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Varför behövs denna kunskap 

Skattningsformuläret Integrated Patient care Outcome Scale (IPOS) har utvecklats för att 

patienter med palliativa behov ska ges möjlighet att ge uttryck för sina problem och behov. 

Forskning om användning av skattningsformulär generellt har framförallt fokuserat på 

vårdpersonals syn på användningen. För en optimal användning av skattningsformulär är det 

betydelsefullt att även få kunskap om patienters upplevelser.  

Studiens syfte och genomförande 

Syftet med studien var att utforska patienters upplevelser av att använda IPOS vid 

specialiserad palliativ hemsjukvård. Individuella intervjuer genomfördes med 10 patienter 

varav majoriteten var diagnostiserade med en obotlig cancersjukdom. För att delta i studien 

skulle patienten ha använt IPOS, vid minst två tillfällen, varav minst ett skulle ha skett som 

underlag för ett samtal med vårdpersonal. Intervjuerna genomfördes under 2018. Studien är 

en del i studien Meningsfull bedömning av palliativa vårdbehov.  

Resultat 

Resultaten tyder på att användningen av IPOS som underlag för samtal främjar en känsla av 

säker vård. Detta genom att patienter kände trygghet i att vården anpassade till dem vilket 

gav en känsla av säkerhet. Användningen av IPOS sågs som ett sätt att bidra till att öka 

sjuksköterskors beredskap att möta andra patienters behov. Användningen av IPOS 

underlättade för patienter att diskutera viktiga saker med sjuksköterskan. Detta gav 

möjligheten att ge sin bild av sin situation och beskriva om de fick den hjälp de behövde eller 

om de ville förändra något i vården som de fick. Vidare gav användningen av IPOS 

möjligheter att reflektera över sitt välbefinnande och sin livssituation. Genom att göra detta 

med en sjuksköterska närvarande kunde de få nya berikande perspektiv.  

Slutsatser 

Studiens resultat tyder på att användningen av IPOS som underlag för samtal kan vara till 

nytta för patienter och bidra till en personcentrerad vård. För att underlätta användningen av 

skattningsformulär som IPOS behövs träning i att använda dem och möjligheter att utveckla 

rutiner som gör det möjligt för patienter att ge uttryck för sina problem.  

Vill du ha mer information om studien Meningsfull bedömning av palliativa behov?  
Kontakta ingela.beck@hkr.se  
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