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Sammanfattning 

Bakgrund: Arbetet som sjuksköterska inom vård av äldre på särskilt boende, 

kräver kompetens och att strukturerat bedöma äldres livssituation och tillstånd. För 

att bedöma symtom och problem samt planera vårdåtgärder för personer med 

palliativa behov rekommenderas att äldre ges möjlighet att självskatta sina symtom 

och problem. Ett självskattningsformulär för bedömning av palliativa behov är 

Integrated Patient care Outcome Scale, (IPOS). Syfte: Syftet med studien var att 

beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att använda IPOS i vården av äldre personer 

på särskilt boende. Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats har 

använts vid insamling av data.  Semistrukturerade intervjuer genomfördes på olika 

särskilda boenden inom Stockholms län. Resultat: Erfarenheten av IPOS 

underlättar för äldre personer att berätta om sina problem, ger stöd i att se varje 

person som unik, ger stöd för ökad delaktighet, underlättar teamarbetet och 

synliggör samtalets möjligheter och utmaningar. Slutsats: IPOS ger stöd i samtal, 

utveckling av en personcentrerad omvårdnad, utvecklar samarbete i teamet, men 

innebär även utmaning för sjuksköterskan i samtal kring existentiella tankar.  
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Abstract  

Background: The work as a nurse in the care of the elderly in special housing, 

requires competence and to assess the life situation and condition of the elderly in 

a structured way. In order to assess symptoms and problems, as well as plan care 

measures for people with palliative needs, it is recommended that older people be 

given the opportunity to self-assess their symptoms and problems. A self-

assessment form for assessing palliative needs is the Integrated Patient Care 

Outcome Scale, (IPOS)Aim: The aim of the study was to describe the nurses' 

experience of using IPOS in the care of elderly people in special housing.Method: 

A qualitative interview study with inductive approach has been used in data 

collection. Semi -structured interviews were conducted at various special housing 

within Stockholm County.Results: The experience of IPOS makes it easier for 

older people to talk about their problems, provides support in seeing each person as 

unique, provides support for increased participation, facilitates teamwork and 

makes visible the opportunities and challenges of the conversation. Conclusion:  
IPOS provides support in conversations, development of a person-centered care, 

develops collaboration in the team, but also poses a challenge for the nurse in 

conversations around existential thoughts. 
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Inledning 

Den äldre personen som bor på särskilt boende lider ofta av en eller flera 

grundsjukdomar som inte svarar på kurativ vård. Detta innebär att personen kan 

anses vara i en tidig palliativ fas och därmed i behov av allmän palliativ vård 

(Regionalt cancercentrum [RCC], 2021). Österlind et al. (2016), som undersökte 

äldre personers upplevelser av att leva på ett särskilt boende beskriver att de äldre 

känner trygghet i att få stöd med personlig vård men att de uttrycker sorg över att 

ha förlorat sin självständighet och att inte kunna bo kvar i sitt eget hem. Studien 

belyser vidare att den äldre har många tankar kring döden men att de ofta inte 

uttrycker det i samtal med medboende eller personal på boendet.  

Sjuksköterskors roll vid vård av äldre kan se olika ut beroende av vilka vårdbehov 

de äldre har. Socialstyrelsen, (2013) beskriver att när palliativ vård ges till äldre 

personer som lider av multisjuklighet och skörhet, krävs en mångfacetterad 

samverkan mellan olika yrkesgrupper, närstående och med den äldre personen för 

att uppnå god vård. Palliativ vård syftar till att stötta den äldre personen i dennes 

beslut kring sin vård till ett så värdigt liv och värdig död som möjligt. 

Specialistsjuksköterskor inom vård av äldre har därför en viktig roll genom att 

prioritera, samordna och tillämpa palliativa vårdåtgärder, ur ett personcentrerat 

perspektiv (Ekman & Norberg 2019).  

För att uppnå kraven om god kvalitet, behövs ett personcentrerat förhållningssätt 

och ett strukturerat arbetssätt för att säkerställa god vård och effektivisera och 

tydliggöra sjuksköterskors uppgifter och mål för äldre personer i behov av palliativ 

vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2020). Att använda ett patientrapporterat 

strukturerat verktyg för bedömning av personers problem och behov kan vara ett 

sätt att identifiera individuella problem, behov och önskemål hos äldre med 

palliativa behov. 
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Bakgrund  

 

Kommunerna i Sverige har ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser som särskilda 

boenden för äldre. Särskilda boenden för äldre är behovsprövade boendeformer och 

i oktober 2018 bodde mer än 88 000 personer i särskilt boende i Sverige (Sveriges 

kommuner och regioner [SKR], 2021).  

En äldre persons ålder kan enligt Ernsth Bravell et al. (2017), beskrivas på olika 

sätt, såsom kronologisk, (den faktiska åldern i antal levda år), biologisk, (utifrån 

fysiskt hälsotillstånd), psykisk (intellektuell förmåga), och social, (normer i din 

miljö och nära omgivning). Åldern kan även delas in i yngre-äldre (60–75 år), äldre-

äldre (75–85 år), och de allra äldsta (85 år - uppåt) (Fried et al., 2001). Av de 

personer i Sverige som är 85 år eller äldre (ca 25 0000), är närmre 60% multisjuka 

och har en eller flera kroniska obotliga sjukdomar (SKR, 2021). De flesta som 

avlider i Sverige är idag äldre eller äldre-äldre. Uppskattningsvis avlider 90 000 

personer varje år i Sverige och av dessa dör 36% på särskilt boende för äldre 

(Socialstyrelsen, 2018). 

Äldre personer har en reducerad reservkapacitet i de flesta av kroppens organ och i 

samband med en förändrad inre jämnvikt, leder det ofta till att den äldre personen 

som lider av en specifik sjukdom, inte uppvisar klassiska symtom (Erntsh Bravell, 

2017).  Ofta lider den äldre personen över 85 år av skörhet och multisjuklighet 

vilket innebär två eller fler hälsoproblem samtidigt, som kan medföra att bli 

beroende av andra människor för aktiviteter i vardagliga livet och av vård (Akner, 

2010). Vidare menar Akner (2010), att år 2008 hade runt 250 000 personer i Sverige 

över 65 år som led av multisjuklighet, beviljats kommunalt bistånd för hemtjänst 

eller särskilt boende. Begreppet skörhet innebär en minskad anpassningsförmåga 

vid fysiska, psykiska och sociala påfrestningar hos äldre (Fried et al. 2001; RCC, 

2021). Att vara äldre, skör och lida av multisjuklighet kan innebära stort lidande då 

det innebär att personen går från ett oberoende självständigt liv in i ett behov att bli 

vårdad och omhändertagen av andra människor på ett boende eller i hemmet. Den 
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transformationen i sig innebär ofta en personlig kris då den betyder att den sista 

tiden av livet är kommen (Rahm Hallberg, 2006).   

 

Att vårda äldre personer innebär att sjuksköterskan och annan vårdpersonal måste 

vara medveten om vikten av den personcentrerade vårdens essens och det andliga 

perspektivet i den personcentrerade vården (Ariño‐Blasco et al., 2005). Ariño‐

Blasco et al. (2005), belyser i sin studie vidare vikten av att den äldre vårdas med 

värdighet och att värdighet bör vara fundamentalt i den holistiska vården av den 

äldre personen för att uppnå kvalitet i den personcentrerade vården. Studier visar 

på att en personcentrerad vård hjälper till att upprätthålla patientens hälsa (Ekman 

et al., 2012). Majoriteten av befintliga studier som involverar den äldre personen är 

inriktade på ett eller ett fåtal hälsoproblem eller hanteringen av dessa och saknar 

det holistiska perspektivet om hur hälsoproblemen påverkar den äldre personen 

(Åberg et al., 2020) 

Sjuksköterskan behöver ha god kännedom om kompetensen i teamet kring den äldre 

för att de olika kunskapsområdena ska användas optimalt vid planering av 

vårdinsatser för äldre (Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård, 2020; 

Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Frey et al. (2019), belyser i sin studie att 

specialistsjuksköterskans interaktion med allmänsjuksköterskan och resterande 

vårdpersonal i teamet i den palliativa vården ger upphov till en större kunskapsbas 

hos berörda professioner. 

Arbetet som sjuksköterska inom vård av äldre på särskilt boende, kräver en 

kompetens att på ett strukturerat sätt bedöma den äldres livssituation och tillstånd. 

Sjuksköterskor på särskilt boende ska även ha förmågan att informera patienter och 

närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt vis (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Utöver att ansvara för hälsobedömningar, 

vårdplanering, utföra evidensbaserade vårdinsatser, ska sjuksköterskan även ge 

patienten och närstående ett känslomässigt stöd genom samtal samt stödja, 

undervisa och motivera användningen av strukturerade bedömningsinstrument hos 

sjuksköterskekollegor och ledning (Fitch et al. 2015; Svensk sjuksköterskeförening 

2017).  

https://www-emerald-com.ezproxy.hkr.se/insight/search?q=Sergio%20Ari%C3%B1o%E2%80%90Blasco
https://www-emerald-com.ezproxy.hkr.se/insight/search?q=Sergio%20Ari%C3%B1o%E2%80%90Blasco
https://www-emerald-com.ezproxy.hkr.se/insight/search?q=Sergio%20Ari%C3%B1o%E2%80%90Blasco
https://www-emerald-com.ezproxy.hkr.se/insight/search?q=Sergio%20Ari%C3%B1o%E2%80%90Blasco
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Samtal mellan sjuksköterskan och den äldre personen är grundläggande för att äldre 

ska känna delaktighet i sin vård och är en förutsättning för personcentrerad vård 

(RCC, 2021). Kontinuerliga samtal med den äldre om livets slut saknas dock ofta i 

vården på särskilt boende, de samtal som utförs mellan läkare, sjuksköterska och 

den äldre personen handlar ofta om behandlingsbegränsningar och eventuella 

sjukhusinläggningar i stället för att fokusera på den äldre personens resurser och 

behov (Sopcheck & Appen, 2021).  Genom samtalet kan den äldre personen och 

vårdgivaren komma fram till gemensamma beslut som rör den äldre personens 

symtom och behov (Hafskiold et al., 2016). En rapport (Rydén et al., 2020) som 

beskriver sjuksköterskors och omvårdnadspersonals erfarenheter av existentiella 

samtal med vuxna personer som erhåller palliativ vård, framkommer att det finns 

hinder inför ett existentiellt samtal. De beskriver bristande avskildhet och tid, brister 

i utbildning och kompetens och bristande relation med patienten. Aspekter som 

påverkade det existentiella samtalet enligt Rydén et al, (2020), var mod och rädsla, 

lyhördhet, vana och självkännedom. Det finns studier som visar på ett stort 

utvecklingsbehov av existentiella samtal och dialog mellan vårdare och patient 

(Schulz, 2017). En fokusgruppsstudie (Kerr et al.,2019), undersökte vilka 

svårigheter sjuksköterskor upplevde i samband med svåra samtal. Resultaten visade 

att sjuksköterskor upplevde flera svårigheter och utmaningar i samband med svåra 

samtal med patienter som led av livsbegränsade tillstånd, bland annat en känsla av 

att inte ha tillräcklig utbildning i svåra samtal, komplexitet som interaktionen med 

patientens närstående och organisatoriska hinder.  

 

På särskilt boende för äldre tillämpas i de flesta fall allmän palliativ vård 

(Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård, 2020; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). WHO (2002) beskriver palliativ vård som ett 

förhållningssätt som genom tidig upptäckt och förebyggande av fysiska, 

psykosociala och andliga problem i samband med livshotande sjukdom förbättra 

livskvaliteten hos patienten och dess närstående. Grunden till palliativ vård bygger 

på det palliativa förhållningssättet vilket beskrivs som en förutsättning för god 

palliativ vård. Det palliativa förhållningsättet innebär enligt Socialstyrelsen (2021), 

ett förhållningssätt som kännetecknas av en helhetssyn på människan genom att se 
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individens existentiella, fysiska, sociala och psykiska behov och att verka för ett liv 

med värdighet och välbefinnande till livets slut.  

Allmän palliativ vård ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med 

grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård och skiljer sig från den 

specialiserade palliativa vården som ges till personer med komplexa symtom och 

särskilda behov (Socialstyrelsen, 2018). Palliativ vård kan enligt (RCC, 2021), pågå 

i flera år beroende av grundsjukdom och kräver då vanligtvis ett anpassat stöd och 

riktade insatser. Under ett senare sjukdomsskede ökar ofta behovet av 

symtomlindring och stöd av ett professionellt vårdteam som i vissa fall kan behöva 

vara tillgängligt dygnet runt (Radbruch et al., 2020). Palliativ vård i livets slutskede 

innebär att sjukdomen är långt framskriden, personen förväntas avlida inom en 

överskådlig framtid och kan pågå i dagar eller upp till ett år (WHO, 2018). 

Den som arbetar med allmän palliativ vård har inte den palliativa vården som sin 

huvudsakliga arbetsuppgift utan arbetar även med kurativ vård (Beck, 2017).  Det 

innebär att sjuksköterskan planerar och ser över behandlingar, ansvarar för en 

kontinuerlig uppföljning av personens symtomlindring genom användning av 

strukturerade skattningsinstrument och planerar uppföljning och konsulterar annan 

profession i teamet vid behov. Palliativ vård innefattar även stöd till personens 

familj för att kunna hantera sjukdomstid och sorgearbete, vilket förutsätter ett 

teamarbete där professionernas kunskaper formar personcentrerade vårdplaner 

baserade på individuella symtom och behov (Beck, 2017). 

Sjuksköterskor med utbildning i omvårdnad på avancerad nivå ska ha färdigheter 

att identifiera och bedöma fysiska, psykiska existentiella och sociala symtom, 

besvär, problem och behov baserat på komplexa tillstånd hos den äldre personen 

med palliativa behov (Edberg et al., 2019). Sjuksköterskor med sådan kompetens 

förväntas även undervisa och informera sina medarbetare och annan vårdpersonal 

om olika situationer och sammanhang relaterade till palliativ vård (Vinâ-Garcia-

Bericua & Roman-Medina, 2019). Ekman och Norberg, (2017) menar att 

specialistsjuksköterskan ska använda sig av och värdera kliniska riktlinjer och 

kvalitetsindikatorer och genom strukturerade verktyg bedöma den patientens 

symtom, behov och problem.  
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I allmänhet har sjuksköterskor för lite kunskap om allmän palliativ vård med sig 

från sin grundutbildning och därför förlitar de sig på sin yrkeserfarenhet, befintliga 

rutiner kring palliativ vård på sin arbetsplats, sina egna kulturella och religiösa 

traditioner och sin egen livsvärld i vårdandet av äldre personer i behov av palliativ 

vård (Alshammari et al., 2022). Heath et al. (2021) och Fitch et al. (2015), beskriver 

problematiken i att palliativ vård som ämne inte ingår i den allmänna 

sjuksköterskeutbildningen och att det kan resultera i att en nyexaminerad 

sjuksköterska inte alltid har blivit introducerad till döendet och vad god vård i livets 

slutskede innebär. Detta kan innebära en lägre kvalitet i den palliativa vården vars 

mest fundamentala uppgift är att lindra lidande och främja livskvalitet för personer 

som befinner sig i livets slutskede (Socialstyrelsen 2013).  

Integrated Palliative care Outcome Scale (IPOS) även benämnt Integrated Patient 

care Outcome Scale (Schildmann et al., 2015), är ett frågeformulär som används för 

att generera patientrapporterade utfallsmått. Patient Reported Outcome Measures, 

(PROM), är frågeformulär eller instrument, som besvaras av patienten för att 

vårdpersonal ska kunna förstå deras upplevelser av sin hälsa och gradering av 

symtom. För att bedöma symtom och problem hos personer med palliativa behov 

kan IPOS användas, eftersom den är utformat för att ge en bild av patientens unika 

upplevelse av sin situation och eventuella bekymmer (Schildmann et al., 2015).  

IPOS har översatts och anpassats till svenska och visat på god innehållsvaliditet och 

bedömts relevant och användbart av både patienter och personal inom allmän och 

specialiserad palliativ vård (Beck et al., 2017). Skattningsinstrumentet anses av 

användarna som relevant för att identifiera symtom hos personer med palliativa 

behov (Beck, 2017; Lind et al., 2018). Graderingen innefattar att personen ska 

bedöma sina symtom och problem i fem korta beskrivningar, ”Inte alls”, ”Lite”, 

”Måttligt”, ”Mycket” och ”Värsta tänkbara”.  

IPOS är ett skattningsformulär som även kan användas som ett samtalsunderlag. Då 

personen inte kan svara eller kommunicera själva används en proxy-version, 
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(proxy=genom ombud), vilket innebär att en annan person gör skattningen i 

personens ställe.  

IPOS frågeformulär behandlar 10 frågor om patientens mest betydande problem 

och besvär, deras och närståendes oro, relationer mellan patient och närstående samt 

deras informationsbehov och praktiskt stöd. IPOS tar upp vanliga symtom som 

smärta, andnöd, svaghet, bristande energi, illamående, kräkningar, dålig aptit, 

förstoppning, ont eller torrhetskänsla i munnen, dåsighet, nedsatt rörlighet och 

eventuellt andra symtom. IPOS beskrivs som ett verktyg som är enkelt att förstå 

och använda, enkelheten i instrumentet underlättar rutiner att identifiera personens 

palliativa behov och närståendes behov av stöd (Beck et al., 2017).  

Problemformulering 

Sjuksköterskan som arbetar på särskilt boende behöver ha färdigheter för att kunna 

identifiera och bedöma äldres fysiska, psykiska existentiella och sociala symtom, 

besvär, problem och behov. Detta görs med fördel med skattningsformulär som 

IPOS, där personen med palliativa behov får uttrycka sina unika besvär och 

problem. Studier visar på att användning av skattningsinstrument vid vård av 

personer med palliativa behov ger fördjupad kommunikation mellan patienter och 

vårdare, snabbare upptäckt av symtom med en högre tillfredsställelse hos patienten 

(Stover & Bach 2016). Studier finns som visar på att det saknas en grundläggande 

kunskap kring palliativ vård i grundutbildningen till sjuksköterska (Alshammari et 

al., 2022). Användningen av IPOS inom särskilt boende för äldre skulle kunna ge 

sjuksköterskan ett verktyg för vilka frågor som kan ställas till den äldre och ge stöd 

i vårdandet genom att ta del av den äldre personens subjektiva upplevelser. Det 

saknas dock kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta 

multiprofessionellt med IPOS vid vård av äldre personer på särskilt boende.  

Syfte 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter att arbeta med 

Integrated Palliative Care Outcome Scale, (IPOS) i vården av äldre personer på 

särskilt boende.  
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Metod  

Design 

Studien är en kvalitativ intervjustudie där data analyserats med kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). I en 

kvalitativ studie undersöks människors upplevelser och erfarenheter av ett visst 

fenomen (Polit & Beck, 2017). En induktiv ansats innebär att beskriva det som 

avses studeras utan en i förväg framställd mall, modell eller teori (Olsson & 

Sörensen, 2008).   

Genomförande 

Kontakt togs med verksamhetschefer och kvalitetsutvecklare på två särskilda 

boenden i Stockholm där författaren visste att de hade introducerat och använde 

IPOS i sin verksamhet. Av dessa kontakter fick författaren kännedom om ytterligare 

fyra särskilda boenden i länet där IPOS användes. Kontakt togs då även med 

verksamhetschefer för dessa för att undersöka deras tillämpning av IPOS och för 

att efterhöra om ett eventuellt intresse av deltagande i studien.  

Författaren fann sex särskilda boenden i Stockholms län, som introducerat eller 

implementerat IPOS i verksamheten och som visade intresse att medverka i studien. 

Verksamhetschefer vid dessa sex boenden fick skriftlig information om studien och 

tillfrågades om tillstånd om att genomföra studien i deras verksamhet (Bilaga 1).  

Verksamhetschefer vid de tillfrågade boendena gav sitt tillstånd om att få 

genomföra studien. Verksamhetschefen på ett av de tillfrågade boendena 

kontaktade författaren kort därefter, då de på grund av sjukdom inte hade någon 

sjuksköterska med kunskap om IPOS i tjänst för tillfället och därför var tvungna att 

avbryta sitt deltagande i studien.    

Verksamhetschefen på respektive boende gav en kort muntlig information till 

anställda sjuksköterskor om studien. Informationsbrev, (Bilaga 2), samt 

samtyckesblankett (Bilaga 3), skickades med e-post till verksamhetschefer och 

vidarebefordrade sedan dessa till alla anställda sjuksköterskor i verksamheten.  
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Intresserade informanter fyllde i personlig information och samtycke för deltagande 

av studien och ombads återkoppla sitt intresse via e-post till författaren inom 7 

dagar för att boka in tid för intervju.  

 

Kontext 

Studien utfördes i tre kommuner inom Stockholms län. En av kommunerna har 

drygt 100 000 invånare. Här ligger det särskilda boendet i ett villaområde. Den 

andra kommunen ligger ca 5 mil från Stockholm och har ca 65 000 invånare. De 

särskilda boenden som medverkade i studien från denna kommun finns i stadsmiljö. 

Den tredje kommunen som har särskilda boenden som medverkar i denna studie, 

har närmre 1 000 000 invånare och här ligger de särskilda boendena i stadsmiljö.  

I en kommun, ingick ett särskilt boende med somatisk inriktning som inkluderade 

107 lägenheter. Det bemannades av fem heltidsanställda sjuksköterskor varav en 

med specialistutbildning inom vård av äldre. Vid intervjutillfället bodde 95 

personer på boendet. I samma kommun deltog ett särskilt boende som har somatisk 

inriktning med två avdelningar för personer med demenssjukdom, fördelat på 90 

lägenheter och sex heltidsanställda sjuksköterskor, 11 av platserna var lediga. I 

denna verksamhet hade kvalitetsutvecklaren genomfört utbildningar inom IPOS 

utifrån material vid Palliativt utvecklingscentrum i Lund.  

I en annan kommun deltog två särskilda boenden i studien, ett med 54 vårdplatser 

varav 36 somatiska och 18 platser för personer med demenssjukdom. Där fanns 3 

heltidsanställda sjuksköterskor varav en med specialistutbildning inom vård av 

äldre. På avdelningen med demensinriktning bodde 18 äldre personer och på den 

somatiska sidan 28 personer. Ytterligare ett boende i samma kommun har 66 

platser, 42 somatiska och 24 platser för personer med demenssjukdom. Där arbetade 

sju sjuksköterskor, varav en med specialistutbildning inom demenssjukdom. Här 

bodde 54 äldre personer.  Sjuksköterskan med specialistkompetens inom vård av 

äldre hade introducerat IPOS utifrån material vid Palliativt utvecklingscentrum i 

Lund i båda verksamheterna 
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I den tredje kommunen deltog ett särskilt boende med somatisk inriktning med åtta 

lägenheter där en sjuksköterska arbetade heltid och två på halvtid. Här bodde 7 äldre 

personer. En av de anställda sjuksköterskorna i verksamheten hade på eget initiativ 

tagit del av material kring IPOS och utbildat sina kollegor.  

I samtliga verksamheter använde en eller flera sjuksköterskor IPOS som 

samtalsunderlag med den äldre personen för att bedöma den äldres palliativa behov. 

Medverkande sjuksköterskor i denna studie, arbetar i team tillsammans med 

undersköterskor, vårdbiträden, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Tre av 

verksamheterna hade tillgång till hela teamet varje dag, andra hade 

rehabiliteringsteamet på plats en till två dagar i veckan. Tillsammans i teamen har 

de regelbundna vårdplaneringar och teamträffar. Författarens egen arbetsplats ingår 

inte i studien.  

Urval  

Ett ändamålsenligt urval har använts. Ändamålsenligt urval innebär att deltagare 

väljs ut efter relevans, erfarenhet och kunskap inom området för studiens syfte 

(Holloway & Wheeler, 2010). Inklusionskriterierna innefattade att deltagarna 

skulle vara legitimerade sjuksköterskor med minst två års erfarenhet av vård av 

äldre, samt att de skulle aktivt använda IPOS som samtalsunderlag för bedömning 

av palliativa behov hos den äldre personen.  

Total 17 sjuksköterskor visade intresse för att delta i studien. Av dessa föll fem bort, 

en på grund av hög arbetsbelastning, två på grund av sjukdom och två som inte 

uppfyllde kriterierna för studien. Totalt deltog således 12 sjuksköterskor i studien. 

Två var specialistsjuksköterskor inom vård av äldre, en sjuksköterska hade 

specialistutbildning inom demenssjukdomar och erfarenheten av att arbeta med 

IPOS varierade mellan 3 - 28 månader (Tabell 1) 
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Tabell 1. Information om deltagarna i studien 

 Kvinnor (n=10)  Män (n=2) Totalt (n=12) 

Antal år som 

sjuksköterska 

2-33 5-8 2-33 

Specialistutbildning 

inom vård av äldre 

2  2 

Specialistutbildning 

inom demenssjukdomar 

 1 1 

Antal månader med 

erfarenhet av IPOS  

3-26 6-28 3-28 

Annat modersmål än 

svenska 

7  7 

 

Datainsamling 

Kontakt togs med respektive informant via e-post för att boka tid och plats för 

intervjun. Deltagarna valde själva tid inom studiens planerade tidsram under v 47–

51, samt plats för intervjun vilka uteslutande planerades i samband med arbetspass 

i ett samtalsrum på informanternas arbetsplats. Miljön i samtalsrummet var ostörd 

och lugn, vilket är viktigt under utförande och inspelning av intervjuerna (Polit & 

Beck 2017).  

En pilotintervju utfördes under vecka 47 för att testa den tekniska utrustningen och 

om frågorna i intervjuguiden täckte studiens syfte. En pilotintervju ska säkerställa 

praktiska delar i en studie såsom att testa intervjufrågorna, den tekniska 

utrustningen samt hur tiden disponeras under intervjun (Olsson & Sörensen 2008).  

Frågorna i studiens intervjuguide ansågs svara på studiens syfte och inga justeringar 

gjordes. Pilotintervjun gav även en tidsmässig indikation av intervjuns 

genomförande. Pilotintervjun tog 35 minuter att genomföra och ingår i studiens 

resultat.  

Innan intervjuns genomförande samlades samtyckesblanketten in och 

informanterna gavs samma information muntligt som i det skriftliga 
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informationsbrevet som tidigare skickats ut. Deltagarna fick möjlighet att ställa 

frågor kring studien. I intervjuerna ombads deltagarna att öppet berätta om sina 

erfarenheter, upplevelser, tankar och känslor.  

Frågorna i den semistrukturerade intervjuguiden berörde områden kring 

sjuksköterskornas erfarenheter av att arbeta med IPOS. Uppföljningsfrågor 

användes som ” kan du berätta mer om det”?, ”hur upplever du det”? (Bilaga 4). En 

semistrukturerad intervju är flexibel och innefattar specifika teman och 

frågeområden som berör studien syfte (Bryman, 2002).    

Intervjuerna varade från 25–60 minuter med en mediantid på 40 minuter. 

Intervjuerna ljudinspelades digitalt och transkriberades därefter ordagrant. Varje 

informant avidentifierades genom att ges en siffra i stället för sitt namn vilken 

angavs i ljudinspelningen samt i den transkriberade intervjun. Transkriberingen av 

materialet skedde av författaren i direkt anslutning till de genomförda intervjuerna.  

 

Analys 

De transkriberade intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats inspirerad av Lundman och Hällgren Graneheim (2017). Den 

induktiva ansatsen innebär att forskaren förutsättningslöst analyserar berättelser om 

erfarenheter och upplevelser (Lundman & Hällgren Graneheim 2017).  

Varje intervju utgör en analysenhet (Lundman & Hällgren Graneheim 2017). 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017), menar vidare att då författaren själv 

deltog i datainsamling kan olika avsnitt sättas i sitt sammanhang, vilket innebär att 

delar av textens innehåll och innebörd måste tolkas genom den text som kommer 

innan och efter i analysenheten. Varje analysenhet lästes ett flertal gånger för att få 

en helhetsbild av innehållet och för att identifiera meningsenheter som svarade på 

syftet.  

Ur varje analysenhet identifierade sedan författaren meningsbärande enheter som 

svarade på studiens syfte om sjuksköterskors erfarenheter av att vårda äldre 

personer utifrån IPOS på särskilt boende. Omgivande text inkluderades för att 
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behålla sammanhanget. De meningsbärande enheterna kondenserades sedan för att 

behålla det centrala innehållet men komprimera texten. De kondenserade 

meningsbärande enheterna benämndes med koder som kort beskrev innehållet. 

Koder med liknande innehåll slogs sedan samman genom att urskilja mönster i 

analysenheterna. Innehåll med liknande koder bildade kategorier, (Tabell 2).  

Ingen data som svarade på studiens syfte uteslöts vid analysen. Beroende på 

studiens syfte, datakvalitén och författarens erfarenhet och kunskap, kan en 

kvalitativ innehållsanalys presenteras på olika sätt genom kategorier och/eller 

teman (Lindgren et al., 2020).   

 Tabell 2. Exempel på dataanalys 

Meningsenhet           Kod  Kategori 

Patienten får ju svara själv//Annars 

är det lätt att det pratas över 

huvudet tycker jag.  

Patienten får svara 

själv 

Användningen av IPOS 

underlättar för den äldre 

personen att berätta om sina 

problem  

En vård som liksom har den äldres 

upplevelse som grund. Som det ska 

vara, överallt. 

Den äldres          

upplevelse som 

grund  

Användningen av IPOS ger 

stöd i att se varje person som 

unik  

Men huvudsaken är ju att personen 

känner att det är den som har kontrollen 

över sin vård när de har fått släppa så 

mycket annat i livet. Bedömningen gör 

att de känner sig delaktiga. 

Bedömningen ger 

den äldre en känsla 

av delaktighet 

Användningen av IPOS ger 

stöd för ökad delaktighet 

Det är ett bra underlag för att skapa 

vårdplaner. Det innehåller så många 

aspekter som patienten får berätta 

om själv 

Underlag till 

vårdplaner 

Användningen av IPOS 

underlättar teamarbete  

IPOS ger en struktur åt för de svåra 

samtalen. Det förenklar för mig som 

sjuksköterska att våga prata om 

existentiell oro med den äldre. 

Våga höra 

personens egna 

tankar och oro 

Användningen av IPOS synliggör 

samtalets möjligheter och 

utmaningar   

Förförståelse 

Författarens förförståelse grundar sig på sex år arbetslivserfarenhet inom vård av 

äldre på ett särskilt boende som omvårdnadsansvarig sjuksköterska för 25 äldre 

personer. Författaren har vidare initierat och introducerat IPOS på sin arbetsplats 
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för cirka ett år sedan vilket påverkat intresset för att undersöka erfarenheten av 

IPOS på andra särskilda boenden för äldre genom denna studie. Författaren har en 

positiv inställning till IPOS och använder instrumentet aktivt i sitt dagliga arbete på 

särskilt boende för äldre. Förförståelsen var dock att andra sjuksköterskor inte hade 

lika positiva erfarenheter av instrumentets användbarhet då det kan upplevas som 

tidskrävande. 

Enligt Graneheim, Lindgren och Lundman (2017), kan forskarens förförståelse 

påverka hur frågor ställs, vilka uppföljningsfrågor som tillämpats samt hur 

intervjupersonernas berättelser uppfattats och tolkats.  

I samband med att studien påbörjades, medvetandegjordes därför författaren sin 

förförståelse för att därefter ha den i åtanke under hela processen vid skapandet av 

intervjuguiden, under intervjuerna samt under studiens analys. Statens beredning 

för medicinsk och social utvärdering, [SBU], (2020), menar att forskaren själv 

verkar som ett redskap för urval, datainsamling och analys i kvalitativ forskning 

och att forskaren därför bör ha en medvetenhet om sin förförståelse.  

 Etiska överväganden 

Ansökan om etiskt rådgivande och yttrande för studerande vid Etikrådet för 

specialistsjuksköterskeprogrammet vård av äldre har genomförts och positivt 

yttrande om att genomföra studien har erhållits (2021-10-HKR).  

Enligt Sandman och Kjellström, (2020), finns fyra etiska krav som ska beaktas vid 

genomförande av studier, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet beaktades genom att noga informera deltagarna om studiens 

syfte och att de själva bestämde över sin medverkan i studien. Skriftlig och muntlig 

information (Bilaga 2), om studien och dess syfte gavs därför till deltagarna vid 

olika tillfällen. Deltagarna fick själva bestämma över sin medverkan i studien 

genom samtyckeskravet. Först då informanterna undertecknat samtyckesblanketten 

(Bilaga 3), påbörjades intervjuerna.   
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Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter på deltagarna ska behandlas 

konfidentiellt och förvaras så att inga obehöriga kan ta del av dem. Detta krav 

uppfylldes genom att alla konfidentiella uppgifter sparades i låst värdeskåp som 

bara författaren hade tillgång till dess att studien är godkänd och kursen är avslutad, 

då de förstörs.  

Nyttjandekravet innebär att data om enskilda personer som deltar i studien endast 

får användas för forskningsändamål. Inga namn eller personliga uppgifter har röjts 

för utomstående. I studien benämns deltagarna som ”sjuksköterska 1”, 

”sjuksköterska 2” och så vidare. Det inspelade materialet används endast för 

studiens syfte.  

Studien ska anses ha god vetenskaplig kvalitet för att betraktas som etisk. Metoden 

och designen i studien ska kunna svara på studiens syfte, att beskriva 

sjuksköterskans erfarenheter av att använda IPOS i vården av äldre personer på 

särskilt boende för äldre. Studier om sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter 

om att använda IPOS i samband med personer i behov av palliativ vård finns, men 

inte inom särskilt boende. Detta motiverar betydelsen av denna studie (Sandman & 

Kjellström, 2020). En studie kan betraktas som etisk om den handlar om väsentliga 

frågor och leder fram till värdefull kunskap (Sandman & Kjellström, 2020).  

Resultat 

Genom analysen skapades fem kategorier som beskriver sjuksköterskors 

erfarenheter: Användningen av IPOS underlättar för den äldre personen att berätta 

om sina problem, Användningen av IPOS ger stöd i att se varje person som unik, 

Användningen av IPOS ger stöd för ökad delaktighet, Erfarenhet av att IPOS 

underlättar teamarbetet, Användningen av IPOS synliggör samtalets möjligheter 

och utmaningar. 
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Användningen av IPOS underlättar för den äldre 
personen att berätta om sina problem 

Informanterna uttryckte att IPOS ger ett stöd till den äldre personen att få möjlighet 

att få uttrycka sin upplevelse av sina symtom och sin situation. De menade att den 

äldres egna ord om sina symtom och behov stärks i samband med användningen av 

IPOS genom att relevanta frågor ställs till personen. Informanterna uttryckte att de 

sociala och existentiella aspekterna i frågeformuläret ger den äldre möjlighet att 

berätta om sin oro och sina känslor utöver sina fysiska symtom. Informanterna 

ansåg att IPOS är strukturerat på ett sätt som möjliggör för dem att få en förståelse 

för att den äldres symtom kan vara tecken på bakomliggande oro.  

” Tror ingen av oss kan förstå hur de mår, man måste få höra DERAS version. Vi 

tror bara att vi vet och gör gott. Det är ju egentligen bara ett papper men för dem 

betyder det en egen stund med någon som lyssnar och försöker hjälpa dem med det 

svåra”  

(Sjuksköterska 4) 

Informanterna erfor att IPOS gav den äldre goda möjligheter att själva beskriva sina 

symtom ur flera aspekter genom att själv svara på frågorna i samtalsunderlaget. De 

ansåg vidare att den äldre personens gradering av hur symtom påverkade dem gav 

en mer ärlig bild av vilken vård de behövde. Ibland erfor de att den äldre behövde 

tid för eftertanke för att svara då en del äldre ibland kunde ha svårt att gradera sina 

symtom. Alla informanter uppgav dock att IPOS var utformat så att det passade för 

äldre personer och för att de skulle ha möjlighet att själv gradera och beskriva sina 

symtom. Erfarenheten var att frågorna är utformade för de äldre då instrumentet 

förutom frågor kring den fysiska hälsan även innehåller frågor som rör existentiella 

och sociala aspekter. Dessa frågor ger mer information om den äldre när IPOS 

används som underlag för samtal och inte enbart används som ett frågeformulär.  

”Det är ju ett verktyg som är så omfattande och som ger mycket personliga svar 

från patienten” 

(Sjuksköterska 2) 
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Användningen av IPOS ger stöd i att se varje person 
som unik 

Informanterna uppgav att IPOS möjliggjorde att se det unika i varje person genom 

att IPOS belyser personens upplevelse av sin existentiella, sociala, psykiska och 

fysiska hälsa. Informanterna ansåg vidare att i användningen av IPOS framstod den 

äldre som expert på sig själv och att användningen som underlag för samtal ger en 

god grund till synliggörandet av den unika personen och dess behov. Flera 

informanter uttryckte att det genom IPOS ofta skapas ett samtal med den äldre och 

därmed en djupare förståelse för personens upplevda situation. De beskrev att de 

fick en förståelse för hur den äldre personen upplever sin situation som även 

inkluderade många existentiella aspekter. Strukturen i IPOS och att använda det 

som underlag för samtal stöttar för fortsatt förståelse, kunskap och utveckling kring 

det personcentrerade förhållningssättet med den äldres upplevelse som grund.  

”En vård som liksom har den äldres upplevelse som grund. Som det ska vara, 

överallt”.  

(Sjuksköterska 7) 

Erfarenheterna var att användningen av IPOS gav dem en helhetssyn på den äldre. 

Informanterna menade att fokus ligger ofta på de fysiska symtomen men att IPOS 

ger den äldre möjlighet att själv gradera sina symtom och problem vilket ger dem 

som vårdare en djupare förståelse och helhetssyn på den äldres situation. Samtliga 

informanter uttryckte att IPOS gav mycket och relevant information om den äldre 

utifrån den äldre personens perspektiv, även då IPOS delades upp för att samtala 

om olika frågor vid olika tillfällen. Informanterna uppgav att innehållet i IPOS gav 

dem en tankeställare om att de måste börja tänka i andra banor kring vården av äldre 

personer genom att fokusera på deras upplevelse.  De ansåg att användandet av 

IPOS ger ett nytt ljus på den äldre personen genom att verktyget förtydligar och 

belyser personens upplevda situation. Erfarenheten var att IPOS gav en förståelse 

för helheten i palliativ vård.   
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”IPOS ger mig en förståelse för helheten som jag nog inte hade förut”  

(Sjuksköterska 11) 

Informanterna valde att använda sig IPOS i tidig palliativ vård för att övergå till 

andra skattningsinstrument då den äldre förlorade sin kommunikativa förmåga. 

Många av informanterna använde IPOS som bedömningsunderlag vid bedömning 

av statusförändringar för att stärka den äldres röst i sin vård genom att denne ska 

fortsätta känna kontroll, delaktighet och trygghet i vården. De upplevde att IPOS 

var ett verktyg för personcentrerad vård så länge den äldre personen hade möjlighet 

att skatta sina symtom. Erfarenheten visade att då den äldre personen hade kognitiv 

svikt, skapades individuella lösningar för att behålla den personcentrerade vården.  

”Ibland blir det en blandning av   och PROM. Men huvudsaken är ju att personen 

känner att det är den som har kontroll över sin vård när de har fått släppa så 

mycket annat i livet”  

(Sjuksköterska 11) 

 

Användningen av IPOS ger stöd för ökad delaktighet  

Många informanter såg IPOS som ett samarbetsverktyg genom att IPOS förutsätter 

den äldres delaktighet då det inte genererar svar utan den äldre personens 

involvering. De uttryckte att den äldres delaktighet i samtalet och graderingen var 

avgörande för resultat och uppföljning. Om personen inte kan, orkar eller vill delta 

i samtalet, får sjuksköterskan komma tillbaka en annan dag för att fortsätta och 

fullfölja samtalet, då de ansåg att bedömningen förutsatte den äldres delaktighet. 

De menade att den äldre delaktighet gav dem svar av betydelse. Erfarenheten visade 

att IPOS med fördel kunde delas upp efter den äldres förutsättningar och önskan. 

Om den äldre personen inte hade ork till samtal då sjuksköterskan planerat detta, 

fick det ske en annan dag, på den äldre personens villkor.  

”Nu MÅSTE de vara delaktiga, annars blir det inga svar. Ibland vill de inte prata, 

eller orkar inte. Då får man komma tillbaka en annan dag”  
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(Sjuksköterska 3) 

Informanterna anser att bedömningen utifrån IPOS ger den äldre personen och dess 

närstående en känsla av delaktighet genom att delge dem sin upplevelse av sin 

situation. Erfarenheter visade att känslan av delaktighet hos den äldre ökar då 

sjuksköterskan genomför samtal utifrån IPOS redan då den äldre flyttar in på det 

särskilda boendet. Vissa informanter inkluderade även närstående vid samtalen 

utifrån IPOS. En del av informanterna erfor att då de inkluderade närstående i 

samtalen resulterade det i en högre grad av förståelse och känsla av delaktighet även 

hos närstående. En del av informanterna använder IPOS som ett underlag vid 

brytpunktssamtal tillsammans med den äldre personen, dess anhöriga och läkare för 

att ge en känsla av delaktighet och trygghet. Erfarenheten var att användningen av 

IPOS resulterar i en känsla av delaktighet hos den äldre. 

”Men huvudsaken är ju att personen känner att det är den som har kontrollen över 

sin vård när de har fått släppa så mycket annat i livet. Bedömningen gör att de 

känner sig delaktiga.” 

(Sjuksköterska 5) 

 

Erfarenhet av att IPOS underlättar teamarbetet 

Informanterna erfor att IPOS gav teamet goda förutsättningar att skapa vårdplaner 

tillsammans med den äldre och att följa upp dessa. Informanterna menade att då 

IPOS belyser personens behov och symtom inkluderar det hela teamets resurser. 

Informanter uppgav att samtalsinnehållet presenterades vid teamträffar för att 

gemensamt skapa och följa upp vårdplaner. Vid teamträffarna diskuterades även 

sammanställningen av den äldres upplevelser av symtom och behov och 

diskuterades tillsammans med professionerna i teamet för att få ett brett perspektiv 

av den äldre personens upplevda situation. Erfarenheten var att diskussionerna i 

teamet ökade förståelsen för den äldres symtom och behov. Aspekterna från den 

äldre personens situation gav teamet goda grunder att skapa vårdplaner.  
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”Det ger så mycket information om hur personen upplever sin situation. Det är ett 

bra underlag till att skapa vårdplaner. Det innehåller så många aspekter som 

patienten får berätta om själv”  

(Sjuksköterska 1) 

 

Erfarenheten av användandet av IPOS var att det gav informanterna konstruktiva 

utbildningstillfällen och anledning till att reflektera över sin yrkesroll och funktion 

i samband med vården av den äldre personen. Informanterna menade att 

instrumentet fick dem att fundera över hur de arbetar med personcentrerad palliativ 

vård. Sedan införandet av IPOS berättade informanter att de hade börjat tänka 

mycket på vikten av bemötandet av den äldre och hur personen bakom sjukdomarna 

kände och önskade. Informanterna uttryckte att det resulterade i en ökad kunskap 

och förståelse för den äldre personen genomgående i alla yrkesgrupper i teamet. 

Flera informanter berättade att de tog med sig omvårdnadspersonal och andra 

teammedlemmar då de planerade ett samtal utifrån IPOS.  

”Jag försöker få med mig en omvårdnadspersonal när jag ska göra IPOSen. Jag 

vill att de är med och lär sig, för de behöver få kunskap att vårda utifrån hela 

personen, så man kan se det som ett utbildningstillfälle också!”  

(Sjuksköterska 1) 

Användningen av IPOS synliggör samtalets 
möjligheter och utmaningar 

Informanterna delade med sig av sina erfarenheter av att använda IPOS som 

samtalsunderlag och uttryckte att instrumentet innehåller relevanta och nödvändiga 

frågor. Erfarenheterna var att frågorna som instrumentet innehåller gav den äldre 

goda möjligheter att berätta om sin unika situation och inte bara skatta sina symtom 

och behov. Erfarenheten var att samtalen utifrån IPOS kunde anpassas utifrån den 

äldres förutsättningar och att kontinuerlig uppföljning och utvärdering av samtalen 

utifrån IPOS ger en god helhetsbild av den äldre personen att utgå från vid fortsatta 

samtal. Samtal med IPOS som underlag gav dem nödvändig information om den 
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äldre. Några av informanterna uttryckte att IPOS alltid bör användas vid inflyttning 

till boendet för att den ansvariga sjuksköterskan snabbt ska få en bild av personens 

symtom och behov.  

”Jag tycker IPOS sväljer så mycket information som vi inte hade fått reda på vid 

ett spontant samtal-jag skulle vilja ha det som rutin vid inflyttning”  

(Sjuksköterska 2) 

Informanterna berättade att de flesta äldre visat uppskattning av att få samtala med 

dem vid användningen IPOS. Upplevelsen var att kommunikationen och relationen 

med den äldre personen fördjupades och att den äldre personen fick lättare att 

identifiera och berätta om sin oro. Samtalet kring frågorna i IPOS kunde ge en 

djupare kontakt och att det stundtals kunde vara svårt för sjuksköterskor att stanna 

i samtalet då den äldre personer delade med sig av sina tankar och oro om döden. 

Med IPOS som samtalsunderlag ansåg de dock att emottagandet av den äldres oro 

och svåra tankar kunde struktureras på ett sätt som förenklade och gjorde att de 

vågade samtala om  existentiella frågor med den äldre.   

”IPOS ger en struktur åt för de svåra samtalen. Det förenklar för mig som 

sjuksköterska att våga prata om existentiell oro med den äldre” 

(Sjuksköterska 10) 

En del informanter erfor att användningen av IPOS ger ett nära möte med den äldre 

och att det krävs mycket av dem i detta möte för att klara av att ta emot den äldres 

berättelser men även att känna av vilka som inte önskade att samtala med dem. Det 

framkom att det förekom att äldre personer inte önskade samtala med dem då de 

inte vill släppa in någon okänd i sitt liv. Det var en utmaning att känna in personens 

integritet och om de önskade sådana samtal eller ej.  

”För mig ger det ett ganska nära möte, det är inte alla som vill berätta allt. Man 

måste tänka på personens integritet och vara försiktig så den inte kränks. Det är en 

kris för många att behöva flytta in på ett äldreboende och det tror jag glöms bort 

ibland. Men visst-de som vill prata- då ger det jättemycket information från hjärtat 

liksom”  



 26 (53) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

(Sjuksköterska 2) 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Under studiens gång har begreppen giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och 

delaktighet tagits i beaktning och diskuteras nedan avseende studiens trovärdighet 

(Lundman & Hällgren Graneheim 2017).  

Då författaren själv har introducerat verktyget IPOS på sin arbetsplats, väcktes 

intresset för att undersöka hur andra sjuksköterskor på särskilt boende erfar att 

arbeta utifrån IPOS med äldre personer. För att undvika att författarens förförståelse 

påverkade studiens giltighet har studien inte genomförts på den egna arbetsplatsen. 

För att undvika att författarens förförståelse skulle påverkat tolkningen och 

kategorisering av resultatet har författaren tagit hjälp av handledaren och varit 

lyhörd för kritik vid seminarier under genomförandet av studien.  

Giltighet 

Studiens giltighet är beroende av att studien belyser det den avser att studeras, 

(Lundman & Hällgren Graneheim 2017), i detta fall att detaljrikt beskriva och lyfta 

fram variationer och likheter av sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med 

Integrated Palliative Care Outcome Scale, (IPOS) i vården av äldre personer på 

särskilt boende.  

Till denna intervjustudie valdes en kvalitativ metod där data analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys då det som ska undersökas är upplevda erfarenheter av 

ett fenomen. För att samla data kring sjuksköterskors erfarenheter valdes en 

kvalitativ metod med en induktiv ansats vilket stärker studiens giltighet (Lundman 

& Graneheim 2017; Polit & Beck 2017). 

Studiens analysarbete är beskrivet genom en beskrivning av hur författaren gått till 

väga i analysprocessens steg från transkribering av intervjuer, kodning och 

kategorisering. Granheim et al. (2017) menar att studiens giltighet och även 

tillförlitlighet ökar med en noggrann beskrivning av analysarbetet. Informanternas 
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beskrivning av sina erfarenheter utifrån IPOS har transkriberats ordagrant av 

författaren. Meningsenheter som svarar på syftet togs ut och därefter tolkats till 

koder och kategorier. Giltigheten i kvalitativa studier stärks genom en noggrann 

beskrivning av subjektiva data, som människans erfarenheter eller observerbara 

beteenden och handlingar i olika situationer (Granheim et al., 2017; Olsson & 

Sörensen 2008). Att förutsättningslöst beskriva upplevelser och erfarenheter genom 

likheter och skillnader, görs främst med den induktiva ansatsen (Graneheim et al., 

2017). Det kan även vara positivt för en studies giltighet att valideras genom att en 

insatt person i ämnet granskar resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

I detta fall har författarens handledare regelbundet tagit del av arbetets process och 

analys för granskning. 

Vad gäller studiens giltighet men även överförbarhet, är studiens urval viktigt 

(Graneheim et al., 2017). Informanter på fem olika särskilda boenden i Stockholms 

län deltog i studien och valdes ut med tanke på deras erfarenhet av att vårda äldre 

personer och att använda IPOS. För att kunna se och beskriva variationer och 

likheter av sjuksköterskornas erfarenheter, önskade författaren att dessa skulle ha 

arbetat minst två år med äldre personer på särskilt boende och vara insatta i och ha 

vana i att använda skattningsformuläret IPOS. Både kvinnor och män deltog i 

studien, informanternas arbetslivserfarenhet inom vård av äldre var från 2-33 år, 

erfarenheten av att arbeta med IPOS var från 3-28 månader. Sju av 12 informanter 

hade annat modersmål än svenska och 9 av 12 var allmänsjuksköterskor. De fanns 

således en variation av deltagare i studien avseende flera variabler som kan skapa 

giltighet för studiens resultat. Även om det med fler informanter kunde gett mer 

material och nyanser i skillnader och likheter i resultatet. För att uppnå giltighet i 

en kvalitativ studie är inte antalet informanter avgörande, utan det beror på hur väl 

de kan svara på syftet genom kommunikationsförmåga och reflektion (SBU 2017).  

Graneheim och Lundman (2003), menar att varierande erfarenhet av ett fenomen 

kan stärka studiens syfte genom att belysa olika perspektiv. Då författaren arbetar i 

Stockholms län, utfördes således studien där då det var praktiskt möjligt att utföra 

intervjuer under utsatt tid. Giltigheten påverkas dock även av att det finns 
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möjligheter till ytterligare variationer av erfarenheter i andra län i Sverige, vilket 

skulle vara intressant för ytterligare forskning. 

Polit och Beck (2017), menar att en noggrann beskrivning av studiens metod 

innebär att läsaren kan göra en bedömning huruvida forskningsmetoden har följts. 

En av svårigheterna gällande trovärdigheten i en kvalitativ studie är att belysa 

förståelsen för den djupare innebörden som löper genom arbetet, en annan utmaning 

är att klargöra om det är författarens tolkning eller informanternas beskrivningar 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017. Då författarens förförståelse var att 

sjuksköterskor generellt ansåg IPOS som mycket tidskrävande relaterat till 

förväntat resultat, var det intressant att detta inte framkom i resultatet av denna 

studie. 

Tillförlitlighet 

För att stärka studiens tillförlitlighet ska resultatet svara mot studiens syfte och 

återge informanternas erfarenheter. Studiens resultat illustreras därför genom 

användning av citat.  Även en översiktstabell över kondenserade meningsenheter, 

koder och kategorier illustreras för att visa på textnära innehåll och tolkningen av 

detta i koder och kategorier. Då en enda person har genomfört intervjuer, analyserat 

och tolkat materialet kan detta påverka studiens tillförlitlighet (Graneheim & 

Lundman, 2003). Författarens handledare har därför kontrollerat att kodning och 

kategorisering svarar mot studiens syfte. 

Informanterna i studien valde själva tid och plats för intervjun och författaren var 

neutral i sin framtoning och presentation av sig själv och studien. Studiens 

tillförlitlighet är beroende på hur studiens analysprocess påverkas över tid och 

kontexten för intervjuerna (Graneheim & Lundman, 2003). Författaren har 

analyserat och tolkat transkriberingen under en bestämd tid, och har således utsatts 

för en liten risk till nya insikter av tolkningen av data under den tiden, dock skulle 

studiens tillförlitlighet kunna öka om två forskare tillsammans utfört analysarbete 

och diskuterat tolkning av materialet. Författarens handledare har därför följt analys 

och tolkningsprocessen noga.   

Överförbarhet 
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En studies överförbarhet innebär hur väl resultatet kan överföras till en liknande 

situation. Författaren har eftersträvat att ge en noggrann beskrivning av studiens 

kontext, urval, datainsamling och analys av data, vilket stärker och tydliggör dess 

överförbarhet för läsaren. En noggrann beskrivning av studiens urval, kontext, 

datainsamling, analys stärker studiens överförbarhet, (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). Intervjuerna i denna studie varierade i längd, författaren 

upplevde dock ingen större skillnad i hur följdfrågorna formulerades. Studiens 

överförbarhet i en kvalitativ studie är dock alltid beroende av forskaren då denne är 

medskapare av texten genom den semistrukturerade intervjun (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017). Författarens bedömning är att studiens resultat skulle 

kunna överföras till liknande kontexter.  

Delaktighet 

Studiens delaktighet innebär att författaren är medveten om sin förförståelse 

gällande fenomenet och att denne distanserar sig till detta, då det annars kan 

resultera i delaktighet i datainsamlingen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Före studiens start reflekterade författaren över sin förförståelse och skrev ned 

denna. Under intervjuerna hade författaren svårt att sätta sin förförståelse och 

delaktighet helt åt sidan, men eftersom studien resulterade i andra kategorier än de 

författaren hade förutsatt, gav detta ett vidare perspektiv av och en djupare 

förståelse för resultatet.  

Sammantaget med diskussionen av studiens metod och de styrkor och svagheter, 

anser författaren att studiens giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet 

har hållit sig inom ramen för studien och därmed ökat dess trovärdighet.  

 

Resultatdiskussion  

Studiens resultat består av fem kategorier som beskriver sjuksköterskors erfarenhet 

av att arbeta med IPOS på särskilt boende. Tre centrala fynd kommer att diskuteras: 

Användningen av IPOS som samtalsunderlag ger genom sin struktur ett stöd för ett 

personcentrerat förhållningssätt åt sjuksköterskan, användningen av IPOS som 
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samtalsunderlag är en utmaning i att möta äldre personers existentiella tankar samt 

användningen av IPOS belyser den holistiska synen för teamet runt äldre personer 

och utvecklar teamarbetet. Fynden diskuteras utifrån personcentrerad omvårdnad. 

En modell för personcentrerad omvårdnad är ”The person-centred nursing 

framework” (McCormack & McCance, 2006). Modellen består av fyra bärande 

delar som påverkar varandra. Den första delen handlar om sjuksköterskans 

förutsättningar, såsom kompetens, mellanmänskliga och sociala färdigheter, 

självkännedom och tydlighet gällande egna värderingar. Den andra delen är 

vårdmiljö och omfattar personalrelationer, stöttande organisatoriska system, 

lämplig sammansättning av kompetens och ett system som underlättar ett delat 

beslutsfattande. Den tredje delen i modellen innebär att synliggöra personcentrerad 

omvårdnad genom att vårda patienten utifrån dennes värderingar och övertygelser 

och göra patienten delaktig med fokus på ett delat beslutsfattande. Den fjärde delen 

i modellen, är vad en väl fungerande personcentrerad omvårdnad förväntas ge, 

såsom tillfredsställelse med vården, delaktighet, känsla av välbefinnande samt en 

terapeutisk miljö.  

 

Användningen av IPOS som samtalsunderlag med äldre på särskilt boende ger 

genom sin struktur ett stöd för sjuksköterskan i ett personcentrerat förhållningssätt. 

Studiens resultat visade att användning av IPOS förutsatte att de involverade den 

äldre i samtal vilket gjorde den äldre delaktig skapade möjligheter för en 

personcentrerad vård. Med IPOS som grund erfor informanterna att de fick stöd i 

samtal med den äldre och deras närstående om den äldres förändrade hälsa men 

även vid genomförande av brytpunktssamtal där utgångspunkten för samtalet var 

den äldre personens fysiska, psykiska, existentiella och sociala behov. 

Informanternas erfarenhet var att de med IPOS frågorna och den äldres svar på 

frågorna som grund kunde utforma omvårdnaden specifikt för den äldre då det 

tydliggjorde den äldres specifika symtom och behov. Liknade resultat återfanns i 

en studie av Beck et al. (2017), som beskriver hur IPOS översattes och anpassades 

till olika vårdkontexter för palliativ vård i Sverige, där både vårdpersonal och 

patienter intervjuades om IPOS frågorna. Sjuksköterskorna som introducerats till 
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den svenska versionen av IPOS i studien upplevde liknande erfarenheter som 

informanterna i denna studie, att frågorna i IPOS var både relevanta och 

nödvändiga. Resultatet i studien av Beck et al. (2017) visade även att IPOS gav 

sjuksköterskorna inom de olika palliativa vårdkontexter en helhetsbild och stöd för 

att kunna planera en individuellt utformad vård, vilket överensstämmer med resultat 

i denna studie. Även patienterna i studien av Beck et al. (2017) upplevde frågorna 

i IPOS som relevanta och viktiga och uttryckte att svaren på frågorna i IPOS gav 

en helhetsbild över deras situation. Liknande resultat framkom i en studie av 

Högberg et al. (2019) som syftade till att undersöka patienters upplevelse av att 

använda IPOS som samtalsunderlag inom specialiserad palliativ hemsjukvård. 

Studien riktade sig inte direkt mot äldre personer men flera av deltagarna var äldre 

och medelålder för deltagarna var 72 år. Resultatet visade att användandet av IPOS 

i den palliativa vården skapade en trygghet hos patienterna då vården anpassades 

till deras unika behov, det möjliggjorde reflektion och diskussion, men även att 

användandet av IPOS möjliggjorde en personcentrerad vård genom att åtgärder 

anpassades efter patientens unika behov..  

Informanterna erfor att IPOS genom sin struktur gav stöd åt ett personcentrerat 

förhållningssätt genom att det underlättade och förenklade kommunikationen 

mellan dem och den äldre gällande symtomskattning och bedömning av behov, då 

underlaget belyser den äldre personens egna graderingar av sina symtom. 

Användandet av IPOS som strukturerat samtalsunderlag kan kopplas till den andra 

delen i modellen för personcentrerad omvårdnad, dvs. vårdmiljön, som förutsätter 

att verksamheten innehåller komponenter som har en inverkan på kvaliteten i 

vården (McCormack och McCance, 2006). Modellen innebär vidare att den 

personcentrerade processen syftar till att vård ska erbjudas på ett sätt som uttrycker 

personcentrerad omvårdnad genom att se hela personen. Resultatet visade att 

sjuksköterskorna ansåg att användandet av IPOS ger en holistisk bild av den äldre 

personen genom att såväl fysiska, psykiska, existentiella och sociala aspekter av 

den äldres situation framkommer och ger sjuksköterskan möjlighet få syn på den 

äldres värderingar och upplevelser och fokusera på patienten som person. Således 

kan ett holistiskt samtalsunderlag som utgår från äldre personer och dess delaktighet 
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där specifika symtom och behov tydliggörs, skapa möjligheter för sjuksköterskan 

att tillsammans med äldre personer utforma en personcentrerad omvårdnad.  

 

Användningen av IPOS som samtalsunderlag är en utmaning för sjuksköterskor i 

att möta äldre personers existentiella tankar men även en risk för att i mötet kränka 

äldre personers integritet. Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att 

användningen av IPOS som underlag för samtal kunde innebära att existentiella 

frågor lyftes hos den äldre personen. Detta erfor sjuksköterskorna som en utmaning 

då de inte alltid visste hur de skulle bemöta den äldre personens tankar, oro och 

rädslor. Resultatet visade även att det fanns en risk att den äldre personen integritet 

och självbestämmande kränktes genom att sjuksköterskan ofta var den styrande i 

samtalet. Sjuksköterskor upplevde även att det kunde vara svårt att känna av om 

den äldre önskade samtala om sin situation och mående med dem, en okänd person. 

Det framkom att sjuksköterskorna kände att de inte alltid hade kunskap och 

färdigheten att ta emot den äldres existentiella frågor och att de därför upplevde det 

utmanande i den delen av att använda IPOS som samtalsunderlag. En utmaning i 

att säga rätt saker för att inte skada och kränka, att utforma svar på den äldres frågor 

som inte gav upphov till ytterligare existentiella frågor och funderingar. 

Informanterna uppgav att de önskade mer kunskap och kompetens i samtal kring 

existentiella frågor.  

Holopainen et al. (2017), menar att det är sjuksköterskans ansvar att mötet mellan 

patient och vårdare blir vårdande genom sitt sätt att vara. För att uppnå ett vårdande 

möte krävs enligt Holopainen et al. (2017) en god självkännedom och goda 

egenskaper hos sjuksköterskan som att besitta öppenhet, känslighet, mod och 

professionalism. Sjuksköterskan bör enligt Holopainen et al. (2017), vidare ha god 

reflektionsförmåga, empatisk förmåga, kommunikativ förmåga och ge stöd till 

värdighet.  Detta är i likhet med den första delen i modellen för personcentrarad 

omvårdnad (McCormack & McCance, 2006), där en förutsättning för 

personcentrerad vård är att sjuksköterskan har egenskaper för att skapa närvaro och 

en ömsesidighet i mötet. Men även de sjuksköterskor som anser sig besitta 
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egenskaper som mod och lyhördhet, kan uppleva existentiella samtal som 

utmanande. Kerr et al. (2019), undersökte vilka aspekter som utgör hinder för 

sjuksköterskor i samtal med personer med ett livsbegränsade tillstånd. I studien 

framkommer det att sjuksköterskan i svåra samtal känner sig otillräcklig genom 

bristande kompetens, trots att de anser sig ha erfarenhet och egenskaper som mod 

och lyhördhet.  

Sjuksköterskorna som deltog i denna studie erfor osäkerhet inför att bemöta den 

äldres existentiella oro i samtalet utifrån IPOS genom sin bristande kunskap och 

kompetens. Informanterna i studien var medvetna om sin avsaknad av kunskap och 

kompetens inom svåra möten och samtal. De uttryckte en svår balans i mötet med 

äldre personer för att inte kränka dess värdighet. Komplexiteten i den upplevda 

bristande kompetensen och kunskapen belyser även Rydén et al. (2020) som 

undersöker sjuksköterskor och omvårdnadspersonals erfarenheter av existentiella 

samtal med personer i behov av palliativ vård.  Studien visar på att just bristen av 

kunskap och kompetens utgör hinder för existentiella samtal. Svårigheten att känna 

av en annan persons önskan, även om denne inte uttrycker den tydligt är en 

utmaning som med kan tänkas stärkas med god självkännedom. Sjuksköterskan bör 

enligt McCormack och McCance (2006), ha god självkännedom för ett korrekt 

mottagande av den äldres oro i samtalet. Modellen visar även att kompetensen 

spelar en viktig roll, vilket en del av informanterna i denna studie upplevde sig 

sakna i det existentiella samtalet. Relaterat till modellens första del, (McCormack 

& McCance, 2006), förutsättningar för personcentrerad omvårdnad, är kunskap och 

kompetens hos sjuksköterskan förutsättningar för att uppnå en personcentrerad 

vård. Kompetensen att se människan som en helhet, ha förmågan ta emot den äldres 

oro och skapa ett samtal kring dennes existentiella tankar kräver mod, god 

självkännedom och ett engagemang hos sjuksköterskan. Med tanke på resultatet, 

sjuksköterskornas erfarenheter av mötet och samtalet med äldre personer utifrån 

existentiella frågor och lidande innebär således användandet av IPOS både 

utmaningar i och inför det svåra samtalet och en risk att kränka den äldre personens 

integritet. 
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Användningen av IPOS belyser det holistiska perspektivet för teamet runt äldre 

personer och utvecklar teamarbetet. Resultatet visar att samtalen utifrån IPOS ses 

som utbildningstillfällen kring personcentrerad vård för delar eller hela teamet, 

kring hur de ska tänka och arbeta för att ge den äldre personen god vård utifrån 

deras unika förutsättningar. Informanterna uppgav att de om tillfälle gavs, 

inkluderade andra teammedlemmar i samtalet med den äldre personen utifrån IPOS 

för att sprida kunskap och tankar kring personcentrerad vård hos andra 

yrkesgrupper i teamet. Resultatet i denna studie visade att informanternas erfarenhet 

var att användandet av IPOS även inkluderade närstående på ett subtilt och 

meningsfullt sätt. Med IPOS som underlag uppgav informanterna att de 

tillsammans med teamet runt den äldre hade möjlighet att ge närstående trygghet 

genom att informera och inkludera dem genom samtal i den äldres upplevda 

situation.  Användandet av IPOS som underlag möjliggjorde att de tillsammans med 

omvårdnadspersonalen och resten av teamet kunde skapa unika vårdplaner utifrån 

den äldres behov och önskningar.  

Ogbonnaya et al. (2018), undersökte i sin studie hur vårdpersonalens syn på 

teamarbete påverkas av organisatoriskt stöd. De fann att teamarbete i vården är 

kompetenshöjande och stärker vårdpersonalens välbefinnande och 

arbetsengagemang vilket resulterar i ökad patientnöjdhet. Att personalen runt 

patienten delar med sig av sin kunskap till varandra, stärker kompetensen i hela 

arbetsgruppen och ger förståelse för varandras roll runt patienten.   Ett utvecklat 

teamarbete är en förutsättning för personcentrerad vård (McCormack & McCance 

2006). Samverkan och relationer mellan yrkesgrupper påverkar den 

personcentrerade vården. Effektiva personalrelationer är en del som underlättar ett 

gemensamt beslutsfattande i vården med den äldre personen (McCormack & 

McCance 2006).  Den samverkan mellan professionerna som användningen av 

IPOS resulterade i  stärker den samlade kompetensen och utvecklar teamets 

samarbete. Således innebär användandet av IPOS på särskilt boende en möjlighet 

för sjuksköterskan att belysa det holistiska synsättet för omvårdnadspersonal och 

andra teammedlemmar genom att inkludera dem i samtalet.  
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Ur ett samhällsperspektiv kan användandet av IPOS bidra till en högre kvalitet inom 

vården av äldre genom att den äldre ges möjlighet att dela med sig av sin subjektiva 

upplevelser av symtom och problem. Sjuksköterskor och andra professioner inom 

vård av äldre har med IPOS möjlighet att utveckla sin förmåga till ett 

personcentrerat förhållningsätt. Användandet av IPOS kan ge möjligheter till 

utbildning och fortbildning av personcentrerad omvårdnad genom att olika 

professioner deltar i samtalen om den äldres subjektiva upplevelser av problem och 

behov. IPOS ger på så sätt möjligheter till diskussioner i teamet tillsammans med 

den äldre personen, där den äldres resurser och behov synliggörs för en gemensam 

vårdplanering. Äldre personer som har behov av hälso- och sjukvård och/eller 

omsorg får ofta inte den vård de behöver. Socialstyrelsen arbetar brett för att 

förbättra situationen genom att reglera, ge vägledning och följa upp vården och 

omsorgen för de mest sjuka äldre. Socialstyrelsen (2021), beskriver i sin 

lägesrapport att verksamheter inom vård av äldre behöver omorganisera och 

utveckla sitt arbete då den äldre befolkningen ökar. Rapporten visar även att 

personcentreringen och den äldres delaktighet i sin vård är nödvändigt för en god 

vård.  

Etiska aspekter i vården av äldre rör hur den enskilda patienten, den äldre personen, 

bör behandlas. Resultatet i denna studie visar på att IPOS främjar en 

personcentrerad vård genom att samtalet utifrån skattningsinstrumentet förutsätter 

den äldres delaktighet. Skattningsformuläret ger även stöd åt sjuksköterskan att se 

den äldre personen som en helhet. Resultatet kan ses som etiskt försvarbart då 

personcentrerad omvårdnad är en av de faktorer Socialstyrelsen (2021) menar att 

vården av äldre är i behov av. Diskriminering genom ålderism kan motverkas av att 

den äldre känner sig sedd och viktig i vårdsammanhang. Att skyddas från 

diskriminering är en av de mänskliga rättigheterna enligt diskrimineringslagen, 

(2008). Resultatet från denna studie tyder på att användningen av IPOS som 

samtalsunderlag kan ge den äldre möjlighet att vara delaktig in sin vård. Resultatet 

visar att IPOS ger den äldre delaktighet genom att få möjlighet att berätta om sina 

subjektiva erfarenheter av symtom och problem och kan öka den äldres 

välbefinnande genom en känsla av kontroll och trygghet. En utmaning i vården av 

äldre är sjuksköterskans förmåga att beakta den äldres rätt till självbestämmande. 
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Det finns alltid en risk att erbjudandet av att använda IPOS som underlag för samtal 

till den äldre övergår till att den äldre upplever det som ett outtalat krav som hen 

har svårt att tacka nej till.  

 

Slutsats  

Studien visar att användandet av IPOS på särskilt boende ger en möjlighet för 

sjuksköterskan att framtona det holistiska synsättet för omvårdnadspersonal och 

andra teammedlemmar genom att inkludera dem i samtalet med den äldre personen. 

Studiens resultat visar att användandet av IPOS underlättar och utvecklar teamets 

samarbete genom att möjliggöra gemensamma vårdplaner som grundar sig på 

samtalet med den äldre personen. Samtalsunderlaget kan även ge stöd till 

sjuksköterskan att samtala om fysiska, psykiska, existentiella och sociala frågor ur 

ett helhetsperspektiv. Med IPOS som stöd skapas ett delat beslutsfattande där 

sjuksköterskan tillsammans med den äldre belyser eventuella behov och kommer 

fram till eventuella åtgärder som grund för vårdplaner. Studien belyser även att 

sjuksköterskor upplever bristande kunskap och färdigheter som hinder i svåra 

samtal kring existentiella frågor för att inte kränka den äldres värdighet. 

Användandet av IPOS innebär därför både möjligheter och utmaningar. Studiens 

resultat kring förmågan att använda IPOS ger stöd i utvecklingen av den 

personcentrerade omvårdnaden. Användandet av IPOS belyser vikten av att äldre 

personer och dess närstående är centrala och att vården ska utformas med deras 

delaktighet. På så sätt kan kunskapen och utövandet av det personcentrerade 

förhållningssättet öka inom särskilt boende för äldre.  

 

Kliniska implikationer 

Befolkningen blir allt äldre och åldrandet kan för en del innebära ett liv med 

multisjuklighet. Detta ställer krav på vården av äldre och innebär att verksamheter 

behöver se om sin organisation och hur de kan säkerställa god vård för äldre 

personer. En stor del av denna förändring handlar om personcentrering och 
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delaktighet, som båda behöver en större plats i vården av äldre (Socialstyrelsen, 

2021). För att kunna uppnå kraven om en vård som utgår från den äldre personen, 

ställs höga krav på organisationen och personalen i verksamheten. 

Specialistsjuksköterskan har därför en betydande roll i verksamheten för att leda 

och utbilda personal och utveckla arbetet kring det personcentrerade 

förhållningssättet och den personcentrerade omvårdnaden. Ett skattningsinstrument 

som möjliggör att den äldre ger uttryck för sina subjektiva upplevelser av problem 

och behov och att berätta om sin situation kan vara en del av detta arbete. 

Sjuksköterskor är dock i behov av färdighetsträning i samtal kring existentiella och 

känslomässiga frågor för att kunna möta den äldres tankar kring svåra tankar som 

kan uppkomma i samband med samtal utifrån IPOS. Med introduktion och 

implementering av IPOS genom tillgängligt utbildningsmaterial, kan instrumentet 

vara en del av att utveckla vården av äldre personer till en personcentrerad vård 

 

Förslag till vidare forskning 

Behovet av en högre kvalitet inom vården av äldre personer är påtaglig. 

Patientrapporterade instrument som IPOS, kan ge stöd åt sjuksköterskan i den 

personcentrerade vården, varpå vidare forskning kring hur äldre personer vid 

särskilt boende upplever IPOS som underlag för samtal med sjuksköterskor vore en 

värdefull kunskap. Att få äldre personers syn av hur delaktigheten påverkas vid 

användningen av självskattningsfomulär och samtal.  
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Bilaga 1 

Till verksamhetschef 

Informationsbrev samt förfrågan om tillstånd att genomföra studien.  

 

Förfrågan om tillstånd att genomföra studien Sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda äldre personer utifrån IPOS på särskilt boende. 

 

Jag studerar på halvtid till specialistsjuksköterska inom vård av äldre på Högskolan 

Kristianstad. Till vardags arbetar jag sedan fem år som omvårdnadsansvarig 

sjuksköterska på ett särskilt boende för äldre i Täby kommun. Då äldre personer 

med palliativa behov ökar och deras vård kräver fördjupade kunskaper hos dem 

som vårdar, ligger mitt intresse i att se hur sjuksköterskor erfar att vårda äldre 

personer utifrån intervjuinstrumentet IPOS, Integrated Palliative Outcome Scale . 

Studier finns som undersöker sjuksköterskans upplevelse av att vårda palliativa 

patienter, däremot inte hur de erfar att arbeta med ett verktyg framtaget för palliativ 

vård av äldre personer på särskilt boende.  

IPOS, är ett intervjuverktyg som syftar till att patienten själv graderar sina symtom, 

vilket kan resultera i en mer personcentrerad bedömning och uppföljning av 

patientens vårdbehov.  

 

Därför vore jag ytterst tacksam om jag genom denna information kan motivera till 

tillstånd att genomföra min studie. 

 

För att få svar på syftet med studien, söker jag deltagande sjuksköterskor som 

arbetat minst två år inom vård av äldre och som känner sig bekväma med 

användandet av instrumentet IPOS. Studien kräver ca 12-16 djupintervjuer som 
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beskriver sjuksköterskans erfarenheter. Deltagarna kommer får skriftlig och 

muntlig information om studien, dess syfte, behandling av personuppgifter och 

annat material samt att de när som helst är fria att avbryta sitt deltagande. För att 

uppnå variation i datainsamlingen, väljs deltagarna om möjligt ut med tanke på kön, 

ålder och antal tjänsteår inom vård av äldre som eftersträvas att vara minst 2. 

Intervjuerna kommer spelas in för att transkriberingen ska underlättas och denna 

kommer förvaras i en lösenords skyddad dator samt i ett låsbart skåp tills studien är 

godkänd av examinator, därefter förstörs allt material. Studien analyseras med en 

kvalitativ latent innehållsanalys där variationer kommer beskrivas genom att 

författaren tolkar likheter och skillnader i en text. Dessa likheter och skillnader 

beskrivs sedan i kategorier och teman med kontexten i bakgrunden i studiens 

resultat. 

 

Deltagande i studien kan bidra till ökad kunskap om sjuksköterskans erfarenheter 

av att använda IPOS och att på så sätt belysa dess kliniska betydelse i vården av 

äldre palliativa personer. 

 

Ansökan kommer att skickas till etikråd för rådgivande yttrande innan den 

planerade studien genomförs.    

Studien ingår som ett examensarbete i specialistsjuksköterskeprogrammet inom 

vård av äldre.  

 



 48 (53) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Om Du har några frågor eller vill veta mer, kontakta gärna mig eller min handledare.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Ann-Charlotte Karlsson 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

inom vård av äldre 

e-post: ann-

charlotte_linnea.karlsson0370@stu

d.hkr.se 

Tfn 0730840416 

 

 Handledare 

Marina Sjöberg 

Universitetslektor i omvårdnad, doktor i 

medicinsk kunskap, Leg sjuksköterska, 

specialistsjuksköterska i onkologi med 

palliativ inriktning.  

Tfn:044-2503855 

e-post: Marina.sjoberg@hkr.se 
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Bilaga 2 

Information till studiedeltagare 

 

Jag vill fråga dig om du vill delta i en studie, ” Sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda äldre personer utifrån IPOS på särskilt boende”. 

 

I det här dokumentet får du information om studien och om vad det innebär att delta.  

Studien du är inbjuden att delta i, är ett examensarbete på avancerad nivå och en 

del av utbildningen till specialistsjuksköterska inom vård av äldre vid Högskolan 

Kristianstad, (HKR).  

Studien riktar sig mot sjuksköterskor som arbetar på särskilt boende för äldre sedan 

minst 2 år och som aktivt använder IPOS som verktyg i vården av äldre personer 

med palliativa behov.  

Jag vill undersöka hur du som sjuksköterska erfar hur det är att vårda äldre personer 

med palliativa behov utifrån IPOS för att det i framtiden ska finnas underlag till 

möjlighet till ett förbättrat stöd åt sjuksköterskan inom detta område.  

Genom att delta i studien kan du bidra till ökad kunskap om sjuksköterskans 

erfarenheter av att använda IPOS och att på så sätt belysa dess kliniska betydelse i 

vården av äldre personer med palliativa behov. 

Önskvärt är att du har arbetat minst 2 år inom vård av äldre, för att delta, så att du 

är väl inarbetad i vården av äldre personer. Du besitter enorma kunskaper och 

många värdefulla erfarenheter, därför vore jag mycket tacksam om du vill 

medverka i min studie.  

Hur går studien till? 
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Jag kommer intervjua dig, på en ostörd plats och en tid som passar dig, under vecka 

47-51. Frågorna kommer handla om vilka upplevelser du erfar som sjuksköterska i 

mötet med den äldre personen, se bifogad intervjuguide. 

Själva intervjun tar ungefär 30 minuter och kommer att spelas in och sedan skrivas 

ut i text för vidare tolkning av författaren. Du kan närsomhelst avbryta samtalet om 

du känner att du inte vill fortsätta. Deltagandet till studien är helt frivilligt och du 

kan närsomhelst avbryta ditt deltagande utan anledning. Informationen du lämnar 

kommer behandlas konfidentiellt och materialet kommer förvaras inlåst till dess att 

examensarbetet är godkänt, då det kommer förstöras. 

Resultatet av materialet presenteras muntligt inför medstudenter, examinator och 

handledare och skriftligt i form av examensarbete, därav kommer det finnas kvar i 

HKR:s databas. Efter godkännande av examensarbetet kommer du få möjlighet att 

få en kopia av arbetet.  

Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Om du önskar avbryta din medverkan i studien går det bra närsomhelst. Du behöver 

inte förklara varför. Frågorna i intervjun baserar sig på din upplevelse så du behöver 

inte lämna ut personliga uppgifter som kan knytas till dig eller lämna prover på 

något sätt. Du kommer få information om vem du kan kontakta vid efterföljande 

frågor om studien så att du kan ventilera tankar och frågor vid behov.  

Vad händer med mina uppgifter?  

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Jag kommer att 

fokusera mitt samtal med dig på dina upplevelser. Vårt samtal kommer att spelas in 

och materialet kommer sparas till våren 2022 och därefter förstöras. Dina svar och 

dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Förvaringen kommer ske i en lösenordskyddad dator samt i ett låsbart skåp. 

Informationen som hämtas ur intervjuerna kommer bara vara tillgänglig för 

författaren innan studien är granskad och godkänd, de kommer inte kunna härledas 

till någon person, inte publiceras eller föras vidare till någon.  
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Ansvarig för dina personuppgifter är Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig 

som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära 

att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter 

begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Ann-Charlotte 

Karlsson, Esplanaden 9, 18334 Täby. 

Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@hkr.se Om du är missnöjd med hur 

dina personuppgifter behandlas har du rätt att lämna in klagomål till 

Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Resultatet presenteras i sin helhet då arbetet är godkänt av examinator under våren 

2022. Vid intresse att läsa studien kontaktar du författaren, se kontaktuppgifter 

ovan. 

Försäkring 

Det finns en patientförsäkring i Sverige men eftersom studien inte innebär någon 

undersökning, behandling eller risk för skada är det inte aktuellt med försäkring. 

Ingen kompensation utgår för din medverkan.  

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. 

Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge 

varför. 

Om du vill avbryta ditt deltagande kontaktas Ann-Charlotte Karlsson, (se 

kontaktuppgift nedan). 

Ansvariga för studien  

Student Ann-Charlotte Karlsson, trollan7@hotmail.com 0730840416 

Handledare Marina Sjöberg marina.sjoberg@hkr.se 044-2503855 
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Bilaga 3 

Samtycke till att delta i studien 

 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet 

att ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

 Jag samtycker till att delta i studien Sjuksköterskans upplevelse att vårda äldre 

palliativa patienter utifrån IPOS på särskilt boende. 

 Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

information till studiedeltagare. 

 

Plats och datum Underskrift 

 

 

 

 Namnförtydligande 
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Bilaga 4 

Intervjuguide  

 

 

Vill du berätta om din erfarenhet av hur du använder IPOS i vården av äldre 

personer? Kan du ge konkreta exempel? 

Vill du berätta om hur du använder IPOS i vården av äldre personer i det dagliga 

arbetet. 

Vilken erfarenhet har du av betydelsen av att använda IPOS? 

Hur upplever du att IPOS påverkar ditt arbete med att vårda äldre personer? Kan du 

ge ett konkret exempel 

Är det något som underlättar eller hindrar ditt arbete med att använda IPOS? 

 Hur används resultatet av IPOS skattningar av övriga teammedlemmar? På vilket 

sätt används resultatet?  

Vid vilka tillfällen används IPOS av dig? Är det vid inskrivning, inflyttning, endast 

vid palliativt skede, eller används det kontinuerligt?  

 

Eventuella följdfrågor 

Beroende på intervjuns riktning kan följande följdfrågor bli aktuella att ställa 

deltagaren/deltagarna: 

Hur tänker du kring det? Vill du berätta om den situationen närmre? Har jag förstått 

dig rätt när du säger att…? Hur menar du med det? Kan du exemplifiera någon 

speciell situation? Är det något mer du vill berätta innan vi avslutar intervjun? 

 


