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Varför behövs denna kunskap 

Att införa systematisk användning av frågeformulär om patienters symtom och problem är 

komplicerat men nödvändigt för att öka sannolikheten för att symtomen och problemen 

uppmärksammas. Under 2016- 2019 infördes frågeformuläret Integrated Patient care 

Outcome Scale (IPOS) inom specialiserad palliativ.  

Implementeringens beståndsdelar 

Implementeringsprocessen innefattade: 1) Chefsbeslut om att använda IPOS. 2) Skriftliga 

riktlinjer och en introduktionsfilm om användningen samt 3) en utbildning, tre timmar, för 30 

utbildare från tolv vårdenheter. Utbildningen bestod av såväl praktisk träning i att använda 

IPOS som underlag för samtal, som reflektion och återkoppling av genomförandet samt över 

vad som krävs för att hålla utbildning för kollegor. 

Studiens syfte och genomförande 

Studien syftade till att beskriva utbildarnas (de som genomgått utbildning för utbildare) och 

vårdpersonalens (de som erhållit utbildningen av utbildarna) deltagande och uppfattningar 

om implementeringen av IPOS. De medverkande ombads besvara ett frågeformulär med 

frågor kring implementeringen med svarsalternativen: inte alls, lite, en hel del och mycket. 

Svarsalternativen en hel del och mycket slogs ihop och klassades som positiv uppfattning. 

Beskrivande statistik användes för att analysera data.  

Resultat 

Sammantaget deltog 30 utbildare från tre olika 

organisationer i den praktiska utbildningen för utbildare. 

Dessa hade till uppgift att hålla utbildning för 450 

vårdpersonal. Av dessa var det 139 (32 % av 450) som 

besvarade frågeformuläret om deltagande i implementeringen. 

Svarsfrekvensen fördelade sig ojämnt mellan de tre 

organisationerna (46 % 41 % respektive 13 %).   

En hög andel av utbildare och vårdpersonal angav att de tagit del av riktlinjerna och/eller 

tittat på filmen innan utbildningen och som uppgav att det var positivt med ett chefsbeslut om 

att använda IPOS. Samtliga utbildare uppgav att utbildningen ökat beredskapen att använda 

IPOS som underlag för samtal och av vårdpersonalen var det närmare 70 %. Cirka 65 % av 

personalen uppgav att det var meningsfullt att använda IPOS som underlag för samtal. Fria 

kommenterar visar på ett behov av förtydligande när IPOS bör användas och att efterfråga 

patientens friskfaktorer vid IPOS samtal eftersom dessa inte ingår i IPOS.  

mailto:Ingela.Beck@hkr.se
http://www.hkr.se/mhs

