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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Palliativ vård syftar till förbättrad livskvalitet för den som drabbats av 

livshotande och obotbar sjukdom. Det palliativa vårdens förhållningssätt bygger på att 

förebygga och lindra symtom genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling. 

Användning av symtomskattningsinstrument regelbundet kan förbättra upptäckt och 

behandling av olika symtom i livets slutskede. Skattningsinstrumentet Integrated Palliative 

care Outcome Scale (IPOS) är utvecklat i England utifrån skattningsskalan Palliative care 

Outcome Scale (POS) och är ett flerdimensionellt instrument som beaktar fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella områden. Genom IPOS kan patientens behov av vård 

bedömas, insatta åtgärder utvärderas och vårdkvalitén kan förbättras och utvärderas. 

 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att använda 

IPOS i det dagliga arbetet med patienter inom specialiserad palliativ hemsjukvård. 

 

Metod: Metoden som valdes var kvalitativ ansats med individuella semi-strukturerade 

intervjuer. Ett strategiskt urval med definierade inklusions- och exklusionskriterier valdes 

som urvalsmetod. Fyra enheter med specialiserad palliativ hemsjukvård i Mellansverige 

tillfrågades om deltagande i studien, varav en enhet tackade ja till medverkan. Genom 

enhetens vårdutvecklare tillfrågades tolv sjuksköterskor om deltagande. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades. Därefter analyserades materialet med kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Resultat: Sju personer valde att delta i studien och de intervjuades vid ett tillfälle. 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser och intervjuerna varade mellan 

15 och 20 minuter. I resultatet kunde nio underkategorier identifieras som därefter kunde 

delas in i tre övergripande kategorier; organisation, symtomskattning med IPOS och 

patienten i centrum. 

 

Slutsats: Slutsatsen var att sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter av IPOS var 

mestadels positiva och de kunde se flera fördelar med symtomskattningsinstrumentet, 

bland annat genom att instrumentet gav en omfattande helhetsbild över patientens 

situation. IPOS bidrog till regelbunden symtomskattning samt gav en god helhetsbild över 

patienten. Dock fanns några bekymmer enligt informanterna, framför allt gällande 

rutinerna och arbetssättet med IPOS. 

 

Nyckelord: IPOS, Palliativ vård, Sjuksköterska, Symtomskattning, 

Symtomskattningsinstrument 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                    

 

 

 

ABSTRACT 

Background: Palliative care aims at improving the quality of life for the person suffering 

from life-threatening and incurable disease. The palliative care approach is based on the 

prevention and alleviation of symptoms through early detection, accurate analysis and 

treatment. The use of symptom assessment tools on a regular basis can improve the 

identification and treatment of various symptoms in the final stages of life. IPOS is 

developed in England and based on the Palliative care Outcome Scale (POS). It is a 

multidimensional instrument that considers physical, mental, social and existential areas. 

Through IPOS, the patient's need for care can be assessed, measures taken and evaluated 

and the quality of care can be improved and evaluated. 

 

Am: The aim was to describe nurses' experiences of using IPOS in their daily work with 

patients in specialized palliative home care. 

 

Method: The chosen method was qualitative approach with individual semi-structured 

interviews. A strategic selection with defined inclusion- and exclusion criteria was chosen 

as the selection method. Four units with specialized palliative home care in Central 

Sweden were asked about participation and one unit agreed to participate in the study. 

Through the unit's health- and safety manager, twelve nurses were asked if participation in 

the study. The interviews were audio recorded and transcribed. Subsequently, the material 

was analysed with qualitative content analysis. 

 

Results: Seven nurses decided to participate. The informants were interviewed once and 

the interviews were performed at the nurses' workplace and lasted between 15 and 20 

minutes. In the result, nine subcategories could be identified which could then be divided 

into three overall categories; organization, symptom assessment with IPOS and the patient 

centeredness. 

 

Conclusion: The conclusion was that the nurses’ experience of IPOS was mostly positive 

and they could see several advantages with the symptom assessment tool, including a 

comprehensive general picture of the patient's situation. IPOS contributed to regular 

symptom estimation and provided a good overall picture of the patient. However, there 

were some concerns according to the informants, especially regarding the routines and 

working methods with IPOS. 

 

Keywords: IPOS, Palliative care, Nurse, Symptom assessment, Symptoms assessment tool 
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INLEDNING 

Varje liv följs av döden som är lika unikt för varje individ som det är när vi föds. En 

patient med palliativa vårdbehov, oavsett tidig eller sen fas, är i en omtumlande situation 

och kan ställas inför symtom av fysisk, psykisk, social och/eller existentiell karaktär av 

olika grad. Genom olika verktyg och instrument är det möjligt att identifiera och följa upp 

bland annat symtom för att kunna göra livets sista tid så värdig och bra som möjligt utifrån 

patientens förutsättningar och behov. Sjuksköterskan kan genom samtal med patienten och 

dennes närstående ta reda på hur hen upplever sin situation samt få reda på vad som är 

viktigt och betydelsefullt för just hen. Detta kräver kompetens hos sjuksköterskan att 

kunna bemöta och tillgodose dennes behov vilket möjliggör att ge god palliativ vård. 

BAKGRUND 

 

Palliativ vård 

Palliativ vård syftar till förbättrad livskvalitet för en person som drabbats av livshotande 

sjukdom och som möter de problem som kan uppkomma vid obotbar sjukdom. Den 

palliativa vårdens förhållningssätt bygger på att förebygga och lindra symtom inom alla 

dimensioner (fysiska, psykiska, sociala och existentiella symtom) genom tidig upptäckt, 

noggrann analys samt behandling (World Health Organization, 2018). De fyra ledorden 

som står för den palliativa vårdens värdegrund är närhet, helhet, kunskap och empati 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). I korthet innefattar närhet inte endast 

närhet av den döendes närstående, utan även närhet och lyhördhet av personal i slutskedet. 

Helhet står för närståendes och den döendes behov samt tätt samarbete mellan olika 

yrkesprofessioner runt personens vård. Kunskap understryker vikten av kunskap inom 

palliativ medicin och omvårdnad. Slutligen empati, medför bland annat att upprätthålla sin 

professionalitet som personal, samtidigt som empati uppvisas för den döende och dennes 

närstående. Med detta kan det därmed anses att den palliativa vården är holistisk, då det är 

många aspekter som räknas in gällande den döendes situation vid livets sista tid (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2016). 

 

Palliativ vård kan delas in i tidig och sen fas, där den tidiga fasens mål är livsförlängande 

behandling medan målet för den senare fasen är livskvalitet och symtomlindring 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Socialstyrelsen (2013) menar att patienten 

övergår till sen fas eller vård i livets slutskede när den livsförlängande behandlingen inte 

längre är till gagn för patienten eller då behandlingen ger allvarliga symtom eller 

biverkningar hos patienten. Beslutet tas av ansvarig läkare eller av patienten själv, med 

eller utan samverkan med läkaren. Swami och Case (2018) menar att palliativ vård kan 

initieras samtidigt som patienten fortfarande får livsförlängande behandling och kan genom 

att initieras tidigt i det palliativa skedet höja livskvaliteten och förlänga överlevnaden. 

Oavsett diagnos kan palliativ vård erbjudas. Det palliativa teamet bör fokusera på att bygga 

på en relation med patienten och dennes familj samtidigt som teamet beaktar patientens 

symtom, emotionella behov och funktionsförmåga (Swami & Case, 2018). 
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Heins et al. (2018) menar att det är viktigt för patienter med palliativa vårdbehov att få 

behålla sin autonomi och att få hjälp för sina symtom. Beroende på vilket symtom 

patienten har, upplevs det att symtomet blir olika mycket uppmärksammat. Symtomet 

smärta blir mer uppmärksammat och behandlat jämfört med symtomet trötthet. Dock 

upplever  patienterna att smärta är det viktigaste symtomet att få lindring av. 

 

Omran och Lundström (2017) påtalar att förutom smärta är illamående, andnöd/rosslingar, 

oro/ångest och konfusion vanligt förekommande symtom hos patienter med palliativa 

vårdbehov. Även fysisk trötthet och funktionsnedsättning är vanliga symtom (van Lancker, 

Van Hecke, Verhaeghe, Mattheeuws & Beeckman, 2018). Både smärta och andnöd är 

subjektiva upplevelser, det vill säga att det bara är patienten själv som kan säga hur svårt 

symtomet upplevs (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Illamående kan bero på 

en mängd olika mekanismer och är troligtvis det symtom som tillsammans med kräkningar 

påverkar livskvaliteten mest (Omran & Lundström, 2017; Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2016). Även oro och ångest är vanliga symtom inom den palliativa vården men 

mycket tyder på att det är underdiagnostiserade symtom. En viss oro är naturligt att känna 

inför den annalkande döden. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan denna oro och den 

oro/ångest som stegras och blir oproportionellt eller orimligt stor och blir en börda för 

patienten (Omran & Lundström, 2017; Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Vissa 

symtom är oftast inte besvärliga för patienten. Vid livets slut är det vanligt med rosslig 

andning, vilket beror på att patientens host- och sväljreflexer försämrats och sekret samlas i 

svalg och luftvägar. Rosslig andning är sällan ett besvärande symtom för patienten men 

kan vara plågsamt för närstående att lyssna till (Omran & Lundström, 2017). Under de 

sista dagarna i livet är konfusion vanligt hos patienter med en cancerdiagnos, och något 

mindre vanligt hos andra diagnosgrupper i livets slut (Heins et al., 2018). En mild 

konfusion är oftast inte plågsamt för patienten och behöver därför inte behandlas. Visar 

däremot patienten tecken på motorisk oro och agitation kan behandling vara nödvändig 

(Omran & Lundström, 2017; Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Van Lancker et 

al. (2018) och Özalp et al. (2017) beskriver även att de är vanligt med symtomkluster, det 

vill säga när två eller fler symtom påverkar varandra. Det är viktigt för vårdpersonal att 

känna till att detta förekommer för att kunna hjälpa patienten till en bättre symtomkontroll. 

Detta kan leda till en bättre livskvalitet än om symtomen skulle behandlas individuellt. 

Regionala cancercentrum i samverkan (2016) beskriver bland annat att fysisk smärta hos 

patienten kan förstärkas genom exempelvis oro, ensamhet och dödsångest.  

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan är i många delar av världen den profession som träffar patienten och 

dennes närstående mest och är den primära länken mellan patienten och de andra 

samverkande professionerna (Fitch, Fliedne & O’Connor, 2015). I partnerskap med 

patienten eller dennes närstående ska sjuksköterskan kunna bedöma patientens 

hälsotillstånd både genom patientens subjektiva upplevelse och objektiva fakta samtidigt 

som patientens integritet och värdighet bevaras (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
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Kärnkompetens inom hälso-och sjukvård innebär nödvändig kunskap för alla professioner 

inom vården. För att kunna ge patienten den bästa vården kan ett antagande göras att fler 

än en professions kompetens behövs framför en ensidig specialistkunskap (Edberg et al., 

2013). I uppdraget för legitimerad sjuksköterska ingår sex kärnkompetensområden; 

personcentrerad vård, säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård samt 

förbättringskunskap (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Dessa kärnkomptensområden 

återspeglas i kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskan i palliativ vård. 

Specialistsjuksköterskan ska ha fördjupade kunskaper om omvårdnads- och medicinsk 

vetenskap, bemötande, information och undervisning, forskning, utveckling och 

utbildning, ledarskap, säkerhet och kvalitet, etik och helhetssyn, arbets- och vårdmiljö samt 

vård i livets slut. Målet för en specialistutbildad sjuksköterska är att kunna arbeta 

självständigt inom specialiseringen palliativ vård, vilket innebär att ha prioriteringsförmåga 

och handlingsförmåga vid komplexa vårdsituationer. Specialistsjuksköterskans kompetens 

ska ses i relation till kärnkompetensområdena(Sektionen sjuksköterskor för palliativ 

omvårdnad [SFPO] & Svensk sjuksköterskeförening, 2019). 

 

I specialistsjuksköterskans arbete ingår det att kunna arbeta evidensbaserat och kunna ge 

stöd i kliniken genom att ta en ledarroll och driva arbetet framåt (Fitch et al., 2015). Hen 

ska, efter utbildning, ha fördjupade kunskaper i metoder för kvalitetsutveckling och 

förbättringsarbete i palliativ omvårdnad, och utveckla vården utifrån patienters behov 

(SFPO & Svensk sjuksköterskeförening, 2019). Arnaert och Wainwright (2009) 

understryker vikten av att specialistsjuksköterskan håller sig uppdaterad på ny forskning 

kring palliativ vård. Inom specialistsjuksköterskans kompetens ingår förutom att hålla sig 

uppdaterad även att verka för att ny evidensbaserad vård integreras i den palliativa vården 

menar Price och Kocan (2018). 

 

Specialistsjuksköterskan ska även verka för att stötta nya kollegor med mindre erfarenhet 

av palliativ vård, vilket exempelvis kan ske genom att tillsammans med övriga 

teammedlemmar förebygga, behandla och/eller lindra symtom hos patienter i palliativ fas. 

Genom att specialistsjuksköterskan stöttar istället för att ta över helt, så kan kunskap 

överföras, det vill säga att specialistsjuksköterskan guidar sjuksköterskan i den pågående 

vårdsituationen (Arnaert & Wainwright, 2009; Fitch et al., 2015). Price och Kocan (2018) 

beskriver även vikten av att specialistsjuksköterskan kan bedöma och identifiera 

kompetens av palliativ vård hos personalen. 

 

Genom specialistsjuksköterskans fördjupade kunskaper i att identifiera symtom och 

metoder för symtomlindring ska hen kunna bedriva specifik omvårdnad och 

symtomlindring vid livets slut (SFPO & Svensk sjuksköterskeförening, 2019), vilket även 

Sundelöf (2017) belyser som ett av sjuksköterskans och specialistsjuksköterskans viktiga 

ansvarsområden inom den palliativa vården. Price och Kocan (2018) beskriver vikten av 

att använda ett adekvat symtomskattningsinstrument och specialistsjuksköterskan roll i att 

stötta vårdpersonalen i att använda detta. Specialistsjuksköterskan ska ha fördjupade 

kunskaper om metoder för symtomlindring utifrån ett helhetsperspektiv av patienten 

(SFPO & Svensk sjuksköterskeförening, 2019), vilket ett adekvat skattningsinstrument kan 

bidra till. 
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Symtomskattning i palliativ vård 

Regelbunden användning av symtomskattningsinstrument kan förbättra upptäckt och 

behandling av olika symtom i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2013). Socialstyrelsen 

(2016) beskriver att en betydligt högre andel patienter med palliativa vårdbehov borde ges 

möjlighet till skattning av sina symtom, vilket ger ett bättre underlag för adekvat 

symtomlindring. Då patienter i livets slut kan ha många besvärande symtom är det viktigt 

med ett strukturerad och regelbunden symtomskattning (Regionalt cancercentrum i 

samverkan, 2016). Rawlings, Hendry, Mylne, Banfield och Yates (2011) menar att genom 

strukturerad symtomskattning kan sjuksköterskan se förändringar i sjukdomstillståndet, 

patientens symtom och effekten av behandling av besvärande symtom. När strukturerad 

symtomskattning utförs regelbundet med ett validerat symtomskattningsinstrument kan en 

förbättring av vården ses och symtom kan upptäckas tidigare och behandlas mer effektivt. 

Även Bausewein et al. (2018) menar att regelbunden symtomskattning kan leda till att 

synliggöra patientens symtom snabbare. Utifrån patientens bekymmer och prioriteringar 

kan symtomlindringen förbättras. Idealiskt sett, menar Bausewein et al., skattar patienten 

sina symtom i en standardiserat och validerat frågeformulär där patienten själv ger sin 

uppfattning om funktionsstatus och välmående. 

 

En av Socialstyrelsens (2013) utvecklingsindikatorer är regelbunden användning av 

symtomskattningsinstrument. De målnivåer som finns för symtomskattning inom palliativ 

vård är 100 procent, både gällande smärtskattning och annan symtomskattning. Syftet med 

att fastställa målnivåer för indikatorerna är att kunna ge hälso- och sjukvården tydliga 

mätbara kvalitetsmål att arbeta mot och bidrar till en god och jämlik palliativ vård 

(Socialstyrelsen, 2017). Socialstyrelsen (2016) menar att för att kunna uppnå de målnivåer 

som finns för symtomskattning behöver det finnas rutiner för symtomskattning genom 

patientrapporterad data så att symtomlindringen kan optimeras. Svenska palliativregistret 

är ett kvalitetsregister som syftar till att förbättra den palliativa vården oavsett diagnos, 

vårdande enhet eller bostadsort. Kvalitetsregistret ska visa patientens vård i livets slutskede 

och resultatet speglar den retrospektiva andelen patienten som exempelvis har en 

dokumenterad smärtskattning sista veckan i livet (Regionala cancercentrum i samverkan, 

2016). Enligt Svenska Palliativregistret (2018a) fanns det en dokumenterad smärtskattning 

under sista levnadsveckan hos 49,1 procent av de som avled i Sverige under 2018. 

Gällande andra symtom än smärta var det 28,4 procent av de avlidna personerna som hade 

en dokumenterad symtomskattning av övriga symtom sista veckan i livet (Svenska 

Palliativregistret 2018b). 

 

Flaherty, Fox, McDona och Murphy (2018) beskriver några hinder för att kunna uppnå 

World Health Organizations (WHO) mål, det vill säga att identifiera och lindra plågsamma 

symtom inom alla fyra dimensioner. Ett hinder som identifierats är saknaden av adekvat 

skattningsinstrument som identifierar patientens befintliga och möjliga palliativa behov. 

Flaherty et al. påvisar en förbättring av att identifiera patienters palliativa vårdbehov efter 

att ett skattningsinstrument implementerades. Genom att sjuksköterskorna regelbundet 

använder skattningsinstrumentet kan de palliativa vårdbehoven ses i ett tidigare skede och 

symtomlindringen uppfattas som förbättrad. Även Sandsdalen et al. (2015) beskriver 

vikten av att använda strukturerad symtomskattning inom palliativ vård och att 

symtomskattningsinstrument kan behövas utvecklas. 
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Rhonadali et al. (2012) påtalar vikten av att utföra strukturerade symtomskattningar med 

validerade instrument dagligen. Det kan påvisa en skillnad mellan sjuksköterskans kliniska 

bedömning och den patientrapporterade symtomskattning. I likhet med Sandsdalen et al. 

(2015) lyfter Rhonadali et al. vikten av att utveckla och använda instrument som är 

anpassade för palliativ vård. Spaner et al. (2017) menar att resultatet av skattningarna kan 

användas som bas under exempelvis ronder, vilket kan leda till att fler professioner förstå 

vad symtomen innebär. Fler symtom kan även uppmärksammas som kanske inte har 

påtalats på samma sätt. Spaner et al. påpekar att det behövs utbildning för vårdpersonal i 

att använda skattningsinstrument och rekommenderar en kvalitetsintervention för att 

utbilda personal. En risk finns, menar Spaner et al., att den strukturerade symtom-

skattningen inte utförs regelbundet om det blir en personalomsättning med många nya 

kollegor som inte deltagit i kvalitetsinterventionen. Stover och Basch (2016) menar att 

implementeringen av strukturerad symtomskattning i det kliniska arbetsflödet kan brista. 

Vid implementering av ett symtomskattningsinstrument behöver tid avsättas för utbildning 

och om möjligt minska arbetsbördan då processen periodvis både är tids och 

personalkrävande (Stover & Basch, 2016). Ellis-Smith, Higginson, Daveson, Henson & 

Evans (2018) beskriver också att det tar tid för att få in en rutin och att komma ihåg att 

utföra den strukturerade symtomskattning, men genom rätt utbildning och resurser kan den 

strukturerade symtomskattningen bli en fördel i vården av patienten. 

 

Symtomskattning kan ske på många sätt men innehåller oftast någon typ av validerat 

skattningsinstrument. En strukturerad och regelbunden symtomskattning kan leda till en 

bättre kommunikation mellan vårdpersonal och patienten om dennes symtom (Rawlings et 

al., 2011). Det finns olika symtomskattningsinstrument; Visuell Analog Skala (VAS), 

Numeric Rating Scale (NRS), Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) samt 

Abbey Pain Scale, som vanligen används inom den palliativa vården. Vilket instrument 

som väljs kan variera utifrån verksamhet och patient (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2016). Symtomskattning bör göras regelbundet samt vid inskrivning, när 

symtomen ändrar karaktär och efter given symtombehandling (Socialstyrelsen, 2013). 

Axelsson (2016) menar att för att kunna upptäcka patientens olika symtom kan det vara 

fördelaktigt att använda någon typ av smärtskattningsinstrument eller frågeformulär, 

exempelvis ESAS. Om dessutom frågeformuläret kompletteras med en öppen fråga som 

“Vilka är dina största bekymmer/besvär just nu?” kan patienten ta upp symtom som 

frågeformuläret inte täcker in.  

 

Integrated Palliative care Outcome Scale – IPOS 

Skattningsinstrumentet IPOS är utvecklat i England utifrån skattningsskalan Palliative care 

Outcome Scale (POS), genom att integrera de mest relevanta punkterna till IPOS (Beck et 

al., 2017). IPOS är ett flerdimensionellt skattningsinstrument som beaktar fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella områden. Skattningsinstrumentet innehåller tio frågor 

om de vanligaste symtomen (smärta, andfåddhet, svaghet eller bristande energi, 

illamående, kräkningar, dålig aptit, förstoppning, ont eller torrhet i munnen, dåsighet, 

nedsatt rörlighet samt andra eventuella symtom) (Beck et al., 2017; Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2016).   
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Dessutom ingår patientens och närståendes oro, möjligheten att dela sina känslor med sina 

närstående, samt om patienten upplever att hen har erhållit den information och praktiskt 

stöd som önskas. Den första frågan är en öppen fråga där patienten har möjlighet att 

beskriva sina huvudsakliga problem och efterföljs sedan av frågor som är graderade med 

fasta svarsalternativ, både med siffror och beskrivna med ord (från inte alls =  0 till värsta 

tänkbara = 4) (Beck et al., 2017; Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Sedan en 

tid tillbaka är IPOS översatt och validerat för den specialiserade palliativa vården i Sverige. 

För att få en helhetsbild av patientens behov och situation kan IPOS användas som 

exempelvis samtalsunderlag i patientmötet (Beck, et al., 2017). 

 

Genom IPOS kan patientens behov av vård bedömas, insatta åtgärder utvärderas samt 

förbättra och utvärdera vårdkvalitet. IPOS finns i både en patientversion samt en 

personalversion där frågorna är likadant utformade. Patienten skattar sina symtom 

självständigt eller tillsammans med vårdpersonal och/eller närstående på patientversionen. 

Skattningen kan sedan exempelvis användas som underlag i den medicinska ronden eller i 

teamronden. När patienten inte längre kan eller orkar svara på frågorna kan vårdpersonal 

använda sig av IPOS personalversion för att skatta palliativa behov (Palliativt 

utvecklingscentrum, u.å.). IPOS finns översatt till flera olika språk (Collins et al., 2015) 

och finns i olika versioner utomlands, bland annat inom neurologiska tillstånd (Gao et al., 

2016), njursjukdomar (Raj, Ahuja, Frandsen, Murtagh & Jose, 2018), samt demens (Ellis-

Smith et al., 2018). Det är möjligt att använda standardversionen av IPOS även vid bland 

annat hjärtsvikt (Kane et al., 2017). 

 

Några av fördelarna med att använda IPOS är att de öppna frågorna ger patienterna 

möjlighet att själva uppge vad de anser är deras största bekymmer (Kane et al., 2017). Gao 

et al. (2016) menar att patienter finner samtliga punkter i instrumentet viktiga och är 

relevanta i den kliniska verksamheten. Beck et al. (2017) beskriver patienternas upplevelse 

av att det är viktigt att få möjligheten att prata om sina bekymmer och få sina behov 

tillgodosedda. Ellis-Smith et al. (2018) menar att det ger en omfattande bild över personen 

i fråga och att instrumentet är lätt att använda för yrkesverksamma. Dock finns det vissa 

utmaningar med att använda IPOS, framför allt då patienten i fråga inte kan kommunicera 

verbalt, men Ellis-Smith et al. menar att med rätt utbildning, praktisk träning och genom 

att lägga till andra validerade symtomskattningsinstrument kan IPOS fungera väl. 

Bausewein et al. (2018) menar att genom symtomskattning med IPOS, förses vård-

personalen med adekvat information om patientens behov och funktionsstatus. Detta i sin 

tur kan leda till en kvalitetsförbättring och att den personcentrerade vården förstärks och 

förbättras. 

 

Personcentrerad vård - de 6 S:n 

Svensk sjuksköterskeförenings (2016) beskrivning av personcentrerad vård innefattar att 

sjuksköterskan ser personen hen vårdar framför dennes sjukdom, att personen ses av 

sjuksköterskan som en viktig och likvärdig partner i sin vård. Jeppsson och Thomé (2015) 

beskriver också att det är viktigt för en person att få fortsätta att vara sig själv, oberoende 

diagnos och symtom samt att sjuksköterskan möter personen.  
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Då krävs det att sjuksköterskan har intresse och har till avsikt att lyssna till personens 

beskrivning och uppfattning över sin situation (Jeppsson & Thomé, 2015).. Personens 

beskrivning och uttryck av behov och önskemål ska ge lika stor betydelse i bland annat 

genomförande av vården som de professionellas uppfattade behov (Svensk sjuksköterske-

förening, 2016). Steinberg (2018) menar att vårdpersonal ska arbeta för att respektera 

patienternas önskemål för att de ska kunna ha livskvalitet i den mån de själva definierar, då 

personifiering och individualisering är hörnstenar för personcentrerad vård. 

 

James, Andershed, Gustavsson och Ternestedt (2010)  betonar att sjuksköterskans 

emotionella kunskap tillsammans med den praktiska kunskapen kan stärka patientens och 

närståendes ställning i vården. För att kunna ge en personcentrerad vård behövs det 

kunskap om personen och dennes synsätt, intressen, behov och prioriteringar. Kamal et al., 

(2018) menar att palliativ vård ger en holistisk omsorg vilken inriktar sig på att generera så 

god livskvalitet som möjligt, där kärnpunkterna består av bland annat personcentrerad vård 

som styrs av patienten. Brännström och Boman (2014) beskriver att patienter som vårdas 

utifrån personcentrerad vård i den palliativa hemsjukvården rapporterats fått lindrade 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella symtom. Ternestedt och Österlund (2013) 

menar att livskvalitén påverkas utifrån hur vården utformas. 
 

En modell för personcentrerad vård som finns utvecklad är de 6 S:n. Modellen är detta 

självständiga arbetets teoretiska utgångspunkt. De 6 S:n är omfattande och utgår från 

patienten som person och syftar till att stärka patientens ställning i vården. De centrala 

begreppen i de 6 S:n är självbild, självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, 

sammanhang och strategier. Självbild innebär att kunna främja personens möjlighet att 

kunna bevara en så positiv självbild som möjligt och kunna delta i vardagslivet på ett så 

optimalt sett som är möjligt. Det är viktigt för vården att veta vem personen är och vad som 

är viktigt för hen, hur personen uppfattar sin sjukdom samt hur personen bäst kan stödjas i 

att bevara en positiv självbild. Självbestämmande innebär att främja personens 

självbestämmande och självständighet. Genom att fråga personen om vad som är viktigt 

för hen att själv bestämma rörande innehållet i vardagen och hur personen vill vara 

delaktig i vårdens planering kan självbestämmandet främjas. Sociala relationer innebär att 

främja möjligheter till att bevara personens viktiga relationer livet ut. Symtomlindring 

innefattar att ta reda på vilka symtom personen har, vad som orsakar symtomen och hur 

personen hanterar symtomen så att personen kan få en så god symtomlindring som möjligt. 

Sammanhang kan beskrivas som en tillbakablick i livet, hur patienten ser på sitt levda liv 

och vad som har varit viktigt för hen. Strategier är en framåtblick och här främjas 

personens möjlighet till att förhålla sig till den annalkande döden (Ternestedt, Henoch, 

Österlind & Andershed, 2017; Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). 

 

För att kunna få en relevant bild av patientens lidande gällande olika symtom behöver 

vårdpersonalen veta om symtomet finns och hur patienten upplever det, vilket kan 

synliggöras genom patientens berättelse (Ternestedt et al., 2017). De 6:Sn hjälper 

vårdpersonalen att förstå vem de vårdar och vad som är viktigt för den enskilde individen i 

livets slut (Ternestedt & Österlind, 2013). Ternestedt et al. (2017) påtalar vikten av 

lyhördhet samt flexibilitet hos vårdpersonal, för att försöka möta personen där hen befinner 

sig. 
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Problemformulering 

Inom palliativ vård är symtomlindring en viktig hörnsten och en strukturerad, regelbunden 

symtomskattning kan bland annat leda till att symtom synliggörs och åtgärdas tidigt. I 

sjuksköterskans kärnkompetensområden ingår inte enbart uppmärksammande av symtom 

utan även personcentrerad vård, där patienten själv kan uppge vad som är viktigt för hen, 

vilket är den personcentrerade vårdens utgångspunkt. Det bidrar till att ge sjuksköterskan 

en relevant bild av patientens situation, genom att bland annat ge patienten möjlighet att 

skatta sina symtom själv vilket kan utgöra en god grund för omvårdnaden och i synnerhet 

vid patientens sista tid i livet. IPOS, som är ett relativt nytt skattningsinstrument är 

validerat för den specialiserade palliativa vården i Sverige. Specialistsjuksköterskans roll 

är bland annat att leda och driva den palliativa vårdens utveckling framåt. Genom 

kännedom om och förståelse av sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter att använda 

symtomskattningsinstrumentet kan det dagliga arbetet utvecklas. Det kan medföra att fler 

patienter med palliativa vårdbehov får nytta av ett instrument som kan användas på fler 

enheter i Sverige, vilken kan möjliggöra förbättrade nivåer av Socialstyrelsens målnivåer 

för symtomskattning.   

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att använda IPOS i 

det dagliga arbetet med patienter inom specialiserad palliativ hemsjukvård. 

 

METOD 
 

Ansats 

Den ansats som svarade bäst mot forskningsfrågan var kvalitativ metod. I en kvalitativ 

studie undersöks människans upplevelse och erfarenhet av ett visst fenomen (Polit & Beck, 

2017). Vid kvalitativa studier används oftast en induktiv ansats, vilket möjliggör att 

problemet kan studeras förutsättningslöst och observationerna kan sammanföras till 

allmänna principer eller teorier (Forsberg & Wengström, 2016; Polit & Beck, 2017). 

Kristensson (2014) påtalar vikten av att intervjuer som utförs ska utge ett gediget underlag 

så det är möjligt att utföra en trovärdig tolkning som forskare. Kristensson (2014) 

understryker att forskaren agerar vid intervjun som ett instrument, vilket ställer höga krav 

på bland annat de frågor som ställs samt själva planeringen av intervjun. 

 

Forsberg och Wengström (2016) menar att oftast innehar forskaren en viss kunskap och 

erfarenhet om ämnet som ska undersökas, en förförståelse. Denna kunskap ska så långt 

som möjligt läggas åt sidan för att förutsättningslöst kunna studera ämnet, men då detta 

inte är helt möjligt är det viktigt att i alla faser under studiens gång diskutera vilken 

inverkan förförståelsen har haft på studien. En av författarna till denna studie har arbetat 

med skattningsinstrumentet IPOS. Båda författarna arbetar inom specialiserad palliativ 

vård. 
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Henriksson (2017) menar att det kan vara till stor hjälp att skriva ner sina tidigare 

erfarenheter och förförståelse samt att diskutera och reflektera dem med medförfattaren så 

kan det begränsa dess påverkan på resultatet. Författarnas förförståelse för ämnet kommer 

att diskuteras vidare i metoddiskussionen. 

 

Design 

Då syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att använda 

IPOS menar författarna att individuella intervjuer var en lämplig datainsamlingsmetod för 

denna studie. En grundläggande förutsättning för att göra en intervjustudie är att de 

personer som intervjuas har något att berätta om ämnet och vill berätta om sina 

erfarenheter (Kristensson, 2014). Till denna studie valdes semi-strukturerade intervjuer, 

vilket innebar att de öppna frågorna formuleras i en viss struktur men att frågorna inte 

behövdes tas i samma ordning vid varje intervju utan anpassades efter informanternas svar 

(Danielsson, 2017). Intervjuarens uppgift under en semi-strukturerad intervju var att 

uppmuntra informanterna att samtala så fritt som möjligt om ämnet. För att kunna få mer 

detaljerad information från informanterna kan följdfrågor utvecklas, exempelvis “hur 

tänkte du då?” och “kan du utveckla det mer?”. Genom att upprepa frågan eller genom en 

lång paus kan intervjuaren få informanten att berätta lite mer om ämnet (Polit & Beck, 

2017). 

 

Semi-strukturerade intervjuer innebär att författarna kan samla in all information de 

behöver samtidigt som informanterna får mer frihet att ge så många illustrationer och 

exempel som de vill (Polit & Beck, 2017). Innan intervjuerna utfördes så utformades en 

frågeguide (bilaga A) med några huvudfrågor samt förslag till uppföljningsfrågor. En 

frågeguide ger struktur i studien och den semi-strukturerade intervjun grundar sig på de 

frågor som sammanställts i intervju-guiden (Polit & Beck, 2017). Intervjun inleddes med 

bakgrundsfakta om den som intervjuas, det vill säga kön, utbildning och hur lång 

erfarenhet av yrket informanten har. Dessa fakta kan sedan visa på den variation som finns 

bland informanterna och presenteras i en demografisk tabell (Kristensson, 2014). 

 

Urval 

Som urvalsmetod valdes strategiskt urval med definierade inklusions- och 

exklusionskriterier. Genom ett strategiskt urval kan informanter med mycket att säga om 

ämnet som ska undersökas inkluderas (Forsberg & Wengström, 2016). En region i 

Mellansverige valdes ut där tre specialiserade palliativa hemsjukvårdsenheter fanns. Vid 

förfrågan om vilka av de tre enheterna som använde IPOS var det en enhet som använde 

sig av skattningsinstrumentet. Därför valdes den enheten och de andra två enheterna 

exkluderades från studien. Ytterligare en enhet utanför regionen erhöll förfrågan om 

deltagande, men avböjde att medverka. Därefter skickades ett informationsbrev (bilaga B) 

med studiens syfte till berörd verksamhetschef. 
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Efter att godkännande hämtades från berörd verksamhetschef, tillfrågades sjuksköterskor 

som uppfyllde studiens inklusionskriterier om deltagande i studien. Inklusionskriterier för 

denna studie var legitimerad sjuksköterska, med eller utan specialistkompetens, med minst 

ett års erfarenhet av specialiserad palliativ hemsjukvård. Informanterna skulle även ha 

använt IPOS i sitt arbete vid minst fyra tillfällen eller mer under de senaste sex månaderna, 

för att kunna bidra med sina erfarenheter under intervjun. I en kvalitativ studie behöver 

inte urvalet vara representativt för populationen, istället strävas det efter att få en variation 

i urvalet (Kristensson, 2014). Exklusionskriterier var timanställda sjuksköterskor, då de 

inte var på plats kontinuerligt. Författarna valde att låta enhetens vårdutvecklare tillfråga 

sjuksköterskorna om medverkan. För att nå de tilltänkta informanterna som uppfyllde 

inklusionskriterierna valde vårdutvecklaren att skicka e-post med skriftlig information om 

studiens syfte (bilaga C) och sjuksköterskorna gavs möjlighet till att fundera om de ville 

delta i studien. De som ville medverka i studien tackade ja till vårdutvecklaren som sedan 

vidarebefordrade det till författarna. Författarna bokade sedan tid för intervju med de 

informanter som tackat ja. 

 

Datainsamling 

När författarna hade förberett frågeguiden och fått ett godkännande att utföra studien 

testades frågorna i två provintervjuer. Syftet med provintervjuerna var att prova den 

tekniska utrustningen samt ge möjlighet att se över om frågorna och tidsramen för 

intervjuerna var hållbar. Provintervjuerna skrevs ut för att lättare se om de planerade 

frågorna var adekvata och om uppföljningsfrågorna behövde justeras (Danielson, 2017). 

Intervjuerna utfördes på informanternas arbetsplatser på en ostörd, avskild plats. 

Intervjuerna var ljudinspelade, för att kunna samla in den data som sedan analyserades. 

Informanterna informerades innan intervjun att den skulle spelas in och gav muntligt och 

skriftligt samtycke till det (Kristensson, 2014). Författarna intervjuade informanterna 

enskilt för att vara mer tidseffektiva. 

 

Dataanalys 

Analysmetoden som valdes var kvalitativ innehållsanalys, vilken är applicerbar på 

exempelvis utskrivna intervjuer. Anledningen till att den analysmetoden valdes av 

författarna var att det är en tämligen vanlig metod inom bland annat omvårdnadsforskning. 

Författarna ville även granska och tolka det transkriberade materialet utan att ha en 

bakomliggande teori (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Fortsättningsvis menar 

Lundman och Hällgren Graneheim att för att påvisa variationer relaterat till likheter och 

avvikelser i materialet är det fördelaktigt att använda sig av kvalitativ innehållsanalys. 

 

Angreppssättet var induktivt då författarna ville hitta mönster i informanternas berättelser 

och sedan kunna göra en förutsättningslös analys över materialet. Materialets innehåll 

tolkades textnära vilket Lundman och Hällgren Graneheim beskriver som ett manifest 

innehåll som sedan beskrivs i form av kategorier. Författarna ville kunna se likheter och 

skillnader utifrån informanternas berättelser vilket kunde göras vid en manifest 

innehållsanalys, som skiljer sig från den latenta innehållsanalysen där fokus istället ligger 

att hitta textens undermening (Kristensson, 2014). 
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Författarna transkriberade materialet enskilt i nära anslutning till intervjuerna då det 

upplevdes som mindre tidskrävande. Transkriberingarna lästes sedan igenom gemensamt 

av författarna för att säkerställa att transkriberingen var utförd på korrekt sätt. Polit och 

Beck (2017) menar att transkriberingen är ett kritiskt moment och forskaren måste se till 

att transkriberingarna är korrekta och att de speglar intervjuupplevelsen på ett giltigt sätt. 

Forsberg och Wengström (2016) menar att för att lättare kunna identifiera mönster och 

teman behövs ett grundläggande arbetssätt att systematiskt klassificera data. 

Meningsbärande enheter togs ut och kodades därefter i underkategorier och kategorier, för 

att se om det fanns några mönster i vad informanterna uttryckte (Kristensson, 2014; 

Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Författarna läste det transkriberade materialet 

flera gånger enskilt och identifiera meningsbärande enheter som svarade mot studiens 

syfte. Därefter jämfördes dessa. Sedan kondenserade författarna de meningsbärande 

enheterna och diskuterade och enades om koder, underkategorier och kategorier och förde 

in dem i en flödestabell (tabell 1). 

 

Tabell 1. Dataanalys, från meningsbärande enhet till kategori  

Meningsenhet Kondensering Kod  Underkategori Kategori 

...ja man måste vänja sig lite 

vid den, måste hitta bra 

arbetsrutiner kring den, 

praktiska rutiner kring detta 

så att man gör det någorlunda 

regelbundet... 
/Sjuksköterska fyra 

Praktiska 

arbetsrutiner så 

den görs 

någorlunda 

regelbundet 

Praktiska rutiner Rutiner Organisation 

...enkelt instrument att fylla i, 

just att man får med liksom 

alltihop sådär… 

/Sjuksköterska fem 

Enkelt 

instrument som 

synliggör fler 

symtom 

Användarvänligt Instrumentets 

positiva 

aspekter 

Symtom- 

skattning 

med IPOS 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) hör det till god forskningssed att inte plagiera någon annans 

material utan att redovisa vem eller varifrån källan kommer. Forskaren får inte heller 

förvränga och ljuga om forskningsresultat. Vetenskapsrådet menar att forskaren ska vara 

objektiv samt inte försöka påverka sina informanter. För att undvika att sjuksköterskorna 

skulle hamna i en beroendeställning och känna sig tvingade till att tacka ja till sin 

medverkan valde författarna att inte tillfråga informanterna själva om deltagande. Då 

informanten även kunde hamna i en beroendeställning gentemot sin chef valde författarna 

att be vårdutvecklaren om att tillfråga sjuksköterskorna, för att minska risken att 

informanten svarar ja av lojalitetsskäl (Kvale & Brinkmann 2014). Vidare menar 

Kristensson (2014) att det är viktigt att informanterna får gott om tid att bestämma om 

deltagande eller inte. Sjuksköterskorna gavs skälig tid att fundera på deltagande inom 

studiens tidsram. Polit och Beck (2017) menar att det är viktigt att ta ställning till etiska 

problem då det kan uppstå en mer innerlig relation mellan informanten och intervjuaren. 

En av författarna av denna studie kände några av de sjuksköterskor som deltog i studien. 

Därför valde författarna att låta den andra författaren intervjua dessa sjuksköterskor. 
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För att författarna skulle kunna säkerställa att sjuksköterskorna erhållit och införstått 

informationen de givits utfördes en del åtgärder. Först erhöll de en inbjudan per mail om 

deltagande där information om studiens upplägg och syfte stod. De informerades även om 

att deltagandet var helt frivilligt och att de när som helst kunde dra sig ur utan 

konsekvenser. Ovan nämnda information erhölls även skriftligt där deltagarna fick signera 

det informerade samtycket där de intygade att de förstod den information som erhållits. 

Författarna informerade även detta muntligt innan intervjuerna startade och underströk att 

deltagandet var frivilligt. 

 

Informanternas uppgifter behandlades med konfidentialitet, deras svar och uppgifter var 

avidentifierade samt utan åtkomst för obehöriga personer (Polit & Beck, 2017). För att 

skilja på intervjuerna och transkriberingarna döptes både ljudfilerna och transkriberingarna 

efter siffror i vilken ordning dessa utfördes; första intervjun blev vid transkriberingen 

“Intervju 1” och så vidare. Ljudfilerna sparades på författarnas datorer som ingen annan 

person hade tillgång till. Filerna sparades tills studien var färdig och raderas efter 

publicering i DIVA. Erhållet material användes endast till denna studie. Då studien blivit 

färdigt kommer den publiceras på internet på DIVA som är en portal för publicering av 

forskningsrapporter och studentuppsatser. Under hela studiens gång följde författarna 

dataskyddsförordningen (GDPR) vilken tryggar informanternas skydd av sina 

personuppgifter (SFS, 2018:218). 

 

Etiska rådet vid Sophiahemmet Högskola har granskat projektplanen och bedömt att det 

inte behövts någon ansökan till etikprövningsnämnden. Studien kunde alltså genomföras 

under förutsättning att verksamhetschefer där studien gjordes gav sitt tillstånd 

(diarienummer 20181121/2135). 

 

RESULTAT 

Totalt tackade sju sjuksköterskor ja till att bli intervjuade av tolv tillfrågade och 

intervjuerna utfördes i januari 2019. Längden på intervjuerna varierade mellan 15 och 20 

minuter. Varje informant blev intervjuad vid ett tillfälle. Alla informanter var kvinnor. Sex 

av informanterna hade arbetat 14 år eller mer som sjuksköterska. Tre av sjuksköterskorna 

var specialistsjuksköterskor inom antingen anestesi-, intensiv- eller barnsjukvård. Tre av 

sjuksköterskorna uppgav annan vidareutbildning (ej specialistsjuksköterska). Ingen 

sjuksköterska var specialistsjuksköterska inom palliativ vård. Tre av sjuksköterskorna hade 

arbetat med specialiserad palliativ hemsjukvård i över tio år. Den som arbetat minst antal 

år med palliativ vård hade arbetat ett och ett halvt år och den som arbetat längst hade 

arbetat 21 år (tabell 2). 
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Tabell 2 Demografisk tabell 
 

median  min - max 

Antal år i yrket (sjuksköterska) 30 år  7 år - 41 år 

Antal år, specialiserad palliativ vård 6,5 år 1,5 år - 21 år 

 
antal (n) andel (%) 

Specialistsjuksköterska 3 42, 9 % 

Sjuksköterska, allmän  4 57,1 % 

 

Informanterna hade arbetat med IPOS mellan sex månader och ett år. Innan IPOS användes 

på enheten angavs fyra olika symtomskattingsinstrument; NRS,VAS, Abbey Pain Scale 

och Bieri ansiktsskala. Majoriteten av informanterna angav att de använt NRS och Abbey 

Pain Scale tidigare. De flesta informanterna angav att de tidigare bara hade skattat smärta 

och då framför allt NRS.  

 

Dataanalysen resulterade i nio underkategorier som sedan kunde delas in i tre övergripande 

kategorier. Resultatet presenteras i text under kategorirubriker samt underkategorirubriker 

(tabell 3) och exemplifieras av citat från informanterna. Citaten från respektive 

sjuksköterska numrerades från ett till sju, enligt det nummer den avidentifierade intervjun 

hade. 

   

Tabell 3. Kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

Organisation • Rutiner 

• Arbetssätt 

• Hinder för arbete 

Symtomskattning med IPOS • Instrumentets positiva aspekter 

• Utmaningar med att symtomskatta med IPOS 

• Strukturerad symtomskattning 

Patienten i centrum  • Patientens självbestämmande och integritet 

• Helhetsbild av patienten 

• Samtalsunderlag  

 

Organisation 

Under kategorin organisation identifierades sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter 

av hur det är att arbeta med IPOS på enheten, rutiner kring IPOS och vilka hinder det finns 

med att arbeta med IPOS. 
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Rutiner 

Under intervjuerna påtalade många av informanterna att det var viktigt med rutiner när ett 

nytt arbetssätt skulle implementeras. En av informanterna beskrev det som att de både 

behövde hitta rutiner kring att komma ihåg att ta med sig IPOS till patienten samt att lära 

känna skattningsinstrumentet. I många av intervjuerna beskrev informanterna att det var 

betydelsefullt att symtomskattning med IPOS utförs regelbundet för att få in en bra 

arbetsrutin. 

 

“ Ja man måste vänja sig lite vid den och hitta bra praktiska arbetsrutiner kring 

detta så att man gör det någorlunda regelbundet” 

Sjuksköterska fyra 

 

Informanterna beskrev att symtomskattning med IPOS användes en gång i veckan eller 

mer sällan, dock minst en gång i månaden. Hur ofta de har lämnat ut IPOS beskrevs som 

lite olika mellan de olika vårdlagen och olika patienter. En planering för varje patient 

utfördes av sjuksköterskorna angående hur ofta IPOS skulle utföras. En informant uppgav 

att de ibland glesade ut mellan gångerna men att de kunde ändra tillbaka och symtomskatta 

oftare när det behövdes. En anledning som nämndes till att symtomskattning med IPOS 

glesade ut var att patienten upplevde det som tjatigt att skatta varje vecka eller där det inte 

hände så mycket hos patienterna mellan gångerna. Flera av informanterna beskrev att 

rutiner kring vem som skulle lämna och hämta IPOS hos patienten samt att komma ihåg 

formuläret var betydelsefulla. 

 

Arbetssätt 

Informanterna beskrev att de hade olika tillvägagångssätt hos patienterna. De angav att hos 

några patienter lämnade de ut IPOS-formuläret vid ett besök och hämtade det vid nästa 

besök medan hos andra patienter satt informanten med när patienten fyllde i IPOS. En 

informant menade att det var en fördel om patienten kunde få sitta i lugn och ro och 

reflektera över svaren istället för att sjuksköterskan snabbt gick igenom alla frågor och 

symtom medan hon var där. Oberoende av om patienten fyllde i IPOS själv eller i närvaro 

av sjuksköterskan så angav informanterna att svaren diskuterades tillsammans med 

patienten. Informanterna beskrev att den utförda symtomskattningen sedan kunde användas 

som underlag vid ronden och jämföras med tidigare symtomskattningar.  

 

Några angav att det kändes omständligt att föra in resultatet från IPOS i den elektroniska 

journalen medan några andra informanter angav att de upplevde en stor fördel med att ha 

resultatet i journalen och att det underlättade arbetet med att jämföra de olika 

skattningstillfällena. De flesta av informanterna rapporterade att de upplevde att 

arbetssättet kring IPOS var positivt och till hjälp i arbetet. 

 

“Jag tror att den kommit för att stanna, eller jag hoppas att den har kommit för att 

stanna, för jag tror att den är en väldigt stor hjälp för både oss och patienterna.” 

Sjuksköterska sex 
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Hinder för arbetet 

Informanterna rapporterade även hinder med att få till ett bra arbetssätt kring IPOS. En 

informant beskrev att det ibland inte följdes upp på ronden om symtom vid nästa tillfälle, 

utan att det då var ett nytt formulär och det blev bara fokus på vad som stod på det. Ett 

annat hinder som informanterna beskrev var att det inte alltid var lätt att upprätthålla 

planeringen, till exempel genom att sjuksköterskan glömde att ta med sig formuläret eller 

att det var många olika uppgifter hos patienten så att IPOS glömdes bort. Ytterligare ett 

hinder som informanterna uppgav var att patienterna inte ville delta och en informant 

reflekterade över att det var viktigt att patienten fick information kring IPOS och varför 

denna skattning skulle göras. 
 

“Det är väl kanske upp till oss också då att försöka motivera och berätta var och 

en hur vi använder det och det kanske vi inte gör riktigt lika allihop heller. Så det 

är väl en sak att jobba med.” 

Sjuksköterska sex 

 

Symtomskattning med IPOS 

Under kategorin symtomskattning med IPOS beskrevs informanternas upplevelser och 

erfarenheter av symtomskattningsinstrumentets positiva aspekter och utmaningar med att 

arbeta med det. I denna kategori kunde även sjuksköterskans bild av strukturerad 

symtomskattning ses. 

 
Instrumentets positiva aspekter 

Samtliga informanter kunde beskriva minst en positiv aspekt med att symtomskatta med 

IPOS. Bland annat rapporterade informanterna att de upplevde att formuläret var enkelt att 

fylla i, att det var flerdimensionellt samt gav en bild över vilka symtom och problem som 

patienten upplevde själv. 
 

“Ibland får man liten ”eye-opener” att man verkligen, ja att något man har missat 

som vi inte frågat om speciellt, kanske något besvär som de inte eller som vi inte 

har efterfrågat och de har inte trott att det var något att prata om”   

Sjuksköterska fyra 

 

Många av informanterna beskrev att de upplevde att även patienterna tyckte att det var ett 

bra skattningsinstrument. De flesta av informanterna uppfattade att det kunde vara svårt att 

bara skatta med exempelvis NRS och för patienten att sätta en siffra på hur svårt symtomet 

var. Informanterna angav även att det var fler symtom än smärta som skattas i formuläret, 

vilket var en stor skillnad från andra skattningsinstrument. Informanterna beskrev att 

skattningen gav en bra överblick över vad som var viktigast att fokusera på för den 

enskilde patienten. En av informanterna angav att hon upplevde att formuläret var lagom 

långt. En annan informant beskrev att symtomskattning med IPOS gav möjlighet att 

utvärdera olika insatser som genomförts, genom att  IPOS använder före och efter utförd 

åtgärd. 
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Utmaningar med att symtomskatta med IPOS 

Det fanns flera utmaningar gällande att symtomskatta med IPOS, rapporterade majoriteten 

av informanterna. Fler av informanterna påtalade problematiken med att graderingarna 

över symtomen skiftade på formuläret, vilket gjorde att informanterna upplevde att 

patienten graderade felaktigt. En informant beskrev sin upplevelse av att formuläret kunde 

vara svårt att förstå för vissa patienter, när man är äldre och/eller svårt sjuk kan det vara 

svårt att läsa av formuläret på ett bra sätt på grund av det, att formuläret inte är anpassat för 

patientklientelet. 

 

Några av informanterna angav att de var nyfikna över själva formuleringarna på 

formuläret, bland annat gällande hur de hade uppkommit från första början samt vid 

graderingarna. Exempelvis beskrev en av informanterna att det inte alltid gick att förstå hur 

patienten skulle tolka frågan samt uttryckte att olika tolkningsmöjligheter fanns. Dock 

beskrev informanten att hon upplevde det positivt att sådana frågor fanns med i formuläret. 

 

“Det här med smärta, inte alls, måttligt, mycket, värsta tänkbara… Det här 

‘måttligt’ känns väldigt… På en skala vid tre, fyra börjar det bli ganska mycket, 

men måttligt är ett mer positivt ord tycker jag” 

Sjuksköterska sex 

 

Strukturerad symtomskattning 

Majoriteten av informanterna uppgav att de tyckte att IPOS bidrog till en strukturerad 

symtomskattning. Flera av informanterna angav att de upplevde att de symtom som fanns 

på formuläret var relevanta och att det var positivt att patienten själv kunde beskriva med 

fritext ytterligare symtom eller problem. Flera av informanterna angav att det gav en bra 

strukturerad symtomskattning när IPOS användes regelbundet samt att flera symtom kunde 

upptäckas. En informant beskrev att det blev tydligare för vårdpersonal att patienterna hade 

besvär som inte alltid uppmärksammades av vårdpersonalen. 

 

Patienten i centrum 

Under kategorin patienten i centrum identifierades underkategorier som var utifrån 

patientens fokus, det vill säga patientens självbestämmande och integritet, att IPOS kunde 

användas som ett samtalsunderlag med patienten samt att informanterna upplevde att de 

fick en helhetsbild av patienten. 

 
Patientens självbestämmande och integritet 

Majoriteten av informanterna svarade att patienternas medverkan kunde variera, detta 

beroende på hur frekvent patienten själv önskade fylla i formuläret. Informanterna påtalade 

vikten av att patientdeltagandet var på frivillig basis. 
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Flera av informanterna beskrev olika orsaker som förklarade varför en del patienter inte 

ville fylla i formuläret överhuvudtaget, till exempel att patienten inte orkade, att formuläret 

kändes för personligt eller var krångligt att fylla i. 

 

“En del patienter vill inte fylla i formuläret för de tycker vi kommer lite för nära 

då…De har för mycket integritet för att vilja svara på frågorna…” 

Sjuksköterska tre 

 

Helhetsbild av patienten 

Flera av informanterna rapporterade att de fick en bra helhetsbild av patienten när de 

symtomskattade med IPOS. Informanterna beskrev att inte bara de fysiska symtomen blev 

synliggjorda utan även de psykiska och existentiella. Några av informanterna angav att de 

upplevde att den första frågan i symtomskattningsformuläret, där patienten kunde beskriva 

tre symtom som var värst just då, var bra för att kunna få en helhetsbild av patienten. 

Genom IPOS beskrev en informant kunde vissa symtom som patienten kanske annars 

glömt eller inte tagit upp av annan anledning synliggöras. De flesta av informanterna 

beskrev också fördelen med att närstående lyfts fram i symtomskattningsinstrumentet, på 

grund av att vårdpersonalen då får en inblick över deras mående. 

 

Samtalsunderlag 

De flesta av informanterna angav att frågorna som ställdes på formuläret upplevdes som 

bra och gav en god bild över vad de kunde samtala med patienten om, då flera symtom 

involverades, inte endast de fysiska utan även psykiska och existentiella. 

 

“Det här med att man kommer, att det är lättare att prata om den psykiska ohälsan 

om man har de här frågorna att gå efter… Annars kan det vara liksom lite svårt att 

komma in på dem om man bara frågar allmänt… Jag tycker att det är lättare att ha 

frågorna till grund” 

Sjuksköterska tre 

 

Några av informanterna menade även att frågorna i IPOS var bra att utgå från vid andra 

tillfällen än vid skattningstillfället, att det blev bland annat lättare att ta upp det psykiska 

måendet. 

 

DISKUSSION 
 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att 

använda IPOS inom den specialiserade palliativa hemsjukvården. Efter att författarna hade 

intervjuat sju sjuksköterskor kunde tre kategorier identifieras utifrån intervjumaterialet. 

Dessa kategorier var organisation, symtomskattning med IPOS samt patienten i centrum. 
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De huvudresultat som kunde ses enligt författarna var ofullständiga rutiner vid införande 

av IPOS, att IPOS bidrog till en strukturerad symtomskattning samt att den 

personcentrerade vården stärktes då informanterna fick en bra helhetsbild av patientens 

situation genom IPOS. Resultatet diskuteras nedan utifrån kategorierna samt studiens 

bakgrund.  

 

Organisation 

Resultatet visade att informanterna tyckte att det var viktigt att få bra rutiner när ett nytt 

symtomskattningsinstrument (IPOS) infördes. Det var betydelsefullt att både få rutiner 

kring hur formuläret skulle hanteras samt att informanterna skulle lära känna formuläret. 

Informanterna beskrev att det var olika hur de gjorde hos patienterna med symtom-

skattningsformuläret, ibland fyllde patienterna i formuläret i samband med att 

sjuksköterskan lämnade ut det, medan andra patienter fyllde i det efter det att 

sjuksköterskan lämnat patienten. 

 

Informanterna angav att regelbundet genomföra symtomskattning upplevdes som viktigt 

för att en god rutin skulle kunna utformas. Socialstyrelsen (2016) påtalar att 

symtomskattning bör göras regelbundet hos patienter med palliativa vårdbehov även i 

livets slutskede och det är viktigt att det finns rutiner för det. Elmstedt et al. (2019) menar 

att det finns ett kontinuerligt behov av utbildning av symtomskattning och symtomkontroll 

inom vården. Elmstedt et al. menar dock att det är vanligare att symtomskattning med ett 

validerat skattningsinstrument utförs hos patienter som på något sätt är knuten till den 

specialiserade palliativa vården. I denna studien uppgav samtliga informanter att de använt 

andra validerade skattningsinstrument innan de börjat med IPOS. Det fanns alltså en viss 

vana att symtomskatta regelbundet innan IPOS började användas. 

 

Vid implementeringen av nya rutiner behövs tid för att införa dem, att utbilda personalen, 

att arbetsflödet tillåter det samt att utföra den nya rutinen regelbundet annars finns en risk 

att en god rutin inte utvecklas (Stover & Basch, 2016; Ellis-Smith et al., 2018). Något som 

informanterna även uttryckte som viktigt. Den regelbundna symtomskattningen kunde 

riskeras om rutiner kring vem som var ansvarig för att formuläret togs med till patienten 

var bristfälliga och outtalade. Likheter finns i Lind, Wallin, Fürst och Becks (2019) studie 

där ett hinder var att hitta goda rutiner att skatta med IPOS.  Dock menar Lind et al. att 

vårdpersonalen uppfattade IPOS som ett relativt enkelt instrument att använda och som 

täcker in många symtom, vilket även informanterna i denna studie beskrev. 

 

Ett  hinder som flera av informanterna påtalade var att patienten inte ville symtomskatta 

med IPOS av olika skäl. En av informanterna menade att det var upp till vårdpersonalen att 

motivera och förklara varför det var viktigt med strukturerad symtomskattning. 

Informanten påpekade att alla gjorde på olika sätt och att det var upp till personalen att 

informera om vilka fördelar det fanns för patienten att skatta med IPOS. Lind et al. (2019) 

menar att det kan vara svårt för vårdpersonalen att beskriva varför IPOS ska användas hos 

svårt sjuka patienter. En fördel skulle alltså kunna ses om det även skulle utvecklas en rutin 

över hur IPOS presenteras för patienten och dennes närstående. Detta är något som enheten 

skulle kunna driva ett förbättringsarbete kring.  
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Specialistsjuksköterskan har en betydelsefull roll då hens uppdrag innefattar att leda och 

utveckla den palliativa vården (SFPO & Svensk sjuksköterskeförening, 2019). Införandet 

och rutiner kring arbetssättet med IPOS skulle med fördel kunna vara ett förbättringsarbete 

som specialistsjuksköterskan skulle kunna driva och vara ansvarig för. Genom 

specialistsjuksköterskans ledande roll skulle hen kunna integrera kvalitetsutveckling i det 

dagliga arbetet vilket kunde säkerställa uthålligheten i förbättringsarbetet (Hommel, Idvall 

& Andersson, 2013). 

 

Symtomskattning med IPOS 

Sawatzyk et al. (2018) beskriver vikten av patientrapporterad data, det vill säga ett 

patientrapporterat mått som mäter exempelvis patientens syn på sin sjukdom och hälsa. 

Genom att förse vården med patientrapporterad data genom till exempel IPOS, kan 

kommunikationen mellan vården och patienten förbättras och problem eller symtom som 

annars förbisetts, tydliggöras. Informanterna upplevde att IPOS bidrog till en god 

strukturerad symtomskattning. Informanterna beskrev även upplevelsen av att de kunde 

upptäcka fler symtom genom att symtomskatta med IPOS. Rawlings et al. (2011) påpekade 

betydelsen av att symtomskatta regelbundet för att sjuksköterskan ska kunna se 

förändringar i sjukdomstillståndet, symtom samt effekten av behandlingar. Ett hinder för 

en god symtomskattningen är alltså inte bara att få till en bra rutin kring att 

symtomskattningen utförs utan även att resultatet används på ett adekvat sätt samt att 

resultatet följs upp. 

 

Flera av informanterna ansåg att det kunde vara svårt att bara använda exempelvis NRS vid 

symtomskattning. Sandsdalen et al. (2015) påtalade vikten av att det symtomskattnings-

instrument som användes var utvecklat för palliativ vård, vilket informanterna verkade 

tycka att IPOS uppfyllde. Flaherty et al. (2018) menar att det är av största vikt att ett 

validerat symtomskattningsinstrument för patienter används så att vårdpersonalen kunde 

identifiera och synliggöra de palliativa vårdbehoven. Alla informanter angav att de såg 

positiva aspekter av själva instrumentet. 

 

Det fanns två aspekter av IPOS som var särskilt betydelsefulla enligt flera av 

informanterna. Den ena aspekten var att IPOS är flerdimensionellt och därmed synliggörs 

de olika dimensionerna av symtom på ett bra sätt. Psykiska, sociala och existentiella 

symtom blir inte alltid lika mycket uppmärksammade som fysiska symtom menar Beck et 

al. (2017) och Swami och Case (2018). Beck et al. beskriver vidare att en av IPOS styrkor 

är att de fyra olika dimensionerna blir bättre uppmärksammade. Den andra betydelsefulla 

aspekten enligt informanterna var att formuläret inleds med en öppen fråga om vad som är 

svårast just nu och där patienten själv kan rangordna tre symtom som de upplever som 

svårast vid tillfället när hen skattade. Kane et al. (2017) menar att genom den öppna frågan 

ges patienten möjlighet till att beskriva vad som är svårast. I Lind et al. (2019) studie 

upplevde vårdpersonalen att den inledande öppna frågan kunde vara svår att tolka. De 

flesta av informanterna ansåg dock att den öppna frågan var en styrka med instrumentet. 

Flera av informanterna upplevde även att patienterna, i stort, tyckte det var ett bra 

skattningsinstrument. Beck et al. (2017) beskriver att frågorna i IPOS betraktades som 

viktiga, relevanta och att de generellt var lätta att förstå och svara på.  
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I stort var informanterna överens om att IPOS bidrog till en strukturerad symtomskattning 

och att det var relevanta symtom i formuläret. 

 

Patienten i centrum 

Informanterna upplevde att frågorna i IPOS fungerande väl som samtalsunderlag med 

patienten och dennes närstående och frågorna kunde även användas vid andra tillfällen än 

vid skattningen. Lind et al. (2019) beskriver även att frågorna i IPOS kunde hjälpa 

vårdpersonalen att förbereda sig för hur de skulle prata med patienterna. Beck et al. (2017) 

menar att det är en fördel att IPOS kan användas som ett samtalsunderlag och därigenom 

bidra till en helhetsbild av patientens behov och situation. Sammanhang och strategier är 

två av de 6 S:n som innefattar en tillbakablick i tiden och en framåtblick för patienten 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). IPOS skulle kunna stärka dessa två S 

genom att användas som samtalsunderlag. Samtliga informanter nämnde att de fick en bra 

helhetsbild av patienten genom IPOS och kunde med fördel använda 

skattningsinstrumentet vid samtal. 

 

Genom den inledande frågan i formuläret kan patienten i fritext beskriva vilka symtom 

som upplevdes som svåra. Något som informanterna påtalar som positivt och stärker den 

personcentrerade vården enligt de 6 S:n. Symtomlindring enligt denna modell innebär att 

undersöka vilka symtom som finns, hur de påverkade personen samt hur de kan lindras 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Genom att symtomskatta med IPOS kan en 

förståelse för patientens helhetssituation ses menar Beck et al. (2017). Enligt de 6 S:n 

behöver vårdpersonalen veta att symtomet finns och hur patienten upplever det för att 

kunna få en helhetsbild av patientens lidande (Ternestedt et al., 2017). All vårdpersonal ska 

sträva efter att stärka patientens ställning i vården. De 6 S:ns grund är att alltid sträva efter 

att utgå från den unika patienten och lyssna till dennes berättelse om sina erfarenheter. 

Ibland kan patienter ha svårt att kommunicera sina behov och erfarenheter. De 6 S:n visar 

att fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov kan påverka varandra och utgör 

sammantaget en helhet (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016) 

 

Alla informanter angav att patienten själv fick bestämma om hen skulle symtomskatta med 

IPOS. Informanterna menade också att det till stor del var upp till patienten hur ofta de 

ville utföra skattningen. Heins et al. (2018) menar att det är viktigt att tillgodose patientens 

autonomi samt att få hjälp med att lindra symtomen. En anledning som informanterna 

upplevde var att patienterna inte orkade fylla i formuläret relaterat till sin sjukdom, en 

annan var att några patienter hade uttryckt att det blev för personligt med att skatta med 

IPOS, de upplevde att personalen kom för nära. Självbestämmande enligt modellen för de 

6 S:n beskriver vikten av att personen får vara delaktig i planering av vården (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2016). Ternestedt et al. (2017) menar att om patienten har fått 

information som hen har kunnat tagit till sig och förstår alternativens konsekvenser kan 

den enskilde patientens behov och vilja främja personens självbestämmande. En informant 

uttryckte att det var upp till vårdpersonalen att förklara varför symtomskattning var ett 

viktigt inslag i vården. Om patienten har tillgodogjort sig information om IPOS kan 

patienten ses som beslutskompetent och patientens självbestämmande främjas.  
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Sawatzyk et al. (2018) beskriver att genom att använda skattningsinstrument där patienten 

skattar själv kan den personcentrerade vården stärkas genom att patientens och dennes 

närståendes perspektiv och upplevelse blir i fokus, vilket även gör det möjligt för patienten 

att vara mer delaktig i sin vård. 

 

Överlag upplevde informanterna att IPOS tillförde något positivt för deras arbete och 

skapade en bättre helhetsbild av patienten än andra skattningsinstrument. Även Lind et al. 

(2019) beskriver vårdpersonalen upplevelse av att IPOS fångar en bra helhetsbild av 

patienten och dennes situation, och att IPOS bidrar till en personcentrerad vård. Ternestedt 

et al. (2017) påtalar vikten av att kunna få en relevant bild av patientens lidande genom 

patientens berättelse. Ternestedt och Österlind (2013) beskriver att självbild betraktas som 

modellens kärna där patientens beskrivning av sig själv, sin sjukdom, sina vanor och vad 

som är viktigt för hen. De 6 S:n kan alltså ses som en hjälp för vårdpersonal att förstå vem 

de vårdar och vad som är viktigt för den enskilde personen i livets slut. 

 

Arbetet kring symtomskattning med IPOS kan hela tiden utvecklas men som en informant 

uttryckte sig: “Jag tror att den kommit för att stanna, eller jag hoppas den har kommit för 

att stanna, för jag tror att den är till väldigt stor hjälp för både oss och patienterna”. 

 

IPOS är idag validerad för den specialiserade palliativa vården i Sverige (Beck et al.  2017) 

men skulle även kunna användas i andra vårdkontexter som vårdar patienter med palliativa 

vårdbehov. Lind et al. (2019) menar att IPOS även skulle kunna användas hos patienter 

med palliativa vårdbehov som vårdas inom akutsjukvården men att det behövs utbildning 

och kliniskt stöd för att det ska fungera. Kanske skulle informanterna i den här studien 

kunna agera som ett kliniskt stöd till kollegor som arbetar inom akutsjukvården och på så 

sätt bidra till en mer jämlik palliativ vård. 

 

Metoddiskussion 

 

Ansats och design 

Eftersom syftet var att ta reda på sjuksköterskors upplevelse av att använda ett särskilt 

symtomskattningsinstrument, valdes kvalitativ ansats. Polit och Beck (2017) menar att 

kvalitativa studier används för att ta reda på en människas erfarenhet och upplevelse av ett 

särskilt fenomen. Detta föranledde att det utfördes individuella intervjuer, då det ansågs av 

författarna kunna ge god möjlighet att få mycket material gentemot syftet. 

 

Urval 

Urvalet till studien utfördes genom ett strategiskt urval. Forsberg och Wengström (2016) 

beskriver att strategiskt urval väljs då forskaren önskar viss variation i informanternas svar 

samt att informanterna delar erfarenhet av företeelsen som efterfrågas utifrån studiens 

syfte, vilket även styrks av Lundman och Hällgren Graneheim (2017).  
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För att utröna gemensamma karakteristika för informanterna samt för att motverka 

enformighet i urvalet ingick definierade inklusions- och exklusionskriterier (Forsberg & 

Wengström, 2016; Kristensson, 2014). Anledningen till att ett minimikrav på minst ett års 

yrkeserfarenhet med specialiserad palliativ hemsjukvård sattes var på grund av att 

författarna resonerade att sjuksköterskorna borde under den tiden erhållit en uppfattning 

över arbetet. 

 

Det var en god spridning vid antal yrkesår, vidareutbildning samt arbete inom specialiserad 

palliativ vård, vilket kunde ses som en styrka för studiens överförbarhet. Samtliga sju 

informanter var kvinnor, då det inte fanns några män att inkludera till ovan nämnda syfte. 

Det kan ses som en svaghet och möjligen påverka studiens trovärdighet negativt, eftersom 

vid kvalitativ innehållsanalys eftersöks skildringar av olikheter (Kristensson, 2014; 

Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Urvalet av informanter kan tolkas vara ringa i 

relation till att det var cirka en tredjedel av hela sjuksköterskegruppen som ingick i studien. 

Dock upplevde författarna att svaren var informationsrika från samtliga informanter. 

Den enhet som valdes ut var den ena författarens arbetsplats, vilket strider bland annat mot 

den objektivitet och oberoende inom forskningen som eftersträvas enligt Vetenskapsrådet 

(2017). Detta diskuteras närmare under rubriken Forskningsetiska överväganden. 

 

Datainsamling 

Intervjuerna var semi-strukturerade där informanterna uppmuntrades att samtala och ge 

exempel om de frågor som ställdes. Författarna använde sig av en egenskriven frågeguide 

med huvudfrågor och föreslagna följdfrågor, vilken skulle ge struktur vid arbetets och 

intervjuns gång (Polit & Beck, 2017; Kristensson, 2014). 

 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att vid intervjuer krävs det kunskap, inte endast om 

själva ämnet i sig utan även vad gäller intervjuteknik genom att bland annat ställa adekvata 

följdfrågor, då kvalitén hos den data som inkommer beror på intervjuarens skicklighet. 

Då författarna inte har någon erfarenhet av att varken utforma frågeguider eller intervjua 

sedan tidigare kan detta anses som en nackdel för arbetets tillförlitlighet. Det var 

fördelaktigt att författarna utförde en varsin provintervju för att testa tekniken och “känna 

på” både frågorna och tidsrymden. Författarna utförde intervjuerna enskilt för att vara mer 

tidseffektiva samt för att motverka att informanten skulle kunna känna sig underläge. 

Det visade sig vid transkriberingen att författarna ställt lite olika följdfrågor, vilka gav 

olika uttömda svar från informanterna. Som tidigare nämnt har författarna ingen 

förkunskap om intervjuteknik, vilket troligtvis kan vara förklaringen till detta. Något båda 

författarna lade till var en sista fråga som inte fanns med i frågeguiden från början; 

“Vill/kan du berätta någonting mer om dina erfarenheter av att använda IPOS”. Detta lades 

till på grund av att det ansågs av författarna vara en relevant fråga att avsluta med, för att 

se om det fanns någonting mer av informanterna att underrätta eller vilja berätta om 

användandet av IPOS. 
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Författarna efterfrågade informanternas vidareutbildning under intervjun. Denna fråga 

tolkades av informanterna som all typ av vidareutbildning, både specialist- 

sjuksköterskeexamen, fristående kurser och utbildningar. Författarna ämnade att ta reda på 

om sjuksköterskan var allmänsjuksköterska eller specialistsjuksköterska. Den fråga som 

egentligen borde ställts var om sjuksköterskan hade erhållit specialistsjuksköterskeexamen. 

Då några av informanterna påtalade en del konstruktiva brister över bland annat IPOS 

utformning och frågor hade det varit fördelaktigt att ha med formuläret under intervjuerna, 

där de kunnat förklara mer utförligt var bristerna fanns. Endast en informant av sju hade 

med sig formuläret, vilket uppgav väl omfattande förklaringar över de synpunkter hon 

hade. 

 

Dataanalys 

Materialet transkriberades i nära anslutning till utförd intervju. Ena författaren 

transkriberade tre intervjuer och den andra författaren fyra. Vid den kvalitativa 

innehållsanalysen tog författarna först ut meningsbärande enheter enskilt och diskuterade 

dessa och kom gemensamt fram till koder och kategorier. Vad som var slående var att 

författarna valt ut nästan likadana meningsbärande enheter, vilket påvisade att det fanns en 

samsyn författarna emellan. Vid analysen av materialet fördes kontinuerligt diskussioner 

författarna emellan, som såg det betydelsefullt att tillsammans arbeta fram resultatet, där 

båda var överens. Detta stödjer studiens tillförlitlighet.  

 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) menar att för att uppvisa en studies trovärdighet 

kan forskaren ange sin förförståelse i ämnet, vilket kan kännetecknas bland annat genom 

tidigare erfarenheter eller kunskaper. Forsberg och Wengström (2017) menar att hur 

materialet tolkas beror på den förförståelse tolkaren har. För att läsaren ska få en 

uppfattning om tolkningens utgångspunkt ska forskarens förförståelse redovisas. Båda 

författarna arbetar som sjuksköterskor och har några års erfarenhet att arbeta med 

specialiserad palliativ vård. Den ena författaren har arbetat med IPOS och har därmed en 

förförståelse till instrumentet. Lundman och Hällgren Graneheim beskriver att förförståelse 

omedvetet kan påverka forskarens tolkning av resultatet, vilket även styrks av Polit och 

Beck (2017) som menar att det är möjligt att både analys och resultat kan påverkas genom 

förförståelse. Detta var författarna medvetna om och försökte att sträva efter att lägga 

förförståelsen åt sidan för att kunna analysera materialet med neutral och öppen blick. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) menar att inneha en förförståelse behöver inte 

ha negativ innebörd, då förförståelsen också kan ses som en resurs under arbetets gång. 

Författarna har förförståelse då de är arbetar som sjuksköterskor inom specialiserad 

palliativ vård, vilket ger förståelse inför informanternas svar. 

 

Informanterna bidrog med svar som var överensstämmande, övervägande positiva ordalag 

om instrumentet, men samtidigt kunde alla bidra med något de uppfattade vara negativt 

med det. Med detta kan studiens tillförlitlighet stärkas. Resultatet från studien skulle kunna 

vara giltiga för andra liknande verksamheter. Kristensson (2014) menar att överförbarhet 

beskriver i vilken utsträckning resultatet kan vara giltiga i andra sammanhang. Dock är inte 

syftet vid kvalitativa studier att kunna generalisera på ett statistiskt giltigt vis, utan 

överförbarheten handlar mer om en rimlighetsbedömning som avgörs av läsaren.  
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Genom att ge läsaren en tydlig beskrivning av deltagarna och studiekontexten stärks 

överförbarheten (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Författarna valde att ställa 

bakgrundsfrågor om informanterna och presentera detta som en inledning i resultatet för att 

läsaren skulle kunna få en bild av deltagarna i studien. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Av de totalt fyra enheter som tillfrågades om deltagande hade två stycken inte börjat arbeta 

med IPOS och den tredje arbetsplatsen stod inför stora organisatoriska förändringar och 

avböjde sin medverkan. Den enhet som tackade ja till deltagande var den ena författarens 

arbetsplats. Då den utvalda enhetens arbetsgrupp var indelade i vårdlag, kunde den ena 

författaren undvika att intervjua sina närmaste kollegor,  just för att så långt det var möjligt 

vara objektiv. Informanterna valdes ut av enhetens vårdutvecklare för att försöka motverka 

att de tillfrågade skulle delta på grund av lojalitetsskäl gentemot författarna. Dock kvarstår 

faktum att denna studies tillförlitlighet och giltighet är negativt påverkad på grund av detta, 

då det inte är möjligt att till fullo säkerhetsställa om informanternas deltagande varit på 

grund av lojalitetsskäl eller att de svarat på frågorna så som de trott förväntats av dem. 

Detta hade kunnat undvikas genom att utföra studien på en enhet där ingen av författarna 

arbetat eller varit vid tidigare. Båda författarna är medvetna om detta och har ändock 

försökt efter bästa förmåga på heder och samvete utifrån Vetenskapsrådets (2017) direktiv 

för att motverka vetenskaplig oredlighet, vara neutrala och objektiva under hela studiens 

gång. Anledningen till att studien gjordes på denna arbetsplats var för att det fanns ett 

behov att ta reda på vad sjuksköterskegruppen tyckte om att arbeta med IPOS, då ingen 

ordentlig utvärdering utförts sedan det implementerades vilket välkomnades av 

verksamhetschefen. 

 

Slutsats 

Resultatet visade att sjuksköterskorna i denna studie upplevde IPOS som ett positivt 

instrument i deras arbete. De kunde se många fördelar med att använda IPOS, framför allt 

att skattningsinstrumentet bidrog till att ge en bra helhetsbild av patienten. 

Sjuksköterskorna upplevde även att IPOS bidrog till att regelbunden symtomskattning 

utfördes vilket är ett av Socialstyrelsen utvecklingsindikatorer för god palliativ vård i livets 

slutskede. En styrka med IPOS som sjuksköterskorna beskrev var att instrumentet beaktade 

fysiska, psykiska och existentiella symtom i jämförelse med de symtomskattnings-

instrument som använts tidigare. Sjuksköterskorna kunde identifiera några svårigheter 

kring arbetet med IPOS, vilket främst berörde rutiner och arbetssätt med instrumentet. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Denna studie har synliggjort betydelsen av att använda ett väl fungerande 

skattningsinstrument för att kunna utföra en regelbunden symtomskattning. Tidigare 

studier har påvisat att det är viktigt med symtomskattningsinstrument som är utvecklade 

för patienter med palliativa vårdbehov. IPOS upplevdes av sjuksköterskorna som gott 

alternativ till skattningsinstrument. Genom skattning med IPOS skulle den 

personcentrerade vården kunna stärkas och förbättras. Sjuksköterskorna som deltog i denna 

studie upplevde att IPOS bidrog till att få en bättre helhetssyn av personen de vårdade 

genom att alla dimensioner av symtom beaktas. 
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Det är viktigt att det är väl underbyggt när ett nytt arbetssätt med ett skattningsinstrument 

införs på arbetsplatser. En specialistsjuksköterska har en viktig roll i att leda och driva 

arbete framåt vid införande av symtomskattningsrutiner samt att handleda och undervisa i 

symtomskattning. I denna studie framkom det att rutinerna inte var helt utvecklade och 

därmed var rutiner kring att lämna och ta tillbaka formuläret lite oklara i arbetsgruppen. 

Det anses viktigt att rutiner och arbetssätt utvecklas innan och under den tiden 

symtomskattningsinstrumentet införs. På så sätt blir det enklare att kunna utföra en 

regelbunden strukturerad symtomskattning dock behövs mer studier inom ämnet. 
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BILAGA A 

FRÅGEGUIDE 

Intervjuerna utförs på deltagarnas arbetsplats. Författarna inleder med att presentera sig 

själva, berättar om studiens syfte samt informerar om att deltagandet är frivilligt samt att 

informanten kan avbryta sin medverkan i studien när som helst, utan att ange anledning. 

Deltagarna informeras även om att intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt 

och att det bara är författarna som kommer ha tillgång till materialet. Efter att studien blivit 

presenterat och godkänt kommer materialet att raderas. 

 

Inledning 

Intervjun inleds med frågor kring utbildning (grundutbildning, specialistutbildning) samt 

yrkeserfarenhet. Några generella frågor kring symtomskattning ställs även: 

 

• Vill du berätta om din erfarenhet av symtomskattning innan IPOS? 

• Hur länge har IPOS använts hos er? 

 

Intervjufrågor 

• Kan du berätta om din erfarenhet av att använda IPOS i ditt arbete? 

• Hur används IPOS hos er? 

• Vilka fördelar upplever du att det finns med IPOS? 

• Vilka nackdelar upplever du att det finns med IPOS? 

• Kan du berätta vilka skillnader du upplever att använda IPOS jämfört med de 

skattningsinstrument som användes innan/används parallellt med IPOS? 

• Är det något mer du vill berätta om eller lägga till om IPOS? 

 

Förslag på följdfrågor 

• Kan du berätta mer...? 

• Kan du utveckla det mer…? 

• Hur tänker du då…? 

• Kan du ge exempel…? 
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BILAGA B 

 

                                                                                                                     Uppsala 2018-XX-XX 

Till verksamhetschef 

xxx 

xxxx, xxxx 

Vi heter Mia Grillfors Mård och Zara Höök och studerar vid specialistsjuksköterskeprogrammet i 

Palliativ vård vid Sophiahemmet Högskola. Vi ska genomföra ett självständigt arbete på avancerad 

nivå omfattande 15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskors upplevelse att 

använda IPOS inom den specialiserade palliativa hemsjukvården. Var god se nästa sida för 

sammanfattning av studiens innehåll och upplägg. Vi är mycket intresserade av få genomföra 

studien på er arbetsplats. 

Om du godkänner att studien genomförs på xxx, är vi tacksamma för din underskrift av denna 

bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om du känner dig tveksam till att studien 

genomförs på xxx är vi tacksamma för besked om detta. Har Du ytterligare frågor rörande 

undersökningen är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

Vänlig hälsning                

                       
__________________________                                          __________________________ 

Students namnteckning                                                         Students namnteckning 

 
_Zara Höök__________________                                     __Mia Grillfors Mård__________ 

Students namnförtydligande                                                 Students namnförtydligande 

___________________________                                      __________________________ 
Students telefonnummer                                                       Students 

telefonnummer_________________________                                        ______________________

____ 

Students E-postadress                                                           Students E-postadress 

_________________________ 

Handledares namnteckning 

_Katarina Holmberg__________ 

Handledares namnförtydligande 

__________________________ 

Handledares telefonnummer 
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Sjuksköterskans upplevelse av att använda IPOS i den kliniska vardagen 

 

Enligt Socialstyrelsen är en viktig kvalitetsindikator i palliativ vård ”Regelbunden 

användning av symtomskattningsinstrument”, vilket kan förbättra upptäckt och behandling 

av olika symtom i livets slutskede. 

 

Det finns numer ett relativt nytt skattningsinstrument, IPOS. Patienten skattar sina symtom 

självständigt eller tillsammans med vårdpersonal och/eller närstående. Då den svenska 

versionen av IPOS nyligen validerats anses det av författarna vara betydelsefullt att 

undersöka sjuksköterskors upplevelse av hur det är att använda IPOS i det dagliga arbetet 

inom den specialiserade palliativa hemsjukvården. 

 

Då vi ämnar ta reda på sjuksköterskors upplevelse att använda IPOS, kommer studiens 

design vara kvalitativt. Vi önskar utföra individuella intervjuer med sex till åtta 

legitimerade sjuksköterskor, med eller utan specialistkompetens, med erfarenhet av 

specialiserad palliativ hemsjukvård. Deltagarna ska även ha använt IPOS i sitt arbete minst 

fyra gånger eller mer under senaste sex månaderna. Deltagarna väljs ut av klinikens vård-

/kvalitétsutvecklare. 

 

Intervjuerna kommer ske på arbetstid, vara max 60 minuter långa och ljudinspelas. Det 

inspelade materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Efter att uppsatsen blivit godkänt 

kommer materialet att raderas. Deltagandet är helt frivilligt och de får när som helst under 

studiens gång avsluta sitt deltagande utan att uppge skäl. 

 

Vi beräknar i nuläget att det kommer ta två veckor att utföra de individuella intervjuerna, 

vilka är tänkta att utföras under vecka 2 och 3 år 2019.   

 

Jag godkänner härmed att Mia Grillfors Mård och Zara Höök får utföra arbetet 

”Sjuksköterskans upplevelse av att använda Integrated Palliative care Outcome Scale 

(IPOS)” på kliniken under tidsperioden januari 2019. 

__________________________ 

Ort, datum 

__________________________ 

Namnteckning, verksamhetschef 

__________________________ 

Namnförtydligande                                                                   
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BILAGA C  

FÖRFRÅGAN OM DELTAGANDE  

Vi heter Mia Grillfors Mård och Zara Höök och är studenter vid 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning palliativ vård vid Sophiahemmet 

Högskola. Vi ska genomföra ett självständigt arbete på avancerad nivå omfattande 15 

högskolepoäng där vi avser att ta reda på sjuksköterskors upplevelse att använda IPOS i 

den specialiserade palliativa hemsjukvården. Du tillfrågas därför som legitimerad 

sjuksköterskan arbetandes inom den specialiserad palliativ hemsjukvård samt har 

erfarenhet av att använda IPOS vid minst fyra tillfällen eller mer i ditt arbete under de 

senaste sex månaderna. 

 

Enligt Socialstyrelsen är en viktig kvalitetsindikator i palliativ vård ”Regelbunden 

användning av symtomskattningsintrument”, vilket kan förbättra upptäckt och behandling 

av olika symtom i livets slutskede. Det finns numer ett relativt nytt skattningsinstrument, 

IPOS. Då den svenska versionen av IPOS nyligen validerats anses det av författarna vara 

betydelsefullt att beskriva sjuksköterskors upplevelse av hur det är att använda IPOS i det 

dagliga arbetet inom den specialiserade palliativa hemsjukvården. 

Att delta i intervjuerna innebär att du vid ett tillfälle under arbetstid på din arbetsplats 

deltar i en individuell intervju under max 60 minuter. Du kommer tillfrågas hur du 

upplever att använda IPOS i ditt arbete. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du 

kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att ange orsak. Intervjun kommer att 

ljudinspelas. Materialet som spelats in kommer förvaras så utomstående ej kan få tillgång 

till det och kommer raderas efter att studien blivit godkänt. Då uppsatsen blivit färdigt 

kommer den publiceras på internet på DIVA som är en portal för publicering av 

forskningsrapporter och studentuppsatser. Vi som genomför studien kommer följa 

forskningsetiska principer noggrant, vilket innefattar bland annat att namn i studien 

kommer vara avidentifierade och det kommer inte vara möjligt att utläsa vem som sagt 

vad. 

 

Har du frågor om studien är du välkommen att kontakta oss studenter per telefon eller via 

mail. Om du vill medverka i studien meddelar du detta till avdelningens vård-

/kvalitétsutvecklare. Vid intervjutillfället kommer du tilldelas en blankett där du lämnar 

ditt samtycke formellt. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Sophiahemmet Högskola   

 

Studenternas namnteckningar 

 

Mia Grillfors Mård & Zara Höök 

 

Studerandes telefonnummer 

E-postadress 

 

Handledarens namn och telefonnummer 

 

Katarina Holmberg 

 


