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Varför behövs denna kunskap 

Integrated Patient care Outcome Scale (IPOS) är ett frågeformulär som är framtaget och 

används för att låta patienter skatta hur de påverkas av vanligt förekommande problem och 

vilka som är de huvudsakliga problemen. Men för att vårdpersonal tillsammans med 

patienten ska komma fram till relevanta åtgärder för att lindra besvären behöver 

vårdpersonalen göras medveten om vad som besvärar patienten och i vilken omfattning. För 

att underlätta för patienter att berätta om sina problem och om sina önskemål och behov, 

implementerades IPOS för att företrädesvis användas som underlag för samtal, inom 

specialiserad palliativ vård i Skåne.  

Studiens syfte och genomförande 

Studien syftade till att beskriva vårdpersonals erfarenheter av att använda IPOS som 

underlag för samtal mellan vårdpersonal och patient inom specialiserad palliativ vård. Totalt 

genomfördes fem gruppintervjuer med totalt 18 sjuksköterskor och undersköterskor från fyra 

vårdenheter. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Studien är en del i 

den större studien Meningsfull bedömning av palliativa vårdbehov. 

Preliminära resultat 

Erfarenheterna av att använda IPOS som underlag för samtal var att det var en möjlighet 

men även en utmaning. Användningen av IPOS visade sig ge möjligheter att förstå 

patientens vårdbehov och ge vägledning i vårdåtgärder enligt patienters önskemål och 

behov. Erfarenheten var att det krävdes förutsättningar som att ha etablerat en relation med 

patienten, en vana i att använda IPOS och en lugn och rofylld miljö för att det skulle bli ett 

naturligt samtal. Även om erfarenheten var att de flesta patienter och deras familjer var nöjda 

med IPOS samtalen var det en utmaning för en del av deltagarna att samtala med patienten 

om de psykosociala frågorna i IPOS och att hantera patienter som inte tyckte om att svara på 

frågeformulär.  

Slutsatser 

Deltagarna ville lyfta fram och förstå vilka behov och problem som patienterna upplevde. 

Användningen av IPOS som underlag för samtal gav dem möjlighet till detta om 

utmaningarna av att använda IPOS kunde hanteras. Utmaningen att samtala om 

psykosociala frågor kräver vidare samtalsträning och handledning.  
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