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SAMMANFATTNING 

Syfte: Att undersöka hur sjuksköterskor inom särskilt boende resonerar kring 

kvalitetsuppföljningar och dess eventuella konsekvenser för omvårdnaden. 

Metod: Semistrukturerade intervjuer efter öppen intervjuguide med sex sjuksköterskor. 

Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans metod. 

Huvudresultat: I vilken grad kvalitetsregistren och kvalitetsuppföljningarna integreras i 

omvårdnadsarbetet och dess utveckling är centralt för om dessa uppfattas som stöd eller 

hinder för god kvalité i omvårdnaden. Dubbel dokumentation bidrar till att sjuksköterskorna 

omprioriterar arbetstiden och arbetar mer konsultativt och administrativt. Detta minskar tiden 

för omvårdnadsobservationer och handleding av omvårdnadspersonal samt gör att 

kvalitetsregistreringar snarast uppfattas som ett hinder.  

Sjuksköterskorna använde sin professionella kunskap och kliniska erfarenhet i högre grad än 

registerdata vid omvårdnadsbedömningar. Dessa sågs som alltför komplexa för att kunna 

fångas i kryssfrågeformulär.  

Mer kliniska observationer efterfrågas i kvalitetsuppföljningarna för ökad medvetenhet om 

hög arbetsbelastning och dess eventuella konsekvenser samt för att garantera de boende god 

omvårdnadskvalité. 

Konklusion: Sjuksköterskorna upplever att de arbetar under svår tidspress. Tiden anges som 

essentiell för vilken omvårdnadskvalité som erbjuds. Vid beslut om registreringar av 

kvalitetsindikatorer bör sjuksköterskornas totala arbetsbörda beaktas. Registreringarna bör 

integreras i befintliga journalsystem så att sjuksköterskornas omprioriteringar inte får negativa 

konsekvenser för omvårdnadskvaliten. 

Nyckelord: Särskilt boende, omvårdnad, kvalité, prioritering, sjuksköterska. 
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ABSTRACT 

Objective: How nurses in residential care reflect on quality follow-ups and its possible 

consequences for nursing care. 

Method: Semi-structured interviews with six nurses. Qualitative content analysis according to 

Graneheim and Lundman's method. 

Main Results: To witch degree quality follow-ups and national quality registers are 

integrated in Nursing care and its development is central to if these are seen as support or as 

obstacle to good nursing care quality. Double documentation contributes to nurses working 

more consultative and administrative. This reduces the time for nursing observations and 

guiding the nursing staff as well as contributes to national quality registers being perceived as 

hindrance. 

The nurses used their professional expertise and clinical experience to a greater degree than 

registry data in nursing care assessments. These were seen as too complex to be captured in 

questionnaires. 

Conclusion: The nurses perceive that they work under severe time constraints. Time is 

specified as essential for quality of nursing care. In decisions about quality indicators 

registrations nurses’ total workload should be taken into account. Registrations should be 

integrated into medical record used so nurses’ re-prioritizations not have negative 

consequences for nursing care quality. 

Keywords: Nursing care homes, nursing care, quality, priority, registered nurse. 
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1.0 INLEDNING  

Sveriges kommuner ansvarar för att god och säker hälso- och sjukvård erbjuds de boende i 

särskilda boenden. Kommunerna behöver därför säkra metoder för att följa upp kvalitén dels i 

de särskilda boenden de själva driver, dels i särskilda boenden drivna av externa aktörer. Hur 

kvalitetsuppföljningarna går till och hur ofta de görs varierar mellan olika kommuner. 

Dessutom utförs interna granskningar av de flesta privata aktörer. På varje särskilt boende 

görs ofta sammantaget en eller flera kvalitetsuppföljningar av olika granskare varje år. Som 

sjuksköterska inom särskilt boende påminns en således då och då om att kvalitétsgranskningar 

är i antågande. Medvetenheten om vad som kommer att granskas och inte är vanligen hög 

bland all omvårdnadspersonal på boendena. Inga svenska studier har hittats som undersökt om 

denna medvetenhet har betydelse för omvårdnadsarbetet, och i så fall vilka konsekvenser 

kvalitetsuppföljningar har för prioriteringar av omvårdnadsåtgärder. Här finns troligen en 

kunskapslucka.  

 

BAKGRUND 

 

ÄLDREOMSORGEN EFTER ÄDELREFORMEN 

Genom ädelreformen 1992 överfördes ansvaret för äldreomsorgen i Sverige från landstingen 

till kommunerna. I slutet av 1990-talet antog riksdagen en nationell handlingsplan för 

äldrepolitiken (Socialdepartementet 1998). I propositionen noteras bland annat att samtidigt 

som antalet äldre i landet ökar har antalet vårdplatser inom akutsjukvården minskat starkt 

vilket bidragit till att öka trycket på platserna i särskilda boenden. Detta har inneburit en 

generellt ökad vårdtyngd och att många boende i särskilt boende har omfattande medicinska 

behov. Insatserna koncentreras till de allra äldsta och mest vårdbehövande. Allt mer av 

medicinsk diagnostik, behandling, rehabilitering och terminalvård utförs i landstingens och 

kommunernas primärvård vilket ställer ytterligare krav på kvalitet, säkerhet, 

professionalisering och organisation av kommunernas vård och omsorg.  

De mål propositionen ställer upp för den framtida äldrepolitiken är att äldre skall kunna åldras 

i trygghet och med bibehållet oberoende, de ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i 

samhället och över sin vardag, bemötas med respekt samt ha tillgång till god vård och omsorg 

(Socialdepartementet 1998). 
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GOD OCH SÄKER VÅRD I SÄRSKILT BOENDE 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska hälso- och sjukvård bedrivas så att den 

uppfyller kraven på en god vård, vilket bland annat innebär att vården ska vara av god kvalité 

och tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet. Den personal som behövs för att 

god vård ska kunna ges ska finnas där hälso- och sjukvård bedrivs (SFS 1982:763).  

Vård i särskilda boenden regleras av Hälso- och sjukvårdslagen och av Socialtjänstlagen. 

Kommuner ska erbjuda god hälso- och sjukvård åt personer som bor i särskilt boende, dock 

undantaget vård som ges av läkare. Landstingen ska till kommunerna avsätta de läkarresurser 

som behövs för att erbjuda de boende i särskilt boende god hälso- och sjukvård. Ledningen av 

hälso- och sjukvård ska organiseras så att den tillgodoser kraven på god kvalité och hög 

patientsäkerhet. Kommunfullmäktige beslutar vilka/vilken nämnd som utövar ledningen av 

kommunens hälso- och sjukvård (SFS 1982:763, SFS 2001:453). 

Socialstyrelsen (2013) sammanfattar målen för god vård inom hälso- och sjukvården bland 

annat som  

 patientfokuserad; ges med respekt för individuella behov, förväntningar och 

värderingar  

 hälso- och sjukvård i rimlig tid 

 säker; med aktivt riskförebyggande arbete 

 kunskapsbaserad och ändamålsenlig 

 jämlik; med lika villkor för alla 

 effektiv; resurser utnyttjas på bästa sätt (Socialstyrelsen 2013) 

Patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) gäller all hälso- och sjukvård i Sverige. Enligt den har 

varje vårdgivare skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete bland annat 

genom att planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på god vård enligt HSL 

upprätthålls. Vårdgivare ska även förebygga vårdskador genom att utreda händelser som 

medfört eller hade kunnat medföra vårdskador och fatta beslut om åtgärder för att hindra att 

liknande händelser inträffar igen. Allvarliga vårdskador eller händelser som riskerat orsaka 

allvarlig vårdskada ska snarast anmälas till tillsynsmyndigheten. Vårdgivare har skyldighet att 

dokumentera patientsäkerhetsarbetet i verksamheten, bland annat i årliga 

patientsäkerhetsberättelser.  

Vidare reglerar PSL hälso- och sjukvårdspersonalens skyldighet att  

 arbeta i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet 

 att ge sakkunnig och omsorgsfull vård 
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 att utforma vården i samråd med patienten så långt möjligt är 

 att den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal själv bär ansvar för hur han eller hon 

fullgör sina arbetsuppgifter, utan att detta inskränker vårdgivarens ansvar (PSL 

2010:659) 

I det kvalitetssäkrande arbete som förordas av Socialstyrelsen ska missförhållanden i särskilt 

boende rapporteras enligt Lex Sarah som är en del av socialtjänstlagen. Det kan röra klagomål 

från boende/anhöriga eller personal och det är verksamhetschefen som är ansvarig för 

dokumentationen kring anmälan. Inger Kjellberg (2012) undersöker bland annat vilka 

konsekvenser dessa rapporteringar får för patientsäkerhetsarbetet och pekar på att 

konsekvenserna för omvårdnadsarbetet är begränsade. Trots att klagomålen ofta rör direkt 

omvårdnadsarbete så handlar åtgärderna till största delen om utbildningsinsatser i 

dokumentation samt om krav på ökad dokumentation och förbättrad kommunikation mellan 

personal på olika nivåer. Konsekvensen blir att kontrollsystemet reproducerar sig själv. 

Kommer fler klagomål ökar kraven på dokumentation som ska granskas och kontrolleras 

vilket i sin tur leder till att fler rutiner utformas som måste kontrolleras även de (Kjellberg, I., 

2012). 

 

MAS OCH MAR I LAGTEXT OCH FÖRORDNING 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763 § 24) har kommunen även ansvar för att det 

finns en Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) som, inom det verksamhetsområde som 

kommunen beslutar, svarar för att det finns rutiner så att kontakt tas med läkare eller annan 

hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det. MAS är även ansvarig för att 

delegering av ansvar för vårduppgifter görs på ett sätt som är förenligt med säkerheten för 

patienterna. MAS ansvarar även för att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av 

hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling 

drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Om ett 

verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en fysioterapeut eller en 

arbetsterapeut, Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering (MAR) fullgöra dessa uppgifter enligt 

lagen (SFS 1982:763).  

MAS skyldigheter och ansvar regleras även i patientsäkerhetsförordningen. MAS ansvar 

uppges där vara att patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god 

kvalitet inom kommunens ansvarsområde, att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i 

patientdatalagen, att patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om, samt 
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att rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande 

(Patientsäkerhetsförordningen 2010:1369).  

 

EVIDENSBASERAD VÅRD 

Att arbeta i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet benämns även 

evidensbaserad vård. Socialstyrelsen definierar evidensbaserad praktik som en medveten och 

systematisk användning av den bästa tillgängliga kunskapen, den professionelles expertis och 

den berörda personens situation, erfarenhet och önskemål (Socialstyrelsen 2012b). 

Den starka kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården ställer krav på all vårdpersonal 

att uppdatera sig om nya rön enligt Svensk sjuksköterskeförening (SSF 2011). De menar att 

sjuksköterskor har ansvar att tillämpa evidensbaserad vård för att kunna garantera patienterna 

omvårdnad i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Enligt SSF syftar 

evidensbaserad vård inte enbart till att tillförsäkra patienten vård enligt bästa tillgängliga 

kunskap, utan även att garantera att hälso- och sjukvårdens resurser används så effektivt som 

möjligt. De beskriver evidensbaserad vård både som ett förhållningssätt – att vilja tillämpa 

bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap som ett underlag för vårdbeslut – och som en process 

som innebär att ställa kritiska frågor, systematiskt söka, sammanställa, kritiskt granska, 

tillämpa och utvärdera de befintliga forskningsresultaten (SSF 2011). 

 

1.1 DEFINITIONER AV CENTRALA BEGREPP 

 

KVALITÉT  

Enligt Bonniers svenska ordbok betyder ordet kvalité: sort, slag, beskaffenhet och ordet 

kvalitét: egenskap, inre värde. Som sammansatt ord betyder kvalitéts- (som i till exempel 

kvalitétsvara): förstklassig enligt ordboken (Györki & Sjögren, 1991). 

I en rapport om kvalitetsuppföljning inom äldreomsorg skriven på uppdrag av Socialstyrelsen 

menar Ulander och Magnússon (2003) att begreppet kvalitet har en uppsjö definitioner. Enligt 

författarna kan man tala om kvalitet enligt en tjänsteforskningstradition, med rötter i en 

företagsekonomisk forskningstradition som undersöker upplevd kvalitet som en 

kund/boende/patient upplever. Kvalitet kan även definieras enligt den medicinska 

forskningstraditionen som något som kan mätas objektivt oavsett patientens upplevelse. Enligt 

detta sätt att se på kvalitet, liksom även enligt andra, skiljer man på strukturkvalitet, 

processkvalitet och resultatkvalitet. Strukturkvalitet kan vara nivån på befintliga resurser 

medan processkvalitet kan beskrivas med hjälp av information från journaler, intervjuer, 
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enkäter eller observationer. Resultatkvalitet kan till exempel undersökas med jämförelser 

mellan vårdresultat och de mål vården har. Författarna understryker vikten av att ha i minnet 

att det inte är tillräckligt att tillhandahålla kvalitetsresultat för att åstadkomma 

kvalitetsförbättringar (Ulander & Magnússon, 2003). 

En sökning på kvalitét på Svensk Sjuksköterskeförenings (SSF) hemsida ger bland annat 

hänvisning till skriften ”Strategi för kvalitetsutveckling av omvårdnad”. SSF menar att det 

krävs ett utvecklings- och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården då omvårdnaden behöver 

bli mer patientfokuserad, evidensbaserad och kostnadseffektiv. Definitionen av kvalité har 

 länkats samman med resurstillgång i begreppet rätt kvalitét vilket definieras som att ”vård 

ska ges enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Bemötandet ska präglas av respekt för den 

enskilde vårdtagarens värdighet, självbestämmande, integritet, delaktighet och inflytande. 

Rätt kvalitet kan uppnås med effektiv användning av tillgängliga resurser.” (SSF, 2005, s.15) 

 

KVALITETSUPPFÖLJNINGAR 

Hur kvalitén inom särskilda boenden ska följas upp regleras i ”Ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete” SOSFS 2011:9. Enligt socialstyrelsen ska föreskriften tillämpas 

för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvalitén i verksamheten. För detta 

arbete ska det finnas ett ledningssystem anpassat till verksamhetens inriktning och omfattning 

som stöd för vårdgivaren för att planera, utvärdera, följa upp och förbättra verksamheten. 

Föreskrifterna rör bland annat ansvarsfördelning och grundläggande uppbyggnad av 

ledningssystemet, systematiskt förbättringsarbete, egenkontroll och utredning av avvikelser, 

förbättrande åtgärder i verksamheten och i processer och rutiner, personalens medverkan i 

kvalitetsarbetet och dokumentationsskyldigheter. Egenkontrollen av verksamheten ska ske 

med den frekvens och omfattning som är nödvändig för att säkra verksamhetens kvalité 

(SOSFS 2011:9).  

Kommunerna följer således upp kvalitén i särskilda boenden enligt det uppföljnings- och 

granskningssystem som kommunen själv utformat. Hur kvalitetsuppföljningarna går till och 

hur ofta de görs varierar därför något mellan olika kommuner. I den kommun som undersökts 

följs ett system för uppföljning och granskning av upphandlad och kundvalsstyrd verksamhet. 

Detta system grundar sig enligt kommunen på bestämmelser i SOSFS 2006:11 

”Ledningssystem för kvalitét i verksamhet enligt SOL, LVU, LVM och LSS” och SOSFS 

2005:12 ”Ledningssystem för kvalité och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården”. Bägge 

dessa bestämmelser ersattes den 1:a januari 2012 av SOSFS 2011:9 (se ovan). Kommunens 

MAS och MAR ansvarar för årliga kvalitetsuppföljningar i särskilda boenden vid vilka HSL-
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dokumentationen granskas.  Även lokala riktlinjer och rutiner granskas, liksom användning av 

nationella kvalitetsregister, medicinskåp och läkemedelshantering, signeringslistor, 

incidensrapporter och system för hantering av avvikelser och av delegeringar. Dessutom görs 

uppföljningar via årliga rapporter från utförarna där dessa svarar på frågor om till exempel 

sociala journaler, sjuksköterskebemanning, läkarinsatser, personalomsättning och 

utbildningsnivå. Även brukaruppföljningar via socialtjänstens enkäter till de boende 

inkluderas i verksamhetsuppföljningen. För att inte riskera att röja informanternas identiteter 

refereras här inte till aktuell kommuns hemsida där systemet för uppföljning och granskning 

samt resultatet av verksamhetsuppföljningarna redovisas. 

Motsvarande granskningar görs dessutom internt vid kvalitetsuppföljningar minst en gång/år 

av företagens egen MAS och MAR hos de flesta privata aktörer. 

 

KVALITETSINDIKATORER 

I sammanhang där vårdens kvalité berörs talar man ofta kvalitetsindikatorer. Den vedertagna 

definitionen av begreppet är hämtad från The Joint Commission om Accreditation of Health 

Care Organizations i USA som startade utvecklandet av indikatorer (clinical indicators) på 

1980-talet. De definierar kvalitetsindikator som ” ett kvantitativt mått som kan användas som 

vägledning för att registrera och utvärdera kvaliteten av viktig patientvård och stödjande 

aktiviteter .” Denna definition lyfts fram som den generellt mest accepterade i en 

litteraturstudie av svenska forskare som dock understryker att kvalitetsindikatorer inte direkt 

mäter kvalitet utan att de kan ge just en indikation om eventuella avvikelser från normativa 

mönster och peka på viktiga aspekter av vården (Idvall, Rooke, & Hamrin, 1997). Angående 

jämförelser av indikerade resultat noterar Socialstyrelsen att ”En ”indikator” är i vanligt 

språkbruk ett tecken eller en signal på någonting, inte ett uppenbart faktum med en självklar 

uttolkning. En indikator pekar på ett förhållande att studera vidare, värdera och eventuellt 

förändra.” (Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen, 2012, sid 23).  

Enligt Svensk sjuksköterskeförening, som hänvisar till ovan nämnda studie och definition, är 

syftet med att använda kvalitetsindikatorer att kunna göra jämförelser av preciserade variabler 

över tid och/eller mellan enheter (SSF, 2005). I inledningen till Svensk 

sjuksköterskeförenings bok ”Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad” (2013) hävdar Ania 

Willman och Ewa Idvall att genomförande och resultat av vården kan mätas och följas med 

hjälp av kvalitetsindikatorer. Information om vårdens kvalité kan sedan redovisas för bl.a. 

politiker, medborgare och anställda (SSF 2013). 
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KVALITETSREGISTER 

I Sverige registreras patientbundna uppgifter om diagnoser, behandlingsåtgärder och utfall i 

flera nationella kvalitetsregister (till exempel BPSD-registret, palliativa registret och senior 

alert inom äldreomsorgen). Syftet med dessa register är att bidra till kvalitetsutveckling av 

hälso- och sjukvården då de underlättar epidemiologisk forskning och kvalitetsjämförelser, de 

kan användas för verksamhetsuppföljning och ligga till grund för Socialstyrelsens 

tillsynsarbete. Svensk sjuksköterskeförening påpekar dock att omvårdnadsdata är sällsynta i 

dessa register vilket de finner anmärkningsvärt då en stor del av vårdens resultat är beroende 

av omvårdnad. Svensk sjuksköterskeförening arbetar för att kvalitetsregistren även ska 

omfatta adekvata omvårdnadsvariabler samt att kvalitetsindikatorer ska användas i den 

kliniska verksamheten (SSF, 2005).  

Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister där bl.a. boende i särskilda boenden i flertalet 

kommuner registreras efter initiativ från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Samtliga 

personer boende på en enhet registreras av ansvarig sjuksköterska, ofta i samråd med 

omvårdnadspersonal. Riskbedömningar görs i registret med bedömningsinstrument för 

trycksår (RBT-skala och Modifierad Norton scale), för undernäring (MNA eller SKLs 

patientsäkerhet nutrition), för fallrisk (Downton fallrisk-index eller SKLs patientsäkerhet – 

fall), samt bedömningsinstrument för risk för ohälsa i munnen (ROAG). I registret finns även 

evidensbaserade förslag på förebyggande åtgärder. Tanken är att förebygga trycksår, 

undernäring, fall och ohälsa i munnen genom att registrera riskbedömningar, vidtagna 

åtgärder och resultat. Resultaten på de olika enheterna ska sedan kunna jämföras i registret 

och på så vis kan verksamheterna, medborgare och politiker utvärdera vårdens kvalité (Senior 

Alert, 2013).  

Palliativa registret syftar till förbättring av vården i livets slut genom att på patientnivå  

 mäta hur enheter inom hälso- och sjukvården lever upp till kriterierna för god vård i livets 

slut och därigenom bidra till ett kontinuerligt förbättringsarbete. Ett trettiotal frågor om den 

boende i särskilt boende registreras av sjuksköterskan. De uppgifter som efterfrågas rör till 

exempel smärtskattning och smärtlindring, om läkemedel ordinerats vid behov, om munstatus 

kontrollerats, etc. Uppgifterna som registreras rör sista veckan i livet (SKL 2010). 

BPSD-registret syftar till likvärdig behandling av beteendemässiga och psykiska symtom vid 

demens i hela landet samt kvalitetssäkring av omvårdnaden vid demenssjukdom enligt 

motsvarande strategi som för de ovan nämnda registren. De uppgifter som registreras av 
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sjuksköterskan rör till exempel vandringsbeteende, hallucinationer, aggressivitet och ångest 

(SKL 2010). 

 

KVALITETSINDIKATORER, KVALITETSREGISTER OCH MÄTNINGAR 

I en tid av ständigt ökande behov av äldreomsorg men med begränsade resurser för densamma 

söker alltfler västländer efter tillförlitliga instrument för att mäta och utvärdera kvalité i 

omvårdnaden i särskilda boenden enligt författarna till en studie om kvalitetsindikatorer. 

Genom att studera relevanta vetenskapliga artiklar och rapporter samt genom kommunikation 

med experter på området granskades utveckling, testning, validitet och reliabilitet för 

nationella kvalitetsindikatorer med känslighet för omvårdnad som användes i särskilda 

boenden i USA, Australien, Norge, Nya Zeeland, England, Danmark och Sverige. Det visade 

sig att alla dessa länder utom Sverige använder en standardiserad bedömning av patientens 

omvårdnadsbehov innan en plats i särskilt boende erbjuds. Hur verktygen för datainsamling 

om patienten utvecklats och används varierar dock stort. Ingen av kvalitetsindikatorerna som 

undersöktes uppfyllde alla kriterier för validitet som ställts upp av författarna. De fann inga 

belägg för att kvalitetsindikatorer kan visa på betydelsefulla skillnader i vården, inte heller att 

informationen som registreras om patienterna går att få fram med minimala extra 

arbetsinsatser. Författarna menar att utvecklandet av kvalitetsindikatorer är sparsamt 

dokumenterad och att validitet och reliabilitet för dessa kan ifrågasättas. De rekommenderar 

omfattande empirisk testning av kvalitetsindikatorer (Nakrem, Guttormsen Vinsnes, Harkless, 

Paulsen & Seim 2009)  

Vissa kvalitetsindikatorer som ingår i kvalitetsregistreringar i Sverige är även kopplade till 

ersättningssystemet där ersättningen till boendet till viss del är avhängig vilken vårdtyngd den 

boende uppskattas ha. En amerikansk studie undersökte det eventuella sambandet mellan 

skattningar i ”Minimum Data Set” (MDS) där en rad kvalitetsindikatorer mäts vilket sedan 

bestämmer ersättningsnivån till boendet och kvalitetsindikatorer som undersökte den boendes 

mentala hälsa. Författarna fann att alla fyra kvalitetsindikatorer för mental hälsa som 

undersöktes skattades med sämre mental hälsa för de boende då de användes som grund för 

ersättningsnivå. Detta tyder på att ekonomiska incitament kan påverka dokumentation av 

psykiska symtom, enligt författarna (Bellows & Halpin 2008). 

I en interventionsstudie som följde registrerade poäng för kvalitetsindikatorer som mätte 

smärtskattning och smärtbehandling fick personal på äldreboenden i USA utbildning i 

smärtskattning och smärtbehandling. Författarna förväntade sig att utslaget i 

kvalitetsindikatorerna för smärta som användes skulle visa en förbättring under det att studien 
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pågick. Istället försämrades poängen för dessa kvalitetsindikatorer. Författarna menar att detta 

kan visa på att ökad kunskap och uppmärksamhet vad gäller de boendes smärta kan ge 

missvisande utslag i mätningar av kvalitetsindikatorer kopplade till smärta. Den kvalitativa 

undersökning som gjordes parallellt visade ökande frekvens av smärtskattning, ökad 

användning av standardiserade smärtskattningsskalor samt ökad frekvens av uppföljning efter 

smärtbehandling. Författarna menar att kunskapsbrister i smärtskattning och smärtbehandling 

hos sjuksköterskor i äldreboenden kan resultera i en underrapportering i kvalitetsindikatorer. 

Kvalitetsindikatorer reflekterar på så sätt bedömarens kunskaper och kompetens och detta 

utgör en risk för bias i mätningar baserade på kvalitetsindikatorer (Russell, Madsen, Flesner & 

Rantz 2010).  

Flera aktörer, som till exempel Svensk sjuksköterskeförening (SSF 2013) förespråkar 

registrering av kvalitetsindikatorer, bl.a. i kvalitetsregister delvis för att användas i 

information till medborgare och anhöriga för att tillgodose vårdtagares rätt till information om 

vårdens kvalité(SSF 2013). Användbarheten kompliceras dock av de risker för bias, påverkan 

av ekonomiska incitament på registreringarna och indikatorernas validitet och reliabilitet som 

lyfts fram ovan. Just då det gäller särskilda boenden visar Gage et al. (2009) på ytterligare 

komplicerade faktorer då det gäller användbarheten av registreringarna. I deras studie 

undersöktes sambandet mellan kvalitén i omvårdnaden som de äldre fick och en rad 

omständigheter kring de förutsättningar som fanns i de särskilda boendena. Författarna hävdar 

att omvårdnadskvaliten har stor betydelse för de boendes välbefinnande men menar att 

kvalitén är ytterst svår att mäta. Tidigare har kvalitetsmätningar fokuserat på mätvärden i 

hälsoskattningar, rumsstorlek och bekvämligheter på boendet men fokus bör även ligga på 

faktorer som relationer, valmöjligheter och värdighet. Även om information om 

kvalitetsmätningar kan bidra till informerade val av vård för många grupper så är möjligheten 

begränsad då det gäller äldrevård. Behovet av särskilt boende uppkommer oftast i en 

krissituation då tid för överlagda marknadsjämförelser inte finns. Beslut fattas oftare på 

grundval av tillgänglighet (och kostnad, studien är gjord i England). Ytterst få boende flyttar 

efter att de en gång fått plats i särskilt boende (Gage et al. 2009) 

Schnelle, Osterweil & Simmons (2005) förespråkar att systematiska observationer bör ges 

högre prioritet då omvårdnadskvalité i särskilda boenden i USA ska utvärderas. Författarna 

menar att sjuksköterskor och omvårdnadspersonal som arbetar under pressade förhållanden 

inte kan förväntas utföra adekvat självskattning i ett formulär eller en journal som även syftar 

till att efterleva lagkrav om inte återkommande revisioner görs. Kvalitetsuppföljningar görs i 

första hand genom journalgranskning och exempel ges på kvalitetsindikatorer som 
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nutritionsstatus vilka följs av till exempel externa granskare från kommunen. Författarna 

menar att det framförallt är undersköterskor som noterar vilken omvårdnad som givits, till 

exempel hur den boende ätit under dagen och att noteringen oftast görs vid dagens slut innan 

personalen slutar sitt skift. Med tanke på tiden som förflutit mellan att vården gavs och att 

noteringen görs samt att personalen helst dokumenterar vård som överensstämmer med lagar 

och förordningar, är det inte konstigt att det kommer rapporter som visar att vården som ges 

inte är av den kvalité som dokumenterats. Författarna föreslår att strukturerade 

observationsguider tas fram och testas i fråga om validitet och reliabilitet för att sedan 

användas av interna och externa granskare när omvårdnadskvalitén på äldreboendena ska 

mätas (Schnelle et al. 2005).  

Att även tillförlitligheten i sjuksköterskors dokumentation påverkas av att arbeta under hög 

arbetsbelastning belyses i en svensk intervjustudie. I studien berättar sjuksköterskor med mer 

än sex års erfarenhet i yrket om sin upplevelse av arbetsdagens innehåll i sin helhet. 

Författarna till studien menar att bl.a. att sjusköterskornas förmåga till krävande 

dokumentation minskar då antalet patienter ökar. Det visade sig att sjuksköterskorna ofta 

dokumenterar när de får tid, som under raster eller vid skiftets slut då de journalför det som 

noterats under skiftet (Hallin & Danielson 2007). 

 

OMVÅRDNAD 

Sjuksköterskan Virginia Henderson (enligt Rooke, 1995) har utarbetat en 

omvårdnadsteoretisk modell med 14 komponenter som uttrycker de områden där 

sjuksköterskan ska hjälpa/stödja patienten. Komponenterna omfattar till exempel att hjälpa 

patienten att äta och dricka, att hjälpa patienten hålla kroppstemperaturen och att meddela sig 

med andra. Hendersons omvårdnadsmodell har använts som utgångspunkt för patienters 

behov i en studie om vårdkvalité i samband med en omorganisation på en svensk 

intensivvårdsavdelning (Boström, Hall-Lord, Larsson & Wilde, 1992) vilket Liselotte Rooke 

lyfter fram som ett exempel på hur omvårdnadsteoretiska strukturer kan användas för att 

utforma kvalitetsbedömningar (Rooke 1995). Henderson definierar begreppet omvårdnad: 

Sjuksköterskans speciella arbetsuppgift består i att hjälpa en individ, sjuk eller frisk, att utföra sådana 

åtgärder som befordrar hälsa eller tillfrisknande (eller en fridfull död); åtgärder individen själv skulle 

utföra om han hade erforderlig kraft, vilja eller kunskap. Denna arbetsuppgift skall utföras på ett sätt 

som hjälper individen att så snart som möjligt återvinna sitt oberoende (Henderson, 1982, citerad i 

Rooke, 1995, s. 95). 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska pekar socialstyrelsen (2005) på tre 

huvudsakliga arbetsområden för sjuksköterskan: omvårdnadens teori och praktik, forskning, 

utveckling och utbildning, samt ledarskap. Samtliga kompetensområden ska genomsyras av 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Virginia_Henderson&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Virginia_Henderson&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Virginia_Henderson&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Virginia_Henderson&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Virginia_Henderson&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Virginia_Henderson&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Virginia_Henderson&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Virginia_Henderson&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Virginia_Henderson&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Virginia_Henderson&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Virginia_Henderson&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Virginia_Henderson&action=edit&redlink=1
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en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt vilket bland annat innebär att omvårdnaden ska 

utgå från en värdegrund som vilar på en humanistisk människosyn. Socialstyrelsen menar att 

bland annat kunskap om, och förmåga till, att hantera kvalitét och säkerhet i vården ligger 

inom sjuksköterskans omvårdnadskompetens. Sjuksköterskan påverkar, som arbetsledare, i 

hög grad resursfördelningen i hälso- och sjukvården. Den snabba kunskapsutvecklingen och 

ökade krav både på förbättrad kvalitét och på kostnadseffektivitet gör att ett avgörande 

kompetensområde för sjuksköterskan kommer vara förmågan att söka och använda 

evidensbaserad kunskap i omvårdnaden (Socialstyrelsen 2005). 

Att även antalet patienter, eller boenden, per sjuksköterska påverkar vilken kvalité 

omvårdnaden får kan tyckas givet men detta regleras inte i till exempel hälso- och 

sjukvårdslagen vilket problematiseras i en internationell studie som jämför bemanningsnivån i 

personalbestämmelser och policys med bemanningen i verkligheten för sjuksköterskor och 

omvårdnadspersonal i äldreboenden i USA, Kanada, England, Tyskland, Norge och Sverige. 

Författarna fann stora skillnader mellan länder och mellan regioner inom länderna i 

personaltäthet per boende, både i bestämmelser och i verkligheten. De menar att växande 

problem med omvårdnadskvalitén i äldreboenden i många västländer pekar på behovet av 

bestämmelser för personaltäthet då låg omvårdnadskvalité visats korrelera med låg 

personaltäthet. I alla länder utom Sverige och Norge var personaltätheten lägre än 

rekommenderat av experter. Sverige har inga bestämmelser som reglerar nyckeltal för 

personaltäthet i äldreomsorgen. Författarna menar att för en god omvårdnadskvalité krävs 

tillräcklig sjuksköterskebemanning vilken förbättras om det finns bestämmelser om 

personaltäthet. De pekar även på forskningsresultat som visat att vinstdrivande äldreboenden i 

genomsnitt har lägre personaltäthet (i Sverige 10 % lägre) och sämre kvalitet på vården än 

icke vinstdrivande äldreboenden vilket enligt författarna kan ses med viss oro då 

vinstdrivande vårdhem ökar i antal (Harrington et al, 2012). 

 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Sveriges kommuner ansvarar för hälso- och sjukvården som erbjuds de boende i särskilda 

boenden, både i dem som kommunerna själva driver och i dem som upphandlas. Större andel 

äldre i befolkningen och färre platser i slutenvården bidrar till att de boende i särskilda 

boenden har allt mer omfattande medicinska behov. De boende ska dessutom erbjudas en god 

och säker vård vilket bland annat kräver en vård som bygger på vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Kraven på sjuksköterskans ansvar för omvårdnad, dokumentation, registrering av 

kvalitetsindikatorer och uppföljning av kvalitén har därför ökat. Kommunerna gör 
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återkommande uppföljningar av kvalitén i de särskilda boenden som finns i kommunen. Hur 

kvalitetsuppföljningar av äldreomsorgen och de ökade kraven på dokumentation i särskilt 

boende påverkar sjuksköterskornas prioriteringar och omvårdnadsarbete är det som denna 

studie vill belysa för att öka kunskapen om eventuella konsekvenser av kvalitetsuppföljningar 

vilka bör beaktas både av dem som beställer omvårdnaden och av de som utför dem. Ett 

flertal studier har hittats som berör kvalitetsindikatorer, hur de används, i vilken omfattning de 

används, interventionsstudier där försök gjorts att öka användningen av olika former av 

kvalitetsindikatorer, mm. Dessa studier exkluderades ur uppsatsen då de inte berör studiens 

syfte. Inga studier har hittats som undersöker hur sjuksköterskor inom särskilt boende 

resonerar kring kvalitetsuppföljningar och dess eventuella konsekvenser för omvårdnaden. 

Här finns troligen en kunskapslucka.  

 

1.3 SYFTE  

Att undersöka hur sjuksköterskor inom särskilt boende resonerar kring kvalitetsuppföljningar 

och dess eventuella konsekvenser för omvårdnaden. 

 

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 

Hur resonerar sjuksköterskor inom särskilt boende kring kvalitet och kvalitetsuppföljningar? 

Hur upplever sjuksköterskorna att kvalitetsarbetet påverkar den direkta omvårdnaden? 

Hur påverkas sjuksköterskornas prioriteringar av omvårdnadsåtgärder av medvetenheten om 

kommande kvalitetsuppföljningar?  

 

2.0 METOD 

 

2.1 DESIGN 

En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer efter öppen kvalitativ intervjuguide (se 

bilaga 1 och 4) med sjuksköterskor som arbetar på särskilda boenden. De transkriberade 

intervjuerna analyseras enligt Graneheim och Lundmans (2004) metod för kvalitativ manifest 

innehållsanalys, en beskrivande design.  

 

2.2 UNDERSÖKNINGSGRUPP – URVAL 

Den kommun där författaren bor och har arbetat inom äldreomsorg exkluderades p.g.a. risken 

för jäv. Närmsta kommun valdes på grund av geografisk tillgänglighet för författaren, ett 

bekvämlighetsurval. I den valda kommunen fanns vid studiens början 13 särskilda boenden 
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varav åtta drivna av privata aktörer och fem drivna av kommunen. Tre av de privat drivna 

exkluderades, ett då det skulle stängas under året, ett eftersom det öppnade samma år som 

senaste kvalitetsuppföljningen gjordes och därför bara granskades delvis, samt slutligen det 

tredje då det startat efter att senaste kvalitetsuppföljningen gjorts. Enhetscheferna för de 

återstående tio särskilda boendena (fem privata och fem kommunala) tillfrågades via 

informationsbrev (se bilaga 2) om de var intresserade av att delta i studien och om 

någon/några av sjuksköterskorna på enheten kunde delta i en ca 1,5 timma lång intervju på 

arbetsplatsen under arbetstid. De enhetschefer som svarade ja ombads vidarebefordra 

informationen om studien till sjuksköterskorna på boendet. De sjuksköterskor som önskade 

delta i studien ombads skicka information om förnamn, ålder samt antal arbetade år inom 

särskilt boende till uppsatsförfattaren (se svarstalong i bilaga 2). Max tio intervjuer 

beräknades inkluderas. Om fler än tio sjuksköterskor skulle önska delta skulle aktuella 

sjuksköterskor väljas ut enligt följande kriterier:  

1. Hälften av de intervjuade arbetar på kommunalt drivna boenden och hälften på privat 

drivna 

2. Så stor diversitet som möjligt uppnås vad gäller kön, ålder och erfarenhet bland 

informanterna 

3. Om fler än tio sjuksköterskor är aktuella utifrån kriterierna i punkt 1 och 2 delas de in i 

kategorier utifrån nämnda kriterier och lottas därefter till intervjuer. 

Exkluderade var sjuksköterskor med arbetslivserfarenhet på ett år eller mindre då de inte kan 

antas ha deltagit i minst en av kommunens kvalitetsuppföljningar. 

Sex enhetschefer tackade nej till att delta i studien, tre från privat drivna boenden och tre från 

kommunalt drivna. På de fyra boenden vars enhetschefer önskade delta i studien arbetade sex 

sjuksköterskor som tackade ja till intervju. Således intervjuades fyra sjuksköterskor från två 

privat drivna boenden och två sjuksköterskor från två kommunalt drivna boenden. Ytterligare 

en informant rekryterades för en test-intervju, en sjuksköterska som under tre månader varit 

kollega med uppsatsförfattaren på ett särskilt boende i författarens hemkommun och som 

arbetar på ett privat drivet särskilt boende. Eftersom det under en av intervjuerna uppdagades 

att en av sjuksköterskorna från ett kommunalt drivet boende arbetat så kort tid inom särskilt 

boende att hon inte deltagit i, och inte heller var medveten om existensen av, 

kvalitetsuppföljningar exkluderades den intervjun från analysen. 

Således intervjuades sju sjuksköterskor varav sex intervjuer inkluderades i analysarbetet, 

varav en med en sjuksköterska från ett kommunalt drivet boende.  
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2.3 INFORMANTERNAS BAKGRUNDSVARIABLER 

De intervjuade sjuksköterskorna var kvinnor mellan 38 och 55 år gamla, medelåldern var ca 

45 år. De hade arbetat som sjuksköterskor mellan 11 och 27 år, i medeltal 18 år. På särskilt 

boende hade de arbetat mellan 4,5 och 18 år, i medeltal 13,1 år. Fem av sjuksköterskorna 

arbetade på särskilda boenden drivna av privata aktörer (tre olika större vårdbolag) och en på 

äldreboende drivet av aktuell kommun.  

Som synes i resultatdelen nedan hänvisar sjuksköterskorna återkommande i intervjuerna till 

sitt dokumentationsarbete då det gäller olika aspekter av omvårdnadskvalité. En 

sammanställning av den journalföring och de registreringar som beskrivs av informanterna är 

därför nödvändig för förståelse av innebörden i utsagorna (se utförlig sammanställning i 

bilaga 5). Den journalföring och de registreringar informanterna utför är i korthet:  

Omvårdnadsjournal i dator med omvårdnadsstatus, daganteckningar och omvårdnadsplaner 

samt vid behov specifika journaler som till exempel sårvårdsjournal. Anteckningar för hand 

eller med datautdrag i rapportpärm som delas med omvårdnadspersonalen. Sjuksköterskorna 

deltar i varierande grad i utformning och uppdatering av genomförandeplaner. Tre nationella 

kvalitetsregister förs av informanterna; Senior Alert, Palliativa registret och BPSD-registret. 

Avvikelserapportering, aktuella läkemedelsordinationer och dokumentation i LCP-light utförs 

enligt varierande rutin (se bilaga 5). Det framkom under intervjuerna att en uppgift om en 

boende kan komma att dokumenteras på olika ställen sammanlagt sex gånger. 

 

2.4 DATAINSAMLINGSMETOD 

Valet av metod måste vara relevant för belysning av forskningsfrågorna för att hög intern 

validitet/trovärdighet ska uppnås (Malterud 1998). För att utforska hur sjuksköterskor inom 

särskilt boende resonerar om kvalité i omvårdnaden valdes att utarbeta en intervjuguide (se 

bilaga 1 och 4) baserad på egen erfarenhet och litteraturgranskning specifikt för denna studie. 

Intervjuerna var semistrukturerade dvs. styrande mot ett aktuellt ämne men öppna för 

berättelser (Malterud, 1998) för att bidra till så hög intern validitet/trovärdighet som möjligt.  

Intervjuaren använde en intervjuguide (se bilaga 1 samt bilaga 4) som innehåller frågor av 

karaktären  

 Berätta vad du vet om de kvalitetsuppföljningar som görs i särskilda boenden?  

Vad görs, på enheten eller av dig inför kvalitetsuppföljningarna?  

Hur följer ni upp resultaten? 

 Hur tänker du kring det som du just berättat? 
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Som stöd hade även intervjuaren nyckelord av typen; Exempel på hur, när? Påverkar det dina 

prioriteringar? Effekter på omvårdnaden eller för de boende?  

Intervjuaren ställde ibland följdfrågor för att förtydliga informantens eget perspektiv även om 

det inte direkt ledde tillbaka till intervjuguiden. Intervjuguiden användes dock vid varje 

intervju som stöd för att återknyta till studiens frågeställningar. 

 

2.5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Efter att projektplanen godkänts av Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna och av 

socialdirektören i aktuell kommun ur personsäkerhets- och resurssynpunkt skickades 

informationsbreven (se bilaga 2) ut till de tio utvalda enhetscheferna. Cirka två veckor före 

intervjutillfället skickades informationsbrev till informanterna (se bilaga 3) via deras e-post på 

arbetsplatsen. I brevet redovisas studiens syfte, datainsamlingsmetod, frågeområden och 

analysmetod. I brevet informeras även om att det är frivilligt att delta i studien och att 

informanterna har rätt att när som helst avbryta deltagandet. Information gavs också om att 

det som sägs i intervjuerna skulle komma att behandlas anonymt och konfidentiellt och att det 

inspelade materialet skulle förvaras inlåst hos författaren, endast åtkomligt för författaren och 

förstöras så snart arbetet är examinerat. När informerat samtycke skulle inhämtas från 

informanterna i början av den första och andra intervjun framkom att informanterna inte hade 

läst informationsbrevet varför intervjuguiden reviderades och en inledning lades till med en 

komprimerad form av informationsbrevet i talspråk (se bilaga 4) inklusive frågor om ålder, e-

postadress etc. Dessutom lades två inledande frågor till för att öppna intervjuerna med en 

lättare ton. Denna andra version av intervjuguiden användes från och med intervju nummer 

tre. Under intervjuerna användes intervjuguiden som stöd att gå tillbaka till om informantens 

svar ledde iväg från syftet med intervjun. Informerat samtycke inhämtades av informanterna i 

början av varje intervju. Intervjuerna som varade mellan 42 minuter och en timma och tio 

minuter (medellängden ca 55 minuter) utfördes i för tillfället lediga rum på sjuksköterskornas 

arbetsplats eller på sjuksköterskeexpeditionen. Intervjuerna utfördes under arbetstid och 

spelades in på band med en digital röstinspelare. 

 

2.6 ANALYS   

Analysen är en manifest kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys beskrivs som en 

systematisk analysprocess av innehållsliga aspekter i vilken analyskategorier genereras utifrån 

data genom att forskaren delar in det sagda i enheter som får etiketter eller koder. Flera av 

dessa etiketter kan sedan sammanställas i abstrakta teman. Valet av analysenheter och 
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kriterier bör uttryckas tydligt med specificerade steg i ett definierat protokoll för att få fram 

verifierbara resultat. För att nå interkodarreliabilitet bör kodningen stämmas av med andra 

(Wibeck 2010). Enligt Malterud (1998) är systematiken i analysprocessen av extra stor vikt 

om forskaren är starkt engagerad i ämnet. För att redovisa tillförlitligheten/pålitligheten i 

processen bör forskaren noga beskriva hur analysen skett och även informera läsaren om sin 

förförståelse och sina hypoteser, vilket görs nedan i metoddiskussionen (Malterud 1998). 

Graneheim och Lundman (2004) menar att även om det är verkliga berättelser som analyseras 

genom innehållsanalys så kan verkligheten tolkas på olika sätt och förståelse är beroende av 

subjektiv tolkning (Graneheim & Lundman, 2004). 

Intervjumaterialet har transkriberats efterhand av författaren och har lästs igenom ett flertal 

gånger, meningsbärande enheter har identifierats genom färgmarkering av text och har efter 

detta kondenseras till kategorier (Graneheim & Lundman, 2004, Wibeck 2010).  

Varje intervju har fått en beteckning (Intervju 1 till Intervju 7). Transkriptionerna lästes 

igenom och det sagda delades in i meningsbärande enheter. Som en meningsbärande enhet 

sågs sagda meningar som innehöll relaterade aspekter vad avser innehåll och kontext, så som 

föreslås av Graneheim och Lundman (2004). Varje meningsbärande enhet har fått en 

etikett/kod som namnger det innehållsområde inom vilket de meningsbärande enheterna rörde 

sig. Kodningen gör att forskaren kan tänka på data på ett nytt och annorlunda vis även om 

koderna alltid ska förstås i ljuset av sin kontext (Graneheim och Lundman 2004).  

Tre av de kodade transkriptionerna har granskats av och diskuterats med handledaren för att 

interkodarreliabilitet skulle uppnås. Alla meningsbärande enheter från de olika intervjuerna 

har sedan samlats i ett dokument per kod. Beteckningen för intervjun samt sidnummer 

noterades vid koden så att varje meningsbärande enhet kunde härledas till sin kontext i 

transkriptionen de hämtats ur. Alla meningsbärande enheter som fått koder mellan vilka en 

röd tråd kunde ses indelades därefter i övergripande kategorier och subkategorier. Se exempel 

i kodningstabell nedan. 

 

KODNINGSTABELL 

Meningsbärande enhet Kod Kategori 

”Men du vet, det är svårt och 

hinna... personalen har vägt i 

våras, sen har inte jag hunnit föra 

in det här i Senior Alert. Men jag 

har ju vikterna så jag får ju backa” 

Xx 

Få tiden att räcka till  

 

Kvalitetsuppföljningar som en del 

av omvårdnadsarbetet 

”det är ju hur mycket som helst 

som, som vi ska skriva papper på 

Integreringen av kvalitetsregister 

och kvalitetsuppföljningar i 

Kvalitetsuppföljningar som en del 

av omvårdnadsarbetet 



22 

 

som tidigare har funnits 

naturligt!”  

S:”Har det förbättrat 

omvårdnadskvalitén?” 

I: ”Nej, det tycker jag inte. För att 

personalen läser inte vårdplanerna 

i alla fall.” Yy 

omvårdnadsarbetets utveckling 

”det är jättebra att man går ut och 

kontrollerar, att dom vet att man 

kommer ut och pratar och dyker 

upp... och så där. Så att, och det 

gynnar ju dom boende” Nn 

Vara ett stöd och en trygghet för 

den boende 

Kvalitetsuppföljningar som en 

indikator på och stimulans för god 

omvårdnad 

 

 

2.7 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN  

World Medical Association antog 1964 Helsingforsdeklarationen med etiska principer för 

medicinsk forskning som sedan reviderats flera gånger, senast 2008. Enligt dessa principer 

ska patientens bästa och välbefinnandet för personer inblandade i forskningen alltid stå 

främst. Det är forskarens plikt att skydda rätten till självbestämmande, integritet och sekretess 

för personuppgifter samt att minimera effekterna på socialt och psykiskt välbefinnande hos de 

personer som ingår i studien. Ansvaret för etiska överväganden ligger alltid på forskaren även 

om personer som ingår i studien gör det frivilligt och har gett informerat samtycke till att 

delta. Forskning får endast bedrivas om nyttan av forskningen överväger den eventuella risk 

och belastning inblandade personer kan utsättas för. I offentliggörandet av resultatet har 

författaren etisk skyldighet att ansvara för fullständighet och riktighet i rapporten samt att 

följa vedertagna riktlinjer för etisk rapportering (World Medical Association, 2008). 

I samklang med Helsingforsdeklarationen fick informanterna i föreliggande studie ett 

informationsbrev ca två veckor före intervjun med uppgifter om studiens syfte, 

datainsamlingsmetod och analysmetod. I början av varje intervju försäkrade sig intervjuaren 

om att informanterna läst brevet och förstått dess innehåll. Därefter påmindes deltagarna om 

att det var frivilligt att delta och om rätten att när som helst avbryta deltagandet i studien. Det 

som sas i intervjuerna skulle komma att behandlas anonymt och konfidentiellt och det 

inspelade materialet och transkriptionen skulle förvaras inlåst hos författaren, endast 

åtkomligt för författaren och förstöras så snart arbetet är examinerat. I uppsatsen skulle 

resultatet av intervjuerna redovisas strikt anonymt och bakgrundsfakta som kön, ålder, 

erfarenhet och kommunal eller privat arbetsgivare redovisas gruppvis. Direkta citat skrivs så 

de inte kan härledas till plats och/eller person. 

Även om intervjuer alltid kan innebära en potentiell risk för eventuella oönskade eller för 

informanterna skadliga reaktioner är denna risk minimal i denna studie då temat inte är av 

djupare personlig karaktär. Av samma anledning planerades ingen uppföljning av 
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intervjuerna. Dock medföljde kontaktuppgifter till författaren i informationsbrevet, om behov 

av förnyad kontakt skulle uppstå. 

När intervjuer görs på en arbetsplats finns en risk att informanten kan uppleva det som mer 

problematiskt att svara ärligt på frågor som kan beröra eventuella missförhållanden. Den 

interna validiteten/ trovärdigheten i utsagorna kan påverkas. Detta avvägdes mot chansen att 

få tillräckligt antal informanter att tacka ja som bedömdes större om tiden som behövde 

avsättas var minimal (inkluderat resor till och från intervjuplats) varför annan plats för 

intervjuerna valdes bort. När sjuksköterskorna frikopplas från sitt arbete och ersätts av en 

kollega under intervjun kan detta bli en stressfaktor för informanterna. Den minimerades dock 

i möjligaste mån genom att informanten fortfarande fanns tillgänglig på arbetsplatsen under 

intervjun. 

Författaren har för avsikt att följa vedertagna etiska riktlinjer i analys och rapportering samt 

att ansvara för fullständighet och riktighet i rapporten. 

Innan studien påbörjades granskades projektplanen av Forskningsetiska nämnden vid 

Högskolan Dalarna och godkändes. Projektplanen godkändes även ur personsäkerhets- och 

resurssynpunkter av socialdirektören i aktuell kommun. 

 

3.0 RESULTAT 

 

KVALITETSUPPFÖLJNINGARNAS DILEMMA – ETT STÖD ELLER ETT HINDER 

FÖR GOD OMVÅRDNAD  

Kvalitetssystem och kvalitetsuppföljningar finns och är nu en del av vardagen i 

sjuksköterskearbetet på de inkluderade särskilda boendena. Om sjuksköterskorna upplever 

kvalitetssystemen och uppföljningarna som möjliggörare eller som ett hinder för god 

omvårdnad beror på flera komplicerande faktorer.  Det finns ett värde i kvalitetssystemen men 

de ses också som hinder beroende på hur de hanteras och integreras i verksamheten dvs. om 

de blir en självklar del i och stöd för sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Detta kräver då 

engagemang, utrymme, tid, tillit till och enkelhet i hanteringen av systemen. Sjuksköterskans 

hjärta finns hos de boende. Att helhjärtat nyttja kvalitetssystemens information finns inte 

tillräcklig tid eller rutin för. Det som främst styr arbetet är sjuksköterskehjärtat och inte 

kvalitetssystemen. 

Nedan följer vad som framkommit i intervjuerna med sex sjuksköterskor på särskilda boenden 

i två av Stockholms kommuner. Utsagorna redovisas i de kategorier och koder som 

framkommit under analysarbetet; 
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Kvalitetsuppföljningar som en del av omvårdnadsarbetet 

 Få tiden att räcka till 

Integreringen av kvalitetsregister och kvalitetsuppföljningar i 

omvårdnadsarbetets utveckling 

Kvalitetsuppföljningar som en indikator på och stimulans för god omvårdnad 

 Vara ett stöd och en trygghet för den boende  

Vara ett stöd och en trygghet för professionens utövande 

Kvalitetsuppföljningar som ett stöd för omvårdnadsarbetet 

 Kunskap och trygghet i kvalitetssystemen 

 Vara underlag för omvårdnadsplanering 

 Stöd och intresse från MAS och ledning 

Citat i texten är exempel som ska belysa det resultatet handlar om och informanternas namn är 

ändrade till slumpvis valda bokstäver (Nn, Xx, Yy, osv). Tre punkter betecknar en kortare 

paus i utsagan, tre snedstreck (///) visar att flera ord eller meningar hoppats över i citatet.  

KVALITETSUPPFÖLJNINGAR SOM EN DEL AV OMVÅRDNADSARBETET 

 

FÅ TIDEN ATT RÄCKA TILL 

Tiden nämns återkommande som essentiell för vilken kvalité som uppnås inom 

omvårdnadsarbetet. Att professionell kunskap och vilja att ge god omvårdnad finns hos 

sjuksköterskor och omvårdnadspersonal (undersköterskor och vårdbiträden) räcker inte, all 

personal måste också ha tid att utföra det arbete de ser behövs för de boende. Att få tiden att 

räcka till lyfts av alla informanter som en försvårande omständighet när de resonerar kring 

olika infallsvinklar på kvalité i omvårdnadsarbetet. Nästan oavsett vilken fråga som än ställs 

under intervjuerna så ingår tidsaspekten i svaren som  

”... jag tror inte att nån som inte är sköterska på äldrevården dom anar inte hur 

mycket man skriver. Och hur mycket man ska skriva. Vi hinner ju inte skriva allt 

vi ska skriva, så är det ju, med den bemanning vi har./// det har ju blivit mer, ja, 

precis det har ju blivit, just alla dom här registren, Senior Alert och Palliativ 

registret, dom fanns ju inte när jag började här...” Xx  

 

”Jag har fått möjlighet att studera och utvecklas inom min roll men sen inte 

riktigt fått möjlighet att använda kunskapen, eller, ja, intresset som man har. Ja, 

jag vet ju att allting handlar om, om pengar så att säga, och tid är pengar. Men 

det är ju tiden. Om vi hade mer tid… så skulle vi kunna göra så mycket mer.” Pp 
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Vikten av att ha tid att observera den boende i omvårdnadssituationer för att kunna bedöma 

omvårdnadsbehov påtalas med viss frustration då tiden nu behövs till annat. Sjuksköterskorna 

menar att när de vistas bland de boende växer en tydligare och mer nyanserad bild fram av de 

boende, att till exempel se den boende äta ger en tydligare bild av eventuella 

nutritionsproblem än att läsa en kostregistrering som omvårdnadspersonalen fyllt i. Att det 

blir allt svårare att hinna med kliniska observationer beskrivs som  

”Men nu är det mer press från alla håll, både att man ska vara mer med 

patienten men sen, man måste ju sitta och skriva, och skriva, och skriva, alla 

planer och allt liksom så tillslut man, missar man ju meningen på ett sätt. Att 

vara med patienten! Och se hur mycket människan äter, dricker och hur det är 

liksom från dag till dag.” Ss  

Sjuksköterskans roll i omvårdnadsarbetet har förändrats från direkt utövande till att vara 

konsult. Basal omvårdnad som hjälp med hygien och matning utfördes tidigare i större 

omfattning av sjuksköterskor och omvårdnadspersonal tillsammans. Nu utförs den basala 

omvårdnaden av omvårdnadspersonalen medan sjuksköterskorna arbetar mer på 

sjuksköterskeexpeditioner och kallas till avdelningen då omvårdnadspersonalen anser att 

sjuksköterskan behöver konsulteras angående någon boendes problem. I intervjuerna växer 

bilden fram av att sjuksköterskorna ägnar allt mindre del av sin arbetstid åt att ha direkt 

kontakt med de boende. 

”...  dom tycker att vi har en annan kompetens, vi behöver inte tvätta och byta 

blöjor och såna där saker, det kan jag hålla med om att vi ska jobba mer med 

kvalitetsfrågor /// men jag tycker ändå när man har en helt annan bild och en 

annan kontakt med dom boende när man jobbar med dom, man dras ju från dom 

mer och mer för att man inte hinner, för att vi ska sitta och skriva allt vi gör 

hela tiden.” Yy  

Prioritering av sin tid är en central fråga och sjuksköterskorna uppger att införandet av kraven 

på kvalitetsregistreringar ökar tidspressen. När sjuksköterskearbetet jämförs över tid nämns en 

tydlig omprioritering av arbetstidens innehåll. Innan kvalitetsregistreringar och 

kvalitetsuppföljningar infördes fanns mer tid till observation av de boende i direkta 

omvårdnadssituationer.  

”Då var det ju allt från att man stod och liksom rullade håret på dom och 

målade naglarna, ... det ger så mycket liksom under tiden man jobbar på det 

viset, än och stå och räkna alla husets knarkpiller en gång i månaden som tar 

jättelång tid” Yy.  

Att själv kunna bedöma omvårdnadsbehovet är något som nu inte längre hinns med i samma 

omfattning. Det kan därför ta lång tid för sjuksköterskan att lära känna den nyinflyttade och 

hans/hennes behov. Istället läser sjuksköterskan det skriftliga material hon får om de 
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nyinflyttade från biståndsbedömare och eventuellt andra vårdgivare samt frågar 

omvårdnadspersonalen om deras iakttagelser av boenden. I intervjuerna nämns en risk att 

omvårdnadspersonalen kan missa något väsentligt i den boendes omvårdnadsstatus då 

sjuksköterskan med sina professionella kunskaper kanske skulle göra andra bedömningar av 

omvårdnadsbehovet om hon själv hade tid att observera den boende i omvårdnadssituationer. 

”Ja, vi dokumenterar mer nu än vad vi gjorde då. Det gör vi absolut. Vi var mer 

ute på avdelningarna, när jag började här så var ju mitt mål var att hinna ta 

upp den nya patienten, vara med och ta upp den, vara med i omvårdnaden, det 

hinner jag aldrig! ///...  för min egen skull, och mycket lättare att dokumentera, 

mycket jag vet, jag skulle inte behöva fråga lika mycket...” Xx. 

 

”Förut har jag kunnat, oavsett hur mycket jobb jag hade, har jag kunnat se på 

såren, jag ville se varje människa som kom och göra min egen bedömning. ///... 

inte att undersköterskorna, dom är helt underbara och väldigt duktiga, men 

ibland kanske det blir nånting som dom missar, som dom kanske inte tycker att 

det är så; ”Äh, men det är ingen fara” som sjuksköterska får man en annan 

bild.” Ss. 

Genomgående är att tiden inte räcker till och behov av mer personal påtalas. Den basala 

omvårdnad som utlovas i den boendes genomförandeplan kan inte alltid genomföras då 

omvårdnadspersonalen inte alltid räcker till för arbetsuppgifterna. Sjuksköterskor och 

omvårdnadspersonal gör sitt yttersta för att allt ska hinnas med och risk för utbrändhet nämns 

av flera informanter. 

”... tyvärr får vi inte mer sköterskor eller mer personal. Det är som det är! /// 

Inte bara här, överallt. Det är som det är. Så man får ju kämpa. Men man ser att 

folk blir mer sjukskrivna, orkar inte... /// vi ska inte överanstränga oss, vi ska 

inte bli utbrända, vi ska göra ett så bra jobb som möjligt. Och det ska finnas 

personal för det!” Ss. 

I vilken omfattning omvårdnadspersonalen är stressade, om och hur det påverkar kvalitén i 

omvårdnaden kommer inte alltid fram i kvalitetsuppföljningarna då det i uppföljningarna till 

största delen granskas dokumentation och skriftliga rutiner och inte alltid genomförs kliniska 

observationer. Frågan lyfts bland informanterna om kvalitetsgranskare som MAS  i 

kommunen och MAS i de privata företagen är medvetna om hur stor arbetsbörda som vilar på 

omvårdnadspersonalen. En sjuksköterska uttrycker vinsterna med kliniska observationer som 

”... dom skulle väl se möjligen hur mycket personalen har och göra, som dom 

kanske inte förstår riktigt, alltid. Att personalen gör väldigt, väldigt, väldigt, 

väldigt mycket på väldigt kort tid och på väldigt lite personal. Det kanske dom 

skulle se möjligen. Att folk vänder ut och in på sig, för att sköta sitt jobb. Som 

jag faktiskt inte tror att det är... alltså jag tror att i vården är det värst, så. Dom 
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skulle nog gå ut och jobba mer att kanske... titta mera på, så kanske man skulle 

få, det kanske skulle bli lite mera personal, möjligen” Hh. 

Upplevelse av stress finns även hos sjuksköterskorna själva, att fylla i nationella 

kvalitetsregister upplevs som en arbetsuppgift som lagts på övriga sjuksköterskeuppgifter 

vilket känns pressande ”... periodvis så känner man sig väl väldigt stressad, när det är mycket 

som ska göras samtidigt, till exempel nu, när det har vart Senior Alert uppföljningar här, med 

allt som ska mätas och tittas på och kollas” Hh. 

Den dubbla dokumentation som beskrivs tyder på en bristande samordning mellan olika 

dokumentationsunderlag ”... om man kanske bara hade ett journalsystem, där allting var 

integrerat: Palliativa, Senior Alert, och det här nu... infektionsregistrering, så det är ju 

mycket lösa papper idag.” Nn. Det kommer också nya kvalitetsverktyg som ska fyllas i. Det 

administrativa arbetet ökar utan att sjukskötersketimmarna utökas i motsvarande omfattning. 

”... det ska ju in i våra system och sen ska det också finnas i Senior Alert. Så det 

är dubbelt jobb för oss. Så det tar lite mer tid (skrattar), vet du! /// ... vi känner 

oss mer pressade och stressade att vi måste göra det, eftersom det är ett krav 

från MASen /// ibland har man känt liksom att man har jobbat mot klockan. 

Hela tiden! Ss. 

Även tid att handleda omvårdnadspersonalen i omvårdnadssituationer har minskat i takt med 

att administrativ tid upplevs ha ökat. En oro för att inte se hur det basala omvårdnadsarbetet 

bedrivs ute på avdelningarna och behovet av stöd och utveckling påtalas  

”... jag vet att dom saknar det jättemycket, man gick ju in två och två till alla, 

man kunde ju, inte undervisa, man liksom förklara saker medans man jobbade... 

// Det kom mer naturligt förut, nu kommer dom ju till mig om dom undrar 

någonting men då kanske en skada redan är skedd... // ... och det kanske inte 

händer nåt men jag märker det inte heller... ”Yy. 

En aspekt i dilemmat att prioritera tiden mellan det direkta omvårdnadsarbetet och 

administrationen/dokumentationen är också att många av de boende är multisjuka och många 

har även anhöriga som behöver stöd. Att anhöriga är mer delaktiga i vården än tidigare nämns 

som något positivt men också som något som tar mer resurser av sjuksköterskorna än tidigare. 

Det upplevs som viktigt att boende och anhöriga är nöjda med omvårdnaden och att som 

sjuksköterska kunna ta sig tid till anhörigsamtal nämns som högt prioriterat  

”... ofta blir det att vi vårdar anhöriga, mer än vi vårdar själva patienterna. 

Dom kommer med all sin... sorg och ilska och frustration och i slutändan sitter 

vi och pratar om deras problem mer än om deras pappa eller mamma. Men det 

är en roll som man får ta.” Ss. 

I en jämförelse med tidigare säger en sjuksköterska  

”... det som tar också mycket tid, som jag ser skillnaden sen tidigare, är ju att 

anhöriga har mer synpunkter... åsikter, och vill vara mer delaktig, som tar tid 
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om man kanske inte känner sig nöjd. (paus) När man är nöjd och trygg då löper 

det oftast på.” Nn. 

Rehabilitering och alltfler avancerade medicinska insatser utförs numera än mer på boendena 

vilket ökar kraven på mer sjukskötersketid hos den boende och i omvårdnadsarbetet. ”Ibland 

kan jag känna att... äldreboenden har fått liksom ta över geriatrikens lite.../// men vi är 

fortfarande lika många syrror!” Nn. De boende genomgår även utredningar som tidigare 

koordinerades medan den boende vårdades på sjukhus. Samtidigt har läkartiden minskat på en 

del av boendena och att sjuksköterskorna inte har tillgång till läkarens journalanteckningar 

efter läkarbesök på boendet nämns som ett hinder för god kvalité i omvårdnaden. 

”... alla ska vara medicinskt färdigbehandlade, men inte en enda är det! Dom 

ska kanske vara här på en korttids bara, och sen kanske hem eller till ett annat 

boende. Men dom ska vara klara. Men: vi ska skicka dom på en buköversikt, vi 

ska skicka dom för massor med andra prover, vi ska skicka för gastroskopi, vi 

ska skicka överallt, ///... det enda vi inte ska göra är att operera!” Ss. 

 

INTEGRERINGEN AV KVALITETSREGISTER OCH KVALITETSUPPFÖLJNINGAR 

I OMVÅRDNADSARBETETS UTVECKLING  

I aspekterna omkring tid och brist på tid är integrering eller bristen på integrering av 

kvalitetsregistren och uppföljningarna central för hur dessa uppfattas som stöd till förbättring 

och förändring för dels den professionella utvecklingen och dels själva omvårdnadsarbetet.  

Uppdatering av sjuksköterskans professionella roll i omvårdnadsarbetet efterfrågas som en del 

i kvalitetsarbetet. För att förbättra rutin och praktik på boendena enligt nya rön och när nya 

kvalitetsregistreringar införs krävs att sjuksköterskorna når samstämmighet i ny kunskap. Hur 

stödet i den professionella utvecklingen kan se ut beskrivs som  

”också kanske att nån är ansvarig för kvalitét och forskning och uppdatering 

inom gruppen, att man uppdaterar varandra, att man har träffar, att även om 

man inte går och utbildar sig så finns det mycket material att tillgå… så att man 

inte blir statisk i sin roll./// Vi har talat om det men i och med att det har varit 

tidsbrist så, så har sånt liksom fallit åt sidan.” Pp. 

Om kvalitetsregister ska fungera som stöd och vara ett med det direkta omvårdnadsarbetet 

måste registreringar föras in och resultaten redovisas och diskuteras, integreras ”Jag skulle 

vilja sitta mycket mer och hålla handen och låta dom prata och lyssna, och prata. Men det 

finns inte tid till det. Nej. Vi dokumenterar, dokumenterar och åter dokumenterar. Och då 

undrar jag ibland; till vem?” Xx. Andra exempel som visar på en konflikt i balansen av tid 

mellan den dokumentation som krävs och det direkta omvårdnadsarbetet hos de boende är det 

stora antal kvalitetssäkringsinstrument och kvalitetsregister som infektionsregistrering, Senior 
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Alert, Palliativa registret, etc. ”Man kräver mer tid av sjuksköterskor för att sitta och 

dokumentera så ibland känner jag att jag har suttit mer framför en dator än jag har varit på 

avdelningen.” Ss. 

Statistik som finns i till exempel kvalitetsregistren används mer eller mindre. Det nämns 

exempel på att Palliativa registret dock skulle kunna bidra till konstruktiv utvärdering och 

förbättring av omvårdnaden i livets slut när det blivit mer inarbetat  

”Palliativregistret har vi ännu inte börjat använda fullt ut därför att vi är så 

nya, däremot kan man ju se, när man fyller i frågorna i registret, att nej, jag var 

inte.., jag är inte riktigt nöjd med såsom det gick till... och då får man ju en 

tankeställare”. Xx. 

Farhågor finns dock om att tidsbristen hindrar användandet av kvalitetsregistren som verktyg 

för förändringar och förbättringar. Några informanter påtalar att de boendes behov måste få 

första prioritet, till exempel när omvårdnadspersonalen påtalar behov av att sjuksköterskan 

kommer till avdelningen av olika skäl, men att det resulterar i att dokumentationen släpar efter 

och därmed möjligheten att använda skriftliga underlag för utveckling av omvårdnaden. När 

frånvarande omvårdnadspersonal inte ersätts med vikarier går sjuksköterskan in och utför 

även basal omvårdnad med följden att sjuksköterskearbetet får vänta ”... det är ju självklart, 

om dom går en man kort så måste man ju hjälpa till med omvårdnaden, jag kan ju inte sätta 

mig och registrera i Palliativa registret... det kan jag göra nån gång senare” Nn.  

Positiva exempel ges dock också på hur arbetet med nationella kvalitetsregister integrerats i 

omvårdnadsarbetet. I intervjuerna upplever vissa sjuksköterskor att de upptäcker specifika 

omvårdnadsbehov hos de boende tidigare sedan nationella kvalitetsregister infördes ” nu 

upptäcker man dom här sakerna på en gång, eftersom man gör dom här mätningarna” Hh. 

Skriftliga lokala rutiner och riktlinjer är andra exempel som ses som ett bra stöd i 

kvalitetssäkringsarbetet och kommunens kvalitetsuppföljningar bidrar till att uppmärksamma 

förändringar i riktlinjerna ”... om det inte skulle vara kvalitetsuppföljningar och kontroller 

så… ja, då kanske man inte skulle vara lika uppdaterad i vad det är för riktlinjer just nu som 

gäller” Pp. Certifieringen av alla boenden i kommunen enligt ”Trygg och säker” nämns också 

som ett kvalitetssäkringsinstrument som bidragit till att omvårdnadspersonal och 

sjuksköterskor börjat tänka mer förebyggande, i det fallet då det gäller fallrisk för de boende 

”... man blir mer observant, man sätter in åtgärder snabbare, tror jag, ja, absolut.” Nn. 

På direkta frågor om omvårdnadsarbetet har förbättrats eller försämrats efter införandet av 

kvalitetsuppföljningar ges olika syn på saken. De flesta sjuksköterskorna menar att 

omvårdnadsarbetet sker som tidigare och varken har förbättrats eller försämrats ”... 

omvårdnadsåtgärder tror jag inte har förändrats på grund av några kontroller. /// Det är mer 
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administrativt…” Pp. Andra menar att uppföljningarna gynnar de boende men att det är svårt 

att veta exakt vad som bidragit till en förbättring av kvalitén ”... sen vet jag inte om det är 

Palliativa registret eller om det är... vi fick utbildning här för några år sedan från ASIH, där 

all personal gick, jag vet inte vad som är vad som gör att det blir bra” Nn. Som vid de flesta 

frågor under intervjuerna lyfts tidsaspekten av informanterna även vid frågor om 

konsekvenser för kvalitén i omvårdnaden efter införandet av kvalitetsuppföljningar och 

kvalitetsregister ”... det tar mer tid, ännu mer tid att dokumentera förstås för mig. Tid som tas 

från den... avdelningen och dom boende.” Xx. 

I balansen mellan kvalitetssystemen som ett stöd eller hinder kan kvalitetsuppföljningarna 

ibland uppfattas som granskande kontroller mer än som ett stöd för omvårdnadsarbetets 

utveckling. Kvalitetsuppföljningarna kan ibland ha karaktären av en inspektion vars resultat 

följs upp av ledningen som vidtar de åtgärder de anser nödvändiga. Mer samarbete efterlyses 

när en förbättring och förändring ska genomföras för att sjuksköterskorna ska kunna vara en 

del i processen, lyfta fram kvalitetsaspekter samt vara med i utvecklingsarbetet ”om man 

jobbar tillsammans med förbättringsarbetet så kanske man ser att det finns utbildnings och 

utvecklingsmöjligheter hos sjuksköterska och annan personal” Pp. 

Liknande tankar om systemen och uppföljningarna som hinder i förbättringsarbetet uttrycks 

som 

”Jag tycker om att jobba med kvalitetsutveckling. Sen tycker jag att det kanske 

inte alltid sker på rätt sätt. Jag tycker att man ska jobba mer tillsammans med 

boendet för att uppnå förändringar och förbättringar, inte som att det ska 

kännas som man blir tagen på bar gärning på nåt sätt, inte för att man felar 

utan… mer att man får känslan att det är nån som kontrollerar vad man gör 

istället för att någon som ser till hur man arbetar och hur man även kan 

förbättra sitt arbete så att man tillsammans aktivt kan jobba för att förbättra om 

det är så att det behövs förbättringar, och också belysa vad som verkligen 

fungerar och hur man kan utveckla saker och ting vidare istället för att det ska 

vara som en kontroll… att det är en utveckling.” Pp. 

Kommunens oanmälda besök nattetid lyfts dock som en faktor som bidragit till förbättring av 

omvårdnaden ”... att man är mer personal på natten till exempel, och… så i bemanningen har 

det väl skett lite förändring.” Pp. 
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KVALITETSUPPFÖLJNINGAR SOM EN INDIKATOR PÅ OCH STIMULANS FÖR 

GOD OMVÅRDNAD 

 

VARA ETT STÖD OCH EN TRYGGHET FÖR DE BOENDE 

Även om kvalitetsregistren och kvalitetsuppföljningarna inte alltid ses som ett stöd för 

kvalitén i omvårdnaden i nuläget så upplevs de som ett kvitto på att de boende kunde känna 

sig trygga. Register och riktlinjer fungerar som en garanti och en säkerhet för de boende.  

”Jag känner ju att våran omvårdnad hade varit precis likadan oavsett om dom 

hade funnits eller inte för att jag vet mitt ansvar och jag vet liksom vad som 

krävs för att dom ska må bra så, men jag tycker att det är jättebra att det finns, 

för att checka av så att alla ska kunna känna sig trygga och att äldrevården 

kanske ska kunna få lite högre status nån gång.” Yy. 

Samtidigt anses kvalitetsregistren och datajournalsystemen tvinga fram en omprioritering av 

sjuksköterskornas arbetsuppgifter som inte alltid gagnar de boende. Frågan som lyfts är om de 

boende själva, om de fått välja, hellre sett mer av sjuksköterskan på avdelningen än att hen 

arbetar mer administrativt och konsultativt. Tankar om de boendes behov och önskningar 

uttrycks som  

”... vi har ju haft luftmadrasser oavsett om vi hade haft Senior Alert eller 

vårdplaner på om dom går ner i vikt och allting, så att jag tror att dom kanske 

hade uppskattat mer att jag hade suttit en förmiddag med dom och fikat eller 

spelat spel. Det tror jag. För att dom grejerna hade i alla fall... vi haft.” Yy. 

Frågan om kvalitetsregistrering som indikator på de boendes trygghet och säkerhet försvåras 

av komplexiteten i omvårdnadsbedömningarna. Exempel tas upp på att registrering av 

nutritionsstatus kan leda sjuksköterskan till svåra etiska beslut eftersom den boendes övriga 

omvårdnadsstatus också måste tas med i bedömningen  

”... man ska ju inte börja med att proppa i med mat och sondmat och allt möjligt 

om inte man ser att det är värdefullt för dom att dom ska fortsätta så. Så det har 

gått ju bra också tidigare, man hade mer kontakt med patienten.” Ss. 

Nationella kvalitetsregister kan innebära en trygghet och säkerhet för den boende om de 

används som underlag för att tidigt upptäcka problem, som stöd till struktur och hjälp till att 

tänka direkt och sätta in åtgärder snabbare. Exempel tas upp att kontroll av vikt och nutrition 

för registrering i Senior Alert kan fungera som så. Dock reses frågan om det är värt den 

omprioritering av sjukskötersketiden som krävs för registreringarna. 

”... just Senior Alert det är ju... nej men jag tycker att det är bra, men jag tycker 

att vi... jo men det är... vi väger dom oftare än vad man gjorde förr, det gör vi 

ju. /// på nåt sätt så är man mer aktiv med madrasser och... man följer upp 

saker, när man har nån, det är ju så, när man har nån i nacken så följer man ju 
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upp saker snabbare, alla behöver nån i nacken... Så är det ju. Så visst är det 

bra. Sen kan jag tyck, jag kan ju ändå, och ändå tycka kanske att det... det är ju 

det, man har ju inte tiden, det är ju det, hade man tiden vore det ju inget 

bekymmer med någonting, då kan jag ju sitta och dokumentera hela dan. Men 

jag vill ju gå ut på avdelningen, jag vill ju se lite hur dom mår, jag vill ju titta 

till dom som jag ska sköta om också, inte bara behöva fråga; hur har hon ätit nu 

då dom sista veckorna? Utan jag vill ju veta själv och det är lite svårt och få tid 

till.” Xx. 

Som exempel på trygghet och säkerhet för de boende resoneras runt de kvalitetsuppföljningar 

som görs och hur de gynnar eller inte gynnar kvaliteten i omvårdnaden och därmed 

tryggheten och säkerheten för de boende. Vid kvalitetsuppföljningarna granskas SOL- och 

HSL-dokumentation som genomförandeplaner och vårdplaner, omvårdnads-anamnes och –

status, samt fortlöpande anteckningar i omvårdnadsjournaler.  Lokala riktlinjer och rutiner 

granskas, liksom delegeringar, medicinskåp och läkemedelshantering, signeringslistor, 

avvikelsesystem. Mer observationer i kliniskt arbete efterfrågas för att garantera de boende 

omvårdnad av god kvalité. Detta uttrycks av två sjuksköterskor som  

”... men kanske skulle dom va med och titta lite mer kliniskt, när folk jobbar, för 

att allt kan ju se jättebra ut på papper och så är det inte så himla bra ändå. 

Eller vice versa; det kan va jättebra omvårdnad och så kanske det inte är så 

himla bra i pappersväg” Hh. 

”... vad det betyder för dom boende för det är ju ändå för deras skull som 

utvecklingen av kvalitétskontrollerna i huvudsak sker, för dom boende att dom 

ska ha en kvalité på deras vård… /// det kanske är för mycket administrativt 

fokus så man glömmer bort brukaren i det hela. ///... att se hur, hur det praktiska 

arbetet genomförs. Och hur de boende mår och vad dom tycker istället för att 

fokusera så mycket på dokumentation.” Pp. 

 

VARA ETT STÖD OCH EN TRYGGHET FÖR PROFESSIONENS UTÖVANDE 

Samtidigt som det finns en frustration över hur tiden ska räcka till och ett dilemma i 

prioriteringen av arbetsuppgifter ses kvalitetsuppföljningarna som ett stöd, förutom för de 

boende, också för utövandet av omvårdnadsarbetet då de kräver regelbundna kontroller och 

uppföljningar. Kvalitetsuppföljningarna kan även inspirera till att dokumentera mer effektivt 

och leda till eftertanke och reflektion kring hur omvårdnadsarbetet bedrivs. En av 

informanterna uttrycker detta som  

”jag tycker att dom är bra, det tycker jag absolut. Det gör att jag skärper upp 

mig och det gör att jag ställer mer krav på personalen och jag måste ha mina 

vikter si och så, och dom får banne mig jaga rätt på sin våg!” Xx.  



33 

 

Att dilemmat i balansen mellan arbetet med dokumentation i kvalitetssäkrande syfte och de 

boendes omvårdnadsbehov utgör en fråga om tidsprioritering synes ovan men det utgör även 

ett dilemma för utövandet av professionen. Sjuksköterskorna jämför hur de arbetat mer 

patientnära innan datajournaler och kvalitetsregistreringar infördes vilket gav kliniska 

observationer som borgade för god kvalité i bedömningarna av omvårdnadsbehoven. En 

sjuksköterska menar att  

”... man hann ju med dom boende fysiskt, man visste ju varenda prick på deras 

kropp då, när man hade en avdelning och ingick i omvårdnadsarbetet på ett 

annat vis. Så att det var ju en helt annan typ av kvalité... då, mot vad det är nu, 

men pappersmässigt kvalitétsmässigt så är det ju mycket bättre nu, för att man 

har det svart på vitt och dokumenterat att allting kollas, förut kollade man 

allting ändå, fast man inte hade 40 kontrollställen och skriva ner det på. Så att 

det är ganska olika sätt och jobba på men kvalitén va absolut lika bra för dom 

boende även så som det var förut tycker jag.” Yy. 

Ett etiskt dilemma uppstår när sjuksköterskorna inte hinner lära känna de boende lika väl som 

tidigare men omvårdnadsstatus och vårdplaner ska dokumenteras mer omfattande än förut.  

”... jag tillbringar inte lika mycket tid som jag skulle vilja med patienterna nu. 

Det gör jag inte. Så kanske, alltså, allt nytt har sina fördelar och nackdelar. Det 

är bra att man ska ha en... att man ser status på patienten, men det här är en 

bild av patienten som jag får på papper, men ibland när man går och ser själva 

patienten så ser man att det inte stämmer helt och hållet det som dom har 

skrivit. Och det går så mekaniskt liksom, att man gå och ser och skriver /// som 

en rutin, liksom, från människa till människa.” Ss. 

Kvalitetsregistren ses i första hand som ett stöd för vårdpersonalen genom att inspirera, även 

om det ibland kan vara svårt att få med sig omvårdnadspersonalen i arbetet. I de flesta fall har 

omvårdnadspersonalen inte heller tillgång till det sjuksköterskorna dokumenterar i 

datasystemen varför samma uppgifter i första hand förs in i den dokumentation som 

omvårdnadspersonalen läser, som till exempel genomförandeplaner. 

”... det är mycket personal här som jobbat länge också, det gäller och få dom 

med på tåget (paus) att det är så här vården ser ut och vi har här, och dom ser 

ju inte kanske allt vi måste göra, med registrering och sånt, även fast vi försöker 

tala om för dom, kanske tycker att vi sitter mycket och dom skulle vilja ha s... 

mer med, och så.” Nn. 

Samtidigt finns tveksamheter om kvalitetssystemen som stöd för omvårdnadsarbetet. 

Merparten av informanterna påpekar att själva omvårdnadsarbetet inte förändrats med 

införandet av till exempel nationella kvalitetsregister. Tidigare arbetade man också 

förebyggande även om det inte dokumenterades på samma sätt.  

”Senior Alert, det är mer att man ska ha papper på att man gör allting, och jag 

känner att jag personligen gör allt det där i alla fall, jag får göra det utöver 
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Senior Alert i alla fall för att jag får fylla i vikten i journalen, jag får fylla i 

åtgärder om dom har gått ner i vikt, skriva vårdplan på det, så att... allting 

måste man ju göra ändå, bara att man sitter och kryssar i olika listor.” Yy. 

Ett stort antal exempel ges på hur sjuksköterskorna tänker och agerar i olika patientsituationer 

och ett gott bemötande och att tänka förebyggande, patientsäkerhetsmässigt och att vara 

professionell och uppdaterad ges som exempel på god kvalité i omvårdnaden.  

”Kvalité är ju att dom ska få den hjälp som dom behöver. På professionellt sätt 

och så man känner sig trygg. Det är ju jätteviktigt att man, som äldre har dom… 

ja. Det är viktigt. Professionellt och… och ett bra bemötande så dom känner sig 

trygg.” Nn.  

Dock ses inte någon tydlig koppling till kvalitetssystemen. 

 

KVALITETSUPPFÖLJNINGAR SOM ETT STÖD FÖR OMVÅRDNADSARBETET 

 

KUNSKAP OCH TRYGGHET I KVALITETSSYSTEMEN 

Centralt är att ha kunskap om systemen och kunna känna sig trygg med dessa. 

Sjuksköterskorna talar om alla de system som finns och används och nya som tillkommer. 

Vikten av utbildning inför införandet av nya register tas upp men även att tid avsätts för de 

nya arbetsuppgifterna ”... vi fick, det var jättebra utbildning, jättebra upplagt och där fick vi 

också tid för att köra igång, men så, alltså, det faller ju, cheferna har ju också mycket att 

göra” Nn. 

Vikten av systemens enkelhet i hanteringen lyfts fram. Kvalitetsregister som integreras i, eller 

är kompatibla med, omvårdnadsjournalen efterfrågas så att uppgifter om en enskild boende 

bara behöver dokumenteras på ett ställe. När kunskap finns är det lätt att gå in i systemen och 

följa upp, detta beskriv som ”Senior Alert /// speciellt för dom patienterna som kommer från 

andra sjukhus dom är redan inlagda så det är jättelätt för oss och gå in och följa upp, så det 

är jättebra.” Ss. Systemen kan också upplevas som tungarbetade  

”... men när den uppföljningen är gjord då är den avklarad så då måste jag 

göra om allting, då måste jag göra en ny riskbedömning, en ny åtgärdsplan och 

sitta och kryssa i samma saker, så det hade man ju kunnat förenkla” Yy. 

Även om det ibland blir felvärden i skattningsskalor så är det sämre med alltför precisa 

instrument om de då måste vara mer omfattande.  

”... en dam till exempel som är väldigt överviktig och inte alls har några, men 

på grund av att hon inte kan prata och inte kan röra sig ordentligt, så får hon 

jättelåga poäng på MNA och risk för undernäring, och det är verkligen inte risk 

för undernäring på henne men det kan bli fel ibland, och man önskade att det 
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fanns ett finare instrument så att man inte fick dom här felen men /// det måste 

vara ett instrument också som är hanterbart att jobba med.” Hh. 

 

VARA UNDERLAG FÖR OMVÅRDNADSPLANERING 

Exempel nämns på när uppgifterna i kvalitetsregistren används i underlagen för 

omvårdnadsplanering och/eller uppföljning. Ofta tas dock uppgifter om de boendes 

omvårdnadsstatus fram och används för omvårdnadsbedömning, planering och i själva 

omvårdnaden innan registrering av uppgifterna i kvalitetsregister görs.  

Ett exempel på ett nytt instrument som lyfts fram som värdefullt är LCP-light som används 

som ett stöd eller en check-lista, vid planering av palliativ vård och som används efter 

brytpunktssamtalet. Senior Alert nämns också som ett stöd då det handlar om uppföljningen 

av de boendes omvårdnadsstatus över tid och om de boende byter vårdgivare. Uppgifterna 

som registreras om den boende i detta system har man även tidigare noterat i 

omvårdnadsjournalen men nu finns de samlade ” oavsett vart patienten flyttar, till ett sjukhem 

eller går tillbaka hem då är det en stor fördel för, även för distriktssköterskor för att följa upp 

hur mådde han då, och hur är han nu?” Ss. 

Då grundutbildningen till sjuksköterska gav kunskap i att arbeta förebyggande och 

uppföljande även på de områden som Senior Alert innehåller så påpekar sjuksköterskorna att 

de redan innan registret infördes arbetade så. Därför ses registreringarna i Senior Alert som en 

extra arbetsuppgift som i stort inte tillför något nytt till omvårdnadsplaneringen ”Jag kan ju 

tycka att i Senior Alert, det är ju ganska mycket att fylla i... Det där tänket har man ju haft 

automatiskt, alltså som sjuksköterska /// sen man blev klar, alltså.” Nn. 

”... så egentligen var inte detta system, det var inte nytt för mig eftersom man 

alltid har jobbat så./// Och så kommer jag att fortsätta jobba. Och kanske jag 

ligger efter med mina anteckningar och dokumentationen och allt, det är en 

smäll som jag får ta. Jag försöker liksom göra så gott jag kan” Ss. 

Att statistiken inte används så ofta har tidigare tagits upp. Att följa de boendes vikt nämns av 

sjuksköterskorna som en del av ett strukturerat sätt att arbeta med nutritionsstatus, dock är det 

svårt att få tid att registrera vikterna i Senior Alert och därmed kunna använda statistik från 

registret. Sjuksköterskorna använde sin professionella kunskap och kliniska erfarenhet i högre 

utstäckning än resultaten av registreringar i nationella kvalitetsregister när de bedömde 

omvårdnadsbehoven, planerade omvårdnaden och värderade resultaten. Reflektionen runt att 

använda sin erfarenhet och expertis kontra registerdata uttrycks till exempel som  

”det man ser vissa gör skulle man ju vilja att all personal gör, då tänker jag 

bara; hur ser man det i Senior Alert? Nutritionen där, och man har den här 

registreringen när dom flyttar in, och man har nattfastan, vi har vätskelistorna... 



36 

 

hur får man till ”piffa lite extra”, gå och skär dom där melonerna, eller... tar 

fram den där goda osten och lite kex på lördagskvällen, istället för frukten, och 

smörgåsen, nej men lite... ja, förstår du vad jag menar?” Nn. 

Även om registreringar av till exempel nutritionsstatus användes för uppföljningar så krävde 

bedömningen av omvårdnadsbehovet ofta att sjuksköterskan utgick från en mer komplex 

helhetsbild av den boendes situation. Kvalité i omvårdnaden sågs som nyanserad på ett sätt 

som är svårt att fånga i ett kryssfrågeformulär. Detta uttrycks till exempel angående 

kvalitetsuppföljningar och kvalitetsregister i stort:  

”Dom koncentrerar sig väldigt, väldigt mycket kring hur mycket man äter, som 

om vi göder dom på nåt sätt (skrattar) så, förlåt att jag säger så... Men 

välbefinnandet... ibland vägrar dom ju att äta. Dom vägrar ju dricka! En är 

hundra år gammal och säger ”Vet du, jag, jag vill inte ha mer” och då orkar 

man inte, stackarna, säga nåt... Då ska man, på grund av att anhöriga vill, då 

ska man sätta en PEG! Oetiskt. Oetiskt! Dom borde skämmas, vet du... ja, jag 

tycker det. Lite mer om hur dom vill ha det egentligen, vad har dom för 

förväntningar när dom kommer in, vad vill dom, dom själva liksom, som kan 

prata för sig själva. Och då får man följa... deras önskemål tycker jag. Kanske 

dom inte vill äta, kanske vill dom bara ha pyttelite, kanske vill dom bara ha en 

köttbulle, man kan inte stoppa i dom massor med näringsdryck om dom bara vill 

ha en köttbulle! ///... och vet du vi pratar ju om människor, hela tiden, man kan 

inte sätta in såna här; så ska vi göra: han ska gå tio meter idag och femton 

imorgon, han kanske går tio meter idag och ingen nästa dag” Ss. 

Användandet av skattningsskalor i bedömningar som ligger till grund för 

omvårdnadsplaneringen ses ofta som en kvalitetsindikator och registreras som det. Flera 

exempel nämns dock då skattningsskalor gav en annan bild av omvårdnadsbehovet än den 

sjuksköterskorna med sin erfarenhet och expertis såg hos de boende 

”... man har ju det här (pekar på sitt huvud), alltså jag tycker ju att jag kan se 

om nån har ont, just man kollar på kroppsspråket eller om den gnyr, eller såna 

saker... // ser ut och va i harmoni fullständigt, men poängen visade nåt annat... // 

så just den listan kan jag känna smärtskattnings... den kan bli lite fel ” Yy. 

 

STÖD OCH INTRESSE FRÅN MAS OCH LEDNING 

Både kommunens MAS och interna MAS i de privat drivna boendena spelar en central roll 

som stödperson, granskare och kvalitetsuppföljare för sjuksköterskorna. De ses som ett stöd i 

kvalitetssäkringsarbetet och i uppföljningar. Att kommunens MAS gjort oanmält besök 

nattetid nämns som särskilt positivt ur granskningssynpunkt. Positiva tankar om 

uppföljningarnas värde är till exempel  

”... det finns ju verkligen ställen som är katastrof... och det är ju jätteviktigt att 

kvalitetsuppföljningar finns tycker jag. Så att jag tycker att det är jättebra. Sen 
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får man ju liksom bekräftelse på att man gör ett bra jobb när dom är här också, 

så att det, jag har ingenting emot det, jag tycker att det är ganska kul när dom 

kommer, faktiskt.” Yy. 

Det nämns även att MAS alltid finns tillgänglig om funderingar uppstår, även om det inte rör 

större problem, vilket uppfattas som ett stöd och uttrycks som  

”... man kan ju alltid vända sig till MASen, det är jättetryggt, oavsett vad man 

än, har man nån fråga, då ringer jag alltid; hur är det? Hur gör jag här, i fall 

man känner att; är det här rätt, liksom, det tar kanske en minut, fått bekräftat att 

man...” Nn. 

Hjälp av MAS att upprätta lokala riktlinjer och rutiner uppskattas, det förenklar 

omvårdnadsarbetet och skapar trygghet i organiseringen av arbetet. Mer riktlinjer och stöd 

från MAS efterfrågas samtidigt, till exempel standardiserade mallar för signeringslistor etc. 

Samtidigt nämns att det är svårt att hinna med det som behöver åtgärdas efter MAS har besökt 

boendet och granskat dokumentationen. Det som å ena sidan ses som ett stöd ger å andra 

sidan ett merarbete som det inte finns tillräckligt med utrymme för. 

Det varierar om och hur mycket sjuksköterskorna förbereder sig inför granskningarna som 

kommunens MAS och den interna MASen gör vid kvalitetsuppföljningarna. Där mer 

förberedelser görs inför besöken lyfts att oanmälda besök skulle ge granskarna en mer 

rättvisande bild av situationen på boendena. Två sjuksköterskors funderingar omkring detta är  

”Nej, jag förbereder mig inte eftersom hon granskar ändå mina journaler /// är 

det nånting fel, då ändrar vi det och så blir jag bättre, så varför ska jag täcka 

över nånting för att det ska se bättre ut i hennes ögon? Det blir helt fel./// ... så 

det ska inte... vara nånting annorlunda på grund av att hon kommer, som att en 

dag ska allt vara perfekt (skrattar) och sen resten av året kan det vara kaos 

därinne. Det fungerar inte så.” Ss. 

”nu har man ju börjat göra mer stickkontroller vad jag förstår, från kommunen 

på grund av att det har kommit fram att man kanske förbereder sig inför 

kontroller om man säger så och det är väl bra, då kanske man… sköter det här 

lite mer kontinuerligt.” Pp. 

Som exempel på förberedelser inför uppföljningarna nämns att kontrollera ordningen i 

medicinskåpen, gå igenom omvårdnadsjournalerna och se att utvärderingar finns och att 

omvårdnadsstatus och genomförandeplaner är uppdaterade.  

”Det är klart att man skärper upp sig innan att dom ska komma och så tittar 

man, ja, jaa. För det är ju synd att man ska behöva göra det. Är det riktigt så 

ska man ju inte behöva det. Då ska man ju ha tid att hålla ordning hela tiden. 

Vilket är svårt och göra, det är verkligen svårt att hinna med sitt jobb.” Xx. 

Där dokumentationen behöver ses över upplevs en stress hos sjuksköterskorna inför 

kvalitetsuppföljningen. När omvårdnadsplanerna inte hunnit uppdateras tidigare kan listan 

vara lång på vad som måste skrivas innan besöket och pressen ökar på sjuksköterskan. Det 
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händer att sjuksköterskor arbetar på obetald övertid med administration och uppdatering inför 

kvalitetsuppföljningen. Patientansvarig sjuksköterska upplever det som ett personligt ansvar 

att alla uppgifter om ”hennes” boende är uppdaterade. Detta lyfts fram som ett organisatoriskt 

problem som ibland skapar motsättningar i sjuksköterskegruppen  

”...som sjuksköterskegrupp så måste man ju få tid för att helt plötsligt då 

uppdatera ganska många journaler istället för att uppdatera nån då och då, och 

den tiden kanske inte alltid finns. Då kan det bli motsättningar inom gruppen. 

Ehh…och det har det ju blivit. /// Men det som man önskar som sjuksköterska är 

ju att man har den tiden konstant… för att hinna med det som bara löper på, 

inte bara det akuta.” Pp. 

Ibland upplevs en bristande förståelse från ledningen för vad sjuksköterskearbetet innehåller 

och hur mycket tid som går åt till omvårdnadsarbete och dokumentation. Att sjuksköterskorna 

behöver mer administrativ tid kontinuerligt och inte bara inför uppföljningar beskrivs som  

”Det är sorgligt att det ska vara så. Att det ska uppdateras för kontrollens skull 

och inte för… eller att ledningen inte identifierar att det är för patienten, eller 

den boendes skull och att man ska satsa mer tid och så åt det som rutin. Men att 

när det ska va inför en kontroll då är man beredd att…att lägga mer tid.” Pp.  

Där mycket förberedelser görs inför kvalitetsuppföljningarna syns en viss stress även hos 

ledningen inför besöken. Ledningen upplevs dock ha en positiv inställning till 

kvalitetsuppföljningar och granskningar. Från ledningen upplevs både krav och stöd. ”... dom 

stöttar och dom vill ju att det ska vara rätt. Absolut. Dom är noggranna. Mm. Så det är 

bra...” Xx. Exempel lyfts även på boenden där kvalitetskrav ställs kontinuerligt och inte mest 

just inför kvalitetsuppföljningar.  

Att boendet drivs i privat regi påpekas ibland som en bidragande faktor till att kommunens 

kvalitetsuppföljningar ses som extra viktiga  

”... man vill ju alla ha bra resultat och kunna visa att här vi fungerar och som 

privat boende vill man ju hålla sig till avtalet, och visa… så att det är väl en 

positiv sak. Men sen så… är det ju hur man hanterar själva kontrollen, om det 

blir ett stressmoment så är det ju negativt.” Pp. 

Mer gemensam utvärdering och uppföljning med sjuksköterskor och ledning tillsammans 

efter kvalitetsuppföljningarna efterlyses ”Det har mer varit ledningen som har tagit del av det 

mesta av resultaten, men man har ju inte jobbat tillsammans kanske alltid aktivt med att 

förändra vissa delar.” Pp. 

Det noteras en skillnad över tid i ledningens syn på kvalitetsuppföljningar som dock inte alltid 

återspeglas i skärpta kvalitetskrav på omvårdnadsarbetet på boendet. 

”... dom här större företagen jobbar ju mycket med kvalitét för att dom är 

livrädda att det ska, ja, skriverier och att det liksom... Dom vill va bäst och dom 
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vill va störst så att på så vis är det mycket bättre nu för att det är ju människor 

som bara jobbar med kvalitetsfrågor. Sen kan jag tycka att det är mycket... På 

den tiden, vi hade inga trycksår, vi har aldrig haft trycksår och såna där saker 

då heller fast vi inte va med i 45 olika register och skri... nu ska man ju skriva 

och skriva och dokumentera så man ska, alltifrån och registrera vad det är för 

kylskåpstemperatur varje dag, så jag kan känna att såna saker plockar ju kvalité 

från dom boende...” Yy. 

Förändringar som syftar till kvalitetsförbättring och som införs uppifrån saknar ibland 

förankring i verksamheten och ses då som onödiga eller rent av försvårande  

”man visste precis var på pappret man skulle titta, då kom dom här på att 

allting ska va i en löpande text... vilket kan bli jobbigt att läsa, det blir liksom 

ingen struktur, så det kan jag känna att företaget jobbar liksom med vissa 

saker... och då kan vi tycka en annan sak vi som jobbar på golvet” Yy. 

Även vid frågor om ledningens inställning till kvalitetsuppföljningar och kvalitetsregister 

lyfter sjuksköterskorna dilemmat om att få tiden att räcka till. Vikten av att signalera till 

ledningen om att arbetet inte hinns med lyfts av flera informanter. Två av sjusköterskorna 

säger exempelvis: 

”Man måste kunna säga nej. Och det, det säger jag också till personalen; man 

måste våga prata! Man måste våga säga att ja, kvalitet, och så här ska det vara, 

det ska finnas mer personal, det är ju mer dokumentation för dom också, det är 

mer krav på dom, man ska kunna våga knacka på hos chefen och säga: ”Så här 

är det nu...  vi kan inte mer ju, ta inte mer än 14 – 15 patienter till exempel i 

en... försök liksom om det är tyngre patienter att man ska ha mer personal för 

att man ska kunna klara av... eftersom som sagt vi har ju med människor att 

göra så... ena dagen är inte den andra lik, så...” Ss. 

”... det här med tiden, att få tiden och räcka till... det är väl det svåraste, idag… 

att vi, jag tror att vi sköterskor ser ju precis, vi ser behovet, vi ser, vi får all 

information vad socialstyrelsen säger och vi ser att det finns jättebra 

kvalitetsregister, som är utvecklande och det här, och sen vi kanske, man kanske 

känner ibland att cheferna kanske inte vet riktigt hela gången… /// går man in 

och gör såromläggning eller någonting så får man tre saker till… lite så… med 

sig.” Nn. 

 

5.0 DISKUSSION – SAMMANFATTNING AV HUVUDRESULTATEN 

Syftet med denna studie var att undersöka hur sjuksköterskor inom särskilt boende resonerar 

kring kvalitetsuppföljningar och dess eventuella konsekvenser för omvårdnaden. 

Sjuksköterskorna menar att tiden är essentiell för kvalitén i omvårdnadsarbetet och 

sjuksköterskor i särskilt boende arbetar under stor tidspress. Dubbel dokumentation 

förekommer och bidrar till att kvalitetsregistreringar snarast uppfattas som ett hinder för god 
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omvårdnadskvalité då införandet av kraven på kvalitetsregistreringar ökar pressen på 

sjuksköterskorna. Det förekommer att sjuksköterskor uppdaterar 

omvårdnadsdokumentationen inför kvalitetsuppföljningar vilket medför stress inför besöken 

och reser frågan om oanmälda besök skulle ge en mer rättvisande bild av situationen på 

boendet. Integrering eller bristen på integrering av kvalitetsregistren och uppföljningarna i 

omvårdnadsarbetet och dess utveckling är central för om dessa uppfattas som stöd eller hinder 

för god kvalité i omvårdnaden. De kan bidra till trygghet och säkerhet i omvårdnadsarbetets 

organisering samt att tidigare upptäcka omvårdnadsbehov och arbeta mer förebyggande. 

Frågan reses dock om fördelarna med kvalitetsregister överväger då de samtidigt tvingar 

sjuksköterskorna att omprioritera sin arbetstid och arbeta mer konsultativt och mer 

administrativt vilket minskar tiden för omvårdnadsobservationer och handleding av 

omvårdnadspersonal. Sjuksköterskorna använde sin professionella kunskap och kliniska 

erfarenhet i högre grad än registerdata vid omvårdnadsbedömningar eftersom 

omvårdnadsbehov sågs som alltför komplexa för att kunna fångas i ett kryssfrågeformulär och 

ibland även innefattande svåra etiska beslut. Behov av mer personal påtalas och mer kliniska 

observationer efterfrågas i kvalitetsuppföljningarna för ökad medvetenhet om den höga 

arbetsbelastningen och dess eventuella konsekvenser samt för att garantera de boende 

omvårdnad av god kvalité. 

RESULTATDISKUSSION  

I synen på kvalitetsuppföljningar som en del av omvårdnadsarbetet blev det tydligt att 

sjuksköterskans omvårdnadsansvar förändrats från att tidigare arbeta mer i det direkta 

omvårdnadsarbetet till att nu fungera mer som en konsult. Kvalitetsuppföljningarna är alltså 

inte någon självklar del i omvårdnadsarbetet. Detta upplevdes som ett dilemma och  

det visade sig vara tidsaspekter som främst lyftes fram av informanterna, nästan oavsett vilka 

frågor som ställdes i intervjuerna. Sjuksköterskorna arbetar i en slimmad organisation där 

varje minut av deras arbetstid är dyrbar. Det stora dilemmat för sjuksköterskorna var att de 

inte längre hann med kliniska observationer av de boende i samma utstäckning som förr. 

Tiden prioriteras nu till dokumentation vilket de upplever ha medfört att de förlorat den nära 

kännedom om de boende som de haft tidigare. Inte heller handledning av omvårdnadspersonal 

hinns med i samma omfattning som förut. 

Det är nu omvårdnadspersonalen som tvingas ta över allt fler av sjuksköterskornas 

observationer och bedömningar av de boende och den dokumentation sjuksköterskorna gör 

grundar sig i ökande grad på omvårdnadspersonalens iakttagelser av de boende och på 
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omvårdnadspersonalens bedömning av vilka omvårdnadsproblem som bör tas upp med 

sjuksköterskan. Det förefaller rimligt att anta att detta påverkar kvalitén på omvårdnaden i 

negativ riktning, även om sjuksköterskorna själva i denna studie inte menade att kvalitén 

påverkades, varken negativt eller positivt. En oro nämndes dock för att omvårdnadspersonalen 

kan missa något väsentligt som sjuksköterskan med sin professionella kunskap hade noterat i 

de boendes omvårdnadsstatus. Möjligen kan en stark lojalitet med den egna arbetsplatsen 

bidra till att sjuksköterskorna inte vill dra några slutsatser om negativa konsekvenser för 

kvalitén. Sjuksköterskorna nämnde även i sammanhanget att just på deras boende arbetar 

duktiga undersköterskor med lång erfarenhet som bär upp kvalitén i omvårdnaden när 

sjuksköterskorna själva inte närvarar på avdelningarna i samma utsträckning som tidigare. 

Om så är fallet; hur påverkas kvalitén om några år när de äldre undersköterskorna succesivt 

bytts ut och ingen av undersköterskorna på avdelningarna har erfarenhet av att dagligen 

handledas av sjuksköterskor i omvårdnadssituationer? 

Kommunerna har ansvar att erbjuda hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå för boende 

i särskilda boenden (SFS 1982:763, SFS 2001:453). Inom sjuksköterskans ansvarsområde 

ligger bl.a. ansvar för bedömningar av omvårdnadsbehov vilket kräver observation av de 

boende. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska den personal som behövs för att 

bedriva hälso- och sjukvård av god kvalité finnas på plats där sådan bedrivs. Kan lagens krav 

anses vara uppfyllda när sjuksköterskan p.g.a. tidsbrist grundar sina omvårdnadsåtgärder på 

iakttagelser och bedömningar som omvårdnadspersonal tillhandahåller?  

I Kjellbergs (2012) studie om hantering av rapporter enligt Lex Sarah framkommer att brister 

i omsorgen om de äldre framförallt åtgärdas med utbildningsinsatser i dokumentation samt 

med krav på ökad dokumentation trots att bristerna fanns i omvårdnadsarbetet. Fanns en god 

dokumentation uppfattades det som att problemet var åtgärdat. Detta signalerar att 

dokumentationen kan ses som viktigare än de handlingar som utförs i det direkta 

omvårdnadsarbetet (Kjellberg, 2012). En sjuksköterska i denna studie menade att vid 

kvalitetsuppföljningar granskades dokumentationen och ”om det inte är dokumenterat så… 

för dom har det ju inte hänt, så att säga”. Detta pekar på risken för att det omvårdnadsarbete 

som inte kan synliggöras i dokumentation prioriteras bort till förmån för det 

dokumentationsarbete som synas vid kvalitetsuppföljningarna.  

Ett kontrollsystem som reproducerar sig själv kommer inte leda till ökad kvalité i 

omvårdnaden av de boende. Däremot till mer administration för sjuksköterskor. 

Den hypotes som låg till grund för en av frågeställningarna; att medvetenhet om kommande 

granskningar har en direkt påverkan på sjuksköterskornas prioriteringar i omvårdnadsarbetet 
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fann indirekt belägg i utsagorna. Sjuksköterskorna berättade om en omprioritering av 

arbetstiden, de arbetar allt mer med dokumentation och allt mindre med direkt 

omvårdnadsarbete. Även om inte sjuksköterskorna själva kopplade omprioriteringen till 

kommande kvalitetsuppföljningar så berättade de samtidigt att dessa mestadels granskar 

dokumentationen. 

Att sjuksköterskornas arbetstid alltmer ägnas åt kvalitetsregistreringar och allt mer komplex 

journalföring torde vara av intresse för kommunerna som ytterst ansvariga för hälso- och 

sjukvården i särskilda boenden. Om det har konsekvenser för omvårdnadskvalitén bör en 

översyn göras över vilka uppgifter om en boende som dokumenteras var och därmed vilken 

dokumentation som är överlappande. 

Behov av mer personal påtalas och sjuksköterskorna pekar på stress och risk för utbrändhet. 

Denna risk påtalas även av aktuell forskning, till exempel Josefsson (2012) som utforskat 

svenska sjusköterskors upplevelse av arbetsrelaterade hälsoproblem, sjuknärvaro och 

sjukfrånvaro och samband med tid, kunskap och emotionell press i arbetet i särskilda 

boenden. Sjuksköterskor är nyckelpersoner i äldreomsorgen enligt författaren som menar att 

det är en utmaning att erbjuda sjuksköterskorna arbetsförhållanden som möjliggör 

högkvalitativ omvårdnad i en tid av global brist på sjuksköterskor. I studien framkom att de 

flesta av de 213 sjuksköterskorna rapporterade arbetsrelaterade hälsoproblem som psykisk 

utmattning och svårigheter att lämna tankarna på arbetet. Många hade även nack/rygg 

problem, sömnproblem, huvudvärk mm. och upplevde emotionell press på arbetet. Författaren 

menar att arbetsgivare och politiker måste utveckla strategier som erbjuder hållbara lösningar 

med hälsosammare arbetsplatser där arbetsrelaterade hälsoproblem och tidspress förebyggs 

eftersom vi inte har råd med ökad brist på sjuksköterskor i särskilda boenden (Josefsson, 

2012). 

Hur stressen påverkar omvårdnadskvaliten syns inte i kommunens uppföljningar då de mest 

granskar dokumentationen ”allt kan ju se jättebra ut på papper och så är det inte så himla bra 

ändå” som en sjuksköterska uttrycker det. Frågan om hur uppföljningarna skulle kunna 

förbättras är komplicerad. Det är osäkert om uppriktiga svar kan förväntas vid intervjuer med 

privat anställda som ju inte innefattas av lagen om meddelarfrihet. Vilka svar får man på 

frågor om kvalité när informanten riskerar avsked p.g.a. illojalitet om arbetsgivaren nämns i 

dålig dager? Observationer föreslås av flera sjuksköterskor men innebär ju alltid medvetenhet 

hos personal och ledning om att vara iakttagen. En översyn över den totala arbetsbördan för 

sjuksköterskorna i särskilt boende bör göras av en oberoende granskare. 
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Integrering eller bristen på integrering av kvalitetsregistren och uppföljningarna i 

omvårdnadsarbetet och dess utveckling är central för om dessa uppfattas som en del av 

omvårdnaden och därmed som stöd eller hinder för god kvalité. Informanterna berättade att de 

arbetar med journalföring och registreringar där samma uppgifter om en boende journalförs 

och registreras på flera ställen. Detta pekar på att journalsystemen och kvalitetsregistren m.m. 

inte är anpassade till varandra och till vårdformen, kvalitetsregistren är inte integrerade i eller 

kompatibla med de datajournalsystem för omvårdnadsjournaler som sjuksköterskorna arbetar 

med. Detta bidrar till att registreringarna ses mer som en extra arbetsbörda som inte tillför 

omvårdnadskvalitén något positivt än som ett stöd för omvårdnadsbedömning, planering och 

uppföljning. För att kvalitetsregistren ska uppfattas som en naturlig del i omvårdnadsarbetet 

bör de integreras i journalsystemen så att hanteringen förenklas. Det skulle inte bara spara 

dyrbar arbetstid för sjuksköterskorna utan även kunna medföra att det förebyggande och 

uppföljande omvårdnadsarbetet som redan journalförs i omvårdnadsjournalen i högre grad 

synliggörs i nationella kvalitetsregister. Möjligen skulle det även kunna motverka risken att 

skattningen i de kvalitetsindikatorer i kvalitetsregistren som även ligger till grund för 

ersättningar anpassas p.g.a. ekonomiska incitament, vilket ju Bellows & Halpin visar på 

risken för i sin studie (2008). 

Kvalitetsregistrering bidrar till att sjuksköterskor och omvårdnadspersonal börjar arbeta mer 

förebyggande och snabbare uppmärksammar omvårdnadsproblem än tidigare men den dubbla 

dokumentation som förekommer gör att sjuksköterskor tvingas arbeta mer konsultativt och 

mer administrativt än tidigare. Denna omprioritering gör att sjuksköterskorna ifrågasätter i 

vilken utsträckning kvalitetsregistreringar i praktiken gagnar de boende. Om registreringar i 

nationella kvalitetsregister gör att de boende får allt mindre av sjuksköterskornas tid så kanske 

det i själva verket bidrar till mindre trygghet och säkerhet för de boende. Även om det utifrån 

sett kan te sig som ett kvitto på god omvårdnad när statistik från en mängd registreringar finns 

tillgängliga. Sjuksköterskorna menar att denna information om den boende ju följdes noggrant 

redan tidigare, även om de då endast noterades i den boendes journal. Enligt de flesta 

informanterna har dock själva omvårdnadsarbetet inte förändrats vilket kan ifrågasättas om 

det ses ur den boendes perspektiv. Hur uppfattar de boende omvårdnaden om det är 

undersköterskor och vårdbiträden som utför den jämfört med om den utförs av en 

sjuksköterska? Finns här kvalitetsmässiga skillnader?  

Sjuksköterskorna berättar om komplexiteten i omvårdnadsbedömningar. Om till exempel risk 

för undernäring noteras inför registrering i Senior Alert måste fler observationer göras och en 

helhetsbedömning av den boendes situation tas i beaktande om god omvårdnad av hög kvalité 
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ska ges. Att sjuksköterskorna därför använder sin professionella kunskap och kliniska 

erfarenhet mer än registerdata som stöd i omvårdnadsarbetet bidrar förmodligen till större 

trygghet och säkerhet för de boende. Samtidigt som ingen av informanterna direkt ifrågasätter 

det som registreras i de olika registren så menar de att kvalité är svårt att mäta i ett 

kryssfrågeformulär. En sjuksköterska menar att hon ”... visste ju varenda prick” på de 

boendes kroppar innan kvalitetsregistreringar infördes. Att nu föra en mer omfattande 

dokumentation och samtidigt känna ”sina” boenden sämre, vilken kvalité borgar det dilemmat 

för? Vilken vikt kan egentligen läggas vid kvalitetsregistren då vi talar om trygghet och 

säkerhet i omvårdnaden för de som bor i särskilt boende? Kvalitetsuppföljningarna och 

kvalitetsregistren mäter kanske i själva verket sjuksköterskornas duglighet i 

dokumentationsarbete, inte vilken kvalité omvårdnaden har i särskilda boenden. 

Dilemmat med kvalitetsuppföljningar som indikator på och stöd för god omvårdnad med en 

självklar plats i sjuksköterskans arbetsuppgifter eller som ett hinder för god 

omvårdnadskvalité är alltså inte löst i särskilt boende och behöver pågående utveckling och 

diskussion. Systematiska observationer är behövliga för att mäta omvårdnadskvalité på ett 

mer tillförlitligt sätt (Schnelle, Osterweil, & Simmons, 2005) och för svenska förhållanden 

kanske MAS har en sådan funktion som är lämplig att utföra denna typ av observationer. En 

positiv utveckling i hur uppföljningar görs är att MAS ses av de flesta informanterna som ett 

stöd i omvårdnadsarbetet och kvalitetsarbetet, en trygghet och en person som ger bekräftelse 

på att god kvalité i omvårdnaden erhålls. Detta tyder på att sjuksköterskorna har stort 

förtroende för MAS vilket minskar risken för att något undanhålls vid 

kvalitetsuppföljningarna. Att MAS har god insyn i hur omvårdnaden bedrivs i särskilt boende 

är av största vikt för tillsynen. Det framkommer dock att det mestadels är dokumentationen 

som granskas och att oanmälda besök är sällsynta. En ökad förståelse från MAS för 

sjuksköterskor och personals arbetsbörda efterfrågas. Det framstår som en självklarhet att 

oanmälda besök ger en mer rättvisande bild av hur situationen är i särskilda boenden och det 

ter sig märkligt att MAS som har ansvar för tillsyn inte dyker upp oanmäld i större 

omfattning. Även om medvetenhet om att vara iakttagen alltid finns då granskande 

observationer genomförs så måste risken för att en tillrättalagd version visas upp anses mindre 

om besöken inte annonserats veckor i förväg. Uppdatering av journaler och registreringar 

inför kvalitetsuppföljningarna kan innebära att besöken för det goda med sig att den delen av 

omvårdnadsarbetet faktiskt utförs men riskerar att det stannar vid dokumentationsarbete, och, 

som en sjuksköterska uttrycker saken ”Det är sorgligt att det ska vara så. Att det ska 

uppdateras för kontrollens skull”. Det innebär ju samtidigt att arbetstiden resten av året inte 
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räcker till för att utföra det arbete som ligger inom sjuksköterskans ansvarsområde. Om 

datumen i omvårdnadsjournalerna granskades torde det upptäckas om så är fallet. Att 

sjuksköterskor genomför uppdateringar på obetald arbetstid leder tankarna till Florence 

Nightingale och den tid då sjuksköterskeyrket enbart sågs som ett kall. Ställer MAS frågor 

omkring sjuksköterskornas arbetsbörda vid uppföljningarna och berättar de i så fall hur det 

står till? Enligt en av sjuksköterskorna var enhetschefen alltid med vid besök av MAS på 

boendet. Att ställa öppna frågor till sjuksköterskorna i enrum torde ge en mer rättvisande bild 

av situationen på boendet, av sjuksköterskans arbetsförhållande samt av sjuksköterskans syn 

på kvalitén i omvårdnaden. 

 

METODDISKUSSION  

Enligt Malterud (1998) bör forskaren ända från planeringen av studien ställa frågor om 

validiteten för att sedan med kritisk reflektion genomlysa forskningsprocessens alla steg. 

Arbetar forskaren med problemställningar som engagerar starkt bör läsaren erbjudas insikt i 

under vilka förutsättningar resultaten utvecklats, till exempel genom presentation av 

förförståelse och eventuella hypoteser (Malterud 1998).  

Författaren har sedan 2001 arbetat som sjuksköterska inom särskilt boende. Under cirka tio år 

i kommunalt drivna boenden på mindre orter i Sollefteå kommun och därefter under ett par år 

i kommunalt och privat drivna boenden i en av Stockholms kranskommuner. Detta har 

medfört erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska innan kvalitetsuppföljningar fanns, sedan 

medan de infördes och även då nationella kvalitetsregister infördes och började användas. Det 

som väckte författarens intresse för kvalitetsmätningar i särskilt boende var att resultat av 

dessa användes av arbetsledningen som argument för att ekonomiska åtstramningar inte visat 

sig påverka omvårdnadskvalitén i mätningarna. Frågor som ”hur görs kvalitetsmätningar” och 

”vad visar egentligen poäng för en kvalitetsindikator” uppstod. När författaren småningom i 

sjuksköterskearbetet mötte enhetschefer som under medarbetarsamtal kopplade resultat av 

dokumentationsgranskning och registrering av kvalitetsindikatorer till eventuell 

löneutveckling vaknade frågan om i vilken grad medvetenhet om kommande granskningar 

påverkar sjuksköterskors prioriteringar i omvårdnadsarbetet. 

Författaren har under studien upplevt både stunder av igenkänning och fått nya infallsvinklar 

på kända situationer. Om och hur detta påverkat analysarbetet är svårt för författaren själv att 

se helt klart. Även om kodningen av transkriptionerna har granskats av och diskuterats med 

handledaren för att interkodarreliabilitet skulle uppnås så kan, som Graneheim och Lundman 

(2004) menar, verkligheten tolkas på olika sätt och förståelse är beroende av subjektiv 
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tolkning (Graneheim & Lundman, 2004). Då validiteten i analysarbetet ska diskuteras bör 

därför författarens förförståelse av ämnet tas i beaktande.  

Den kommun där författaren bor och har arbetat inom äldreomsorg exkluderades till en början 

p.g.a. risken för jäv. Som informant för en testintervju värvades dock en sjuksköterska som 

författaren arbetat på samma boende som under tre månader. Tanken var att denna intervju 

inte skulle tas med i studien. Det visade sig dock att utsagorna i testintervjun var rika i sitt 

innehåll och inte skilde sig nämnvärt i meningsbärande innehåll från utsagorna i de övriga 

intervjuerna varför den togs med i analysen. Författaren bedömde att det faktum att hon 

arbetat med informanten en kortare period inte nämnvärt påverkade intervjusituationen. 

Samtliga sjuksköterskor hade relativt lång arbetslivserfarenhet vilket kan ses som en styrka då 

flera upplevt hur arbetsinnehållet förändrats efter kvalitetsuppföljningarnas införande.  

Att endast en av informanterna arbetar på ett kommunalt drivet boende kan påverka både 

tillförlitligheten och generaliserbarheten i resultatet. Som en av sjuksköterskorna från ett 

privat drivet boende säger ”... man vill ju alla ha bra resultat och kunna visa att här vi 

fungerar och som privat boende vill man ju hålla sig till avtalet, och visa...”. Att lojalitet med 

arbetsplatsen påverkar utsagorna kan gälla för alla informanter men för anställda i privat 

sektor kan även risken för anklagelser om illojalitet påverka tillförlitligheten i det som sägs. 

Kanske hade utfallet i resultatet blivit annorlunda om fler sjuksköterskor från kommunalt 

drivna boenden intervjuats, möjligen hade även generaliserbarheten kunnat anses större. 

Att vinstdrivande äldreboenden i genomsnitt har 10 % lägre personaltäthet i Sverige 

(Harrington et al, 2012) kan också ha påverkat studiens resultat då det gäller arbetsbördan för 

sjuksköterskorna. 

Då tiden för en magisteruppsats är begränsad valdes endast en kommun vilket givetvis också 

påverkar resultatet. Hur den aktuella kommunens förutsättningar påverkat hälso- och 

sjukvårdens organisation i dess särskilda boenden och därmed sjuksköterskornas upplevelser 

har inte funnits tid att närmare studera. Intressant vore en jämförande studie där 

sjuksköterskornas upplevelser av kvalitetsuppföljningar studeras i fler kommuner, gärna då 

även med kommuner i glesbyggd.  

För att få svar på frågeställningarna bör intervjuerna enligt Malterud inte vara alltför 

strukturerade även om intervjuaren ska styra samtalet till det aktuella ämnet. För att främja 

öppenhet för nya problemformuleringar kring ämnet följer intervjuaren en intervjuguide med 

mestadels öppna frågor som inte bör vara allt för detaljerad eller följas slaviskt (Malterud, 

1998) och så arbetade även uppsatsförfattaren. I de fall som informanternas svar blev till 
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längre berättelser om deras upplevelser av kvalitetsuppföljningar fick de utrymme att beskriva 

sina erfarenheter även om de inte svarade mot den fråga som ställts. 

I denna studies semistrukturerade intervjuer lyfte sjuksköterskorna fram ett problem, 

gemensamt för dem alla, som inte fanns med i frågeguiden. Tidsbristen. Detta problem lyftes 

som det tyngst vägande då det gäller kvalité i omvårdnaden. Om författaren hade följt 

frågeguiden mer ”slaviskt” eller formulerat ett striktare frågeformulär eller enkätfrågor så 

hade frågor om tidsbrist förmodligen inte kommit med och ett allt överskuggande problem 

hade riskerat att osynliggöras.  

Vid planeringen av studien togs risken att sjuksköterskorna kan uppleva det som mer 

problematiskt att svara ärligt på frågor som kan beröra eventuella missförhållanden då 

intervjuerna görs på arbetsplatsen i beaktande. Chansen att få tillräckligt antal informanter att 

tacka ja bedömdes dock som mindre ju längre tidsåtgång intervjuerna kräver (inkluderat resor 

till och från intervjuplats) varför annan plats för intervjuerna valdes bort. Flera av 

informanterna berättade om en pressande arbetssituation och de visade stor frispråkighet även 

kring andra svåra förhållanden på arbetsplatsen varför ärligheten i berättelserna framstod som 

stor. Däremot var den inre stressen hos sjuksköterskorna påtaglig under flera intervjuer, inte 

bara hos dem som frikopplades av en kollega under intervjun. Författaren möttes inte sällan 

av hälsningsfraser som ”Åh, nej, var det idag du skulle komma” följt av ursäkter om att det 

just idag var extremt mycket att göra. Hur detta påverkat sjuksköterskornas svar, deras 

eftertänksamhet och slutledningar under intervjuerna är ovisst.  

Brev skickades till enhetscheferna för att rekrytera informanter eftersom enhetschefernas vilja 

att medverka var nödvändig för att kunna göra intervjuerna under arbetstid. Detta medförde 

dock risken att enhetscheferna valde just de sjuksköterskor som de trodde skulle ge en bra bild 

av kvalitén i omvårdnaden. Detta faktum bör tas i beaktande då det gäller pålitligheten och 

trovärdigheten i studiens resultat. Att breven skickades ut vid midsommartid bidrog 

förmodligen till att det tog flera månader att få svar. Att sedan flera enhetschefer inte önskade 

delta kan hänga samman med att det efter semestrarna ofta är mycket att komma ikapp med 

för både sjuksköterskor och enhetschefer. 

 

KONKLUSSION 

Studiens resultat visar att kvalitetsuppföljningar och nationella kvalitetsregister kunde 

upplevas positivt för omvårdnadens kvalitét men även som ett hinder då prioriteringar av 

arbetstidens innehåll påverkades. Registreringar i nationella kvalitetsregister medför en ökad 

press på sjuksköterskorna som har allt mindre tid att observera de boende i 
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omvårdnadssituationer. Administrativa uppgifter tar allt mer av arbetstiden och 

sjuksköterskorna upplever att de arbetar alltmer konsultativt vilket skapar en oro för hur det 

basala omvårdnadsarbetet bedrivs samtidigt som de menar att kvalitén i omvårdnaden inte har 

förändrats i och med införandet av nationella kvalitetsregister. Sjuksköterskorna upplever det 

svårt att hinna med sina arbetsuppgifter och tiden anges som essentiell för vilken 

omvårdnadskvalité som erbjuds. När beslut om kvalitetsindikatorer fattas bör 

sjuksköterskornas totala arbetsbörda tas i beaktande och kvalitetsregistreringar bör integreras i 

de journalsystem som används för att sjuksköterskornas prioriteringar inte ska få negativa 

konsekvenser för omvårdnadskvaliten. 

 

PROJEKTETS KLINISKA BETYDELSE  

Ökad medvetenhet om hur kvalitetsuppföljningar påverkar sjuksköterskans prioriteringar i 

omvårdnadsarbetet är viktig kunskap för omvårdnaden av den enskilde patienten/boende men 

även för verksamheten/kommunen när beslut fattas om kvalitetsindikatorer och 

kvalitetsuppföljningar. 

 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Att undersöka i vilken omfattning dubbel dokumentation sker i särskilda boenden och vilka 

konsekvenser detta får för sjuksköterskornas möjlighet att observera de boende i 

omvårdnadssituationer. 

Allt fler kvalitetsregistreringar och allt mer komplex journalföring införs i särskilt boende, 

vilka konsekvenser får det för kvalitén i omvårdnaden?  

Vid kvalitetsuppföljningarna granskas mestadels dokumentation och kommunens 

kvalitetsuppföljningar ses som viktiga av ledningen. Pressas sjuksköterskorna att prioritera 

dokumentation framför de boendes omvårdnadsbehov inför kvalitetsuppföljningar? 
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BILAGA 1. INTERVJUGUIDE (första versionen) 

Intervjuerna inleds med att intervjuaren försäkrar sig om att informanterna läst 

informationsbrevet de fått och förstått dess innehåll. Informerat samtycke inhämtas. 

Intervjuguiden kommer innehålla frågor av karaktären  

Berätta vad du vet om de kvalitetsuppföljningar som görs i särskilda boenden?  

– Kommunens kvalitetsuppföljningar? Andra granskningar? 

– Vad är syftena med dessa?  

– Hur är ledningens inställning till kvalitetsuppföljningarna? (Har ni 

bytt ledning nyligen?) 

Hur tänker du kring dessa? 

– värdet, konsekvenser?  

– mäts rätt saker? 

– vad är kvalitet för dig (generellt, specifikt i omvårdnaden)? 

 Vad gör ni på enheten eller du själv inför kvalitetsuppföljningarna?  

Hur jobbar ni med resultaten av uppföljningarna? (Hur följer ni upp sedan?) 

– Påverkas rutiner i omvårdnaden? (Hur?) 

– Påverkas journalföringen? (Hur?) 

– Påverkas faktiska omvårdnadsåtgärder? (Hur?) 

– Påverkas öppenheten på arbetsplatsen av detta? 

– Bidrar kvalitetsuppföljningarna till förändringar?  

– Är de värdefulla (för ledningen, personalen, de boende)? 

Behov av förändringar? 

Är det något i sammanhanget jag glömt fråga om, eller som du vill lägga till? 

 

Nyckelord som intervjuaren har som stöd för att följa upp svaren på frågorna ovan, kan vara 

av typen;  

Exempel på vad, hur, när?  

Påverkar det dina prioriteringar i jobbet?  

Ger det effekter på omvårdnaden, för de boende? 
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BILAGA 2. INFORMATIONSBREV TILL ENHETSCHEFER 

Till enhetschefen XX 

XX särskilt boende 

Adress XX 

 

Information om 

 

 ”Kvalitetsuppföljningar och sjuksköterskans omvårdnadsprioriteringar i särskilt boende: 

en kvalitativ intervjustudie”.  

 

Studien om kvalitetsuppföljningar och sjuksköterskans syn på dessa görs inom ramen för 

utbildning på magisternivå vid Högskolan Dalarna. Du tillfrågas härmed om sjuksköterskor 

som arbetar i ert särskilda boende önskar delta i denna undersökning.  

Syftet med studien är att undersöka hur sjuksköterskor inom särskilt boende tänker kring 

kvalitetsuppföljningar och dess eventuella konsekvenser för omvårdnaden. Ökad medvetenhet 

om hur kvalitetsuppföljningar påverkar prioriteringar är viktig kunskap för omvårdnaden av 

den enskilde patienten/boende men även för verksamheten/kommunen när beslut fattas om 

kvalitetsindikatorer. 

 

Du tillfrågas härmed om du som enhetschef önskar delta i studien som innebär att 

intervjuer kommer att göras med sjuksköterskor (en till två) på ert särskilda boende. 

Vår förhoppning är att intervjuerna kan genomföras under arbetstid. 

Intervjuerna planeras äga rum 26 – 30 augusti 2013, om den veckan inte passar planerar vi en 

annan tid. Intervjuerna sker på arbetsplatsen och tar ca 1,5 timma. 

 

Hur går studien till?  

Minst åtta och max tio sjuksköterskor som arbetar i särskilt boende i Nacka kommun kommer 

intervjuas. Intervjuerna spelas in för att sedan skrivas ut och analyseras. Det som sägs i 

intervjuerna kommer behandlas anonymt och konfidentiellt. Det inspelade materialet och 

utskrifter av detta kommer endast hållas åtkomligt för författaren och förstöras så snart arbetet 

är examinerat. I uppsatsen kommer resultatet av intervjuerna redovisas strikt anonymt och 

bakgrundsfakta redovisas gruppvis. Direkta citat skrivs om så de inte kan härledas till plats 

och/eller person.  
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Om fler än tio sjuksköterskor önskar delta väljs aktuella sjuksköterskor ut så att hälften av de 

intervjuade arbetar på kommunalt drivna boenden och hälften på privat drivna, samt så att så 

stor diversitet som möjligt uppnås vad gäller kön, ålder och erfarenhet bland informanterna. 

Om fler än tio sjuksköterskor är aktuella utifrån detta så lottas de till intervjuer. 

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats på magisternivå vid Högskolan 

Dalarna. Undersökningen är forskningsetiskt granskad av Forskningsetiska nämnden vid 

Högskolan Dalarna. Studien är även godkänd ur personsäkerhets- och resurssynpunkter av 

Anders Fredriksson, socialdirektör i Nacka kommun. 

 

Om du tackar ja så ber vi dig att fylla i översta delen av bifogat svarsbrev och sedan 

vidarebefordra denna information och svarsformuläret till de sjuksköterskor som 

arbetar på din enhet så att de som önskar delta i studien kan fylla i sina uppgifter och 

skicka dessa till uppsatsförfattaren så snart som möjligt.  

Cirka två veckor före intervjutillfället skickas informationsbrev till sjuksköterskorna. Förutom 

information om studiens syfte och upplägg informeras även sjuksköterskorna om att det är 

frivilligt att delta i studien och att informanterna har rätt att när som helst avbryta deltagandet 

utan närmare motivering. 

 

Om intresse finns kan uppsatsen fås via mejl så fort den är examinerad och färdigskriven. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

Ort/datum 

 

(underskrift) 

Student: Katarina Pehrsson 

Telefon:  

Mejl: h12katpe@du.se 

 

 

(underskrift) 

Handledare: Birgitta Klang  

Leg. sjuksköterska, Medicine doktor, Docent 

Telefon:  

Mejl:   
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SVARS BREV 

Övre delen fylls i av enhetschef 

Jag tackar härmed JA       

  NEJ      

till studien om kvalitetsuppföljningar och sjusköterskans syn på dessa som görs inom ramen 

för utbildning på magisternivå vid Högskolan Dalarna och att intervjuerna kan genomföras 

under arbetstid för de sjuksköterskor som anmält intresse. 

Ort: 

Enhet: 

Namn enhetschef: 

Kontaktväg som mail, telefon: 

………………………………………………………………………………………………….. 

Nedre delen fylls i av sjuksköterskor som önskar delta i studien 

Intresserade sjuksköterskor är: 

Namn: 

Ålder: 

Antal år som sjuksköterska inom särskilt boende: 

Antal år som sjuksköterska: 

Mejladress: 

 

Namn: 

Ålder: 

Antal år som sjuksköterska inom särskilt boende: 

Antal år som sjuksköterska: 

Mejladress: 

 

 

Svarsbrevet skickas till studenten i medföljande, frankerat kuvert. 
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BILAGA 3. INFORMATIONSBREV TILL INFORMANTERNA 

Till sjuksköterskan X 

XX särskilt boende 

Adress XX 

 

Inför ditt deltagande i studien 

”Kvalitetsuppföljningar och sjuksköterskans omvårdnadsprioriteringar i särskilt boende: 

en kvalitativ intervjustudie”.  

 

Intervjun är planerad till x augusti kl.xx hos er och planeras ta ca 1,5 timma. 

 

Studien om kvalitetsuppföljningar och sjuksköterskans syn på dessa görs inom ramen för 

utbildning på magisternivå vid Högskolan Dalarna. Syftet med studien är att undersöka hur 

sjuksköterskor inom särskilt boende tänker kring kvalitetsuppföljningar och dess eventuella 

konsekvenser för omvårdnaden. Ökad medvetenhet om hur kvalitetsuppföljningar påverkar 

prioriteringar är viktig kunskap för omvårdnaden av den enskilde patienten/boende men även 

för verksamheten/kommunen när beslut fattas om kvalitetsindikatorer. 

 

Hur går studien till? 

Minst åtta och max tio sjuksköterskor som arbetar i särskilt boende i Nacka kommun kommer 

intervjuas. Intervjuerna spelas in för att sedan skrivas ut och analyseras. Det som sägs i 

intervjuerna kommer behandlas anonymt och konfidentiellt. Det inspelade materialet och 

utskrifter av detta kommer att förvaras endast åtkomligt för författaren och förstöras så snart 

arbetet är examinerat. I uppsatsen kommer resultatet av intervjuerna redovisas strikt anonymt 

och bakgrundsfakta redovisas gruppvis. Direkta citat skrivs om så de inte kan härledas till 

plats och/eller person.  

Om fler än tio sjuksköterskor önskat delta har aktuella sjuksköterskor valts ut så att hälften av 

de intervjuade arbetar på kommunalt drivna boenden och hälften på privat drivna, samt så att 

så stor diversitet som möjligt uppnåtts vad gäller kön, ålder och erfarenhet bland 

informanterna. Om fler än tio sjuksköterskor är aktuella utifrån detta så lottas de till 

intervjuer. 
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Intervjun utgår från en intervjuguide med mestadels öppna frågor. Intervjuguiden kommer 

innehålla frågor av karaktären  

Din erfarenhet av de kvalitetsuppföljningar som du varit med om i särskilda 

boenden?  

Vad gör du/ni inför kvalitetsuppföljningarna och om, och i så fall hur, resultaten 

följs upp och konsekvenserna av resultaten för omvårdnadsarbetet? 

  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en magisteruppsats vid Högskolan Dalarna. 

Undersökningen är forskningsetiskt granskad av Forskningsetiska nämnden vid Högskolan 

Dalarna. 

 

Det är frivilligt att delta i studien och de intervjuade har rätt att när som helst avbryta 

deltagandet utan närmare motivering. 

 

Om intresse finns kan uppsatsen fås via mejl så fort den är examinerad och färdigskriven. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

 

Ort/datum 

 

 

(underskrift) 

Student: Katarina Pehrsson 

Telefon:  

Mejl: h12katpe@du.se 

 

 

(underskrift) 

Handledare: Birgitta Klang  

Leg. sjuksköterska, Medicine doktor, Docent 

Telefon:  

Mejl:  
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BILAGA 4. REVIDERAD INTERVJUGUIDE  

Det du berättar för mig kommer jag använda i min magisteruppsats på Högskolan Dalarna. 

Jag vill undersöka hur ni som är sjuksköterskor i äldreomsorgen ser på kvalitetsuppföljningar 

och på kvalitén i omvårdnaden. Ni är ju de som ser hur kvalitén är i verkligheten och som 

samtidigt vet vad som följs upp i olika mätningar och därför är ni de experter som kan berätta 

om uppföljningarna ger en god bild av verkligheten eller om det är något som inte syns, glöms 

bort eller om det finns problem med mätningarna på något sätt. Det handlar inte om att vara 

duktig på det ena eller andra utan det viktiga är din upplevelse av det hela. Tänk på att inget är 

självklart när du berättar, utgå från att jag inte vet det som du vet.  

Det är bara jag som kommer veta vem som sagt vad under intervjuerna, inte ens min 

handledare kommer veta vilka jag intervjuat. Allt som sägs kommer redovisas helt anonymt, 

om jag tar några citat ur intervjun kommer jag skriva om dem så de inte kan härledas till 

någon person eller något visst boende. Är det nåt du funderar på kring det? 

Jag vill bara kolla att jag fått med din ålder…., hur länge du jobbat som ssk…, hur länge i 

SäBo/här…./...., och din mailadress…………………. 

Vad tycker du är roligt med ditt jobb? 

Vad är kvalitét i omvårdnaden för dig? 

Berätta vad du vet om de kvalitetsuppföljningar som görs i särskilda boenden?  

– Kommunens kvalitetsuppföljningar? Andra granskningar? 

– Vad är syftena med dessa?  

– Hur är ledningens inställning till kvalitetsuppföljningarna? (Har ni 

bytt ledning nyligen?) 

Hur tänker du kring dessa? 

– värdet, konsekvenser?  

– mäts rätt saker? 

 Vad gör ni på enheten eller du själv inför kvalitetsuppföljningarna?  

Hur jobbar ni med resultaten av uppföljningarna? (Hur följer ni upp sedan?) 

– Påverkas rutiner i omvårdnaden? (Hur?) 

– Påverkas journalföringen? (Hur?) 

– Påverkas faktiska omvårdnadsåtgärder? (Hur?) 

– Påverkas öppenheten på arbetsplatsen av detta? 

– Bidrar kvalitetsuppföljningarna till förändringar?  

– Är de värdefulla (för ledningen, personalen, de boende)? 

Behov av förändringar? 
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Är det något i sammanhanget jag glömt fråga om, eller som du vill lägga till? 

 

Nyckelord som intervjuaren har som stöd för att följa upp svaren på frågorna ovan, kan vara 

av typen;  

Exempel på vad, hur, när?  

Påverkar det dina prioriteringar i jobbet?  

Ger det effekter på omvårdnaden, för de boende? 
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BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV JOURNALFÖRING OCH REGISTRERINGAR 

Under intervjuerna framkom att sjuksköterskornas journalföring och registreringar omfattade 

en del dubbel dokumentation vilket bland annat påverkade deras uppfattning om 

kvalitetsregistrering. Sjuksköterskorna hänvisade återkommande i intervjuerna till sitt 

dokumentationsarbete då det gäller olika aspekter av omvårdnadskvalité. En sammanställning 

av den journalföring och de registreringar som beskrivs av informanterna är därför nödvändig 

för förståelse av innebörden i utsagorna. Följande framställning sammanfattar det som kom 

fram under intervjuerna och bör på intet sätt ses som en heltäckande beskrivning. 

1. Omvårdnadsjournal i dator, där skrivs omvårdnadsstatus under ett antal sökord vilket 

uppdateras om den boendes tillstånd förändras eller minst varje halvår. Dessutom 

skrivs daganteckningar löpande samt utarbetas omvårdnadsvårdplaner för problem 

som kräver omvårdnad och uppföljningar under längre tid som till exempel nutrition, 

KAD/inkontinens eller svårläkta sår. Samma uppgifter om en boende kan där behöva 

skrivas på flera ställen. Om den boende till exempel får ett sår så noteras sårets status 

samt åtgärd och resultat under sökord Hud/sår i löpande journaltext. Visar sig såret 

svårläkt öppnas en vårdplan där sårets status och anamnes återigen beskrivs, nu 

tillsammans med planerade omläggnings material och omläggningsintervall samt 

målet för åtgärderna. Hädanefter hänvisas till omvårdnadsplanen i den löpande 

journaltexten när såret läggs om. Om såret förändras uppdateras vårdplanen. I vissa 

särskilda boenden journalförs sår även i en specifik sårvårdsjournal, antingen i dator 

eller på papper eller både och. Det varierar mellan boendena om undersköterskor och 

vårdbiträden läser omvårdnadsjournalen i dator eller ej. I de boenden där 

undersköterskor och vårdbiträden inte har tillgång till datajournalen skriver 

sjuksköterskan antingen ut texten från datajournalen och sätter pappret i en 

rapportpärm eller noterar för hand i rapportpärmen varje gång hon noterat en 

förändring i omvårdnadsjournalen. Således kan sjuksköterskan notera samma uppgift 

om en patient på fyra olika ställen; i löpande journaltext, i omvårdnadsplanen, i en 

specifik journal (till exempel sårvårdsjournal, nutritionsjournal) och i rapportpärmen. 

2. Genomförandeplanen är det dokument där personal och enhetschef på boendet enligt 

socialtjänstlagen ska notera vad den boende har för behov och hur dessa ska 

tillgodoses. Det varierar mellan informanterna i vilken utstäckning de deltar i 

utformningen och uppdateringen av genomförandeplanerna. Alla informanter är dock 

mer eller mindre delaktiga i detta arbete. Samma uppgift om en boende som 

dokumenterades enligt punkt 1 kan således genom sjuksköterskans medverkan komma 
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att dokumenteras på ett femte ställe; i genomförandeplanen, om sjuksköterskan ser 

behov av att undersköterskor och vårdbiträden noterar uppgiften som ett 

omvårdnadsbehov i det dagliga omhändertagandet av den boende.   

3. I Senior Alert (se beskrivning under rubriken Kvalitetsregister ovan) registreras sedan 

vissa uppgifter om nutrition, fallrisk, risk för trycksår samt munstatus som journalförts 

i den boendes journal. Detta gör att samma uppgifter om en boende kan komma att 

dokumenteras på ett sjätte ställe av sjuksköterskan. Senior Alert används av samtliga 

informanter även om vissa ännu ej har använt sig av statistik ur registreringen för 

utvärdering. Uppdatering om varje boende görs i Senior Alert vid varje förändring i 

den boendes omvårdnadsstatus eller riskprofil och minst var sjätte månad. 

4. Även Palliativa registret (se beskrivning under rubriken Kvalitetsregister ovan) 

används av samtliga informanter. Där registreras uppgifter om omvårdnaden i livets 

slutskede, som ofta redan journalförts i den boendes omvårdnadsjournal. 

5. Vissa informanter journalför även uppgifter om omvårdnaden i livets slutskede i LCP-

light, vilket beskrivs som en parallell journalföring som påbörjas i och med att det blir 

dags för brytpunktssamtal. Där dokumenteras den boendes status och 

omvårdnadsbehov, anhörigas önskemål, att vid behovs läkemedel ordinerats i 

injektionsform och liknande uppgifter aktuella vid palliativ vård. LCP-light används 

av informanterna både som journal och som check-lista och även att utgå ifrån då 

samma uppgifter sedan registreras i Palliativa registret. 

6. I BPSD-registret (se beskrivning under rubriken Kvalitetsregister ovan) registreras 

uppgifter om dementa boendes beteendemässiga och psykiska symtom som även de 

ofta redan journalförts i omvårdnadsjournalen. BPSD var tämligen nytt för 

informanterna och endast ett fåtal av dem har påbörjat registrering. 

7. Läkemedelslistor för aktuell medicinering skrivs förhand i förtryckta formulär eller 

skrivs ut från journalsystem. För de boende som har apodos skrivs aktuell ordination 

ut från det datasystem som hanterar apodosordinationer eller, om aktuell lista följer 

med apodosrullen, kopieras denna. 

8. Registrering av avvikelserapporter (inklusive fallrapporter) sker för hand av 

personalen. Dessa följs upp av sjusköterskan som ser över vad som behöver åtgärdas 

omgående och därefter för in dem i den boendes journal. Avvikelserna följs upp av 

verksamhetschef och, på vissa boenden, av en grupp med kvalitetsansvarig 

omvårdnadspersonal, sjukgymnast/arbetsterapeut och sjuksköterska. Därefter 
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sammanställs rapporterna, i vissa fall av sjuksköterskan och skickas till MAS och 

MAR. 

Vissa av informanterna var även behjälpliga enhetschefen eller verksamhetschefen med 

sammanställning av årliga rapporter till kommunen.  

För certifiering av alla boenden enligt WHO och Folkhälsoinstitutets kriterier för ”Trygg och 

säkert särskilt boende” arbetar sjusköterskan, verksamhetschef, sjukgymnast, arbetsterapeut, 

vaktmästare och undersköterska från varje avdelning tillsammans med att regelbundet gå 

igenom flera olika variabler på boendet för att minimera fallrisk. Ronder genomförs var sjätte 

månad varefter åtgärdsplaner med förbättringsförslag dokumenteras, sjuksköterskorna deltar i 

olika grad i detta arbete. 

 


