudie var lämpligast
eftersom intresset var att ta reda på hur fenomenet ser ut i dagsläget (Polit & Beck, 2017). Att använda
sig av en webbaserad enkät ansågs vara det bästa alternativet med avseende på såväl kostnader som
tidsaspekt. (Polit & Beck, 2017). Studien omfattade flertalet kommuner i ett län i södra Sverige, därför
var ändamålsenligt urval mest lämpligt för att kunna öka generaliserbarheten av resultatet. Ingen har
tidigare gjort liknande studie, och därför konstruerades en enkät med kvantitativa och kvalitativa frågor,
något som kan ses som en svaghet. Att konstruera en enkät är avancerat och kräver omfattande arbete,
men en styrka är att enkät hjälper forskaren att styra innehållet utifrån eget intresse och syfte. Nackdelen
är dock att frågorna kan missförstås av respondenterna eller att de avspeglar författarnas erfarenhet och
sätt att se på det som ska studeras, men även möjligheten att sammanställa och tolka svaren (Billhult,
2017a). Under bearbetningen av insamlade data uppmärksammades att det i fråga 17 användes en
felaktig benämning som avgränsade till beslutsstödet, vilken kan ha missuppfattats till att omfatta alla
tillgängliga bedömningsstöd. Detta påverkar dock inte resultatet då författarna ur texterna har kunnat
urskilja de olika benämningarna. Enkäten består av flera områden, vilket gav riklig och omfattande data,
med möjlighet att göra fler statistiska analyser, men eftersom studiens enkät var alldeles för omfattande
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och rymde flertal områden så uppkom svårigheter med redovisningen, då flera enkäter fångade alltför
mycket data. Att ha både kvalitativt och kvantitativt perspektiv i studieresultaten ger större möjlighet
till generaliserbarhet och djupare förståelse i ämnet (Ejlertsson, 2014), vilket styrker den befintliga
studien. Totalt var det 258 sjuksköterskor som deltog i studien. Det gav tillräcklig grund för att kunna
dra slutsatser om hur det ser ut i hela den population som undersökts och för att kunna göra korrekta
statistiska beräkningar (Polit & Beck, 2017). Den kvalitativa data styrker studiens resultat, eftersom den
beskriver det uppenbara textinnehållet utifrån innehållsanalysen (Graneheim & Lundman, 2004). De
öppna svarsalternativen bidrog till djupare förståelse som i resultatet redovisas med citat som stärker
studiens resultat.
Pilotstudie
Innan enkäten skickades ut till sjuksköterskorna granskades den även i sin helhet av författarna och
handledare, som tidigare har disputerat inom Hälsa och vårdvetenskap. Innehållsvaliditeten stärks
också då respondenterna fick möjlighet till dialog med dem som ingick i pilotstudien och konsulterade
forskare inom området. Syftet med att genomföra en pilotstudie var att minimera risken för
feltolkningar och missförstånd av frågorna i enkäten (Polit & Beck, 2017). En enkätstudie ska vara
välplanerad och frågeställningarna mätbara och rimliga. Det ska inte heller finnas egna åsikter eller
förutfattade meningar vid konstruerandet av enkäten, som kan påverka respondentens svar (Ejlertsson,
2014; Polit & Beck, 2017). Struktur och layout bibehölls men svarsalternativen till några frågor
förändrades och omformulerades. En fråga kring avstånd från arbetsplats och närmsta sjukhus valdes
att tas bort för att minimera risken för igenkänning av respondenten. Tre frågor valdes att omformuleras
för att de var missvisande, då de misstolkades under pilotstudien. Dessa frågor handlade om utbildning
och bedömningsstöd. Trots att en pilotstudie genomfördes upptäcktes det brisister som först framkom
under själva analysarbetet. Därför finns det risk att respondenterna hade svårt att skilja på frågor kring
beslutsstödet-ViSam och bedömningsstöd.
Bortfall
Bortfallet skulle kunna förklaras utifrån hur enkätens frågor formulerades. Enligt Bryman (2011) bör
frågorna vara formulerade på enkelt sätt för att undvika interna bortfall. Vid analysen av enkäterna
kunde det ses interna bortfall, Bilaga 9, eftersom inte alla frågorna var besvarade av respondenterna.
Enligt Ejlertsson (2014) ska det interna bortfallet alltid redovisas eftersom det kan påverka slutsatsen
utifrån insamlat data. I Esmaker® exkluderades 12 enkäter eftersom respondenterna hade pausat och
enkäterna inte skickats in. Enkäten täcker in både beslutsstödet-ViSam och bedömningsstöd, vilket gör
att antalet frågor blev många och kan orsaka att respondenterna inte svarade på alla frågor. För att
minska det externa bortfallet skickades två påminnelser till respondenterna. Informationsbrevet som
skickades var strukturerat, tydligt och kort, för att minimera det externa bortfallet i enlighet med Polit
och Beck (2017).
Att använda sig av distribution av enkät i elektronisk form ses som vinst, då pappersform tar längre tid
att bearbeta samt att elektronisk enkät är ett snabbare sätt att nå ut till större population. Elektronisk
enkät minimerar risker för bearbetningsfel när data matas in i statistiska dataprogram (Lantz, 2014).
Det togs i beaktande att moderna dataprogram kan göra rensning av inmatningsfel, och det kan ibland
bli nödvändigt med manuell kontroll (Djurfeldt et al., 2018), vilket gjordes när datamaterialet överfördes
från Esmaker® till Excel®. Dock finns det risker med elektronisk form, då mejl inte kommer fram till
alla avsedda respondenter, vilket kan bero på felaktig mejladress och därmed kan elektronisk enkät få
låg svarsfrekvens (Polit & Beck, 2017). Att sända enkäten via mejl anses kunna ge lägre svarsfrekvens än
pappersformat, då det finns större risk att mejl glöms bort i jämförelse med papper (Hultåker, 2012).
Enkäter som skickas ut via mejl kan individen lättare ignorera, jämfört med om enkäten skulle delas ut
vid personliga möten (Polit & Beck, 2017).
I Esmaker® används termerna sluten respektive öppen publicering. Sluten publicering har den fördelen
att respondenterna hindras från att svara på enkäten flera gånger samt att möjligheten finns att kunna
pausa och fortsätta besvara enkäten vid senare tillfälle. Nackdelen kan vara att respondenterna skulle
kunna känna förväntan på att delta i studien eftersom deras chef har lämnat deras mejladress. Öppen
publicering har fördelen att enkäten skickas via mejl från enhetschefen, vilket kan minska risken för
bortfall, då mejlet skulle anses vara mer viktigt och inte hamna i skräpposten (Polit & Beck 2017). En
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nackdel är att respondenterna kan besvara enkäten flera gånger från olika datorer. Författarna valde
innan kontakten togs med kommunerna att använda sig av sluten publicering för att få säkrare resultat.
Då en av kommunerna nekade till utlämning av mejladresser till sina sjuksköterskor, och i avsikt att få
så stort underlag som möjligt, beslutade författarna att använda sig av öppen publicering i denna
kommun.
Enkäten bestod av ingående demografiska frågor för att ge läsaren bättre förståelse för vilka
respondenterna är. Fråga tio i den demografiska datan har tillsammans med de övriga nio frågorna
kunnat riskera att avslöja respondenternas identitet och därför plockas den bort efter datainsamling och
inkluderas inte i analysen.
Datamaterialet som samlades in till examensarbetet gav en svarsfrekvens på 46,2 %, vilken inte
uppnådde den förväntade svarsfrekvensen trots att två påminnelser skickades ut. Tidigare forskning
visar att studier som involverar vårdpersonal kännetecknas av lägre svarsfrekvens i jämförelse med
andra grupper (Cho et al., 2013), varför den lägre svarsfrekvensen får anses acceptabel. Förklaringar till
den låga svarsfrekvensen kan vara att respondenterna hade semester, föräldraledighet, sjukskrivning,
tjänstledighet eller att det förekom hög arbetsbelastning inom verksamheterna vid tiden för mejlutskick.
Studiens svarsfrekvens skulle också kunna bero på att kommunen som skickade mejl via enhetschefen
skickade till samtliga anställda sjuksköterskor inom ordinärt och särskilt boende, utan att exkludera de
sjuksköterskor som inte är aktuella för studien. Generellt sett har, i dag, svarsfrekvensen sjunkit bland
enkätundersökningar och det är många som får svarsfrekvens mellan 50 och 75 % (Trost, 2012). Polit
och Beck (2017) uppger att tillförlitlighet uppnås genom svarsfrekvens på 70–75% eller mer. Därför kan
det ses som svaghet i studien avseende generaliserbarheten men eftersom data samlades från tolv av
tretton kommuner i länet så blir studien mer representativ för större delen av sjuksköterskor i länet.
Detta ses som styrka och stärker trovärdigheten samt gör att resultatet bör kunna generaliseras, då
studiens svarsfrekvens var relativt acceptabel. För att studien ska kunna generaliseras till andra
verksamheter bör dock tas i beaktande vikten av att liknande bedömningssätt med likvärdiga riktlinjer
används (Polit & Beck, 2017).
Kvantitativ del

Reliabilitet
Reliabilitet innebär tillförlitlighet i mätningen (Patel & Davidson, 2019), och skulle mätningen utföras
igen med samma resultat, så är det hög reliabilitet (Djurfeldt et al., 2018). En svaghet med enkäten är
att frågorna inte har reliabilitetstestats med hjälp av Crohnbach´s alphatest (Polit & Beck, 2017), vilket
skulle ha gjorts innan enkäten skickades ut. Med hjälp av Crohnbach´s alphatest testas homogeniteten
(Kristensson, 2014). Detta upptäcktes i sent skede i analysprocessen, vilket är en svaghet. Testet har
genomförts och gav låga värden, vilket troligen beror på att frågorna omfattar inte bara ett utan flera
områden/fenomen. En begränsning med studien är att författarna, som har begränsade kunskaper i
statistik, självständigt har arbetat med SPSS-programmet. Analyserade data har dock i efterhand
kontrollerats av handledare, vilket stärker studieresultatet.
Validitet
Validitet innebär bedömning av hur väl studien mäter det som är avsett att mätas och på så sätt mäts
giltigheten av enkäten (Polit & Beck, 2017; Billhult, 2017b). Genom att ha tydliga inklusionskriterier
innan datainsamling påbörjas stärks validiteten (Kaji et al., 2014). Vidare stärks validiteten av att
pilotstudie genomförts.
Generaliserbarhet
Med generaliserbarhet menas graden av resultatens möjlighet till överförbarhet till andra grupper (Polit
& Beck, 2017). För att få så rik bild som möjligt av det studerade fenomenet har noggrant urval gjorts,
detta för att få respondenter med olika erfarenheter inom ämnet. På så sätt ingick ett brett urval i
studien, vilket kan anses öka resultatets generaliserbarhet.
Kvalitativ del
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Det kvalitativa datamaterialet inhämtades från en fråga där sjuksköterskorna skulle svara med egna ord.
För att uppnå tillförlitlighet var fokus under analysarbetet på att undersöka om studien belyste det som
var avsikten att belysa. Kvalitativ data utgår från begreppen: trovärdighet, tillförlitlighet, pålitlighet,
verifierbarhet, och överförbarhet (Danielson, 2017; Henricson & Billhult, 2017).
Verifierbarheten uppnåddes därigenom att metoden var så väl beskriven att studien skulle kunna göras
om av annan forskare och uppnå liknande resultat. Verifierbarhet stärks i studien eftersom
analysprocessen presenteras och synliggörs med hjälp av tabeller (Polit och Beck, 2017).
Innehållsanalysens alla steg i processen redovisas tydligt så att det går att verifiera i resultatet, vilket
stärker tillförlitligheten i studien (Danielson, 2017).
Pålitligheten styrks genom att studien baserats på data som insamlats utifrån vetenskaplig metodik och
inte utifrån forskarens förförståelse (Henricson, 2017; Priebe & Landström, 2017). Författarna har varit
medvetna om att förförståelsen kan påverka analysprocessen. Handledaren fick ta del av textinnehållet
och av författarnas analys, för att säkerställa att inte slutsatser har dragits utifrån förförståelsen. Att
medvetandegöra förförståelsen ökar trovärdigheten och stärker pålitligheten (Mårtensson & Fridlund,
2017). Studien inkluderade både sjuksköterskor och distriktssköterskor, vilket gjordes för att få så
många deltagare som möjligt. Detta ökar överförbarheten av studien och trovärdigheten i urvalet
(Henricson, 2017). Trovärdigheten och tillförlitligheten stärks även då resultatet med respondenternas
citat och innehållsanalysen är noggrant identifierad och beskriven (Danielson, 2017; Henricson &
Mårtensson, 2017).
Överförbarhet innebär i vilken grad resultatet i examensarbetet kan överföras till andra grupper. Därför
är det överförbarheten möjlig då resultatet jämförs med material i liknande kontext. Det krävs då att
trovärdigheten, bekräftelsebarheten och pålitligheten är säkrade (Mårtensson & Fridlund, 2017).
Graden av överförbarhet kan ses i ljuset av att den kvalitativa data är i samklang med studiens
kvantitativa. Då texterna var av den art som passar analys på manifest nivå innebar själva analysarbetet
inga större utmaningar.

Resultatdiskussion
De vanligaste bedömningsstöden som sjuksköterskor använder är: vitala parametrar, kliniska blicken,
omvårdnadspersonalens observation, beslutsstödet-ViSam samt jourhavande läkare. Resultaten
överensstämmer med Smith och Roberts (2014), som menade att sjuksköterskan använde sig av den
kliniska blicken tillsammans med observation av patientens aktuella tillstånd. Enligt Bunkenborg, et al.
(2013) var det viktigt att använda sig av den kliniska blicken för att tidigt upptäcka patientens
försämrade allmäntillstånd. Genom att kontrollera vitala parametrar kan avvikande värden identifieras
och kritiskt sjuka patienter identifieras (Ferns et al., 2010). Sjuksköterskorna använder sig av vitala
parametrar i större utsträckning än kliniska blicken. Detta fynd går dock emot Donohue och Endacott
(2010) som menade att kliniska observationer används mer frekvent än bedömningsinstrument som
innefattar vitala parametrar. Flertalet av sjuksköterskorna använder sig utav beslutsstödet-ViSam som
bedömningsstöd. Detta resultat är nytt, då ingen tidigare undersökning har genomfördes i en region i
södra Sverige om hur beslutsstödet-ViSam används inom verksamheterna. Det visar sig också att
sjuksköterskorna använder sig av omvårdnadspersonalens observation. Furåker och Nilsson (2013)
menade att det var betydelsefullt att sjuksköterskor kunde förlita sig på omvårdnadspersonals
observation, eftersom det kunde vara långa geografiska avstånd och ensamarbete. Det var vanligt
förekommande att omvårdnadspersonalen gjorde den första bedömningen och därefter kontaktade
sjuksköterskan (Furåker & Nilsson 2013). I sin tur kunde sjuksköterskan ta kontakt med läkare vid
medicinska problemfrågeställningar och få stöd i sin bedömning (Furåker, 2012). Sjuksköterskans
kompetens anses ha stor betydelse i hemsjukvårdens patientsäkerhetsarbete, där hen med sin ledande
arbetsfunktion ska kunna ta hand om patienter och tillgodose komplexa behov samt utveckla sin
kompetens (Cronenwett et al., 2007; Andersson et al., 2017). Sjuksköterskorna kontaktar sin kollega
som stöd i sin bedömning av patient i akut tillstånd. Detta överensstämmer med tidigare studier där det
framkom att sjuksköterskor tog kontakt med kollega för hjälp och vid svårigheter när de var hemma hos
en mycket svårt sjuk patient (Furåker, 2012; Andersson et al., 2017). Stöd utav sina kollegor, patienter
och deras närstående i teamet var viktigt vid komplexa situationer och uppfattades som mest värdefullt
och ledde till positivt arbetsklimat. I tidigare studie framkom det att sjuksköterskorna efterfrågade stöd
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i form av konkreta råd från kollegor om lämpliga åtgärder de skulle utföra i svåra situationer (Silén et
al., 2012).
Sjuksköterskorna inhämtar kunskaper gällande bedömning av personens akuta tillstånd genom
arbetslivserfarenhet, sjuksköterskeutbildning, kollegor, deltagande i interna kurser på arbetsplatsen och
distriktssköterskeutbildning. Majoriteten av sjuksköterskorna tycker att arbetslivserfarenhet och
sjuksköterskeutbildning har varit kunskapskällor gällande bedömning av personens akuta tillstånd. I
tidigare studie av Andersson och Edberg (2010) uppgav sjuksköterskor med ett års erfarenhet att
sjuksköterskeutbildningen hade gett dem den kunskap och de verktyg de behövde och var tillräcklig för
deras sjuksköterskeroll. Beslutsstödet-ViSam har implementerats inom verksamheterna, där 80,7 % av
sjuksköterskorna tycker att de har tillräcklig med kunskaper och majoriteten uppger att de har fått
adekvat utbildning i hur de ska använda beslutsstödet-ViSam. Detta resultat kan inte jämföras med
tidigare studier, då ingen har genomfört liknande mätningar efter utbildningsinterventionen som
genomfördes 2015. Flera sjuksköterskor uppger att distriktssköterskeutbildningen har gett kunskaper i
bedömning av patientens akuta tillstånd. Detta överensstämmer med tidigare studie av Green (2018),
där distriktssköterskor uppgav att de hade fått fördjupad kunskapsbas och förbättrad förmåga och
färdighet i sin bedömning i den kliniska vården efter sin vidareutbildning. I enlighet med Cronenwett et
al., (2007) och Stalter och Mota (2018) bör därför sjuksköterskeutbildningen utgå från målet att minska
patienternas hälsorisker genom att ge förbättrade specifika kunskaper, färdigheter och
ställningstagande till sitt förhållningssätt. Både formella utbildningar och arbetsuppgifter ansågs kunna
utnyttjas strategiskt och målmedvetet för att förbättra teamkompetenser. Utbildningskompetensen och
teamsamverkan ansågs ha stor betydelse inom hälso- och sjukvården för att säkerställa
patientsäkerheten (Cronenwett et al., 2009; Rosen et al., 2018).
Tillgängligheten till beslutsstödet inom verksamheterna i form av pappersformat är 83,7 % och digitala
versionen ViSam 31,4 %. ViSam används i lägre utsträckning än Beslutstöd, vilket kan bero på att
verksamheterna inte har kommit igång med digitaliseringen, något som överensstämmer med tidigare
undersökningar av PwC, (2018). Att sjuksköterskor inte kontinuerligt använde sig av bedömningstöd
utan istället litade på sin egen kunskap, ”magkänsla”, skulle kunna bero på att de redan hade
vårderfarenhet och kunde urskilja fysiska tillstånd (Melin-Johansson et al., 2017). Det kan också antas
kunna bero på att det digitaliserade bedömningsverktyget ännu inte är anpassat utifrån specifika
förutsättningar och behov.
Specialistsjuksköterskorna skattar i högre grad sin förmåga som mycket bra eller bra i att bedöma akuta
tillstånd med hjälp av deras bedömningsstöd i jämförelse med allmänsjuksköterskor. Enligt tidigare
nämnd studie (McCrory, 2019) påvisades att distriktssköterskor hade yrkeskompetens vid
omhändertagande och bedömning av patienter med komplexa omvårdnadsbehov. Med sin bredare
kunskap omhändertas de sjuka patienterna efter kortare eller mera långvariga vårdinsatser och
dessutom hade distriktssköterskor ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv för att uppmuntra
patienter till egenvård. Glasberg et al. (2009) styrker detta då specialistsjuksköterskor ofta kände sig
mer säkra och trygga i sin yrkesroll, med gott självförtroende och kritiskt tänkande i samband med
beslutfattande insatser. För att åstadkomma kvalitet och säkerhet vid bedömning, diagnostisering och
behandling hos den enskilda patienten behövde utövaren få utbildning med fokus på säkerhet
(Cronenwett et al., 2009).
Beslutsstödet-ViSam ger stöd till sjuksköterskans kompetens. Dennas kunskap och erfarenheter
kompletteras av beslutsstödet och blir ett stöd som bekräftar sjuksköterskornas misstankar. Andra
förlitar sig på egen kunskap och erfarenhet och anser att Beslutstödet är lämpligast och passande till
oerfarna sjuksköterskor. Andersson et al. (2006) menade att för att bedöma patientens tillstånd behövde
sjuksköterskan förutom kunskap även erfarenhet som ger känsla av säkerhet. Benner (1993; 2004)
uppgav att kompetens uppnås efter att sjuksköterskan varit aktiv inom yrket i två till tre år. Oerfarna
sjuksköterskor ansågs ha mycket begränsad förmåga att förutse framtida utveckling av patienters
hälsoförlopp. Detta berodde på brist på patienterfarenheter och därför behövde de förlita sig på
läroböckernas prognoser. Det tar tid att bygga upp kunskap och erfarenheter i att bedöma patienters
akuta tillstånd, om dessa erfarenheter inte implementeras på arbetsplatsen (Svensk
sjuksköterskeförening et al., 2016). En studie av Donohue och Endacott (2010) visade att det finns
skillnad på oerfarna och erfarna sjuksköterskors användning av bedömningsmetod (MEWS) med vitala
parametrar. De oerfarna sjuksköterskorna utgick mer strikt utifrån bedömningsmetoden, till skillnad
från erfarna sjuksköterskor som använde den som komplement till den kliniska bedömningen i syfte att
bekräfta att patientens tillstånd hade försämrats. Beslutsstödet-ViSam var avsett att ge ett strukturerat
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arbetssätt (Kihlgren et al., 2016). Detta styrks utifrån hur respondenterna uppfattar beslutstödet, vilket
de anser påminner om en checklista och som ger direktiv om ett strukturerat arbetssätt och minimerar
risken att missa något. På så sätt blir Beslutsstöd till hjälp att identifiera sviktande tillstånd vid komplexa
situationer vid första mötet. Dowding el al., (2009) menade att digitaliserat beslutsstödsystem kunde ge
samlad information som ger hjälp under beslutsprocessen om hur sjuksköterskorna skulle hantera olika
hälsoproblem och situationer gällande rekommendationer relaterat till symtom. Sjuksköterskorna
tycker att beslutsstödet ger hänvisning till vårdnivå. På så sätt bekräftar respondenterna att beslutstöd
är ett stöd som vägleder om patienten är i behov transport till sjukhus eller inte för att få optimal
vårdnivå efter behovet. Enligt Kihlgren et al., (2016) utformades beslutsstödet för att vägleda till optimal
vårdnivå, men deras resultat bekräftade inte att sjuksköterskorna upplevde detta. Forskning visade att
med hjälp av bedömning kunde differentialdiagnoser tillämpas och bidra till hjälp vid prioritering av
patientens tillstånd. Vid rätt treagering av patientens tillstånd kan lämpligast transportsätt identifieras
(Cone et al., 2004). Tidigare studie menade att äldre patienter spenderade längre tid på
akutmottagningen än yngre. Hälften av besöken för patienter i åldern 80 år eller äldre varade i mer än
4 timmar (Socialstyrelsen, 2019b). För att minimera risken att patienten utsätts för onödig lidande i
samband med transport till sjukhus utifrån felaktiga prioriteringar ska sjuksköterskan ha kunskaper och
förmågor att urskilja och bedöma patientens tillstånd genom vitala parametrar och anamnesen (Chester
& Rudolph, 2011).
Beslutsstödet-ViSam har varit till hjälp vid rapportering av patients tillstånd till läkare, SOS och
ambulanspersonal. Detta skapar tryggare överlämning för sjuksköterskorna. Respondenterna beskriver
att de upplever förekomst av konflikter med ambulanspersonalen i samband med överrapportering.
Beslutsstödet minimerar risken för uppkomst av diskussioner och konflikter och gör att
kommunsjuksköterskor inte blir ifrågasatta av ambulanspersonalen. Kihlgren et al., (2016) menade att
i kontakten med SOS-larmtjänst och i överrapporteringen till ambulanspersonalen blev
kommunikationen tydligare, bättre och mer effektiv med hjälp av beslutsstöd. Diskussionerna kring
behov av ambulansbeställningar minimeras om bedömningen har utförts enligt beslutsstöd. Det
framgår att det förekommer möten med negativa attityder och dåligt bemötande mellan
ambulanssjuksköterskor och kommunsjuksköterskor, vilket enligt författarna kan bero på bristande
förståelse för varandras verksamheter. Teamsamverkan behövs för att få insikt och förståelse för
varandras kunskaper och kompetens inom olika professioner (Cronenwett et al., 2009). McDonald et
al., (2010) menade att det finns risk inom vården att negativa attityder mellan yrkesgrupper kan
förekomma. Forskning av Edgren et al. (2005) betonade att kunskap om varandras verksamheter var
viktig faktor för att främja ömsesidig kommunikation och goda möten. Enligt Edgren et al., (2005) och
Cronenwett et al., (2007) kan flera faktorer hota patientsäkerheten vid bristande kommunikation. Det
kan förekomma exempelvis vid överrapportering som påvisas genom negativa attityder, verbal
kommunikation, kroppsspråk, erfarenhet och professionalism inom hälso- och sjukvården (Dyrholm
Siemen et al., 2012). Genom att ha strukturerat arbetssätt vid rapportering, i samverkan med flera
aktörer, kan risker minimeras för onödigt lidande för patienter och arbetssättet utgå från
patientnyttoperspektivet.

Förslag till vidare forskning
Förslagsvis kan vidare forskning rikta sig mot att påvisa i vilken utsträckning bedömningsstöd är till
hjälp vid identifiering av akuta tillstånd utifrån patientsäkerhetsperspektiv. Den kan undersöka om det
finns behov av vidare utveckling av befintliga beslutsstödet samt samverkansbehov mellan kommun och
akutsjukvård. Därför skulle det vara intressant att vidare undersöka upplevelser om varför beslutsstöd
inte används som planerat, och på vilket sätt har potential till förbättring.

Slutsatser
Så vitt vi vet är examensarbetet den första studien där sjuksköterskor har tillfrågats om att delge sin
uppfattning om vilket stöd de använder sig av vid bedömning av akuta tillstånd. Sjuksköterskorna
grundar sin kunskap i bedömning av akuta tillstånd på sina egna och andras yrkeserfarenheter och
utbildning. Deras bedömningsstöd utgörs främst av vitala parametrar, kliniska blicken,
omvårdnadspersonalens observation och beslutsstödet-ViSam. Majoriteten använde sig av
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beslutsstödet-ViSam, som ansågs ge strukturerat arbetssätt som gav stöd till den egna kompetensen och
som var till hjälp vid rapportering. Beslutsstödet-ViSam användes också av sjuksköterskorna för att
minska konflikter och diskussioner med ambulanspersonal. Ur ett organisationsperspektiv kan
resultatet påvisa att adekvat utbildning i beslutsstöd är nödvändigt. Denna kunskap kan bidra till att
verksamheter kommer att använda sig av systematiskt arbetssätt och på så sätt bidra till säkrare vård
och minska risken för fel och skador. Utifrån ett professionsperspektiv kan den befintliga studien lyfta
vikten av kontinuerlig utbildning i akut omhändertagande, beslutsstödet-ViSam och simulering. Sett ur
ett patientperspektiv kan resultatet bidra till att undvika onödigt lidande och onödiga transporter för
patienten.

Kliniska implikationer
Inom kommunala verksamheter är det sjuksköterskans uppgift att upptäcka, identifiera och bedöma
patientens akuta tillstånd samt rapportera vidare till läkaren eller kontakta SOS. Resultatet av
examensarbetet visar att kommunsjuksköterskorna har olika kunskaper och erfarenheter kring vilket
bedömningsverktyg de använder sig av. Examensarbetet kan användas som kunskapsunderlag i
utvecklingen av bedömningsverktyget beslutsstödet-ViSam, och skulle även kunna leda till specifik
utbildningsinsats för distriktssköterskor och sjuksköterskor inom ordinärt och särskilt boende. Detta
skulle kunna bidra till att stärka och kvalitetssäkra vården och möjliggöra tryggt och säkert akut
omhändertagande. Resultatet kan användas inom förbättringsarbete eftersom det nu finns kännedom
om att riktlinjer och rutiner saknas vid bedömning av akuta tillstånd. Studien kan även bidra till att
bedömningsverktyget skulle kunna fortsätta att vidareutvecklas i samverkan mellan kommuner och
akutsjukvård. Detta skulle kunna bidra till kompetensutveckling och utbyte av erfarenheter.
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Bilaga 2

1. Kön
Kvinna
Man
2. Inom vilken åldersgrupp befinner du dig?
20-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60 år och äldre
3. Hur länge har du varit yrkesverksam som sjuksköterska?
1-2 år
3-5 år
6-8 år
9-12 år
13-20 år
21 år eller mer
4. Vilken specialistutbildning har du?
Ingen specialistutbildning
Distriktssköterska
Specialistutbildning inom Vård av äldre
Psykiatrisjuksköterska
Diabetessjuksköterska
Specialistnivå – Om annan:

___________________________

5. Hur länge har du varit yrkesverksam som specialistsjuksköterska?
0-2 år
3-5 år
6-8 år
9-12 år
13-20 år
21 år eller mer
Ingen specialistutbildning

6. Hur länge har du varit yrkesverksam på din nuvarande arbetsplats?
1-2 år
3-5 år
6-8 år
9-12 år
13-20 år
21 år eller mer
7. Hur mycket arbetar du?
Heltid
Deltid
Timvikarie
Bemanningsteam
8. Vilka är dina arbetstider?
Dag- och kvällstid
Nattid
Skiftar mellan dag- och nattider
9. Var arbetar du huvudsakligen?
Ordinärt boende
Särskilt boende
Både ordinärt och särskilt boende
10. Vilken ort/närmsta ort tillhör din arbetsplats?
Aneby
Bankeryd
Bottnaryd
Eksjö
Gislaved
Gnosjö
Gränna
Habo
Huskvarna
Jönköping
Mullsjö
Nässjö
Skillingaryd
Sävsjö
Tranås
Vaggeryd
Vetlanda
Värnamo

11. På vilket sätt har du främst tillgodosett dig din kunskap gällande att bedöma en
persons akuta tillstånd? (fyll i ett/flera alternativ)
Sjuksköterskeutbildning
Distriktssköterskeutbildning
Akutvårdsutbildning med högskolepoäng
Sökt kunskap genom ta del vetenskapliga artiklar
Deltagande i interna kurser på arbetsplatsen
Genom kollegor
Arbetslivserfarenhet
Annat:____________________________
12. Vilken/vilka bedömningsstöd finns på din arbetsplats, för bedömning av en persons
akuta tillstånd? (fyll i ett/flera alternativ)
Beslutsstöd inom kommunal hälso- och sjukvård (från Region Jönköpings län)
Visam (app i mobilen)
En lokalt tillverkad bedömningsblankett, vilken?____________
Om annat, vad?__________________________
Jag vet inte
13. Var på din arbetsplats finns Beslutsstödet-ViSam? (Fyll i ett/flera alternativ)
I patientens bostad
I akutväskan
I tjänstebilen
På kontoret
Digitalt
Jag vet inte
Om annat:_____________________________________
14. Har du fått adekvat utbildning i hur du ska använda Beslutsstödet-ViSam? (fyll i
ett/flera alternativ)
Ja
Nej
Jag önskar mer utbildning
15. Finns det någon utbildningsansvarig på din arbetsplats gällande BeslutsstödetViSam?
Ja
Nej
Det vore önskvärt
16. Anser du att dina kunskaper är tillräckliga för att kunna använda BeslutsstödetViSam på ett korrekt sätt?
Ja
Nej

17. Anser du att Beslutsstödet är till hjälp för att kunna identifiera lämplig vårdnivå och
insats?
Ja. Hur?___________________________________
Nej. Varför?________________________________
Vet ej
18. Finns det riktlinjer och rutiner för hur du ska bedöma en persons akuta tillstånd, på
din arbetsplats? (fyll i ett/flera alternativ)
Ja, det finns rutiner
Ja, jag använder mig av rutinerna
Ja, men de är inte tydliga
Nej, det finns inga rutiner
Nej, men jag saknar
Vet ej
19. I vilken omfattning har du bedömt att en persons akuta tillstånd kräver
ambulanstransport?
Varje arbetspass
Någon gång i veckan
Någon gång i månaden
Mer sällan
Aldrig
20. Vid akut försämring av en persons tillstånd, vilket stöd vid bedömning använder du
dig utav? (fyll i ett/flera alternativ)
Kliniska blicken
Vitala parametrar
Sjuksköterskekollega
Beslutsstöd, Visam eller liknande
SBAR
ABCDE
Primärvårdens läkare
Jourhavande läkare
Ambulansrapporten
Anhörigas oro/observation
Omvårdnadspersonalens observation
Rekommendation från annan instans. Vilken?________________
Annat:__________________________________
21. Hur skattar du din förmåga att bedöma akuta tillstånd med hjälp av
bedömningsstöd? (utifrån fråga 20)
Mycket bra
Bra
Varken bra eller inte bra
Mindre bra
Inte bra

22. Gör bedömningsstödet att du känner dig trygg i att bedöma en persons akuta
tillstånd? (utifrån fråga 20)
Alltid
Ofta
Varken ofta eller sällan
Sällan
Aldrig
23. Anser du att bedömningsstödet har varit till hjälp vid identifiering av en persons
akuta tillstånd? (utifrån fråga 20)
Alltid
Ofta
Varken ofta eller sällan
Sällan
Aldrig
24. Anser du att bedömningsstödet har varit till hjälp vid prioritering av en persons
akuta tillstånd? (utifrån fråga 20)
Alltid
Ofta
Varken ofta eller sällan
Sällan
Aldrig
25. Anser du att bedömningsstödet har varit till hjälp vid rapportering till
ambulanspersonal? (utifrån fråga 20)
Alltid
Ofta
Varken ofta eller sällan
Sällan
Aldrig
26. Vad anser du det finns för svårigheter vid bedömning av personer i akuta tillstånd?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Bilaga 3 (Öppen publicering)

Verksamhetschefs godkännande av datainsamling
Vi är två sjuksköterskor som skriver en magisteruppsats vid Jönköping University. Magisteruppsatsen
är en del av vår utbildning till distriktssköterska. Vi är intresserade av att undersöka hur sjuksköterskor
genomför bedömning av akuta tillstånd hos personer i särskilt och ordinärt boende. Vi hoppas att
resultatet kan bidra till ökad kunskap om vilket beslutsunderlag som sjuksköterskor använder sig av
vid bedömning i samband med akuta tillstånd. En annan förhoppning är att resultatet kan vara ett
underlag för att utveckla användandet av bedömningsinstrument inom er verksamhet. Vi vill gärna
återkoppla vårt resultat till er när uppsatsen är genomförd. Underlaget till uppsatsen kommer
genomföras med hjälp av en elektronisk enkätundersökning.
För att studien ska kunna bli möjlig önskar vi ditt tillstånd att skicka ut den elektroniska enkäten till
både grund- och specialistsjuksköterskor, med minst ett års yrkeserfarenhet, i kommunens ordinära
och särskilda boende. Enkäten är digital och behandlas i Esmaker. Undersökningen kommer att ske
under vecka 15, våren 2019 då enkäterna skickas ut. Tidsåtgången för att besvara enkäten beräknas ta
cirka 10 minuter. Medverkande i studien är frivilligt och allt material kommer att behandlas
konfidentiellt och används endast i denna studiens syfte. Endast författare och handledare kommer
ha tillgång till de inlämnade enkäterna. Efter studiens genomförande kommer enkäterna att förstöras.
Med detta brev önskar vi ett godkännande av dig, för att få genomföra denna enkätundersökning hos
distrikt- och sjuksköterskor inom ordinärt och särskilt boende hos er, och är därför tacksamma för ett
svar snarast. Du godkänner genom underskrift av det bifogade formuläret och skickar det till angiven
adress. Du kan även scanna in godkännandet och skicka via mejl till oss.
När du godkänt er medverkan, kommer information om studien och en länk till enkäten skickas direkt
till dig, som du sedan skickar vidare till aktuella medarbetare i din organisation, se bilagorna nedan.
Efter tre veckor kommer första påminnelsen att skickas till dig för vidarebefordran till medarbetarna.
Sedan ytterligare en påminnelse två veckor senare. Vid eventuella frågor eller funderingar är Du
välkommen att kontakta oss eller vår handledare.
Tack på förhand.
Med vänliga hälsningar

Snezhana Wismén
Distriktssköterskestudent
XXXX-XXXXXXX
XXXXXXXXXXX

Marielle Falk
Distriktssköterskestudent
XXXX-XXXXXXX
XXXXXXXXXXX

Christina Peterson
Universitetslektor
Avdelningen för Omvårdnad,
Hälsohögskolan, Jönköping
XXXXXXXXXXX

Godkännande

Undertecknad verksamhetschef godkänner att Snezhana Wismén och Marielle Falk genomför
datainsamling med hjälp av enkät enligt beskrivning nedan i forma av bilaga 1, följebrev till enkäten,
samt ytterligare information i erhållet mejl.

___________________________________________________________________________
Ort

Datum

__________________________________________________________________________
Underskrift

Snezhana Wismén
Distriktssköterskestudent
XXXX-XXXXXXX
XXXXXXXXXXX

Namnförtydligande

Marielle Falk
Distriktssköterskestudent
XXXX-XXXXXXX
XXXXXXXXXXX

Christina Peterson
Universitetslektor
Avdelningen för Omvårdnad,
Hälsohögskolan, Jönköping
XXXXXXXXXXX

Bilaga 4 (Sluten publicering)

Verksamhetschefs godkännande av datainsamling
Vi är två sjuksköterskor som skriver en magisteruppsats vid Jönköping University. Magisteruppsatsen
är en del av vår utbildning till distriktssköterska. Vi är intresserade av att undersöka hur sjuksköterskor
genomför bedömning av akuta tillstånd hos personer i särskilt och ordinärt boende. Vi hoppas
att resultatet kan bidra till ökad kunskap om vilket beslutsunderlag som sjuksköterskor använder sig
av vid bedömning i samband med akuta tillstånd. En annan förhoppning är att resultatet kan vara ett
underlag för att utveckla användandet av bedömningsinstrument inom er verksamhet. Vi vill gärna
återkoppla vårt resultat till er när uppsatsen är genomförd. Underlaget till uppsatsen kommer
genomföras med hjälp av en elektronisk enkätundersökning.
För att studien ska kunna bli möjlig önskar vi ditt tillstånd att skicka ut den elektroniska enkäten till
både grund- och specialistsjuksköterskor, med minst ett års yrkeserfarenhet, i kommunens ordinära
och särskilda boende. Enkäten är digital och behandlas i Esmaker. Information om studien och enkäten
kommer skickas direkt till respondenternas arbetsmejl, se bifogat dokument. Undersökningen kommer
att ske under vecka 15, våren 2019 då enkäterna skickas ut. Tidsåtgången för att besvara enkäten
beräknas ta cirka 10 minuter. Efter tre veckor kommer första påminnelsen att skickas till de
respondenter som inte svarat på enkäten. Sedan ytterligare en påminnelse två veckor senare om ännu
inget svar erhållits. Medverkande i studien är frivilligt och allt material kommer att behandlas
konfidentiellt och används endast i denna studiens syfte. Endast författare och handledare kommer
ha tillgång till de inlämnade enkäterna. Efter studiens genomförande kommer enkäterna att förstöras.
Med detta brev önskar vi ett godkännande av dig, för att få genomföra denna enkätundersökning hos
distrikt- och sjuksköterskor inom ordinärt och särskilt boende hos er, och är därför tacksamma för ett
svar snarast. Du godkänner genom underskrift av det bifogade formuläret och skickar det till angiven
adress. Du kan även scanna in godkännandet och skicka via mejl till oss.
När du godkänt er medverkan, ber vi att du skickar oss arbetsmejlladresser till samtliga aktuella
medarbetare i din organisation så kommer vi distribuera enkäten via deras mejl. Vid eventuella frågor
eller funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare.
Tack på förhand.

Med vänliga hälsningar

Snezhana Wismén
Distriktssköterskestudent
XXXX-XXXXXXX
XXXXXXXXXXX

Marielle Falk
Distriktssköterskestudent
XXXX-XXXXXXX
XXXXXXXXXXX

Christina Peterson
Universitetslektor
Avdelningen för Omvårdnad,
Hälsohögskolan, Jönköping
XXXXXXXXXXX

Godkännande

Informerat samtycke från ansvarig enhetschef för___________________________

Undertecknad verksamhetschef godkänner att Snezhana Wismén och Marielle Falk genomför
datainsamling med hjälp av enkät enligt ovanstående beskrivning.

___________________________________________________________________________
Ort

Datum

___________________________________________________________________________
Underskrift

Namnförtydligande

Bilaga 5 (Öppen publicering)

Bäste sjuksköterska och kollega!
Vi är två studenter som nu läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot
distriktssköterska vid Jönköping University. I denna utbildning ingår det att skriva en magisteruppsats
på 15 högskolepoäng. Till vår magisteruppsats behövs en enkätundersökning som riktar sig till distriktsoch sjuksköterskor med minst ett års yrkeserfarenhet inom ordinärt och särskilt boende.
Antalet äldre multisjuka personer med stora vårdbehov fortsätter att öka i Sverige, vilket ställer högre
krav på distriktssköterskans kompetens. Det är av stor vikt att bedömningen blir adekvat utförd för att
identifiera akut sjuka personers tillstånd, detta för att omhändertagandet ska bli optimalt. Det är
därför av värde att undersöka användningen av bedömningsstöd och samverkan och kommunikation
mellan distriktssköterskan och ambulanspersonal.
Syftet är att undersöka hur sjuksköterskor genomför bedömning av akuta tillstånd hos personer i
särskilt och ordinärt boende
Vi vänder oss till Dig som arbetar med personer som kan bli akut försämrade i sitt tillstånd och då är i
behov av Din bedömning. Deltagandet i studien är frivilligt, anonymt och resultatet kommer att
sammanställas så att det inte går att spåra enskilda individer. Ditt besvarande av enkäten innebär ett
samtycke till deltagande i studien. Det insamlade materialet kommer att förvaras på ett sådant sätt att
endast författarna och studiens handledare har tillgång till det. Genom Ditt deltagande bidrar Du med
en ökad kunskap om vad Du stödjer dig på vid bedömning av personer i ett akut tillstånd. Enkäten
består av 26 frågor och tidsåtgången för att besvara den beräknas ta cirka 10 minuter. Enkäten är gjord
i ett program som heter Esmaker och länken finner Du i detta mail och svaren skickas direkt till
författarna. Efter studiens genomförande kommer enkäterna att förstöras. Vi är tacksamma om Du
skickar in enkäten senast inom sju dagar. Den slutgiltiga godkända examensarbete kommer att
publiceras i det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) som planeras bli klart senast sista februari 2020.
Vid eventuella frågor eller funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare.
Du kommer till den genom att klicka på följande länk:
XXXXXXXXXXX
Tack på förhand.
Snezhana Wismén
Distriktssköterskestudent
XXXX-XXXXXXX
XXXXXXXXXXX

Marielle Falk
Distriktssköterskestudent
XXXX-XXXXXXX
XXXXXXXXXXX

Christina Peterson
Universitetslektor
Avdelningen för Omvårdnad,
Hälsohögskolan, Jönköping
XXXXXXXXXXX

Bilaga 6 (Sluten publicering)

Hej [namn]!

Bäste sjuksköterska och kollega!
Vi är två studenter som nu läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot
distriktssköterska vid Jönköping University. I denna utbildning ingår det att skriva en magisteruppsats
på 15 högskolepoäng. Till vår magisteruppsats önskar vi undersöka hur sjuksköterskor genomför
bedömning av akuta tillstånd hos personer i ordinärt och särskilt boende. Därför ber vi dig svara på en
enkätundersökning som riktar sig till distrikts- och sjuksköterskor med minst ett års yrkeserfarenhet
inom ordinärt och särskilt boende.
Antalet äldre multisjuka personer med stora vårdbehov fortsätter att öka i Sverige, vilket ställer högre
krav på distriktssköterskans kompetens. Det är av stor vikt att bedömningen blir adekvat utförd för att
identifiera akut sjuka personers tillstånd, detta för att omhändertagandet ska bli optimalt. Det är
därför av värde att undersöka användningen av bedömningsstöd och samverkan och kommunikation
mellan distriktssköterskan och ambulanspersonal.
Vi vänder oss till Dig som arbetar med personer som kan bli akut försämrade i sitt tillstånd och då är i
behov av Din bedömning. Deltagandet i studien är frivilligt, anonymt och resultatet kommer att
sammanställas så att det inte går att spåra enskilda individer. Ditt besvarande av enkäten innebär ett
samtycke till deltagande i studien. Det insamlade materialet kommer att förvaras på ett sådant sätt att
endast författarna och studiens handledare har tillgång till det. Genom Ditt deltagande bidrar Du med
en ökad kunskap om vad Du stödjer dig på vid bedömning av personer i ett akut tillstånd. Enkäten
består av 26 frågor och tidsåtgången för att besvara den beräknas ta cirka 10-15 minuter och vi är
tacksamma att Du besvarar alla frågor. Enkäten är gjord i ett program som heter Esmaker och länken
finner Du i detta mejl och svaren skickas direkt till författarna. Efter studiens genomförande kommer
enkäterna att förstöras. Vi är tacksamma om Du skickar in enkäten senast inom sju dagar. Den
slutgiltiga godkända examensarbete kommer att publiceras i det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA)
som planeras bli klart senast sista februari 2020. Vid eventuella frågor eller funderingar är Du
välkommen att kontakta oss eller vår handledare.
Du kommer till den genom att klicka på följande länk: XX
Tack på förhand!

Snezhana Wismén
Distriktssköterskestudent
XXXX-XXXXXXX
XXXXXXXXXXX

Marielle Falk
Distriktssköterskestudent
XXXX-XXXXXXX
XXXXXXXXXXX

Christina Peterson
Universitetslektor
Avdelningen för Omvårdnad,
Hälsohögskolan, Jönköping
XXXXXXXXXXX

Bilaga 7 (Öppen publicering)

Påminnelsebrev till studiedeltagare
För en tid sedan fick Du en förfrågan om att delta i en studie om att undersöka hur sjuksköterskor
genomför bedömning av akuta tillstånd hos personer i särskilt och ordinärt boende. Detta mejl är en
påminnelse till Dig som inte besvarat enkäten tidigare. Vi är tacksamma att Du besvarar enkäten.
Genom att besvara enkäten har Du samtyckt till att delta i studien. Ditt deltagande är anonymt och
frivilligt och vi är tacksamma om Du besvarar hela enkäten. För att genomföra och besvara elektronisk
enkäten öppnar Du bifogad länk i detta mejlet.
Resultatet från det färdiga examensarbetet, kommer vara tillgängligt på Diva. http://www.divaportal.org, som planeras bli klart senast sista februari 2020. Efter studiens genomförande kommer
enkäterna att förstöras.

För att komma till enkäten öppna följande länk

XXX

Tack på förhand.

Snezhana Wismén
Distriktssköterskestudent
XXXX-XXXXXXX
XXXXXXXXXXX

Marielle Falk
Distriktssköterskestudent
XXXX-XXXXXXX
XXXXXXXXXXX

Christina Peterson
Universitetslektor
Avdelningen för Omvårdnad,
Hälsohögskolan, Jönköping
XXXXXXXXXXX

Bilaga 8 (Sluten publicering)

Påminnelsebrev till studiedeltagare
För en tid sedan fick Du en förfrågan om att delta i en studie om att undersöka hur sjuksköterskor
genomför bedömning av akuta tillstånd hos personer i särskilt och ordinärt boende. Detta mejl är en
påminnelse till Dig som inte besvarat enkäten tidigare. Vi är tacksamma att Du besvarar enkäten.
Genom att besvara enkäten har Du samtyckt till att delta i studien. Ditt deltagande är anonymt och
frivilligt och vi är tacksamma om Du besvarar hela enkäten. För att genomföra och besvara elektronisk
enkäten öppnar Du bifogad länk i detta mejlet.
Resultatet från det färdiga examensarbetet, kommer vara tillgängligt på Diva. http://www.divaportal.org, som planeras bli klart senast sista februari 2020. Efter studiens genomförande kommer
enkäterna att förstöras.

Du kommer till undersökningen genom att klicka på följande länk: [passlink]

Tack på förhand!

Snezhana Wismén
Distriktssköterskestudent
XXXX-XXXXXXX
XXXXXXXXXXX

Marielle Falk
Distriktssköterskestudent
XXXX-XXXXXXX
XXXXXXXXXXX

Christina Peterson
Universitetslektor
Avdelningen för Omvårdnad,
Hälsohögskolan, Jönköping
XXXXXXXXXXX

Bortfallsredovigning
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Fråga
Kön
Inom vilken åldersgrupp befinner du dig?
Hur länge har du varit yrkesverksam som sjuksköterska?
Vilken specialistutbildning har du?
Hur länge har du varit yrkesverksam som specialistsjuksköterska?
Hur länge har du varit yrkesverksam på din nuvarande arbetsplats?
Hur mycket arbetar du?
Vilka är dina arbetstider?
Var arbetar du huvudsakligen?
Vilken ort/närmsta ort tillhör din arbetsplats?
På vilket sätt har du främst tillgodosett dig din kunskap gällande att bedöma en persons akuta tillstånd? (fyll i ett/flera alternativ)
Vilken/vilka bedömningsstöd finns på din arbetsplats, för bedömning av en persons akuta tillstånd? (fyll i ett/flera alternativ)
Var på din arbetsplats finns Beslutsstödet-ViSam? (fyll i ett/flera alternativ)
Har du fått adekvat utbildning i hur du ska använda Beslutsstödet-ViSam? (fyll i ett/flera alternativ)
Finns det någon utbildningsansvarig på din arbetsplats gällande Beslutsstödet-ViSam?
Anser du att dina kunskaper är tillräckliga för att kunna använda Beslutsstödet-ViSam på ett korrekt sätt?
Anser du att Beslutsstödet är till hjälp för att kunna identifiera lämplig vårdnivå och insats?
Finns det riktlinjer och rutiner för hur du ska bedöma en persons akuta tillstånd, på din arbetsplats? (fyll i ett/flera alternativ)
I vilken omfattning har du bedömt att en persons akuta tillstånd kräver ambulanstransport?
Vid akut försämring av en persons tillstånd, vilket stöd vid bedömning använder du dig utav? (fyll i ett/flera alternativ)
Hur skattar du din förmåga att bedöma akuta tillstånd med hjälp av bedömningsstöd? (utifrån fråga 20)
Gör bedömningsstödet att du känner dig trygg i att bedöma en persons akuta tillstånd? (utifrån fråga 20)
Anser du att bedömningsstödet har varit till hjälp vid identifiering av en persons akuta tillstånd? (utifrån fråga 20)
Anser du att bedömningsstödet har varit till hjälp vid prioritering av en persons akuta tillstånd? (utifrån fråga 20)
Anser du att bedömningsstödet har varit till hjälp vid rapportering till ambulanspersonal? (utifrån fråga 20)
Vad anser du det finns för svårigheter vid bedömning av personer i akuta tillstånd?
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Svar Bortfall
257
1
258
0
257
1
257
1
245
13
258
0
255
3
253
5
258
0
258
0
257
1
258
0
256
2
258
0
257
1
254
4
254
4
258
0
256
2
258
0
256
2
251
7
256
2
253
5
255
3
139
119

