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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Integrated Palliative care Outcome Scale (IPOS) syftar till att ge en 

multidimensionell bild av patienters situation. IPOS används som ett sätt att bedöma 

patienters upplevelse av sina symtom, sin funktionsförmåga och sitt välbefinnande i relation 

till svår sjukdom. Få studier har dock utgått från patienternas perspektiv för att undersöka 

upplevelser av att använda IPOS. 

Syfte: Att undersöka patienters erfarenheter av att använda Integrated Palliative care 

Outcome Scale under pågående specialiserad palliativ hemsjukvård. 

Metod: Studien är genomförd med en kvalitativ ansats och en tolkande beskrivande design. 

Rekrytering till studien gjordes från tre specialiserade palliativa hemsjukvårdsenheter. 

Intervjuer genomfördes med 10 patienter, sju män och tre kvinnor med medelåldern 72 år. En 

majoritet var diagnostiserade med obotlig cancer. Data analyserades genom tolkande 

beskrivning så som den beskrivs av Sally Thorne. 

Resultat: Patienterna upplevde att använda IPOS medförde säker vård eftersom att det 

underlättade för sjuksköterskorna att göra korrekta bedömningar av patienternas behov. 

Således var IPOS en hjälp att planera vården utifrån patienternas specifika behov. Detta gav 

patienterna en känsla av att vården de fick var anpassad för dem, vilket gav en känsla av 

trygghet. De upplevde även att använda IPOS försäkrade att information fördes vidare på ett 

korrekt sätt från patienterna till vårdpersonalen genom att det minskade risken för 

missförstånd. De uppgav att IPOS underlättade diskussioner mellan dem och sjuksköterskorna 

om sådant de upplevde som viktigt. Patienterna upplevde även att använda IPOS möjliggjorde 

för dem att reflektera över sitt välbefinnande och sin livssituation. Att göra detta tillsammans 

med en sjuksköterska var berikande eftersom att det kunde ge nya perspektiv. 

Slutsats: Resultatet indikerar att patienterna i denna studie upplever att använda IPOS var 

givande för dem. Det kan konstateras att IPOS med fördel kan användas i specialiserad 

palliativ hemsjukvård. 

Nyckelord: Palliativ vård, patientrapporterade utfallsmått, personcentrerad vård 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: The Integrated Palliative care Outcome Scale (IPOS) is intended to provide a 

multidimensional view of patients’ concerns. IPOS can be used with the purpose of assessing 

patients’ perceptions of their functional status and wellbeing. Few studies have undertaken the 

patients’ perspective when exploring experiences of using IPOS. 

Aim: To explore patients’ experiences of using the Integrated Palliative care Outcome Scale 

during specialized palliative home care. 

Method: The study adopted a qualitative approach with an interpretive descriptive design. 

The patients were recruited from three different specialized palliative home care settings. 

Interviews were performed with 10 patients, seven men and three women, with a mean age of 

72 years. A majority of the patients were diagnosed with incurable cancer. Data were 

analysed using interpretive description, as described by Sally Thorne. 

Results: Patients experienced that the use of IPOS entailed secure care as it facilitated 

nurses in making accurate assessments of patient care needs. IPOS helped to plan the care 

according to patients’ specific needs, making them feel confident that the care provided was 

tailored to them, giving a sense of security. Patients expressed that IPOS facilitated 

discussions between them and the nurse about care needs. They believed that using IPOS 

enabled opportunities for reflection on their wellbeing and life situation. Doing so with a 

nurse present was enriching, providing new perspectives.  

Conclusions: Patients experienced that using IPOS was beneficial. It can be concluded that 

IPOS provide an effective way to enable person-centred care and with advantage could be 

used in specialized palliative home care. 

Keywords: Palliative care, patient reported outcome measures, person-centered care
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Inledning 

Att arbeta inom palliativ vård ger en möjlighet att ge vård som utgår från en helhetssyn som 

tar hänsyn till hela människan. Den palliativa vården syftar inte enbart till att åtgärda enskilda 

problem som patienten upplever utan kräver en insikt i komplexiteten i de många sätt som 

lidande kan påverka en person. Det är just denna komplexitet som inspirerat mig i mitt arbete 

med palliativ vård och som har givit mig insikt i hur viktigt det är att jag som sjuksköterska 

bemöter patienter med öppenhet och intresse, utan några på förhand konstruerade lösningar. 

Min upplevelse är att personal inom palliativ vård har en önskan om, och försöker att ge 

patienter god vård utifrån deras specifika behov. Det kan dock vara svårt att göra detta och jag 

upplever att det ibland är vårdpersonalens tolkning av vad som är patientens behov som styr 

vårdens inriktning. Det är därför nödvändigt att ta reda på patienternas upplevelser av sina 

symtom och besvär från sin sjukdom för att den vård de får verkligen ska ha ett värde. Det 

enda sättet att få kunskap om detta är att försöka utgå från patienternas perspektiv. Denna 

studie avser därför att fördjupa sig i patienternas upplevelser av att använda ett instrument 

som är avsett för att bedöma deras behov.  

 

Bakgrund 

 

Palliativ vård 

Den palliativa vården har som syfte att minska lidande och förbättra livskvaliteten för 

patienter, och deras närstående, som står inför problem relaterade till livshotande sjukdom 

(World Health Organization [WHO], 2002). Vägledande värderingar i palliativ vård är 

patientens autonomi, värdighet och en helhetssyn med respekt för såväl en persons kropp, 

känslor och andlighet. På dessa värderingar bygger förståelsen för att den palliativa vården 

behöver planeras och beslutas kring på individuella grunder för varje enskild patient 

(Radbruch & Payne, 2009). Det är även av vikt att tidigt identifiera och göra korrekta 

bedömningar för att kunna behandla smärta och andra problem, både fysiska, psykosociala 

och existentiella (WHO, 2002). Med ett palliativt förhållningssätt betonas patientens resurser 

och förmåga att hantera obotlig sjukdom och de problem som detta kan medföra. Därför är 

patientens delaktighet viktig för att vården ska kunna utformas efter dennes behov. Genom att 

sträva efter ömsesidighet i relationen till patienten och dennes närstående kan vårdpersonal i 

palliativ vård främja patientens delaktighet (Heyland, 2006; Radbruch & Payne, 2009). 
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Personcentrerad vård är ett förhållningssätt som utgår från uppfattningen att varje person är 

unik (Leplege, Gzil, Cammelli, Lefeve, Pachoud, & Ville, 2007). För att tillämpa 

personcentrerad vård är det viktigt att ha kännedom om skillnaden mellan termen ”patient” 

och ”person” och att benämningen patient riskerar att reducera personen till en passiv 

mottagare av vård (Ekman m.fl., 2011; Leplege m.fl., 2007). Författaren till denna text håller 

med om detta men har ändå valt att genomgående i denna text använda ordet patient. Detta på 

grund av att det fenomen som avses studeras påverkas av relationen mellan patienten och 

vårdpersonalen vilket lättare kan belysas genom att använda benämningen patient. 

Understrykas bör dock att ingen värdering avseende hierarki har lagts i valet av term. Inom 

personcentrerad vård framhålls vikten av att ha en helhetssyn i mötet med varje patient för att 

kunna anpassa bemötandet av dennes individuella behov (Leplege m.fl., 2007). Stor vikt 

ligger vid att stärka och främja patientens delaktighet samt att förhindra att patienten blir 

reducerad till att enbart bli sedd som en diagnos. Grundläggande inom personcentrerad vård 

är att patientens berättelse av sina upplevelser och sin livskvalitet bekräftas och ligger till 

grund för bedömningar (Öhlén m.fl., 2017). Detta är även en grundsats inom palliativ vård 

och något som generellt värderas högt av vårdpersonal verksamma inom området. Det finns 

dock en risk att vårdpersonal i palliativ vård som avser att göra just detta ändå förbiser att 

diskutera områden som är viktiga för patienten. Samtalen behöver därför utgå från patientens 

upplevelser. Detta skulle kunna förhindras genom att tillämpa strukturerade samtal genom 

bedömningsinstrument, till exempel patientrapporterade utfallsmått (PROM) (Öhlén m.fl., 

2017). 

 

Traditionellt sett så har patienter vårdats på sjukhus vid tiden för livets slut men idag vårdas 

allt fler patienter med behov av palliativ vård i sitt eget hem (Gomes, Calanzani, & 

Higginson, 2012). Detta är i linje med att många personer föredrar att vårdas och även dö i sitt 

hem om de skulle drabbas av en obotbar sjukdom (Gomes, Calanzani, Gysels, Hall, & 

Higginson, 2013). För att möjliggöra trygg och säker vård för patienter i palliativ 

hemsjukvård är det av vikt att vården är välorganiserad, planerad och att vårdpersonalen 

etablerar en relation till patienten som främjar kommunikation (Bone m.fl., 2016; Danielsen, 

Sand, Rosland, & Førland, 2018).  
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Patienters behov i palliativ vård 

Patienter i palliativ vård upplever vanligen en mängd olika symtom, såväl fysiska, 

psykosociala (Homsi m.fl., 2006; To, Ong, Rawlings, Greene, & Currow, 2012) och 

existentiella (Sand & Strang, 2006). En studie som undersökt symtomupplevelser hos 

patienter i palliativ vård visar att de kan lida av så mycket som 10 symtom samtidigt vilket de 

tenderar att underrapportera till vårdpersonalen eftersom att de begränsar sig till att enbart 

rapportera sina mest besvärande symtom (Homsi m.fl., 2006). Dessutom skiljer sig ofta 

vårdpersonalens uppfattningar om patienternas symtom från hur patienterna själva upplever 

sina symtom (Falk m.fl., 2016; Rhondali m.fl., 2012; To m.fl., 2012). Bedömningen skiljer 

sig särskilt mycket åt när det gäller symtom som vanligen inte tar sig i tydligt synliga uttryck 

för omgivningen, såsom minskad aptit, illamående eller trötthet (To m.fl., 2012). Detta 

indikerar att patienter kanske inte får optimal lindring av sina symtom om besvären inte 

uppmärksammas av vårdpersonalen (Rhondali m.fl., 2012). Att ensam gå igenom svårigheter 

utan möjlighet att dela tankar och upplevelser med andra kan leda till en känsla av existentiell 

ensamhet (Sand & Strang, 2006; Sjöberg m.fl., 2017). På grund av att symtom är subjektiva 

och endast kan upplevas eller upptäckas av patienten själv så kan vårdpersonal endast få insikt 

i hur patienten mår om patienten kommunicerar detta (Nunn, 2014). Genom att ta initiativ till 

dialog med patienten så kan vårdpersonal sätta en prägel på relationen som främjar 

kommunikation (Seccareccia m.fl., 2015; Stajduhar, Thorne, McGuinness, & Kim-Sing, 

2009). God kommunikation är något som patienter och deras närstående anser är en av de 

viktigaste aspekterna när det gäller kvalitet i palliativ vård (Heyland, 2006; Seccareccia m.fl., 

2015). Genom ömsesidig kommunikation mellan patienten och vårdpersonalen kan patienten 

bli stärkt att delta i beslutsfattande och bibehålla en känsla av kontroll. Detta kan ha en positiv 

inverkan på patientens upplevelse av både sitt fysiska och psykiska välbefinnande 

(Okunrintemi m.fl., 2017; Stajduhar m.fl., 2009). 

 

Patientrapporterade utfallsmått 

Patientrapporterade utfallsmått (PROM) är standardiserade självskattningsinstrument med 

syfte att mäta patientens egen uppfattning om sina symtom, sin funktionsförmåga och sitt 

välbefinnande i relation till sjukdom. PROM kan antingen vara utformade för att mäta 

patienters uppfattning av sitt generella välbefinnande eller för att mäta deras välbefinnande i 

relation till en specifik sjukdom eller vårdform (Dawson, Doll, Fitzpatrick, Jenkinson, & Carr, 

2010). När PROM används i palliativ vård kan  patienterna vara mer benägna att rapportera 
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sina symtom till vårdpersonalen jämfört med när rapporteringen förväntas ske spontant 

(Homsi m.fl., 2006). Resultatet från en systematisk litteraturöversikt (Etkind m.fl., 2015) visar 

att användandet av PROM i palliativ vård kan öka vårdens kvalitet. Studier från palliativ och 

onkologisk vård visar att användandet av PROM kan underlätta kommunikationen om frågor 

som rör patientens livskvalitet (Detmar, Muller, Schornagel, Wever, & Aaronson, 2002; 

Velikova m.fl., 2004), öka vårdpersonalens medvetenhet om patientens problem (Detmar 

m.fl., 2002; Nicklasson, Elfström, Olofson, & Bergman, 2013; Slåtten, Fagerström, & 

Hatlevik, 2010; Takeuchi m.fl., 2011; To m.fl., 2012) och förbättra patienternas emotionella 

välmående och upplevelse av livskvalitet (Velikova m.fl., 2004). PROM utgör ett strukturerat 

underlag som kan förbättra sjuksköterskors bedömningar av patienters fysiska och 

psykosociala behov (Slåtten m.fl., 2010). Studier visar att när sjuksköterskor i palliativ vård 

grundar sina kliniska beslut på en kombination av systematiska bedömningar, kommunikation 

och genom att interagera med patienterna, så har det en positiv effekt på hur patienterna 

upplever vården (Nunn, 2014; Slåtten m.fl., 2010). Att implementera användning av PROM i 

klinisk verksamhet har visat sig svårt att genomföra och kan hindras av flera olika faktorer. 

En faktor som påverkar implementeringen är huruvida vårdpersonalen som ska använda 

instrumentet upplever att det är av nytta för dem i deras arbete. Beroende på detta så kan 

personalen antingen utgöra hinder eller underlätta införande och fortlöpande användning av 

PROM i klinisk verksamhet (Foster, Croot, Brazier, Harris, & O’Cathain, 2018). 

  

Inom palliativ vård används ett flertal olika PROM. Några av de mest använda är Edmonton 

Symptom Assessment System (ESAS) för att mäta patienters egen upplevda symtombörda 

och Palliative care Outcome Scale (POS) som är ett multidimensionellt instrument för att 

mäta patienters problem (Higginson m.fl., 2012; Stiel m.fl., 2012). Integrated Palliative care 

Outcome Scale (IPOS) är ett PROM som vidareutvecklats av POS och POS-S (Palliative care 

Outcome Scale–Symptom list). POS-S innehåller ett tillägg med en lista över symtom. IPOS 

utvecklades för att möta önskemål från patienter och personal (Schildmann m.fl., 2016). IPOS 

innehåller 10 frågor och inleds med en öppen fråga där patienten kan uppge sina huvudsakliga 

problem, följt av frågor om patientens symtom, humör, närstående, praktiska problem och 

behov av information. Patienten uppger sina svar på en Likertskala graderad 0 - 4 där varje 

siffra har en beskrivande text från ”inte alls” till ”värsta tänkbara” (Beck m.fl., 2017). 
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Problemformulering 

Palliativ vård avser att minska lidande för patienter med svår sjukdom men då det är vanligt 

att patienter har många olika symtom samtidigt kan det vara svårt för vårdpersonalen att förstå 

hur symtomen var för sig eller tillsammans påverkar patienten. I personcentrerad palliativ 

vård ges patienten möjlighet att uttrycka sina upplevelser och bli mer delaktig i utformandet 

av vården, genom strukturerade samtal och bedömningar, exempelvis med hjälp av PROM. 

PROM är tänkta att belysa patientens upplevelse av sin situation och sina symtom. 

Sjuksköterskor kan både möjliggöra och utgöra hinder för att implementera och använda 

PROM, vilket kan innebära att de inte används i klinisk verksamhet. Hittills har mycket av 

forskningen fokuserat på sjuksköterskors upplevelser av att använda PROM. Få studier har 

utgått ifrån patientens perspektiv när upplevelser av att använda PROM har undersökts. IPOS 

är utvecklat för att användas i palliativ vård. För optimal användning av det är det viktigt att 

ha kunskap om upplevelser av att använda det från den specifika målgrupp som det är 

utvecklad för. 

 

Syfte/Frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka patienters erfarenheter av att använda Integrated 

Palliative care Outcome Scale under pågående specialiserad palliativ hemsjukvård. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Vårdvetenskap är en vetenskaplig gren som producerar kunskap om vårdande, med uppgift att 

utveckla sådan kunskap som hjälper vårdpersonal att tolka och hantera en mångfacetterad 

klinisk verklighet (Wiklund, 2003). Ett sätt att dela in vårdvetenskaplig forskning är enligt 

Wiklund (2003) genom att skilja mellan så kallade substansfrågor och metodfrågor. 

Substansfrågor avser öka förståelsen för vad som utgör vårdandet, patientens upplevelser och 

relationen mellan vårdpersonalen och patienten. Metodfrågor avser att genom ökad kunskap 

söka svar på hur vårdpersonal ska göra för att ge patienten god vård. Denna studie belyser 

frågor av båda slag. Studien berör substansfrågor såsom förståelsen för patienternas 

upplevelser av att använda IPOS och hur detta påverkas av vårdpersonalens närvaro och 

agerande. Detta ger kunskap om metodfrågor såsom IPOS betydelse för patienternas vård. 

Mot bakgrund av denna vårdvetenskapliga indelning var det viktigt att den teoretiska 

referensramen för studien hade sådana egenskaper som gjorde det möjligt att förstå resultatet 

utifrån både vårdvetenskapliga substans- och metodfrågor. Den teoretiska utgångpunkten 
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avser här fungera som en brygga mellan vad-frågorna och hur-frågorna. Att palliativ vård 

delar flera grundläggande värden med personcentrerad vård gjorde att det föll sig naturligt att 

använda en teoretisk utgångpunkt sprungen ur personcentrering. Därför har teorin om 

personcentrerad vård så som det beskrivs av Leplege m.fl (2007) använts som teoretisk 

utgångspunkt. Leplege m.fl (2007) använder termen personcentrering. I relation till vård och 

när det tillämpas praktiskt är detta synonymt med personcentrerad vård, och därför kommer 

den termen att användas i denna text. Enligt Leplege m.fl (2007) är personcentrerad vård ett 

multidimensionellt begrepp som både är normativt och deskriptivt. Som normativt begrepp 

beskriver det ett förhållningssätt som bör råda i vården och hur vårdpersonal bör förhålla sig 

till patienter och deras sjukdomar och besvär. Som deskriptivt begrepp beskriver 

personcentrerad vård vad vårdpersonal i praktiken gör i möten med patienter. Leplege m.fl 

(2007) såg att idén om personcentrerad vård i hög grad är generellt accepterad. De menade 

dock att förståelsen av begreppet och praktisk tillämpning av det försvåras av en rådande 

begreppsförvirring. För att komma till rätta med detta bröt de ner begreppet i fyra 

huvudsakliga dimensioner, vilka beskriver olika beståndsdelar av personcentrerad vård.  

 

I den första dimensionen ligger tonvikten på en helhetssyn på människan (Leplege m.fl., 

2007). Det innebär att om vårdpersonal fokuserar på sjukdomsdiagnos och tolkar patienters 

situation utifrån det så kommer de aspekter som inte passar i den mallen inte att tas hänsyn 

till. Personcentrerad vård kräver en förståelse för att patienter med samma sjukdomsdiagnos 

inte nödvändigtvis har samma behov och därför inte heller gagnas av samma interventioner 

eller åtgärder. Detta är motsatsen till rutinbaserad vård som utgår från sjukdomsdiagnos för att 

kategorisera och förstå patienter. Personcentrad vård ska vara individuellt anpassad och därför 

krävs en helhetssyn med förståelse för att varje person är individuell och unik. 

 

Den andra dimensionen innebär att patientens problem tolkas i kontexten av dennes 

vardagliga situation (Leplege m.fl., 2007). Det innebär att vård och åtgärder ska utgå från 

patientens vardagliga situation med hänsyn till de omständigheter som råder där. 

Interventioner och åtgärder i vården som initieras under likartade och kontrollerade former 

kan inte fullt ut bli anpassade efter de omständigheter som råder i det verkliga livet för 

patienten. Genom att anpassa vården efter patienten situation så sätt kan interventioner och 

åtgärder optimeras för att få bästa möjliga effekt för patienten. 
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Den tredje dimensionen betonar att stärka patienten genom att möjliggöra delaktighet 

(Leplege m.fl., 2007). Om vården planeras utifrån vårdpersonalens prioritering av vad som är 

viktigt kommer det att resultera i ett för stort fokus på patientens fysiska problem. I 

personcentrerad vård betonas att varje person är expert på sin egen situation, sina behov och 

kan själv definiera vilka förutsättningar denne behöver i sitt liv. 

 

I den fjärde dimensionen betonas vikten av att se personen bakom sjukdomen och att 

behandla denne med värdighet och respekt (Leplege m.fl., 2007). Här betonas att sjukdom är 

en naturlig del av livet och att oavsett hur sjukdomen tar sig i uttryck så har personen rätt att 

vara en del av samhället och bemötas som en jämlik. 

 

Leplege m.fl (2007) definition av personcentrerad vård överensstämmer i många avseenden 

med vad IPOS syftar till att åstadkomma och den är därför relevant för att öka förståelsen av 

resultatet av denna studie. Teorin kommer att användas för att diskutera huruvida IPOS kan 

vara ett verktyg för att överbrygga glappet mellan personcentrerad vård som teori och praktik. 

Att implementera PROM i klinisk verksamhet är svårt (Foster m.fl., 2018) och likaså råder 

förvirring kring begreppet personcentrerad vård vilket försvårar tillämpningen av det (Leplege 

m.fl., 2007). Om IPOS kan visa sig vara ett effektivt sätt att integrera värden från 

personcentrerad vård med vad PROM syftar till att göra så kan det ge viktig kunskap till 

vårdpersonal. Den frågan avses att diskuteras mer ingående i presentationen av resultatet av 

denna studie. 

 

Metod 

 

Design 

Denna studie är genomförd med en kvalitativ ansats och en tolkande beskrivande design. 

Tolkande beskrivning är en induktiv kvalitativ forskningsansats sprungen ur etnografi, 

fenomenologi och grundad teori. Metoden används för att förstå kliniska fenomen som är av 

relevans för sjuksköterskor eller andra professioner i klinisk verksamhet (Thorne, 2016). 

Detta gör metoden användbar för denna studies syfte eftersom att det på ett konkret sätt har 

relevans för sjuksköterskors arbete och undersöker ett instrument (IPOS) som är etablerat 

inom palliativ vård. Inom tolkande beskrivning förstås det studerade fenomenet utifrån 

konstruerade och kontextuella mänskliga erfarenheter (Thorne, Kirkham, & O’Flynn-Magee, 
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2004). Metoden nöjer sig inte med att enbart beskriva ett fenomen utan söker även mening 

och förklaringar till fenomenet, för att göra det användbart och kliniskt överförbart, genom att 

belysa fenomenets karaktär, mönster och strukturer. Resultatet blir sällan ensidigt utan avser 

snarare att visa på majoriteter och mönster i materialet. Inom tolkande beskrivning ses 

individens upplevelser som subjektiva och skapade av det sammanhang personen befinner sig 

i och måste därför tolkas utifrån detta (Thorne, 2016; Thorne m.fl., 2004). Det här 

förhållningssättet gör metoden lämplig för att undersöka personers upplevelser (Thorne m.fl., 

2004) vilket även gör den lämplig för denna studies syfte. Studier med tolkande beskrivning 

utförs i regel i liten skala med ett ändamålsenligt urval av ett litet antal deltagare och data 

analyseras induktivt. Datainsamling och analys sker i en samtidig process som möjliggör för 

forskaren att anpassa sin datainsamling för att kunna uppnå ett bredare innehåll i sitt material 

(Thorne, 2016; Thorne m.fl., 2004). Inom tolkande beskrivning kan data insamlas genom 

olika datainsamlingsmetoder (Thorne m.fl., 2004). 

 

I tolkande beskrivningen finns utrymme för att utforma forskningsdesignen efter specifik 

kontext och situation (Thorne, 2016; Thorne m.fl., 2004). Inom kvalitativ forskning är en 

vanlig uppfattning att forskaren bör lägga sin förförståelse åt sidan. Inom tolkande 

beskrivning ses istället förförståelsen som en grund på vilken forskarens intresse för 

forskningsfrågan härrör och det är på denna grund forskaren planerar design, urval och gör en 

första preliminär analys (Thorne, 2016; Thorne m.fl., 2004). Författaren till denna studie är 

sjuksköterska med erfarenhet från palliativ vård och det var ur denna erfarenhet som intresset 

för studiens forskningsfråga är sprungen. Att ha kunskap från fältet ger också en förståelse för 

behovet av kunskap inom området och vad det kan innebära för klinisk praktik i området 

omvårdnad. Denna metod ger möjlighet för detta genuina intresse för frågan att berika 

studien. Thorne m.fl (2004) menar att det alltid är forskaren som avgör vad datamaterialet 

utgörs av och som tolkar detta och slutligen är det alltid forskarens tolkning som avgör vilka 

data som är relevanta och hur de ska struktureras och presenteras. Det är i denna tolkande 

process som möjligheten finns att göra nya upptäckter och ge trovärdighet till materialet. 

 

Hur personerna som deltar i en studie benämns kan antyda en hierarki mellan dem och 

forskaren. Thorne (2016) rekommenderar i allmänhet att använda mer neutrala termer såsom 

studiedeltagare. Författaren till denna studie bedömer dock att i det här fallet är relationen 

mellan deltagarna som patienter och vårdpersonalen av intresse för att förstå fenomenet som 
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avses undersökas. Därför kommer deltagarna genomgående att benämnas som patienter. 

Författaren vill dock understryka att ingen värdering avses att läggas i denna benämning. 

 

Kontext och deltagare 

Denna studie är en del av projektet Meningsfull bedömning av vårdbehov (MAP-needs) som 

utgår från Palliativt utvecklingscentrum i Lund, och bland annat avser att utveckla 

implementeringsstrategier för IPOS. Patienterna som deltagit i denna studie rekryterades från 

tre specialiserade palliativa hemsjukvårdsenheter i tre olika medelstora städer i södra Sverige. 

Vid enheterna hade IPOS under 2016 och 2017 implementerats att användas som ett stöd och 

underlag för samtal mellan patienten och vårdpersonalen för bedömning av lämpliga 

vårdåtgärder och utvärdering av dem. Enheterna ger vård dygnet runt och personalen består 

av multidisciplinära team av sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, kuratorer, 

fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Personal vid enheterna utför hembesök och patienterna 

som är inskrivna får besök av olika professioner beroende på sina behov, dock vanligtvis av 

sjuksköterskor. Hembesöken utförs så ofta som patienterna behöver det, beroende på deras 

behov. Vanligen varierar detta mellan varannan vecka till varje dag. Vården som ges vid 

enheterna är avancerad och vårdinsatserna mångfacetterade och kan bland annat bestå av 

parenteral nutrition, symtomlindring och psykosocialt stöd. 

 

Inklusionskriterierna för denna studie var att vara en patient som använt IPOS vid minst två 

tillfällen. För att delta skulle patienterna även känna att de hade ork och mådde tillräckligt bra 

för att genomföra en intervju. Ett bekvämlighetsurval gjordes men ambitionen var att få en 

variation bland de deltagande patienterna avseende kön, ålder och diagnos. En sjuksköterska 

vid varje enhet identifierade patienter som motsvarade inklusionskriterierna och tillfrågade 

dem om intresse att delta och gav muntlig och skriftlig information om studien. 

Kontaktinformation om de patienter som var intresserade av att delta förmedlades till 

författaren som kontaktade varje patient via telefon. Patienterna och författaren hade inte haft 

någon kontakt före detta tillfälle. Muntligt samtycke till att delta i studien inhämtades i 

samband med detta första telefonsamtal. För att nå möjliga deltagare hade författaren 

upprepad kontakt med sjuksköterskorna på enheterna. Slutligen kontaktades 15 patienter av 

författaren. Av dessa 15 avböjde tre patienter vidare medverkan och två patienter hade inte 

längre möjlighet att delta till följd av sin allvarliga sjukdom. Totalt deltog 10 patienter i 

studien, sju män och tre kvinnor med en medelålder av 72 år (variation mellan 46 – 85 år). 
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Nio patienter hade avancerad obotbar cancer och en patient led av kroniska besvär efter en 

stroke. I genomsnitt hade patienterna varit inskrivna vid enheterna i 11,3 månader (variation 

mellan 2 – 28 månader). Sex patienter var gifta eller levde tillsammans med en partner och 

fyra var singlar, änkor eller änklingar. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen pågick mellan februari och maj 2018 genom kvalitativa intervjuer. Tidpunkt 

för intervjuerna valdes av patienterna. Intervjuerna följde en studiespecifik intervjuguide med 

öppna frågor som täckte in de huvudsakliga områdena av intresse för forskningsfrågan 

Intervjuerna var flexibla för att kunna tillåta att fokus lades på patienternas unika erfarenheter, 

även om alla områden av intresse hade täckts in vid intervjuns slut. Varje intervju inleddes 

med frågan ”Kan du berätta om dina erfarenheter av att använda IPOS?” var på patienterna 

ofta började beskriva sina erfarenheter. Detta följdes av frågor som ”Hur upplevde du att det 

var att prata med personalen om frågorna i IPOS?” och ”På vilket sätt tänker du att det kan 

vara meningsfullt att använda IPOS?”. För att få än rikare beskrivningar så ställdes följdfrågor 

när det behövdes för att fördjupa intervjuerna. Två pilotintervjuer genomfördes efter vilka 

mindre ändringar i intervjuguiden gjordes för att bättre fånga patienternas upplevelser. Bland 

annat ändrades den inledande frågan som gjordes öppnare för att underlätta för patienterna att 

börja sin beskrivning i erfarenheter de ansåg var viktiga. 

 

De första fyra intervjuerna genomfördes genom fysiska möten i patienternas hem. Karaktären 

på dessa intervjuer indikerade att patienterna inte upplevde ämnet som känsligt att diskutera. 

Baserat på detta fattades beslutet att resterande intervjuer kunde genomföras via telefon. Detta 

visade sig vara positivt eftersom att telefonintervjuer möjliggjorde att inkludera ett större antal 

patienter med tanke på långa geografiska avstånd och att tillståndet och orken hos svårt sjuka 

patienter i palliativ vård kan försämras fort. Den genomsnittliga längden på de intervjuer som 

genomfördes genom fysiska möten var 29 minuter (variation mellan 11 – 45 minuter) och för 

telefonintervjuerna 20 minuter (10 – 35 minuter). Alla intervjuer ljudinspelades förutom en 

eftersom att patienten avböjde detta. Under denna intervju fördes istället noggranna 

anteckningar som patienten fick möjlighet att godkänna under tiden. Under 

telefonintervjuerna togs extra stor hänsyn till pauser, tystnad och tonfall. Fältanteckningar 

gjordes i samband med varje intervju för att dokumentera kontextuell information av relevans 

för intervjun. 
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Författaren, som även genomförde intervjuerna, är sjuksköterska med erfarenhet från 

specialiserad palliativ hemsjukvård. Författaren har använt IPOS tidigare och hade i åtanke att 

inte låta detta styra intervjuerna utan vara öppen för patienternas upplevelser. Denna 

disciplinära bakgrund användes istället för att reflektera över vad resultatet skulle kunna 

innebära och för området omvårdnad. 

 

Analys 

I enlighet med tolkande beskrivning (Thorne m.fl., 2004) så pågick datainsamling och analys 

delvis samtidigt genom att tidig analys gav information som påverkade och fördjupade de 

följande intervjuerna för att bredda förståelsen. De ljudinspelade intervjuerna transkriberades 

ordagrant av författaren och lyssnades sedan igenom vid upprepade tillfällen under samtidig 

läsning av transkripten för att få en känsla av helheten. Därefter extraherades segment av data 

som låg nära studiens syfte. Dessa segment kodades brett efter sitt innehåll. Enligt Thorne 

m.fl (2004) bör den initiala kodningen vara bred för att lättare urskilja mönster i 

datamaterialet. Under kodningen dokumenterades noteringar och tankar som anteckningar i 

anslutning till datasegmenten. Anteckningarna användes senare som stöd under den fortsatta 

analysprocessen vilket rekommenderas av Thorne (2016). Varje datasegment gavs en 

beskrivning som låg nära dess innehåll. Därefter tog den tolkande fasen av analysen vid då 

mönster av likheter och variationer av erfarenheter av att använda IPOS utforskades. Data 

med liknande innehåll grupperades samman till teman. Inledningsvis var materialet 

organiserat i ett flertal små teman som senare slogs ihop och blev till slutresultatet. Ett 

exempel på hur analysprocessen gick till finns presenterat i en tabell i bilaga 1. Thorne m.fl 

(2004) poängterar att analys som utförs med tolkande beskrivning inte i första hand bör 

fokusera på kodning och sortering för att uppnå förståelse av data. Forskarens viktigaste 

verktyg är istället att hela tiden förhålla sig frågande till materialet genom att ställa sig frågor 

såsom: ”Varför är detta här?” ”Varför inte något annat?” och ”Vad betyder det här?”. Genom 

hela analysprocessen försökte författaren att förhålla sig kritisk till resultatet och tolkningarna 

jämfördes kontinuerligt med rådata för att söka finna alternativa tolkningar och för att minska 

risken för att allt för tidigt stanna vid redan identifierade teman, vilket rekommenderas av 

Thorne (2016). 
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Forskningsetiska överväganden 

Inför genomförandet av denna studie togs hänsyn till de etiska principerna beskrivna i 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013). Inför och under processen att 

rekrytera patienter som deltagare i studien har hänsyn tagits till deras utsatta position till följd 

av sin allvarliga sjukdom, bland annat genom en försäkran om intresse innan kontakt togs och 

stor flexibilitet i planeringen av tidpunkt för intervju. Författaren som genomfört studien har 

inte någon koppling varken till enheterna eller personalen som arbetar där vilket påtalades för 

patienterna. De deltagande patienternas identitet har skyddats genom sekretess genom hela 

studieprocessen. Vidare har informerat samtycke säkerställts genom att både skriftlig och 

muntlig information om studien givits till de deltagande patienterna som sedan fått lämna 

både muntligt och skriftligt samtycke innan intervjuerna genomfördes. Patienterna 

informerades om att deras medverkan i studien inte skulle komma att påverka vården de fick 

och att deras svar skulle behandlas och presenteras med respekt för deras anonymitet. Alla 

patienter informerades också om att de närsomhelst kunde avsluta sin medverkan i studien 

utan att behöva uppge orsak. Studien godkändes av den regionala etikprövningsnämnden i 

Lund (Diarienummer 2017/501).  

 

Resultat och diskussion 

Resultatet kommer att presenteras och diskuteras utifrån de tre teman som identifierades och 

som beskriver patienternas erfarenheter av att använda IPOS; bidrar till säker vård, 

underlättar diskussioner om vårdbehov och möjliggör reflektion. Resultatet visar att 

patienterna anser att IPOS är användbart av olika orsaker och dessa variationer belyses i 

texten. 

 

Bidrar till säker vård 

Detta tema innehåller beskrivningar av olika sätt som patienterna upplevde att IPOS bidrog 

till en pålitligare och tryggare vård vilket ökade deras känsla av att trygghet och säkerhet. 

 

Patienterna såg IPOS som ett sätt att planera vården utifrån deras specifika behov. De 

upplevde att de genom att använda IPOS gav information som avslöjade om det fanns behov 

av några förändringar i den vård de fick. De upplevde också att det var positivt att IPOS 

möjliggjorde att förändringar i deras välbefinnande kunde följas över tid vilket synliggjorde 

trender och tendenser i hur de mådde så att vården kunde planeras utifrån detta. De såg 
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användandet av IPOS som ett sätt att underlätta för sjuksköterskorna att göra korrekta 

bedömningar av patienters behov. Detta gjorde att de kände sig trygga i vetskapen att den 

vård de fick var anpassade efter deras egna specifika behov och att det fanns en plan för 

framtida händelser, vilket gav en känsla av säkerhet. Detta bekräftas av tidigare forskning 

(Klarare m.fl., 2017; Pinto m.fl., 2018; Svensson & Wåhlin, 2018) som visar att patienter i 

palliativ vård upplever sig trygga och hjälpta av att känna att vården de får är anpassad efter 

deras specifika situation. 

 

Några patienter upplevde att IPOS inte till fullo återgav de variationer i måendet som en 

person som lever med en allvarlig sjukdom kan uppleva. Patienterna upplevde att 

variationerna var svåra att beskriva när de använde IPOS eftersom att det är utformat för att 

beskriva en längre tidsperiod, vanligtvis en vecka. Ett förslag från patienterna för att komma 

tillrätta med detta var att använda IPOS oftare så att förändringar i deras välbefinnande lättare 

skulle kunna upptäckas så att vården kunde anpassas. Att lida av en allvarlig sjukdom som 

patienter i palliativ vård gör kan innebära att leva i osäkerhet eftersom att hur sjukdomen 

kommer att påverka personen är ovisst (Milberg m.fl., 2012). Känslan av att vården är 

anpassad efter de egna behoven kan ge patienter en känsla av kontroll över sin situation. Att 

ha kontroll kan öka känslan av trygghet och säkerhet för patienter i palliativ vård (Milberg 

m.fl., 2012; Milberg m.fl., 2014). Att kunna lita på vårdpersonalen och att känna en försäkran 

i vetskapen om att få anpassad och rätt vård kan öka patients känsla av säkerhet (Klarare m.fl., 

2017; Milberg m.fl., 2012; Svensson & Wåhlin, 2018). I denna studie upplevde patienterna att 

IPOS gav en förvissning om att de skulle få den vård de behövde. Detta indikerar att 

användande av PROM kan öka patienters känsla av säkerhet under pågående specialiserad 

palliativ hemsjukvård. 

 

I sin regelbundna kontakt med den specialiserade palliativa hemsjukvården besöktes 

patienterna vanligtvis av sjuksköterskor med vilka de diskuterade sitt välbefinnande och sina 

problem. Patienterna såg IPOS som ett sätt att säkerställa att information korrekt fördes vidare 

till deras läkare genom att minska risken för att informationen oavsiktligen förvrängdes när 

den förmedlades via sjuksköterskorna som andrahandskällor. De förutbestämda frågor som 

IPOS består av upplevde de kunde minska risken för missförstånd och IPOS fungerade på så 

sätt som patientens egen röst och de upplevde att de talade direkt med sin läkare även om de 

sällan träffade dem. Vidare ansåg patienterna att eftersom att IPOS besvaras på ett 
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pappersdokument som sedan sparas så underlättar det för sjuksköterskorna att hålla reda på 

varje patients problem. 

 

Några patienter upplevde inte att IPOS resulterade i några specifika förändringar i den vård de 

fick. Detta förklarades framförallt bero på att de inte hade några komplexa behov som 

föranledde några specifika vårdåtgärder. De uppgav också att de hade varit nöjda med den 

vård de fick redan från början och därför inte trodde att IPOS kunde avslöja några ouppfyllda 

behov. Ett annat incitament för att använda IPOS som inte var kopplat direkt till den egna 

vården var att vara behjälplig för andra patienter. Genom att använda IPOS hoppades 

patienterna kunna belysa hur de själva hade klarat av att gå igenom svårigheter och att denna 

information skulle ge sjuksköterskor kunskap och göra dem mer förberedda i vården av andra 

patienter med liknande besvär. IPOS blev då ett sätt att sprida kunskap bland vårdpersonal 

och i förlängningen en försäkran om andra patienter skulle komma att få säker vård. Det var 

framför allt patienter som uttryckte att de var nöjda med den vård de fick som hoppades att 

IPOS på något sätt kunde identifiera ett lyckat arbetssätt vilket de ville dela med andra. 

 

Underlättar diskussioner om vårdbehov 

Att använda IPOS underlättade för patienterna att ta upp frågor de ansåg var viktiga, både 

gällande sitt fysiska och psykiska välbefinnande. Att använda IPOS initierade diskussioner 

mellan patienten och den sjuksköterska som var närvarande under tiden. Dessa diskussioner 

startade naturligt då både patienten och sjuksköterskan gav kommentarer kring frågorna i 

IPOS under tiden som de fyllde i formuläret. På detta sätt guidades patienten genom 

formuläret och olika bekymmer kunde fångas upp. Under diskussionerna hade patienten 

möjlighet att ge sin bild av sin situation och berätta om de kände att de fick den hjälp de 

behövde eller om de önskade några förändringar i vården de fick. Detta är i enighet med 

resultaten av Kane m.fl (2018) och Pinto m.fl (2018) som funnit att när IPOS används som ett 

underlag för samtal i palliativ vård och för patienter med hjärtsvikt, så kan det initiera 

diskussioner om patienternas problem. Kane m.fl (2018) och Pinto m.fl (2018) fann även att 

diskussionerna framför allt rörde patienternas psykologiska besvär. Detta var inte något som 

patienterna i denna studie uttryckte, även om de beskrev att de upplevde sjuksköterskorna 

som uppmärksamma på deras svar i IPOS vilket de tolkade som ett tecken på att 

sjuksköterskorna var angelägna om deras välbefinnande. IPOS sågs framför allt som en hjälp 

för patienten eftersom att användandet av det underlättade för patienten att uttrycka sina 
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behov medan sjuksköterskorna ansågs ha kompetens att bedöma patientens behov utan ett 

formulär. Patienterna upplevde att de genom att använda IPOS kunde diskutera sina 

upplevelser och problem mer djupgående. En studie av Mills m.fl (2009) visar att när PROM 

används av patienten själv utan vårdpersonal närvarande och utan en struktur för uppföljning 

så underlättar detta inte diskussioner. Patienterna kunde då inte dela sina problem med någon 

och personalen hade ingen möjlighet att vidta rätt åtgärder. De patienter i denna studie som 

inte upplevde att IPOS underlättade diskussioner om vårdbehov uppgav att detta framförallt 

berodde på att de redan hade en sådan relation till vårdpersonalen som gjorde produktiv 

dialog möjlig. Ytterligare en förklaring var att de inte upplevde sig ha så många besvärande 

symtom och därför inte hade behov av IPOS för att diskutera sådana frågor. 

 

Möjliggör reflektion 

Patienterna beskrev att använda IPOS möjliggjorde för dem att reflektera. Vissa patienter 

upplevde att IPOS fungerade som en påminnelse att informera sjuksköterskorna om symtom 

eller problem relaterade till sin sjukdom som de var rädda att annars glömma bort att ta upp 

under hembesöken eftersom att så mycket annat pågick då vilket kunde göra det svårt att 

fokusera. Patienterna upplevde också att använda IPOS gav möjligheten att reflektera över 

och skärskåda sitt eget fysiska och psykiska välbefinnande. Likertskalan i IPOS, på vilken 

patienten graderar problem ansågs vara en hjälp att klargöra i vilken omfattning olika problem 

påverkade dem. Att använda IPOS kan vara en hjälp för patienter att sätta ord på sin 

sjukdomsupplevelse (Kane m.fl., 2018). Den reflektion som IPOS möjliggjorde beskrevs av 

patienterna kunna stimulera till nytänkande genom att de fick hjälp att identifiera om de inte 

hanterade ett problem optimalt och kunde då byta vinkel från vilken de tog sig an problemet. 

Patienterna upplevde att det var berikande att använda IPOS tillsammans med en 

sjuksköterska eftersom att det kunde bidra med nya perspektiv. 

 

Några patienter befarade att IPOS kunde forcera negativa tankar eller känslor och bli en 

påminnelse om vad de skulle kunna komma att uppleva framöver. Ingen av patienterna såg 

detta som ett problem för dem själva utan snarare som en potentiellt negativ bieffekt av den 

reflektion som IPOS kan starta. De befarade att allteftersom sjukdomen fortskred riskerade 

IPOS att skifta deras fokus till potentiellt svåra symtom och väcka en oro för symtom som 

patienterna inte tidigare hade oroat sig för. Om det saknas återkoppling av den informationen 

som framkommer vid användande av PROM mellan patienterna och vårdpersonalen så kan 
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det göra att patienterna blir mer medvetna om eventuella symtom (Hoek, Schers, Bronkhorst, 

Vissers, & Hasselaar, 2017) vilket kan ha en negativ effekt på deras livskvalitet (Mills m.fl., 

2009). Patienterna i denna studie ansåg dock att det kändes naturligt att använda IPOS och att 

det inte hade väckt några obehagliga tankar eller känslor. Istället uppskattade de det direkta 

sätt på vilket frågorna i IPOS är ställda och upplevde inte att de ältade det efteråt. De 

upplevde att det var positivt att information om deras situation klargjordes så att det blev 

möjligt att planera för deras eventuella framtida behov, vilket även studier av Milberg m.fl 

(2012) och Pinto m.fl (2018) visat. Detta belyser vikten av att information som framkommer 

genom PROM bör användas som en grund för patienter och vårdpersonal att tillsammans göra 

bedömningar av patienternas specifika behov. 

 

Att implementera användning av PROM i palliativ vård kan vara svårt (Antunes, Harding, 

Higginson, 2014; Bausewein m.fl., 2011; Lucey, 2012). En vanlig barriär som förhindrar 

implementering och användande av PROM är uppfattningen bland vårdpersonal att det skulle 

vara en alltför stor börda för patienter i palliativ vård att använda detta. Vårdpersonal som är 

angelägna att inte belasta patienterna förhindrar på detta sätt patienter från att använda PROM 

(Bausewein m.fl., 2011; Lucey, 2012). Det faktum att patienterna i denna studie ansåg att 

IPOS var enkelt att använda och såg fördelar med att använda det oftare tyder på att när 

vårdpersonal med goda intentioner försöker skydda patienterna är detta inte alltid i 

patienternas bästa intresse. 

 

Resultatdiskussion utifrån teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten i denna studie är Leplege m.fl (2007) definition av fyra 

dimensioner av personcentrerad vård. Resultatet visar att användande av IPOS är ett sätt att 

tillämpa personcentrerad vård utifrån dessa dimensioner. Den första dimensionen, att ha en 

helhetssyn på människan, kan tillämpas genom att använda IPOS. Patienterna i denna studie 

upplevde att de genom att använda IPOS fick diskutera frågor av betydelse för dem själva 

både gällande sina fysiska symtom men också emotionella och relationella problem, till 

exempel gällande de närstående. Detta ger vårdpersonalen möjlighet att ha en helhetssyn i 

mötet med patienterna, vilket är en grundläggande utgångspunkt för personcentrerad vård. 

 

Den andra dimensionen, att tolka patientens problem i kontexten av dennes vardag, är möjlig 

att tillämpa eftersom att IPOS tillåter en diskussion om patientens problem utifrån deras egen 
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upplevelse. Patienterna i denna studie upplevde att besluten om vården som togs var 

anpassade efter deras specifika behov och på så sätt kunde IPOS erbjuda en grund för att 

planera lämpliga vårdåtgärder. Patienterna vårdas i sitt hem och de problem och besvär som 

framkommer när de använder IPOS utgår från deras upplevelser i det dagliga livet. Detta 

innebär att användandet av IPOS i specialiserad palliativ hemsjukvård är ett sätt att praktisera 

Leplege m.fl (2007) dimension om personcentrerad vård som utgår från patientens vardag. 

 

Den tredje dimensionen innebär att stärka patienten genom att möjliggöra delaktighet. Den 

här dimensionen är kanske den som är tydligast beskriver hur IPOS är ett sätt att praktisera 

personcentrerad vård. Patienterna i denna studie gav uttryck för delaktighet på flera olika sätt. 

De upplevde att IPOS medförde att beslut kring vården var anpassad efter deras behov och de 

gavs möjlighet att komma med synpunkter på vården och tala om ifall de tyckte att några 

förändringar behövdes. Detta kan tolkas som att de var delaktiga i planeringen av vården. Att 

använda IPOS underlättade diskussioner om vårdbehov och under diskussionerna upplevde 

patienterna att de fick ta upp frågor som var viktiga för dem. Leplege m.fl (2007) menar att 

när dimensionen om delaktighet inte tillämpas så fattas beslut om vården utifrån 

vårdpersonalens prioriteringar. Resultatet av denna studie visar att patienterna upplevde IPOS 

medförde att beslut om vården grundades i vad som var viktigt för dem. 

 

Den fjärde dimensionen innebär att se patienten som en person som ska behandlas med 

värdighet och respekt. Den här dimensionen är mer av normativ karaktär som beskriver 

önskvärda förhållningssätt hos vårdpersonalen. Den presenterar en utgångspunkt som kan 

upplevas som självklar och utgår från varje persons grundläggande människovärde. Därför är 

det inte heller förvånande att ingen av patienterna i denna studie berörde dessa begrepp 

explicit. Frånvaron av dessa begrepp kan istället tolkas som att patienterna upplevde att de 

blev bemötta med värdighet och respekt av vårdpersonalen. Det är svårt att avgöra IPOS 

inverkan på detta och andra faktorer spelar förstås roll. Patienterna upplevde att de hade en 

god relation till vårdpersonalen som gjorde att de hade lätt att diskutera sina problem med 

dem. En sådan relation bygger på att båda parter känner sig respekterade. Likaså kan det 

tänkas att den palliativa vårdens förhållningssätt, som bygger på en helhetssyn, främja känslan 

av att bli respekterad och bemött som en person. 

 

Leplege m.fl (2007) beskrivning av fyra dimensioner av personcentrerad vård kan tillämpas 

genom att använda IPOS. När IPOS används som ett underlag för samtal ger det patienterna 
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upplevelser som är förenliga med personcentrerad vård. Resultatet av denna studie indikerar 

att använda IPOS är ett sätt att möjliggöra tillämpning av personcentrerad vård på ett sätt som 

uppskattas av och som är av nytta för patienterna. 

 

Metoddiskussion 

I denna studie genomfördes datainsamling delvis genom telefonintervjuer. Detta visade sig 

vara gynnsamt eftersom att det gjorde det möjligt att boka in och planera om tidpunkten för 

intervjuerna med kort varsel med hänsyn till patienternas önskemål och behov. Hur 

patienterna mådde och vad de orkade med varierade på grund av deras allvarliga sjukdom. Att 

använda telefonintervjuer och att planera dem till tidpunkter som passade patienterna kan ha 

varit en förutsättning som möjliggjorde för några patienter att delta i studien. Dessutom kan 

sådana intervjuer vara att föredra för vissa patienter eftersom att det i större utsträckning 

tillåter anonymitet. Detta bekräftas av en studie av Heath, Williamson, Williams och Harcourt 

(2018) som visar att personer kan föredra att bli intervjuade via telefon både på grund av att 

det är bekvämt för dem och ger en trygghet som tillåter öppenhet gentemot forskaren under 

intervjun. Det ska dock understrykas att vid telefonintervjuer så kan viss information gå 

förlorad, exempelvis från ansiktsuttryck. Pauser som uppstår naturligt vid samtal under 

fysiska möten kan upplevas som mindre naturliga via telefon och författaren upplevde att när 

pauser uppstod under telefonintervjuerna kände patienterna ofta att de skyndsamt behövde 

fylla denna tystnad. Dessutom, utan ögonkontakt var det svårt att veta om tystnaden som 

uppstod berodde på en känslomässig reaktion hos patienten eller helt enkelt för att patienten 

väntade på nästa fråga. Thorne m.fl (2004) menar dock att olika datainsamlingsmetoder kan 

berika resultatet eftersom att det kan minska risken för en alltför ensidig tolkning av 

materialet. Att i denna studie använda både telefonintervjuer med fysiska möten tydliggjorde 

för författaren patienternas okomplicerade förhållningsätt till att använda IPOS, vilket hade 

kunnat vara mindre framträdande om enbart den ena datainsamlingsmetoden hade använts. 

 

Antalet patienter som deltagit i denna studie är relativt litet på grund av svårigheter att få 

tillgång till deltagare. Det finns en risk att sjuksköterskorna på enheterna utgjorde hinder i 

tillgången till patienterna. Detta kan ha påverkat vilka patienter som tillfrågades att delta i 

studien så att endast de patienter som var positiva till IPOS tillfrågades. Thorne m.fl (2004) 

menar dock att inom tolkande beskrivning så kan urvalet vara litet och fokus ligger inte 

främst på dess storlek. Däremot framhåller Thorne värdet av ett ändamålsenligt urval för att 
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fånga variationer i det fenomen som undersöks. I urvalet till denna studie var den initiala 

intentionen att ha ett sådant urval. På grund av svårigheten att nå patienter att inkludera 

tillämpades istället ett bekvämlighetsurval. Trots det uppnåddes ändå en variation avseende 

kön, ålder och sjukdomsdiagnos hos de patienter som slutligen deltog i studien. Patienterna 

som deltog i studien hade varit inskrivna vid de specialiserade palliativa enheterna avsevärt 

längre än medelvårdtiden. Detta väcker frågan om de deltagande patienterna var 

representativa för patienter som vårdas vid sådana enheter. En förklaring till detta kan vara att 

sjuksköterskorna valde att inkludera patienter till studien som de redan kände väl och hade 

etablerat en relation till. En förhoppning var även att få patienter som deltog från alla de fem 

enheter som inkluderades i studien men det var endast möjligt att rekrytera patienter från tre 

av enheterna. Det kan inte uteslutas att detta påverkade resultatet och att fler variationer hade 

kunnat framträda om det hade varit större variation bland de deltagande patienterna. Längden 

på de två kortaste intervjuerna i studien är 10 respektive 11 minuter. Detta återspeglar 

patienternas genomgående upplevelse av att IPOS var oproblematiskt att använda och att de 

generellt hade en positiv inställning till att använda det. Skillnaden i längden på den kortaste 

telefonintervjun och intervjun vid ett fysiskt möte är liten vilket tyder på att längden på 

intervjuerna inte berodde på metodologiska val. 

 

Datainsamlingen och intervjuerna var guidade och följde en intervjuguide med förbestämda 

frågeområden. Till skillnad från semistrukturerade intervjuer i vilka alla frågor ställs i samma 

ordning till samtliga deltagare (McIntosh & Morse, 2015) så låg inte tonvikten under 

intervjuerna i denna studie på frågornas ordning utan snarare på vad de deltagande 

patienternas upplevde att det var viktigt att prata om, inom ramen för forskningsfrågan. Detta 

gav en frihet och följsamhet under intervjuerna så att det unika i patienternas upplevelser 

tilläts att ta plats. Vid intervjuernas slut hade dock alla frågeområden berörts. Denna typ av 

frihet som de guidade intervjuerna gav stämmer också väl överens med processen för 

datainsamling och analys som tillämpas i tolkande beskrivning. Datainsamling och analys 

sker då i en samtidig process där de kan utveckla varandra (Thorne, 2016; Thorne m.fl., 

2004). I denna studie genomfördes två pilotintervjuer. När innehållet från dessa lyssnades 

igenom blev det tydligt att intervjuguiden inte till fullo fångade patienternas upplevelser. På 

grund av detta gjordes vissa mindre justeringar av intervjuguiden inför kommande intervjuer. 

Detta är ett exempel på hur analys och datainsamling utvecklar varandra. I resultatet i denna 

studie framgår både mönster och variationer i deltagarnas upplevelser av att använda IPOS. 

Detta är vad Thorne m.fl (2004) menar att tolkande beskrivning är tänkt att göra. 
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Kliniska implikationer  

Att på ett korrekt sätt bedöma behov hos patienter i palliativ vård är av stor vikt. Denna studie 

bidrar med kunskap om att användande av IPOS som ett underlag för samtal är givande för 

patienter i palliativ vård. Vidare bidrar resultatet till att öka vårdpersonalens förståelse för 

nyttan som användande av IPOS kan ha för patienter. Resultatet kan därför bidra till att 

övervinna barriärer i form av negativa attityder hos vårdpersonalen gentemot att använda 

PROM. Resultatet bidrar även med kunskap om hur vårdpersonal kan använda IPOS på ett 

sätt som minskar risken för potentiellt negativa effekter för patienterna och bidrar därmed till 

att öka kunskap om hur IPOS ska användas för optimal effekt för patienter i palliativ vård. 

Denna kunskap skulle med fördel kunna vara ett underlag för utbildning av vårdpersonal 

kring praktiskt användande av IPOS och fungerar därför som en brygga mellan teoretisk och 

praktisk kunskap.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

För att förstå mer om patienters erfarenheter av att använda PROM så vore det av intresse om 

fortsatt vårdvetenskaplig forskning inkluderade även patienter inom allmän palliativ vård. Att 

vid rekrytering av deltagare tillämpa ett sätt som i mindre omfattning är beroende av 

vårdpersonal för att nå patienter skulle kunna göra det möjligt att inkludera fler patienter. 

Detta skulle kunna ge fler nyanser av patienternas upplevelser och därför ge en än bredare 

förstående för området. 

 

Slutsats 

Resultatet indikerar att patienterna i denna studie upplevde att använda IPOS som ett underlag 

för samtal var givande för dem på flera olika sätt. De olika orsakerna till att de fann IPOS 

användbart varierade, troligen beroende på vad deras behov var i olika situationer. Att 

använda IPOS kan för patienterna bidra till en känsla av säker vård, underlätta diskussioner 

om vårdbehov och möjliggöra tillfällen för reflektion. Att använda IPOS i palliativ vård kan 

öka patienternas upplevelse av att vården är anpassad till deras specifika behov. Det kan också 

möjliggöra och berika patienternas reflektion. Som slutsats kan sägas att IPOS utgör ett 

effektivt sätt att tillämpa personcentrerad vård och underlättar för patienter att bli mer 

involverade i beslut om sin vård. Resultatet påvisar att patienters möjliga värde av att använda 
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PROM, såsom IPOS, kan vara av större betydelse än vårdpersonalens farhågor om att 

använda dem. IPOS kan därför med fördel användas i specialiserad palliativ hemsjukvård. 
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Bilaga 1 

 

Exempel på analys av data 

Citat Initial bred kodning Beskrivning Tolkning Tema 

Det är viktigt att det [IPOS] finns på pränt det tror jag för att det 

måste det ju nästan göra för att man kan ju inte begära att de ska 

kunna allting utantill till alla sina patienter men de måste vara bra 

pålästa eftersom att är det några av de problem som har varit så 

har man ju kunnat ringa upp och diskutera med dem och de är 

direkt på hugget och de är med på en gång och vet vad det gäller 

va. Så visst måste de ha någon nytta av det pappret [IPOS] så de 

kan gå tillbaka och se vad är det som har hänt. 

 

Viktigt att det är på pränt 

Personalen kan inte kunna 

allt utantill 

När man ringer är de med på 

en gång 

De har nytta av pappret. 

Kan gå tillbaka och se vad 

som har hänt 

IPOS är ett bra sätt att 

skriftligen dokumentera hur 

patienten mår eftersom att det 

underlättar för personalen att 

bilda sig en uppfattning om vad 

som är besvärligt för honom 

vilket medför att han upplever 

att de har koll på honom. 

IPOS gör att personalen får 

kunskap om och kan hålla 

reda på viktiga saker om 

patienterna vilket medför 

att vården blir tryggare för 

patienten. 

Bidra till säker vård 

Man känner att man pratar lite mer emellan om det nu står inte alls 

eller värsta tänkbara eller sådär, kanske lite mer, ja det blir lite 

noggrannare när man pratar med varandra kanske. Då kryssar man 

i, om jag ska svara på det så kan jag liksom bre ut det lite mer 

omkring om det där inte alls om det kan bli någon gång och sådär. 

 

Pratar lite mer 

Blir lite noggrannare 

Bre ut det lite mer 

Att använda IPOS påverkar 

samtalen med vårdpersonalen 

eftersom att de då noggrannare 

går igenom de besvär och 

symtom som hon har. 

IPOS gör samtalen med 

vårdpersonalen 

noggrannare och ger en 

möjlighet att uttrycka sig. 

Underlätta 

diskussioner om 

vårdbehov 

Jo men det [IPOS] tycker jag är meningsfullt för att det är ju, de är 

ju liksom utomstående så att de kan ju se mig på ett annat sätt, nej 

jag tycker att det är värdefullt. De känner mig inte på samma sätt 

som min man eller min familj gör ju. De har sitt sätt att se på mig 

och... nej jag tycker att det är bra …. Särskilt ASIH, de vet ju, de 

har ju hand om människor och sjuka människor så de har ju 

liksom ett annat sätt att se på mig än vad mina anhöriga har. Så att 

det tycker jag att det är bra att prata med dem också, och vi pratar 

ju om det mesta tycker jag. 

 

Det är meningsfullt 

De är utomstående 

Kan se mig på ett annat sätt 

De har hand om andra 

människor 

De har ett annat sätt att se på 

mig än familjen 

Pratar om de mesta 

Samtalen i samband med IPOS 

är meningsfulla eftersom att hon 

då får prata med personalen som 

är utomstående och då har ett 

annat sätt att se på henne än vad 

hennes familj har. 

 

IPOS skapar reflektion 

som ger nya perspektiv. 

Möjliggör 

reflektion 

 


