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Abstrakt 
 

Introduktion/Bakgrund: Registrering i kvalitetsregister är en uppgift som sjuksköterskor är 

ansvarig för. Arbetet med kvalitetsregister verkar vara en belastning som tar tid från 

sjuksköterskors andra arbetsuppgifter. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva 

hur kvalitetsregister påverkar sjuksköterskors preventiva arbete inom äldreomsorgen. 

Metod: Tio artiklar, fyra kvalitativa och sex kvantitativa granskades, analyserades och 

sammanställdes i en litteraturöversikt. Resultat: Resultaten visade att sjuksköterskor 

upplevde att kvalitetsregister väcker tankar kring deras preventiva arbete. De upplevde även 

behov av ledarskap vid införandet av kvalitetsregister. Bedömningsinstrumenten inom 

kvalitetsregister var ett bra komplement inom det preventiva arbetet inom äldreomsorgen. 

Diskussion: Enhetschefen bör vara delaktig vid införandet för att kunna motivera 

sjuksköterskor att följa riktlinjer med kvalitetsregister och inte återgå i gamla rutiner. 

Preventionsarbetet påverkas av kvalitetsregister genom att sjuksköterskor lättare hittar 

riskpatienter och därmed kan förebygga undernäring, trycksår och fall. Slutsats: 

Användning av kvalitetsregister förbättrar preventionsarbetet för sjuksköterskor genom att 

identifiera äldre med risk för undernäring, trycksår samt fall. Mer forskning inom området 

kvalitetsregister behövs, både om hur sjuksköterskor upplever användandet av 

kvalitetsregister och vad kvalitetsregister tillför det preventiva arbetet inom äldreomsorgen.  

 

 

Nyckelord: bedömningsinstrument, kunskap, kvalitetsarbete, ledarskap, sjuksköterskors 

upplevelser 
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Under sjuksköterskeutbildningen har vi mötts av att sjuksköterskor både inom 

äldreomsorgen och i sjukhusmiljö upplever registrering i kvalitetsregister som en belastning 

som tar tid av sjuksköterskors andra arbetsuppgifter och från patienterna. Kommentarer som 

“vi gör det här, så får vi pengar” har förekommit. Känslan av att arbetet med 

kvalitetsregister är betungande och någonting som inte tillför vårdavdelningen eller 

äldreboendet någonting annat än ekonomiska medel ligger över arbetsgruppen.  

Det finns begränsat med forskning inom kvalitetsregister och kanske bidrar detta till 

känsla av belastning för sjuksköterskor.   

Bakgrund 

Sverige framhålls som ett land där säkerheten för patienten står i fokus och där forskning på 

preventionsarbete vid olyckor har en lång tradition (Ekman et al. 2010). Utvecklings- och 

förbättringsarbete är en arbetsuppgift som åligger sjuksköterskor. Att kritiskt granska 

omvårdnaden och den egna verksamheten så att den ser till patienters och arbetsgruppens 

bästa är en del av arbetsuppgiften för sjuksköterskor. För att sjuksköterskor skall klara detta 

ansvar krävs evidensbaserad omvårdnad vilket betyder att sjuksköterskor ska arbeta för att 

bygga omvårdnaden på vetenskaplig grund (Larsson, 2010, s. 213).   

Omvårdnadsteori 

För att säkerställa kvaliteten på omvårdnad krävs forskning och utveckling. Genom 

omvårdnadsteorier har det beskrivits vad omvårdnad är, vad syftet är och var fokus inom 

omvårdnad ska ligga. Kirkevold (2009, s. 20-21) beskriver arvet från Florence Nightingale 

som den första omvårdnadsteorin med inriktning mot sjukdomslära, praktiska riktlinjer och 

principer samt sjuksköterskans moraliska förpliktelser. Enligt Kirkevold (2009, s. 22-23) 

bygger omvårdnadsteorier på utveckling av omvårdnaden. 

Genom åren har olika omvårdnadsteorier utvecklats däribland Kari Martinsens 

omsorgsteori där fokus ligger på att ta hand om de sjuka och svaga, med utgångspunkt för 

vad som är det bästa för just den personen (Kirkevold, 2009, s. 196-200). Omsorg är för 

Martinsen någonting som ges utan att det finns förväntningar på att få någonting i gengäld 
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och Martinsen betonar att sjuksköterskor har ansvar för den som inte har möjlighet att återfå 

sitt oberoende (Kirkevold, 2009, s. 200-203). 

Kvalitetsregister 

Definitionen av ett nationellt kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om 

problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Det genomgår 

årligen granskning och bedömning och har godkänts att erhålla stöd från beslutsgruppen för 

nationella kvalitetsregister (Beslutsgruppen för nationella kvalitetsregister, 2008).  

 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) har som mål att alla skall få god vård på lika 

villkor. Sjuksköterskor samt övrig vårdpersonal som exempelvis undersköterskor och läkare 

skall arbeta för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.  

Till hjälp för att upprätthålla god omvårdnad finns idag kvalitetsregister med syfte 

att följa upp kvaliteten i hälso- och sjukvård och omsorg samt för att kunna förebygga 

vårdrelaterade skador (Andersson, 2013, s. 159). 

Det första nationella kvalitetsregistret uppkom redan 1975 och användes då för att 

registrera hur knäplastiker genomförts då det var en ovanlig operationsmetod. Registret 

kunde säkerställa vården genom att bristande tekniker och inplantat av dålig kvalitet kunde 

undvikas av andra med hjälp av dessa uppgifter. I början av användandet av 

kvalitetsregister var det i första hand medicinska uppgifter som registrerades, hanterades av 

läkare och var avsedda för läkare (Andersson, 2013, s. 158).   

1990 kom en uppgång för kvalitetsregistren genom beslut om stöd för utveckling av 

dem från landstingsförbundet och socialstyrelsen. Detta innebar att kvalitetsregistren fick 

större betydelse inom hälso- och sjukvård. Svensk sjuksköterskeförening har aktivt arbetat 

för att registrens innehåll skall anpassas för alla professioner runt patienter (Andersson, 

2013, s. 159-160). I Sverige beslutade regeringen 2007 att ge ett stimulansbidrag till 

kommuner och landsting för att förbättra kvaliteten inom äldreomsorg (Törmä, Winblad, 

Cederholm & Saletti, 2012).  

2008 introducerades ett nationellt kvalitetsregister, Senior Alert, med inriktning på 

vårdtagare över 65 år. Senior Alert fokuserar på enskilda vårdtagare som berörs istället för 

specifika diagnosgrupper exempelvis knäplastik, som tidigare kvalitetsregister byggdes på 

(Andersson, 2013, s. 158; Landstinget i Jönköpings län, 2013a). I Senior Alert samlas 

information om personers status in gällande nutrition, fallrisk och trycksår. Vid insamlingen 



 

 

7 
 

av informationen används bedömningsinstrument och all data förs in i ett webbaserat 

register (Landstinget i Jönköpings län, 2013b).  

Bedömningsinstrumenten som används är Mini Nutritional Assessment - Short Form 

för mätning av nutritionsstatus, Downton Fall Index mäter risken för fallolycka och 

Modifierad Nortonskala mäter risken för trycksårsutveckling. Utifrån kvalitetsregister kan 

förebyggande åtgärder sättas in med fokus på omvårdnad (Törmä et al. 2012; Landstinget i 

Jönköpings län, 2013a).  

 Personuppgifter samlas in för att kunna utveckla vården systematiskt samt utveckla 

och säkra kvaliteten på vården som ges idag. Utifrån den insamlade informationen 

kvalitetsregister bidrar med kan vården jämföras på både nationell och regional nivå 

(Landstinget i Jönköpings län, 2013b). Personuppgiftsinsamling och hantering av dessa 

uppgifter regleras i patientdatalagen från 2008 (SFS 2008:355).   

 

Bedömningsinstrument   

Mini Nutritional Assessment - Short Form (MNA-SF) är ett bedömningsinstrument för att 

mäta nutritionsstatus, speciellt utformat för äldre personer. I jämförelse med andra 

bedömningsinstrument som undersöker näringsstatus som exempelvis Malnutrition 

Screening Tool (MST) eller The Subjective Global Assessment (SGA) är MNA-SF ett bra och 

validerat verktyg att använda. Vid mätning med MNA-SF på en äldre population visade 

resultaten att mindre än tio procent av de tillfrågade klassificerades som välnärda, övriga var 

i riskzon för undernäring eller undernärda. Nära hälften av de tillfrågade hade en 

viktminskning under de senaste tre månaderna (Törmä et al. 2012). 

Downton fall index är ett verktyg som är baserat på frågor om tidigare fallolyckor, 

läkemedelsadministration, sensoriska nedsättningar, nedsatt funktion i någon lem, förvirring 

och osäker gång med eller utan hjälpmedel. Genom poängsättning bedöms fallrisken hos 

den äldre, höga poäng betyder hög fallrisk (Vassallo, Poynter, Scarma, Kwan & Allen, 2008).  

En fallolycka är ett oavsiktligt tillbud på marken, på ett objekt, en trottoar eller annat 

underlag där man snubblat, halkat, tappat balansen eller gått på en annan människa. 

Konsekvensen av ett fall kan vara en skada som påverkar en kroppsdels normala funktion. 

De flesta som råkar ut för fallolyckor är kvinnor över 80 år som en följd av tidigare 
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sjukhusvistelse på tio dagar eller mer. Det bör noteras att en fjärdedel av uppgifterna om hur 

fallet skett saknades i incidentrapporterna (Tommasini, Talamini, Bidoli, Sicolo & Palese, 

2008).  

Nortonskalan är det första bedömningsinstrumentet för att förutsäga risk för 

utveckling av trycksår, instrumentet utvecklades år 1960. Frågeformuläret är indelat i fem 

kategorier som poängsätts, låga poäng vid trycksårsbedömning visar på högre risk för 

trycksårsutveckling (Balzer, Pohl, Dassen & Halfens, 2007). 

Med trycksår menas en hudskada eller skada på underliggande vävnad orsakat av 

tryck eller skjuvning, de vill säga en ställning som försvårar blodcirkulationen i huden. 

Trycksår är vanligt på kroppsdelar med benutskott som exempelvis axel, höft eller sacrum. 

Trycksår delas in i fyra kategorier där kategori ett är en rodnad som inte bleknar vid tryck, 

kategori två är delhudsskada, kategori tre är fullhudsskada och kategori fyra är djup 

fullhudskada (Gunningberg, 2013, s. 88-89). 

Problemformulering 

För sjuksköterskor innebär arbetet med kvalitetsregister en ytterligare arbetsuppgift som har 

tillkommit på senare år. Preventivt arbete samt dokumentation ingår i sjuksköterskors 

arbetsuppgift dock tillkommer ännu ett eller flera ställen där uppgifter skall föras in vid 

arbete med olika kvalitetsregister. Detta påverkar känslan av att det administrativa tar 

överhand, att den tiden tas från omvårdnaden ute i verksamheten.  

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva hur sjuksköterskor upplever och påverkas av 

kvalitetsregister i det preventiva arbetet. 

 

Frågeställningar 

* Hur upplever sjuksköterskor att arbeta med kvalitetsregister? 

* Hur påverkar kvalitetsregister sjuksköterskors preventiva arbete? 
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Metod 

Litteraturöversikt 

Tio artiklar, både kvalitativa och kvantitativa har granskats, analyserats och sammanställts 

till en litteraturöversikt. 

Med litteraturöversikt menas ett tillvägagångssätt för att analysera och bearbeta 

tidigare insamlad forskning och data inom ett valt problemområde som sedan bearbetas 

ytterligare för att strukturera resultatet och skapa en översikt (Friberg, 2012b, s. 133-134).  

Målet med en litteraturöversikt är enligt Friberg (2012b, s. 135) att få en tydlig 

översikt över ett förutbestämt ämne eller område inom forskning likväl som det kan vara ett 

strukturerat sätt att sammanställa tidigare forskningsresultat. En litteraturöversikt kan även 

ha som mål att vara en utgångspunkt när ytterligare forskning inom området skall göras, för 

den som behöver få en överblick över tidigare forskning.    

Litteratursökning och urval 

Litteratursökningen (tabell 1) gjordes systematiskt med hjälp av Pubmed och Cinahl. Andra 

databaser, som Cochrane och Psycinfo, genomsöktes utan att ge några resultat som var 

relevanta för litteraturöversiktens syfte. Perspektivet som valts är sjuksköterskors 

perspektiv.  

Under sökningen av artiklar användes * i slutet av fritextordet, exempelvis regist*, för 

att inkludera alla olika ändelser av sökordet. Sökord som användes för att hitta material var 

MeSH-termen/heading: clinical assessment tools samt även fritextsökningar med sökorden: 

quality regist*, prevention, prevent*, nursing home, nursing home*, experience*, quality 

improvement, regist*, norton scale och validity. Sökordens sammansättning varierades och 

samma sökningar gjordes i både Pubmed och Cinahl. Manuella sökningar har gjorts genom 

att läsa referenslistor på reviewartiklar för att hitta originalartiklar till resultatet.   

Vid sökningarna gjordes ett första urval genom att läsa titlarna på artiklarna. De som 

motsvarade syftet med litteraturöversikten sparades och de andra förkastades. Ett andra 

urval gjordes sedan abstrakten lästs igenom för att få en bättre uppfattning om artikelns 

innehåll. I ett tredje urval lästes artiklarna i sin helhet förutsättningslöst med syftet i åtanke 
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samt förkastades eller sparades för granskning som genomfördes i det fjärde och sista 

urvalet. 

 

Tabell 1. Databassökningar. 

Databas/datum Begränsningar/ 

Limits 

Sökord Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

Cinahl 

140127 

 

 

10 år, engelska. (MH "Clinical Assessment 

Tools") AND "prevent*” AND 

“nursing home*”) *** 

187 11 3 3 1 

Cinahl 

140120 

 

 

10 år, engelska. (MH "Clinical Assessment 

Tools") AND "modified 

norton" *** 

5 2 2 2 1 

Pubmed 

140120 

10 år, engelska. “Quality registry” *** 77 8 1 1 1 

Cinahl 

140204 

10 år, engelska. "Prevent*" AND "regist*" 

AND "nursing home*" *** 

100 8 2 2 2 

Pubmed 

140204 

10 år, engelska. "Quality improvement" AND 

"nursing home*" *** 

192 18 9 4 1 

Cinahl 
140204 

10 år, engelska. “Norton scale" AND "validity" 

*** 
5 4 2 1 1 

Cinahl 
140212 

10 år, engelska. “Experience*” AND “quality 

regist*” *** 
7 4 2 2 2 

140212 10 år, engelska. Manuell sökning 4 2 1 1 1 

*** Sökning gjord även i pubmed respektive cinahl men gav inga resultat. 
 

Urval 1: Urval efter läst titel.  
Urval 2: Urval efter läst abstrakt. 
Urval 3: Urval efter läst artikel.  

Urval 4: Urval efter granskad artikel. 

 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Krav på inkluderade artiklar var att de skulle vara originalartiklar om studier som berörde 

vårt syfte. Artiklarna skulle innehålla de delar som är karakteristiska för vetenskapliga 

artiklar samt uppnå grad I efter granskning. De senaste åren har forskning inom prevention 

och register ökat, därför valdes en begränsning gällande artiklarnas ålder på max tio år.  
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Beställningsdokument, dubbletter, artiklar ur icke vetenskapliga tidskrifter och 

studier från länder där författarna inte ansåg att resultatet var överförbart till svenska 

förhållanden exkluderades.  

Värdering av vetenskaplig kvalitet 

De artiklar som valdes ut och som var relevanta i förhållande till litteraturöversiktens syfte 

och frågeställningar granskades med hjälp av granskningsmallar från Carlsson och Eiman 

(2003). Två olika granskningsmallar användes (bilaga 1 & 2), en för kvalitativa artiklar och en 

för kvantitativa. En ändring gjordes i granskningsmallen innan granskningen påbörjades. 

Frågan om patienter och lungcancerdiagnos ströks och räknades inte in i slutpoängen. 

Genom att läsa artiklarna och poängbedöma vad granskningsmallarna efterfrågar fås en 

totalpoäng som i sin tur omvandlas till en procentsats. De artiklar som blev godkända att 

ingå i resultatavsnittet uppnådde minst 80 %, grad I. Artiklar som endast uppnådde grad II 

eller III ansågs ej som användbara för vårt syfte då kvaliteten inte var den som 

eftersträvades. Dessa artiklar valdes bort. Artiklarna som användes sammanställdes i en 

resultattabell (bilaga 3). 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden bör enligt Forsberg och Wengström (2008, s. 77) göras innan 

påbörjandet av artikelurval och analys och skall framgå tydligt i litteraturöversikten. För att 

säkerställa att studien är etiskt godkänd bör detta framgå i de artiklar som används i arbetet 

genom ett etiskt resonemang eller att studien är granskad samt godkänd av etiska 

kommittéer i de länder där dessa är publicerade.  

Artiklar som ej haft etiska överväganden har ej tagits med i litteraturöversikten. 

Författarna till detta arbete har ej ändrat innehållet i artiklarna utan översatt dessa så att 

inget innehåll har ändras under arbetets gång. Citat som använts är också översatta 

ordagrant för att inte förvränga studiens resultat. Alla studieresultat som uppfyllt kraven har 

tagits med, inga studier har valts bort till fördel för ett förutbestämt resultat. 
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Analys 

Analysen har gjorts utifrån Fribergs (2012a, s. 127-129) anvisningar. Analysarbetet gjorde 

författarna tillsammans till en början för att säkerställa att artiklarna granskats på lika sätt 

och med samma förutsättningar för poängsättning och bedömning av kvalitet genom att 

använda granskningsmallar (bilaga 1 & 2). Genom granskning av samma artiklar var för sig 

kunde författarna fastställa att likvärdiga bedömningar gjordes och därmed säkerställa 

kvaliteten på studierna som kom att ingå i litteraturöversikten. 

I litteraturöversiktens resultat kom tio artiklar att ingå. Av dessa var fyra artiklar 

kvalitativa och sex artiklar var kvantitativa. Artiklarnas ursprung var Sverige (6), Belgien (2), 

Spanien (1) och USA (1).  

När artiklarna var granskade och sorterade i kvantitativa och kvalitativa artiklar 

kunde ytterligare läsning göras för att få en känsla av artiklarnas handling. De kvalitativa 

artiklarna analyserades för sig och de kvantitativa för sig. Genom att grundligt läsa 

artiklarna och finna nyckelfynd (tabell 2) trädde en tydligare bild av materialet fram. De 

nyckelfynd som plockades fram ur artiklarna färgkodades, en färg för varje artikel användes, 

och studerades noggrant för att finna likheter och olikheter mellan de olika artiklarna. 

Materialet sammanställdes med hjälp av nyckelfynden och gemensamma nämnare gav fyra 

områden under två frågeställningar (tabell 3). 

 

Tabell 2. Exempel på resultatanalys. 

Nyckelfynd Översatt nyckelfynd Områden Frågeställning 

“A changing of mindset from 

a traditional care in nutrition, 

pressure ulcers and falls in 

elderly care to the quality 

improvement work with SA 

through a preventive 

approach was described” 

(Rosengren, Höglund & 

Hedberg, 2012, s. 199) 

"En ändring av tankesätt 

från en traditionell vård av 

nutrition, trycksår och fall 

inom äldreomsorgen till 

kvalitetsarbete med SA 

genom ett förebyggande 

förhållningssätt beskrevs" 

Införande av 

kvalitetsregister 
 

Hur upplever 

sjuksköterskor att 

arbeta med 

kvalitetsregister? 

”According to the staff, a 

positive attitude by the leader 

could clarify the gains and 

benefits of SA, for example 

united and equivalent 

measurements that follow a 

patient from caregiver to 

caregiver” (Rosengren, 

”Enligt personalen, kunde 

en positiv inställning av 

ledaren klargöra vinsterna 

och fördelarna med SA, till 

exempel enade och 

motsvarande mätningar 

som följer patienten från 

vårdgivare till vårdgivare” 

Ledarskap Hur upplever 

sjuksköterskor att 

arbeta med 

kvalitetsregister? 
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Höglund & Hedberg, 2012, s. 

201) 

“Nurses missed 59,1% of the 

patients who were really at 

risk” (Defloor, Grypdonck, 

2005, s. 378). 

Sjuksköterskor missade 

59,1% av de patienter som 

verkligen var i riskzonen. 

Bedömningsinstrument Hur påverkar 

kvalitetsregister 

sjuksköterskors 

preventiva arbete? 

 

Resultat 

Tabell 3. Resultattabell.  

Frågeställning Områden 

Sjuksköterskors upplevelser av att 

arbeta med kvalitetsregister 
-         - Införandet av kvalitetsregister 
-         - Betydelsen av stöd och ledarskap för 

sjuksköterskors arbetet med kvalitetsregister 

Hur påverkar kvalitetsregister 

sjuksköterskors preventiva arbete 
-         - Sjuksköterskors kunskap och utbildning inom 

preventivt arbete 
-         - Sjuksköterskors användande av 

bedömningsinstrument i det preventiva arbetet 

 

Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med 

kvalitetsregister 

Införandet av kvalitetsregister 

Sjuksköterskor beskriver införandet av kvalitetsregister som en uppgift de utför för att 

förbättra omvårdnadsarbetet, där registret blev ett redskap för att utveckla preventivt arbete. 

Sjuksköterskor beskriver vidare att arbetet vid införandet av kvalitetsregister och 

utvecklandet av rutiner handlade mycket om sjuksköterskors attityder till kvalitetsregister 

(Rosengren et al. 2012). Sjuksköterskor har inte bristande kunskaper om preventionsarbete 

inom fall, nutrition och trycksår men registret visar på betydelsen av att arbeta förebyggande 

och utveckla omvårdnaden (Rosengren, Höglund & Hedberg, 2012). De beskriver vidare att 

med en ändring i sättet att tänka kring omvårdnaden av nutrition, trycksår och 

fallprevention, med riktlinjer utformade efter kvalitetsregister blev det enklare med 

preventionsarbete (Rosengren et al. 2012; Lindblom, Bäck-Pettersson & Berggren, 2012). 
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Sjuksköterskor beskriver arbetet med kvalitetsregister som en påminnelse om hur viktigt det 

är att arbeta preventivt samt ett sätt att belysa förbättringsområden (Rosengren et al. 2012).  

Sjuksköterskor upplever en ökad medvetenhet kring deras eget arbetssätt och det 

motiverade sjuksköterskor till utvecklande av ännu bättre vård: ”But when you fill in the 

(register) and notice something, it´s good to reflect on it and how you can do better next time. Your 

eyes are opened…" (Lindblom et al. 2012, s. 209).  

Vidare beskriver sjuksköterskor att de utvecklade intresse för kvalitetsregistret och 

intresset blev starkare när resultat visades från kvalitetsförbättring som exempelvis en artikel 

i veckotidningen eller en notis i en dagstidning. Goda resultat i kvalitetsmätningen gav 

sjuksköterskor tillfredställelse och bekräftelse på att de givit god omvårdnad medan ett 

dåligt resultat startade en strävan att vidareutveckla vården (Rosengren et al. 2012; Lindblom 

et al. 2012).  

Sjuksköterskor beskriver att det är viktigt med preventivt tänkande, för att förebygga 

vårdrelaterade skador. Vidare ansåg de att kvalitetsregister kan användas som ett verktyg 

för utveckling av preventiv kvalitetssäkring. Sjuksköterskor blev mer engagerade när de såg 

vad deras arbete med kvalitetsregister gav i form kvalitetsförbättring, de upplever ett ökat 

självförtroende och mer trygghet. Sjuksköterskor fick en känsla av säkerhet och att de hade 

gjort rätt (Lindblom et al. 2012). 

Betydelsen av stöd och ledarskap för sjuksköterskor i arbetet med 

kvalitetsregister 

Sjuksköterskor beskriver att en positiv inställning till kvalitetsregister från enhetschef eller 

arbetsledare gjorde det lättare att påvisa fördelarna med kvalitetsregister (Rosengren et al. 

2012). Användningen av kvalitetsregister ökar om enhetschefen är stöttande, ordentlig 

information ges till dem som skall arbeta i registret samt att fördelarna med registret belyses 

i form av exempelvis mindre antal trycksår. Sjuksköterskor upplever att arbetet med 

kvalitetsregister väcker tankar kring prevention, de får tänka igenom vilken vård och 

omsorg de ger till de äldre. De beskriver kvalitetsregister som en möjlighet att säkerställa 

vården genom att ge de äldre bättre förutsättningar för god och säker omvårdnad 

(Rosengren et al. 2012; Lindblom et al. 2012). 

Sjuksköterskor beskrev även behov av ökat stöd av enhetschef i utvecklandet av ny 

kunskap och kompetens inom kvalitetsregister, detta eftersom det är en ny daglig rutin 
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(Rosengren et al. 2012). Betydelsen av stöttande ledare som är intresserade och involverade i 

det dagliga arbetet beskrev sjuksköterskor som en nödvändighet för att förbättringsarbetet 

med hjälp av kvalitetsregister ska vara genomförbart: “This is a management issue, because 

without the leadership this wouldn´t have been possible. There has been a good and clear direction, and 

they´ve been able to motivate the staff to do it...to explain why” (Rosengren et al. 2012, s. 201). 

Efter införandet av kvalitetsregister i äldreomsorgen har sjuksköterskor uttryckt 

ytterligare behov av kunskap inom prevention och betydelsen av engagerade enhetschefer i 

det dagliga arbetet. Sjuksköterskor beskriver att när chefer är involverade vid införandet av 

kvalitetsregister balanseras arbetsbördan genom att alla som arbetar med omvårdnaden blir 

delaktiga i det preventiva arbetet och på så vis påverkas även arbetsmiljön eftersom alla 

strävar mot samma mål (Rosengren et al. 2012).  

Hur påverkar kvalitetsregister sjuksköterskors 

preventiva arbete 

Sjuksköterskors kunskap och utbildning inom preventivt arbete 

Sjuksköterskor beskriver att kunskap och utbildning inom preventionsarbete och 

kvalitetsregister påverkar sjuksköterskors sätt att arbeta preventivt med exempelvis 

avlastning och skötsel av trycksår. Med ökad kunskap inom preventionsarbete kommer ökad 

förståelse för bedömningsinstrumenten vilket leder till att sjuksköterskor utför preventivt 

arbete i högre omfattning eftersom de förstår betydelsen av det. Sjuksköterskor med 

kunskap om bedömningsinstrumentens funktion har en mer positiv inställning till 

trycksårsprevention, vilket direkt speglar sig i följsamheten av riktlinjer uppsatta kring 

preventionsarbete utifrån kvalitetsregister. Lägst kunskap hade sjuksköterskor exempelvis 

inom uppkomst och behandling av trycksår samt nutritionens betydelse och tryckavlastning. 

Högst kunskap visades inom riskbedömning av trycksår (Demarré et al. 2012).  

Antalet år inom sjuksköterskeyrket och yrkeserfarenhet har betydelse för införandet 

av kvalitetsregister. Sjuksköterskor med lång yrkeserfarenhet var vana att införa nya rutiner 

allt eftersom forskning och behandlingar utvecklas medan sjuksköterskor med högst tio års 

yrkeserfarenhet beskrev att det var svårt att tillämpa nya rutiner (Pancorbo-Hidalgo, García-

Fernández, López-Medina & López-Ortega, 2007). 
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Sjuksköterskor som fått specifik utbildning inom kvalitetsregister rapporterade högre 

kunskap inom preventionsarbete med bedömningsinstrument än de som inte hade fått 

utbildning. Det var skillnad mellan de sjuksköterskor som hade deltagit i fler utbildningar än 

de som endast deltagit i en vilket visade sig i högre kunskap och användande av 

bedömningsinstrument. Sjuksköterskor som arbetar inom äldreomsorgen visade på god 

kunskap i det kliniska arbetet gällande riskbedömning med bedömningsinstrument i 

preventionsarbete (Demarré et al. 2012). 

Sjuksköterskors användande av bedömningsinstrument i det preventiva 

arbetet 

Användandet av bedömningsinstrument visar sig vara ett komplement i det preventiva 

arbetet. Med användandet av bedömningsinstrument vid riskbedömning identifierar 

sjuksköterskor lättare de äldre som är i riskzonen för fallolyckor (Fonad, Burnad & Emami, 

2008). Vid fallriskbedömning beskriver sjuksköterskor att bedömningsinstrument är bra 

hjälp för att identifiera mental och fysisk kondition, födointag och om den äldre var uttorkad 

samt de variabler som kan påverka rörligheten. Bedömningsinstrumenten är tillförlitliga 

verktyg om det används tillsammans med klinisk bedömning (Bååth, Hall-Lord, Idvall, 

Wiberg-Hedman & Larsson, 2008).  

Används bedömningsinstrument dagligen är det bra preventivt verktyg för att hitta 

äldre med risk för exempelvis fall. Regelbundenhet krävs dock eftersom äldres funktionella 

förmåga ofta varierar från dag till dag, bedömningar behöver göras ofta för att säkerställa 

den äldres säkerhet (Fonad et al. 2008).  

En fallolycka exempelvis, kan komma att visa på vikten av preventionsarbete och 

riktlinjer. Genom en negativ händelse, som ett fall eller trycksår, kan sjuksköterskor börja 

kalkylera risker även på patienter som inte är aktuella, bara för säkerhets skull (Stenberg & 

Wann-Hansson, 2011).   

Genom att regelbundet göra riskbedömningar utifrån kvalitetsregister kan 

förebyggande åtgärder sättas in. En individuell riskbedömning av den äldre eliminerar inte 

helt skaderisken men visar sig vara ett bra hjälpmedel för att kunna ge individanpassat 

skydd och minimera fallolyckor: “You cannot completely eliminate falls but you can conduct an 

individual risk assessment and base decisions on the patient´s ability at that particular time.” (Fonad 

et al. 2008, s. 51). 
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När sjuksköterskor i äldreomsorgen bedömer risker för trycksår gjordes det med 

hjälp av deras egna kliniska bedömningar och erfarenheter. Sjuksköterskor bedömde att mer 

än tio procent var i riskzon för att utveckla trycksår. Bedömningen gjordes utan att använda 

bedömningsinstrument för riskbedömning. Resultat visade att sjuksköterskor missade 

nästan två tredjedelar av alla äldre med risk för trycksår i jämförelse med om de använt 

bedömningsinstrument för att identifiera risken för trycksår. Det visar på bristande kunskap 

om trycksårsprevention och betydelsen av att använda bedömningsinstrument. De äldre som 

sjuksköterskor identifierade som riskpatienter för trycksårsutveckling var de som senare 

utvecklade trycksår (Defloor & Grypdonck, 2004). 

I preventionsarbetet med trycksår kunde uppenbara fördelar ses efter införandet av 

kvalitetsregister där sjuksköterskor dagligen undersökte hudkostymen hos de äldre (Rosen 

et al. 2006). Efter att ha följt sjuksköterskor och deras arbete med de tidigare befintliga 

riktlinjerna i 12 veckor så infördes nya riktlinjer med daglig undersökning av hudkostym och 

registrering i kvalitetsregister under 12 veckor. Dokumentation innan införandet av 

registerregistrering visade att en fjärdedel av de äldre var i högrisk för att utveckla trycksår. 

Nästan hälften av de äldre hade växande och begynnande trycksår eller svåra trycksår som 

inte läkte. Efter införandet av de kvalitetsregistret minskade begynnande trycksår, de 

svårläkta såren blev förbättrade och ingen av de äldre utvecklade nya trycksår (Rosen et al. 

2006).  

Användande av trycksårsförebyggande registrering i kvalitetsregister visar att det 

gör stor skillnad om sjuksköterskor använder bedömningsinstrument. Efter införandet av 

kvalitetsregister för trycksår har läkningstiden halverats tack vare att sjuksköterskor 

använder bedömningsinstrument som kontinuerligt registrerar data kring trycksåret som 

exempelvis åtgärder, smärtstillande och kost (Öien & Forssell, 2013). 

Inom prevention och användande av kvalitetsregister är det viktigt att fördelarna är 

uppenbara för att motivera personalen att fortsätta använda bedömningsinstrumenten och 

registrera statusförändringar från preventionsarbetet i kvalitetsregistret. Arbetet med 

prevention gav positiva resultat efter införandet av kvalitetsregister och personalen kunde i 

efterhand se fördelarna i form av färre fallolyckor och mindre trycksår (Stenberg & Wann-

Hansson, 2011).   
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Teamarbete var en viktig faktor för hur väl preventionsarbetet fungerade dock visade 

det sig att under exempelvis sommarmånaderna var det lätt att falla tillbaka på tidigare 

rutiner och tappa de nya preventiva riktlinjerna:  

“Yes, and maybe there has been temporary staff coming in, and we have been on vacation or 

moved [another ward] and then when we come back everything is the way it was before, 

without these new things. Some things, of course, continue… but a lot of new routines are 

forgotten again” (Stenberg & Wann-Hansson, 2011 s. 91). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Ämnet kvalitetsregister är relativt nytt vilket innebär att det inte finns mycket forskning 

ännu inom upplevelser av att som sjuksköterska arbeta med kvalitetsregister vilket innebar 

att sökning av material inom kvalitetsregister var svårt.  

Det finns mycket material om de olika typer av bedömningsinstrument som används 

vid registrering av trycksår, fall och nutrition. Många av artiklarna är kvantitativa och 

belyser fördelar eller nackdelar samt validitet av skalorna. Det finns mycket mindre 

kvalitativt material som visar hur sjuksköterskor upplever hur det är att arbeta med dessa. 

Sökningar gjordes med inriktning mot prevention och kvalitetsregister för att hitta 

det som var relevant för syftet. Sökningarna ”validity och norton scale” och ”clinical 

assessment tools och modifed norton” var tänkt till bakgrunden för att specificera 

bedömningsinstrument men vid närmare läsning och analys visade det sig att två av dessa 

artiklar var av betydelse för resultatet och höll grad I efter kvalitetsgranskning. Efter noga 

övervägande valdes dessa två artiklar att inkluderas i resultatet och sökningen skrevs in i 

söktabellen.   

Svagheterna i denna litteraturöversikt är att det i våra sökningar inte framkom så 

många forskningsrapporter på kvalitetsregister och sjuksköterskors upplevelse av att arbeta 

med detta. Antalet artiklar i resultatet som berör just denna frågeställning är bara två. 

Forskning inom prevention finns däremot mer av, svårigheten har varit att begränsa och få 

det som är relevant till kvalitetsregister. Två av våra resultatartiklar hittades vid sökningar 

som har indirekt koppling till syftet att göra. Det är en svaghet eftersom det är mycket 

möjligt att relevant data inte inkluderats, dock var inte syftet att undersöka specifika 
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bedömningsinstrument. Läsaren introduceras till en del av bedömningsinstrumenten som 

används inom prevention i bakgrunden för att tydliggöra vilka bedömningsinstrument som 

utgör grunden för kvalitetsregistret Senior Alert.  

Andra sökord hade kunnat ge en annan typ av resultat, om sökningar gjorts på 

specifika kvalitetsregister hade kanske en annan vinkling på litteraturöversikten 

framkommit och resultatet blivit ett annat.  

Vid databassökning av artiklar gjordes sökningarna med och utan begränsning på 

ålder 65+. Åldersbegränsningen valdes bort då intressanta artiklar för resultatet i 

litteraturöversikten föll bort ur sökningen. Sökordet ”nursing home” användes för att nå den 

äldre målgruppen som kvalitetsregistret Senior Alert vänder sig till.   

Valet av vilket område som ska belysas i litteraturöversikten har varit av betydelse 

för utgångsläget och resultatet. Eventuellt har andra områden som exempelvis akutmedicin 

använt kvalitetsregister längre tid och därmed finns mer forskning på sjuksköterskors 

upplevelser av att arbeta med dessa kvalitetsregister.  

Om annan granskningsmall används hade eventuellt resultatet blivit annorlunda på 

grund av att vissa bedömningsmallar endast bedömer artiklar som vetenskaplig eller icke 

vetenskaplig och inte vilken grad av vetenskaplighet artiklarna har. Då hade eventuellt 

artiklar med betyg låg eller medel enligt Carlsson och Eiman (2003) inkluderats eftersom de 

är vetenskapliga och då hade trovärdigheten för litteraturöversikten sjunkit. För att inte 

felaktiga slutsatser ska dras på grund av artiklar med låg kvalitet bör en kvalitetsgranskning 

göras enligt Forsberg och Wengström (2008, s. 30). 

 Hade en annan typ av analysmetod använts hade det möjligen påverkat resultatet, 

då andra typer av kategorier framkommit men innehållet bör varit detsamma. I denna 

litteraturöversikt är frågeställningarna i syftet utgångspunkten, områden som berör 

frågeställningarna har funnits genom analysen av artiklarna. 

Om en empirisk studie genomförts hade förmodligen resultatet sett annorlunda ut. 

Hade sjuksköterskorna ute i verksamheten idag tillfrågats och deras upplevelser 

sammanställts så hade det troligtvis blivit skillnad i resultatet eftersom det gått några år 

sedan kvalitetsregistren införts och det hunnit bli vana att arbeta med dem. 

Styrkan i litteraturöversikten är att alla artiklar som är inkluderade är av hög kvalitet, 

grad I, samt att det är den nyaste forskningen inom området kvalitetsregister. Sverige har en 

lång tradition av forskning inom olycksprevention (Ekman et al. 2010) och detta ger 
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ytterligare styrka till litteraturöversikten. De utvalda studierna är gjorda i västerländska 

länder som Belgien, Spanien, USA och även Sverige vilket gör generaliserbarheten hög för 

äldreomsorgen här i Sverige.  

Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva hur kvalitetsregister påverkar 

sjuksköterskors preventiva arbete.  

I litteraturöversiktens resultat framkommer att vid införandet av kvalitetsregister 

beskrev sjuksköterskor att ökad medvetenhet och ändring i tankesättet var den upplevelsen 

som var av störst betydelse för dem. Kvalitetsregister var till god hjälp att visa när ett bra 

arbete gjorts samtidigt som det inspirerade sjuksköterskor att ge bättre omvårdnad vid 

dåliga resultat.  

För att sjuksköterskor ska vara fortsatt inspirerade är det viktigt att chefer och 

arbetsledare visar engagemang och är tydliga med att de ska upprätthålla arbetet med 

kvalitetsregister. Dellefield, Kelly och Schnelle (2013) visar att feedback från chefen skapar en 

positiv arbetskultur och leder till positiv inställning till kvalitetsarbete.  

Vår uppfattning är att arbetet med kvalitetsregister saknar riktlinjer och tydlighet 

kring varför registrering i register sker. Sjuksköterskor bör aktivt hjälpa personalen att se 

vilken skillnad deras arbete gör genom att regelbundet visa utdrag från kvalitetsregistren. 

Detta skapar en känsla av sammanhang och att arbetet har betydelse och inte är en 

arbetsbörda som bara tar tid från de äldre. Törmä et al. (2012) visar att det är svårt att göra 

kvalitetsförbättringar om det saknas uppföljning efter införandet av kvalitetsregister.  

Utmaningen anser vi är att kunna motivera vårdpersonal och här ligger ett stort 

ansvar på avdelningschefer att stötta sjuksköterskor i arbetet med register och 

kvalitetsarbete. Ett sätt att motivera sjuksköterskor till arbete med kvalitetsregister kan vara 

att erbjuda utbildning och fortbildning inom de olika kvalitetsregistren.  

Vidare visar resultaten i litteraturöversikten att kunskap påverkar förståelsen av 

preventivt arbete. Sjuksköterskor har visat på låg kunskap inom prevention och nutritionens 

betydelse vid uppkomst av trycksår dock hade de god kunskap vid riskbedömning. Horn et 

al. (2004) visar att olika faktorer har betydelse vid preventionsarbete. 
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Hur kommer det sig att sjuksköterskor är bra på riskbedömning men att de inte 

förstår vikten av nutrition vilket är en grundläggande faktor inom prevention gällande både 

fall och trycksår? I hela sjuksköterskeutbildningen belyses vikten av nutrition för att 

förebygga ohälsa och optimera förutsättningar för att den äldre ska klara infektioner, 

sårläkning samt för livskvaliteten. Någonstans verkar kunskapen om nutritionens betydelse 

försvinna på väg ut i arbetslivet. Är det lättare att ge de äldre smärtlindring för trycksår än 

att se till att de är mer välnärda?  

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) betonar att som sjuksköterskor skall vi 

förebygga ohälsa. Genom att tillgodose de äldres nutritionsstatus ges en god grund för att 

förebygga ohälsa. Inom äldreomsorgen handlar omvårdnaden inte om att gör någon frisk så 

de kan flytta hem utan här handlar omvårdnaden om att undvika försämring hos de äldre, 

upprätthålla vissa funktioner samt få dem att känna välbefinnande den tid de har kvar i 

livet. Det är precis detta som Kirkevold (2009, s. 206-207) beskriver att Martinsens 

omsorgsteori bygger på.  

Enligt resultatet i vår litteraturöversikt är kvalitén på den egna kliniska bedömningen 

beroende på utbildning och kunskap hos sjuksköterskor. Att den kliniska bedömningen är 

viktig bekräftar Hudgens och Langkamp-Henken (2004) samtidigt som de styrker vikten av 

att använda bedömningsinstrument som ett komplement till sjuksköterskors riskbedömning. 

Vi menar att med yrkeserfarenhet utvecklas förmågan hos sjuksköterskor att göra en 

klinisk bedömning, om det är kunskap eller självförtroende vet vi inte. Är sjuksköterskor 

säker på sin förmåga bidrar detta till hur bedömningsinstrument används. Finns en större 

säkerhet på sjuksköterskors egen förmåga används bedömningsinstrumenten i högre 

utsträckning eftersom man ser det som ett hjälpmedel. Finns däremot osäkerhet i den egna 

bedömningen tror vi att bedömningsinstrumenten upplevs som en svaghet av 

sjuksköterskor, de vill inte visa sig okunniga och ta till någonting som kan få dem att verka 

inkompetenta. 

Vidare visar resultatet i litteraturöversikten att yrkeserfarenhet har betydelse för 

införandet av kvalitetsregister. Vi anser att tidigare erfarenheter av införande av 

kvalitetsregister kan ha betydelse för sjuksköterskor eftersom de har genomfört förändringar 

i rutiner förut. Har sjuksköterskor tidigare erfarenhet underlättar detta införandet av 

kvalitetsregistret med bedömningsinstrument. Vidare anser vi att de som varit med inom 
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verksamheten under en längre tidsperiod brukar tendera till att vara mer negativa och mena 

att saker skall göras som de alltid har gjorts.  

Resultatet i litteraturöversikten belyser att bedömningsinstrument gjorde det lättare 

att hitta äldre med risker och individanpassa åtgärder samt förebygga dessa risker för fall, 

undernäring och trycksår. Hudgens och Langkamp-Henken (2004) stödjer användandet av 

MNA för bedömning av riskpatienter för undernäring inom äldreomsorgen. Användandet 

av bedömningsinstrument är ett bra sätt att få information om den äldres nutritionsstatus 

utan att behöva ta blodprover. Att använda bedömningsinstrument inom preventionsarbete 

sparar pengar inom hälso- och sjukvård samt besparar onödigt lidande för den äldre.  

I resultatet av litteraturöversikten framkom fördelarna med kliniska bedömningar 

tillsammans med bedömningsinstrument. Det visade sig att sjuksköterskor utan hjälp av 

bedömningsinstrument överlag fann äldre med undernäring men missade dem som låg i 

riskzonen. Detta visar även Dellefield et al. (2013). Att använda sig av sin kliniska blick och 

sina händer vid undersökning av äldre är en fördel för sjuksköterskor anser vi eftersom de 

har kännedom om den äldres beteendemönster och lättare upptäcker avvikelser från detta 

mönster. Genom att ta på den äldre och bilda sig en uppfattning och sedan använda ett 

bedömningsinstrument som exempelvis MNA gör att bedömningen känns mer pålitlig än 

om bara bedömningsinstrumentet eller bara den kliniska undersökningen används. Jalali och 

Rezaie (2005) bekräftar användandet av bedömningsinstrument i det preventiva arbetet för 

att undvika onödiga komplikationer som trycksår. 

Resultatet visade att sjuksköterskor var fortsatt motiverade att använda 

bedömningsinstrumenten i det preventiva arbetet när de såg tydliga fördelar med 

kvalitetsregister. Om personalen får god information och utbildning inom kvalitetsregistret 

är det lättare att följa nya rutiner och riktlinjer utan att falla tillbaka i gamla rutiner. 

Resultatet i litteraturöversikten visar att det var lätt att falla tillbaka i gamla rutiner när 

vikarier och sommarpersonal introducerades. Detta kan vi anse vara underligt att en rutin 

som används hela året ska falla tillbaka bara för att man anställer sommarvikarier. Att lära 

sommarvikarierna rutinerna ser ut från början underlättar arbetet och är en förutsättning för 

att säkerställa omvårdnaden. För att ge sommarvikarierna en möjlighet att utföra ett bra 

arbete krävs god introduktion och genomgång av alla rutiner.   
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Slutsats 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av kvalitetsregister i det preventiva arbetet 

inom äldreomsorgen och få svar på frågeställningarna. Litteraturöversikten bidrar till att 

belysa forskningsläget som idag är otillfredsställande när det gäller upplevelsen av arbete 

med kvalitetsregister. Allt för lite forskning finns om de specifika registren och den 

forskning vi har granskat visar på en mer positiv inställning till kvalitetsregister än den som 

erfarits vid kontakt med de olika verksamheterna inom hälso- och sjukvård.  

Användning av bedömningsinstrument har visat sig vara mycket positiv för 

preventionsarbetet och underlättar för sjuksköterskor att hitta äldre i riskzonen för 

undernäring, trycksårsutveckling och fallprevention. Bedömningsinstrument har visat sig 

pålitliga och användbara för sjuksköterskor.  

Vidare forskning inom kvalitetsregister krävs för att kunna säkerställa hur det 

egentligen upplevs av sjuksköterskor, kanske en empirisk studie med fokus på upplevelser i 

de specifika kvalitetsregistren skulle bidra till ytterligare kunskap. Genom att öka kunskapen 

hos sjuksköterskor ökar även kvaliteten på omvårdnaden, därför är ytterligare forskning 

viktigt.  

Kvalitetsregister är ett bra sätt för att säkerställa kvalitén på omvårdnaden i 

framtiden samtidigt som utvecklingsmöjligheterna tack vare registret är stora. Kan 

kunskapen kring vikten av till exempel nutrition förbättras med utbildning inom 

kvalitetsregister och uppföljning via resultat och utdrag ur registren? Det skulle kunna vara 

en forskningsfråga för framtiden. Ytterligare aspekter att forska vidare på är hur patienter 

upplever registrering i kvalitetsregistren eller anhörigas åsikter om registrering.    

Under arbetet med litteraturöversikten har vi fått ökad förståelse för 

preventionsarbetet och vilket stöd kvalitetsregister kan vara för sjuksköterskor. Vi hoppas att 

denna litteraturöversikt kan öka förståelsen för arbetet med kvalitetsregister hos andra 

studenter och sjukvårdspersonal.  
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Författare 
Årtal 
Land 

Studiens 

syfte 
Design/ ansats/ 

intervention/ 

instrument 

Deltagare 

(bortfall) 
Analys- 
metod 

Huvudresultat Studie- 

kvalitet 

Bååth, Hall-

Lord, Idvall, 

Wiberg-

Hedman & 

Wilde Larsson. 
(2008) 
Sverige. 

Undersöka 

pålitligheten 

mellan sjuk-

sköterskor 

och under-

sköterskor 

vid 

användning 

av MNA, 

modified 

Norton och 

trycksårskort. 

Kvantitativ. 
Tvärsnittsstudie. 
Sjuksköterskor och 

undersköterskor 

gjorde upp-

repande bedömning 

var för sig med hjälp 

av olika skalor 

under sina 

arbetsskift.   

111 

stycken 

varav 50 

sjuksköters

kor och 61 

under-

sköterskor. 

T-test Användandet av 

skalorna var bra 

och jämlik 

mellan 

sjuksköterskor 

och 

undersköterskor

. 

Grad I, 

81 % 

Defloor & 

Grypdonck. 
(2005) 

Belgien. 

Syftet var att 

jämföra två 

trycksårs-

skalor och se 

den kliniska 

giltigheten. 

Kvantitativ, 

longitudinell, 

observationsstudie 

med en 

kontrollgrupp. Två 

sjuksköterskor på 

varje avdelning blev 

instruerade att 

använda Norton och 

Bradenscale för 

mätningar två ggr i 

veckan i fyra veckor. 

1772 

patienter, 

inget 

redovisat 

bortfall. 

Chi-

square 

test och 

Student´s 

t-test 

Den 

diagnostiska 

noggrannheten 

mellan skalorna 

var likvärdiga. 

Effektiviteten är 

dock låg enl. 

studien men 

bättre än att lita 

till sjuk-

sköterskornas 

kliniska 

bedömning. 

Grad I, 
80 % 

Demarré, 

Vanderwee, 

Defloor, 

Verhaeghe, 

Schoonhoven 

& Beeckman. 
(2011) 

Belgien. 

Få inblick i 

kunskap och 

attityder hos 

sjuk-

sköterskor 

och under-

sköterskor 

och skillnad 

mellan 

kunskap 

attityd och 

följsamhet vid 

riktlinjerna av 

förebyggande 

trycksårs-

behandling 

hos patienter 

på 

äldreboende. 

Kvantitativ. 
Tvärsnittsstudie. 

Data var insamlat i 

mars 2008 på 18 

avdelningar på olika 

serviceboenden i 

Belgien. 

145 

sjuksköters

kor och 

undersköte

rskor. 

T-test, 

chi-

square 

tests och 

Pearsons 

korrela-

tions 

koffecient

. 

Kunskapen om 

trycksårs 

prevention var 

låg hos sjuk-

sköterskorna 

och under-

sköterskorna. En 

signifikant 

förbättring i 

attityden till 

preventionsarbe

te märktes efter 

att tydliga 

riktlinjer införts 

på 

avdelningarna. 

Grad I, 

82 % 
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Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ ansats/ 

intervention/ 

instrument 

Deltagare 

(bortfall) 
Analys- 
metod 

Huvudresultat Studie-

kvalitét 

Fonad, 

Burnard & 

Emami. 
(2008) 
Sverige. 

Syftet var att 

beskriva 

sjuksköterskor 

och under-

sköterskors syn 

och tankar på 

fall, fallrisk, 

fysiska 

begränsningar 

och 

patientsäkerhet 

på äldreboende. 

Kvalitativ 

metod, semi-

strukturerade 

intervjuer 

gjordes. 

25 deltagare 

varav 15 

sjuksköterskor 

och 10 

underskötersk

or. Bortfall ej 

redovisat. 

Thematic 

content 

analysis 

method 

Personalen hade 

tillräcklig 

kunskap om de 

patologiska 

orsakerna som är 

relaterade till 

fallrisk. En del av 

personalen i tjänst 

äventyrade 

patienternas 

säkerhet. 

Rullstolar med 

bälte och 

sänggrindar 

användes ibland. 

Sjuksköterskor 

hade svårt att ta 

beslut om fysiska 

begränsningar 

medan 

undersköterskor 

hade det mer som 

standardprocedur 

för att skydda och 

övervaka 

patienterna. 

Grad I,  

82 % 

Lindblom, 

Pettersson 

& 

Berggren. 

(2012) 
Sverige. 

Syftet var att 

identifiera 

effekten av 

kvalitetsregister 

i vård vid livets 

slutskede, ur ett 

distriktsköterske

perspektiv.  

Kvalitativ 

studie, 

grounded 

theory. 
Data samlades 

in via intervjuer, 

tvåfokusgrupper 

12 sjuk-

sköterskor 

som arbetade 

inom 

hemsjukvård. 

Konstant 

jämförelse 

och 

memos, 

analysen 

följde 

grounded 

theorys 

modell.  

Resultatet ledde 

till två 

huvudkategorier: 

Bli medveten och 

Handla därefter. 

Dessa påverkade 

sjuksköterskan 

och ledde till 

förbättrad 

vårdkvalitet.  

Grad I, 

 89 % 
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Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ ansats/ 

intervention/ 

instrument 

Deltagare 

(bortfall) 
Analys- 
metod 

Huvudresultat Studie-

kvalitét 

Pancorbo-

Hidalgo, 

García-

Fernández, 

López-

Medina & 

López-

Ortega. 
(2007) 

Spanien. 

Undersöka 

spanska 

sjuksköterskors 

kunskap om 

gällande 

riktlinjer kring 

trycksårspreven

tion och 

behandling, 

frekvens av 

implementering 

av denna 

kunskap i 

klinisk 

verksamhet 

samt vilka 

faktor inom 

professionalitet 

och utbildning 

som påverkar 

kunskap och 

praktik. 

Kvantitativ 

studie med 

randomiserat 

klusterurval. 

Frågeformulär 

som fylldes i av 

deltagarna. 

2006 sjuk-

sköterskor 

blev 

tillfrågade, 

740 tackade 

ja. 

T-test Resultaten visade 

att kunskapen om 

interventions 

prevention var 

hög medan 

kunskapen om 

behandlingsinterv

entionen var 

något lägre.   
Implementering i 

den kliniska 

praktiken var 

märkbart lägre för 

både behandling 

och prevention. 

Utbildning i 

trycksår gav 

sköterskorna 

högre poäng både 

i kunskap och 

inom klinisk 

praktik.  Att 

närvara inom 

forskning och 

studier ökade 

också 

kunskaperna. 

Grad I, 

89 % 

 

Rosen, 

Mittal, 

Degenholtz, 

Castle, 

Mulsant, 

Nace & 

Rubin. 

(2006) 
USA. 

För att avgöra 

om utbildning 

till vård-

personal om 

trycksårspreven

tion reducerar 

risken för att 

utveckla 

trycksår hos 

svarta och vita 

brukare på 

vårdhem. 

Kvantitativ. 
Longitudinell, 

interventions-

studie.  

154 vård-

personal 

utbildad i 

preventions-

arbete, 

undersökte 

brukarna 

dagligen. 

Z-test. 

statistisk 

signifikans 

fastställdes 

med 2-

sidigt P-

värde 

under 0.05. 

Vid baslinje-

värdet hade svarta 

brukare högre 

förekomst av 

trycksår, efter 

interventionen 

sågs en klar 

förbättring i 

vården av 

trycksår.  

Grad I, 

90 % 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Bilaga 3.  Artikelöversikt    4(4) 

 

 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ ansats/ 

intervention/ 

instrument 

Deltagare 

(bortfall) 
Analys- 
metod 

Huvudresultat Studie- 

kvalitet 

Rosengren, 

Höglund & 

Hedberg. 
(2012) 

Sverige. 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelse av 

Senior Alert. 

Kvalitativ metod. 
Innehållsanalys. 

Intervjuer med 

öppna 

frågeställningar om 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

införandet och att 

arbeta med Senior 

Alert. 

7 sjuk- 

sköterskor 

och 1 

under- 

sköterska. 

Läsning, 

kodning 

och 

kategori-

sering. 

En kategori för 

patient-

fördelar 

hittades och 

tre 

subkategorier 

för att 

beskriva 

personalens 

upplevelser av 

implement-

ering av 

Senior Alert.  

Grad I, 

83 % 

Stenberg & 

Wann-

Hansson. 
(2011) 

Sverige. 

Att beskriva 

vårdpersonals 

attityd till 

kliniska/praktisk

a riktlinjer för 

fall och 

fallskador. 

Kvalitativ. 
Innehållsanalys. 

Fokusgrupp-

diskussioner med 

personal från 

avdelningarna som 

de registrerade 

patienterna hade 

vårdats på. 

23 

personer 

deltog (32 

var 

tillfrågade 

att delta). 

Naiv-

läsning, 

kodninig, 

menings-

enheter, 

kategorier 

och 

underkate

gorier. 

För att 

säkerställa en 

positiv attityd 

måste 

uppenbara 

fördelar med 

riktlinjerna för 

att reducera 

fall. Faktorer 

för att förenkla 

införandet av 

höja 

följsamheten 

var stödjande 

ledarskap, 

uppföljning av 

riktlinjernas 

nytta och en 

underlättande 

roll. 

Grad I,  

81 % 

Öien & 

Forssell. 

(2013) 

Sverige. 

Analysera data 

från svenska 

trycksårsregistret 

för att upptäcka 

skillnader i 

läkningstid och 

antibiotikaanvän

dning mellan 

2009-2012. 

Kvantitativ. 

Statistisk analys. 

Data inhämtat från 

trycksårsregistret 

mellan 2009-2012. 

1417 

personer. 
Stata 

V.12.1, 
t-test, 

pearson’s 

X2 test, 

Kaplan-

Meier 

analys och 

log-rank 

test. 

Efter att 

trycksårs-

registret 

lanserades 

minskade 

läkningstiden 

och antibiotika 

användningen 

signifikant 

efter tre år. 

Grad I,  

88 %. 

 


