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Sammanfattning 
 

Vara steget före. Bedömning av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym.  
 

Det övergripande syftet var att beskriva och jämföra sjuksköterskors och undersköterskors 
bedömningar av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym samt deras uppfattningar 

om att använda bedömningsinstrument. Vidare att beskriva sjuksköterskors och 

undersköterskors uppfattningar om hur de bedömer patienters smärta, näringstillstånd och 

hudkostym. Metod: Etthundrasjuttio patientjournaler för patienter med höftfraktur 

granskades (I). Intervjuer genomfördes med sjuksköterskor (n = 9) och undersköterskor 

(n=9) (II). Resultatet av sjuksköterskors (n = 34) och undersköterskors (n = 43) 

bedömningar av patienter med höftfraktur (n = 82) jämfördes (III). Interbedömarreliabilitet 

undersöktes när sjuksköterskor (n = 50) och undersköterskor (n = 61) använde 

bedömningsinstrument vid bedömningar (n = 228) av patienter med höftfraktur och stroke 

(IV). Resultat: Sextio procent av patientjournalerna vid inskrivningen och 78 % vid 

utskrivningen innehöll dokumentation om patientens hudstatus. Det fanns dokumentation 

om trycksår i 15 % respektive 20 % av patientjournalerna. Patienter som var i risk för 

trycksårutveckling enligt Modifierad Nortonskala (MNS) erhöll i medeltal 4,6 

omvårdnadsåtgärder och patienter som ej var i risk erhöll i medeltal 3,8 (I). Det var inte 

några tydliga gränser för hur sjuksköterskor och undersköterskor genomförde bedömningar, 

vem som gjorde vad och på vilket sätt det gjordes (II). Det var inga skillnader mellan 

sjuksköterskors och undersköterskors bedömningar av risk för undernäring och trycksår när 

det gäller poäng för initial bedömning och totalpoäng. Det var dock skillnader i deras 

bedömningar av enskilda delskalor och smärta. Sjuksköterskors och undersköterskors 

uppfattning om hur det var att använda bedömningsinstrument varierade (III). 

Interbedömarreliabiliteten avseende MNS totalpoäng var mycket bra inom 

sjuksköterskegruppen, bra inom undersköterskegruppen samt mellan sjuksköterskorna och 

undersköterskorna. För Short-Form Mini Nutritional Assessment, initial bedömning, var 

interbedömarreliabiliteten bra mellan sjuksköterskor och undersköterskor, inom 

sjuksköterskegruppen samt måttlig inom undersköterskegruppen. Den varierade inom och 

mellan sjuksköterskegruppen och undersköterskegruppen när trycksårkortet användes (IV). 

Konklusioner: Sjuksköterskor dokumenterar inte alltid bedömning av patienters hudkostym 

och risk för trycksårutveckling (I). Det är såväl likheter som skillnader mellan sjuksköterskor 

och undersköterskor när det gäller hur de genomför bedömningar (II) och resultatet av deras 

bedömningar (III). Interbedömarreliabiliteten mellan och inom sjuksköterske- och 

undersköterskegruppen varierar vid deras bedömning med de olika bedömningsinstrumenten 

(IV). Ett viktigt led i arbetet med att säkerställa patientsäkerhet och hög vårdkvalitet är att 

vara steget före och fortlöpande bedöma patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym.  

 

Nyckelord: bedömning, bedömningsinstrument, hudkostym, näringstillstånd, sjuksköterska, 

smärta, undersköterska.



 

Abstract 
 

Being one step ahead. Assessment of patients’ pain, nutrition and skin.  
 

The overall aim was to describe and compare registered nurses’ (RNs’) and enrolled nurses’ 
(ENs’) assessments of pain, nutrition and skin and their perceptions of using assessment 

tools. Further to describe RNs’ and ENs’ perceptions of how they assess patients’ pain, 

nutrition and skin. Methods: One hundred and seventy patient records were reviewed for 

patients with hip fracture (I). Interviews were conducted with RNs (n=9) and ENs (n=9) 

(II). Results of the RNs’ (n = 34) and ENs’ (n = 43) assessments of patients with hip 

fracture were compared (III). Interrater reliability was examined between and among RNs 

(n=50) and ENs (n = 61) using assessment tools for assessments (n = 228) of patients with 

hip fracture and stroke (IV). Results: Sixty percent of patient records on admission and 

78% at discharge had documentation of the patient’s skin status. Pressure ulcers were 

documented in 15% and 20% of patient records respectively. Patients at risk for developing 

pressure ulcers according to the Modified Norton Scale (MNS) received a mean of 4.6 

nursing interventions, while those not at risk received a mean of 3.8. (I). There were no 

established boundaries between RNs’ and ENs’ assessment who performed it and in what 

way it was done (II). There were no differences between RNs’ and ENs’ assessments of risk 

for malnutrition and pressure ulcer regarding screening or total scores. However, there were 

differences regarding their assessments on the subscales and patients’ pain.  RNs’ and ENs’ 

perceptions of using assessment tools varied (III). Interrater reliability regarding MNS total 

score was very good among RNs, good among ENs and between RNs and ENs. For Short- 

Form Mini Nutritional Assessment screening score, interrater reliability was good between 

RNs and ENs and among RNs, while it was moderate among ENs. Interrater reliability 

between and among RNs and ENs varied for Pressure Ulcer Card (IV). Conclusions: RNs 

do not always document assessment of patients’ skin and risk for pressure ulcer (I). There 

are both similarities and differences between RNs and ENs regarding how they perform 

their assessments (II) and what the results of their assessments are (III). Interrater reliability 

between and among RNs and ENs varies regarding the different assessment tools (IV). An 

important part of the work in establishing patient safety and high quality of care is to be one 

step ahead and continuously assess the patients’ pain, nutrition and skin.  

 

Keywords: assessment, assessment tool, skin, nutrition, registered nurse, pain, enrolled 

nurse. 
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INTRODUKTION  

Hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet och ha system för att fortlöpande följa 

upp, utveckla och utvärdera vården. En god omvårdnad innebär att patienterna 

tillförsäkras en god och säker vård utifrån behov och den aktuella situationen som 

råder.  All hälso- och sjukvårdpersonal ska ge en sakkunnig och god vård i enlighet 

med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vården ska ske i samråd med patienterna 

för att möta individuella patienters behov på bästa möjliga sätt (ICN, 2007; SFS 

1982:763; SFS 1998:531).  

 

I Sverige drabbas årligen ett stort antal personer av en höftfraktur och stroke 

(Norrving, 2007; Thorngren et al., 2002). Vanliga omvårdnadsproblem för dessa 

patienter är smärta, undernäring och trycksår. Ett flertal studier belyser att det 

förekommer smärta hos patienter med höftfraktur (Closs et al., 1993; Hall-Lord et al., 

2004; Morrison et al., 2003) och patienter med stroke (Langhorne et al., 2000; 

Pomeroy et al., 2001; Widar & Ahlström, 2002).  Andra studier visar att undernäring 

är vanligt hos patienter med höftfraktur (Bachrach-Lindström et al., 2000; Eneroth et 

al., 2005; Lumbers et al., 2001; Nematy et al., 2006) och patienter med stroke 

(Gariballa, 2000). Studier visar också att trycksår är ett vanligt problem hos patienter 

med höftfraktur (Baumgarten et al., 2003; Gunningberg et al., 2000b; Haleem et al., 

2008; Hommel et al., 2007a; Peich & Calderon-Margalit, 2004) och att trycksår 

förekommer hos patienter med stroke (Westergren et al., 2001a). 

 

Sjuksköterskor och undersköterskor arbetar tillsammans i omvårdnaden av patienter 

med höftfraktur och stroke och genomför bedömningar av patienters behov. 

Sjuksköterskor har dock ett övergripande ansvar för att bedöma patienters 

omvårdnadsbehov och planera för omvårdnadens utformning (Socialstyrelsen, 2005). 

Undersköterskor utför och ansvarar för omvårdnadsåtgärder utifrån sin 

yrkesutbildning och erfarenhet (SKOLFS 2000:99). Ett viktigt led i arbetet med att 

säkerställa patientsäkerhet och hög vårdkvalitet är att fortlöpande bedöma patienters 

smärta, näringstillstånd och hudkostym. Detta för att kunna ge patienter med 

höftfraktur och stroke vård utifrån deras individuella behov. Som ett komplement till 

den kliniska bedömningen av patienter rekommenderas det i nationella och 

internationell riktlinjer att bedömningsinstrument används för att identifiera patienter 

i risk för undernäring eller trycksårsutveckling (se nedan). 
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BAKGRUND 

Patientsäkerhet och vårdkvalitet 

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) anges att målet för all hälso- och sjukvård ska vara 

en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall vara av 

god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandling. 

Den ska bygga på respekt på patientens självbestämmande och integritet och främja 

goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen (SFS 1982:763). 

Patientsäkerhet och vårdkvalitet är i fokus inom hälso- och sjukvård (Pukk 

Härenstam, 2008; Ödegård, 2006). Begreppet vårdkvalitet är enligt Wilde (1994) ett 

relativt begrepp och varierar utifrån det fenomen som begreppet relateras till. 

Vårdkvalitet och patientsäkerhet går inte distinkt att särskilja utan kan ses som 

integrerade delar i kvalitetssäkring av vårdarbetet (Socialstyrelsen, 2008; 

Socialstyrelsen & SKL, 2007). 

 

Kvalitetsregister har inrättats särskilt för ändamålet att systematiskt och fortlöpande 

utveckla och säkra vårdens kvalitet (SFS 2008:355). Nationella kvalitetsregister kan 

bidra till kvalitetsutveckling och möjliggöra jämförelser över tid.  I nuläget finns det 

ett sextiotal kvalitetsregister. Kvalitetsregister är ofta baserade på medicinska 

diagnosgrupper, till exempel höftfraktur och stroke (Riks-Stroke, 2006; Rikshöft, 

2007). Ett nytt nationellt register är ”Senior alert”, vilket baseras på vårdpreventiva 
processer för äldre vårdtagare över 65 år. Detta register omfattar bland annat aspekter 

som undernäring och trycksår (Senior alert, 2008). 

 

Det genomförs nationella satsningar inom patientsäkerhetsområdet. Satsningarna 

syftar till att öka vårdpersonalens riskmedvetenhet. Ett av satsningsområdena är 

trycksår (SKL, 2008; Socialstyrelsen, 2007). Trycksår är ett exempel på en vårdskada 

som i regel kan förhindras om all personal i alla vårdmoment tillämpar den evidens 

som finns tillgänglig både i nationella och internationella riktlinjer. År 2002 

utvecklades en nationell nätbaserad handbok för hälso- och sjukvårdpersonal. I dessa 

finns riktlinjer för trycksår (Sjukvårdsrådgivningen, 2005; 2006) och nutrition 

(Sjukvårdsrådgivningen, 2007). Utöver de nationella riktlinjerna finns ett flertal 

internationella riktlinjer bland annat för smärta (IASP, 1992) nutrition (Kondrup et al., 

2003) och trycksårsprevention (EPUAP, 2003; 2008). I Sverige finns ett flertal 

kvalitetsindikatorer inom omvårdnad utvecklade, bland annat för trycksår (Ek et al., 

2007), undernäring (Christensson et al., 2007), omvårdnadsdokumentation (Ehnfors 
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& Ehrenberg, 2007) och postoperativ smärta (Idvall et al., 2001). En kvalitetsindikator 

kan beskrivas som ett kvantitativt mått som kan användas som vägledning för att 

registrera och utvärdera kvalitet av viktig patientvård och stödjande aktiviteter (SSF, 

2000; Willman & Idvall, 2007). 

 

Sjuksköterskors och undersköterskors utbildning och ansvar  

Myndigheter har i olika styrdokument (till exempel lagar, författningar, föreskrifter) 

som reglerar hälso- och sjukvården ålagt såväl sjuksköterskor som annan 

vårdpersonal att utföra sitt arbete enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Lagen 

om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS), framhåller att hälso- 

och sjukvårdpersonalen själva bär ansvaret för hur de fullgör sina arbetsuppgifter 

(SFS 1998:531). Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och 

sjukvården, klargör att det ska finns rutiner för samverkan i vårdprocesserna inom 

och mellan yrkesgrupper (SOSFS 2005:12). 

 

Sjuksköterskeutbildningen i Sverige omfattar idag tre år och är en akademisk 

utbildning som ger en yrkesexamen med möjlighet att avlägga kandidatexamen (SFS 

1993:100). Enligt Socialstyrelsens Kompetenssbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (2005) ska sjuksköterskan ha förmåga att ”självständigt tillämpa 
omvårdnadsprocessen genom observation, bedömning (omvårdnadsanamnes, status, 

mål) omvårdnadsdiagnostik, omvårdnadsordination, planering, genomförande och 

utvärdering av patientens omvårdnad” (s.11).  Vidare ska sjuksköterskan tillgodose 
patientens basala och specifika omvårdnadsbehov och dokumentera förändringar i 

patientens fysiska och psykiska tillstånd, (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Genom sin arbetsledande roll ska sjuksköterskan ha förmåga att utifrån patientens 

behov systematiskt leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet utifrån 

medarbetarnas kompetens. Vidare har sjuksköterskan möjlighet att delegera vissa 

arbetsuppgifter till undersköterskan när det är förenligt med kravet på god och säker 

vård (SFS 1998:531). Både den som delegerar och den som tar emot en delegering har 

ett personligt ansvar (SOSFS 1997:14). 

 

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor (2007) har 

sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, att förebygga 

sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande. I detta tydliggörs också att 
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sjuksköterskan samordnar sitt arbete med närstående yrkesgrupper. ICNs etiska 

riktlinjer och ett vetenskapligt förhållningssätt bör ligga till grund för sjuksköterskans 

arbete (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan ska aktivt utveckla sin kompetens så att 

den vilar på evidensbaserad kunskap (ICN, 2007).  

 

Undersköterskor i Sverige har vanligen genomgått en 3-årig gymnasial utbildning med 

inriktning mot omvårdnad. Utbildningens övergripande syfte är kunna arbeta nära 

människor med omvårdnadsbehov (SKOLFS 2000:99).  

 

I Sverige arbetar ofta sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans i 

omvårdnadsarbetet.  Sjuksköterskan har dock det övergripande ansvaret för 

patientens omvårdnad (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Bedömning   

Omvårdnadsprocessen är en dynamisk och systematisk problemlösningsmodell i 

vilken bedömning är första steget. Att genomföra en bedömning innebär att 

systematiskt och fortlöpande samla data som organiseras, valideras och dokumenteras 

(Yura & Walsh, 1988). Bedömningar genomförs utifrån olika syften. En initial 

bedömning kan göras för att identifiera patienter i risk. Uppföljande och jämförande 

bedömningar görs fortlöpande och akuta bedömningar genomförs när patientens 

allmäntillstånd förändras (Kozier et al., 2004). Det finns ett antal 

bedömningsinstrument utvecklade för att bedöma smärta och risk för undernäring 

och trycksår hos patienter (se nedan). Dessa utgör ett komplement till den kliniska 

bedömningen. Ett idealt riskbedömningsinstrument inom hälso- och sjukvården ska 

vara enkelt och praktiskt (Green & Watson, 2005; Kondrup et al., 2003). 

Bedömningsinstrumenten ska också uppfylla vissa kriterier som validitet, reliabilitet, 

sensitivitet och specificitet (DiCenso et al., 2005).  

 

Dokumentation   

Redan Florence Nightingale (1969) ansåg att det var viktigt att rapportera och notera 

sjuksköterskans observationer gällande patienternas status för att bidra till en säkrare 

sjukvård. Vikten av att vården ska dokumenteras har aktualiserats genom nya 

patientdatalagen (PDL) med tillhörande författning. PDL syftar till en ökad 

patientsäkerhet när det gäller informationshanteringen inom hälso- och sjukvården 



13 

(SFS 2008:355; SOSFS 2008:14). Patientjournalen är den huvudsakliga källan för 

information om patientens vård. Socialstyrelsen rekommenderade att omvårdnaden 

dokumenteras enligt omvårdnadsprocessens olika delar (SOSFS 1993:17). Efter 1 juli 

2008 gäller en ny författning ”Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering 
och journalföring i hälso- och sjukvården” (SOSFS 2008:14). Dokumentationen i 
patientens journal har en avgörande betydelse för att kunna ge evidensbaserad vård 

(Ehnfors & Ehrenberg, 2007). Dokumentationen ska innehålla alla delar ifrån initial 

bedömning till utvärdering (Ehrenberg, 2000) och möjliggöra egenkontroll (SOSFS 

2005:12). En korrekt omvårdnadsdokumentation är viktig för kommunikationen 

mellan olika personalgrupper mellan olika vårdenheter och för patientsäkerheten.   

 

En dokumentationsmodell som är vanligt förekommande i Sverige, benämns VIPS- 

modellen. VIPS bygger på fyra övergripande mål för omvårdnaden (Välbefinnande, 

Integritet, Prevention och Säkerhet) och belyser viktiga aspekter i vårdarbetet 

(Ehnfors et al., 2000; Ehrenberg et al., 1996). Modellen omfattar sökord i tre nivåer 

för omvårdnad (Ehnfors et al., 1991; Ehrenberg et al., 1996). 

 

Det finns olika sätt att granska omvårdnadsdokumentationen beroende på syfte och 

innehåll. En enklare form av journalgranskning avspeglar ett kvantitativt perspektiv 

utifrån omvårdnadsprocessens olika steg. Ett instrument för denna typ av granskning 

är NoGa- instrumentet (Nordström & Gardulf, 1996).  En mer informativ granskning 

av omvårdnadsdokumentation innebär att undersöka om det finns noteringar för att 

ett enskilt behov och problem håller ihop logiskt och följer omvårdnadsprocessen. 

Vidare om det finns en fullständig dokumentation av hur enskilda 

omvårdnadsproblem hanteras och om lagar och förordningar efterlevs. För att 

granska med denna ansats finns ett mätinstrument som benämns 

”granskningsinstrument Ehnfors och Smedby ” (1993). Ett senare framtaget 
granskningsinstrument “Cat-ch-Ing” utvärderar dokumentation såväl kvantitativt som 
kvalitativt (Björvell et al., 2000; Björvell et al., 2002).  

 

Det finns såväl nationella (Gunningberg, 2005; Gunningberg & Ehrenberg, 2004; 

Idvall & Ehrenberg, 2002; Törnvall & Wilhelmsson, 2008) som internationella studier 

som belyser brister i dokumentationen se till exempel (Briggs & Dean, 1998). I en 

studie av Ehrenberg (2001) framkom bristande kunskaper hos sjuksköterskor när det 

gäller att dokumentera. Björvell et al., (2003) visar på en medvetenhet hos 

sjuksköterskor om omvårdnadsdokumentationens värde för patientsäkerheten. 
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Patienter med höftfraktur och patienter med stroke  

I denna avhandling studeras bedömning av patienters smärta, näringstillstånd och 

hudkostym, vilka är viktiga kvalitetsområden inom omvårdnaden. Patientgrupperna i 

denna avhandling valdes på grund av att smärta, risk för undernäring och trycksår är 

vanligt förekommande hos patienter med höftfraktur och stroke.  

Höftfraktur 

Varje år drabbas cirka 18 000 personer i Sverige av en höftfraktur (Rikshöft, 2007; 

Socialstyrelsen, 2003). Cirka 25 % av alla vårdbäddar inom ortopedisk vård beläggs av 

patienter med höftfraktur (Thorngren et al., 2002). För individer över 80 år är 

höftfraktur den mest förekommande frakturen och för personer över 65 år den näst 

mest frekventa (Nordell et al., 2000). Det är känt att risken för höftfraktur ökar med 

stigande ålder och att det är 70 % kvinnor som drabbas (Rikshöft, 2007).  

 

Höftfraktur är en gemensam beskrivning av huvudsakligen två frakturtyper i 

proximala femur (övre delen av lårbenet). Den ena är lokaliserad till lårbenshalsen 

(cervikal höftfraktur) och den andra engagerar trochanter major och trochanter minor 

(trochantär höftfraktur). Fördelningen mellan dessa frakturgrupper är ungefär lika 

med en aning dominans för cervikal höftfraktur (53 %) (Thorngren et al., 2002). Det 

är viktigt att frakturen åtgärdas kirurgiskt så snart som möjligt. En tidig mobilisering 

av patienten minskar risken för komplikationer (Socialstyrelsen, 2008). En höftfraktur 

är initialt förenad med svår smärta och nedsatt rörlighet för patienterna (Lindholm et 

al., 2008). I Socialstyrelsens riktlinjer för vård och behandling av höftfraktur (2003) 

rekommenderas att patientens smärta och effekt av medicinering bör bedömas och 

dokumenteras. Patientens smärta kan öka patientens risk för trycksår till följd av att 

patienten inte rör sig eller ändrar ställning (Socialstyrelsen, 2003). Patienter som 

inkommer med en höftfraktur är ofta äldre och kan redan i habitualtillståndet vara 

undernärda (Tierney, 1996). Bedömning och dokumentation av patienters 

näringstillstånd rekommenderas före och efter operation (Socialstyrelsen, 2003).  

Stroke  

I Sverige nyinsjuknar cirka 25 000 personer varje år i en stroke. Med närmare en 

miljon vårddagar är stroke den enskilda somatiska sjukdom som svarar för flest 

vårddagar på svenska sjukhus. Stroke är ett samlingsbegrepp för flera tillstånd som 
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kan drabba hjärnan. Hjärninfarkt är den vanligaste formen av stroke och cirka 85 

procent av alla strokefall. De övriga (15 %) beror på hjärnblödning, som kan ske inne 

i hjärnan (intracerebralblödning 10 %) eller mellan hjärnan och hjärnhinnan 

(subarachnoidalblödning 5 %) (Riks-Stroke, 2006; Socialstyrelsen, 2004). Risken att 

insjukna ökar med stigande ålder. Medelåldern vid insjuknade är 75 år. För män är 

medelåldern lägre (73 år) än för kvinnor (77 år) (Norrving, 2007). 

 

Patienters vård på en strokeenhet omfattas bland annat av förebyggande insatser, 

diagnostik och behandling av sekundärkomplikationer som pneumoni, 

urinvägsinfektion, trycksår och kontrakturer (Socialstyrelsen, 2006). Det är enligt 

”Omvårdnad vid Stroke State of the Art” (2005) särskilt viktigt att omvårdnaden i 
akutskedet präglas av fortlöpande bedömningar och initial rehabilitering. Exempel på 

riskfaktorer som nämns är undernäring, trycksår och smärta i rehabiliteringsfasen.  

Målsättning är att begränsa skadan och konsekvenserna av stroke (Engström et al., 

2005).  

 

Smärta  

Definition av smärta 

Smärta definieras enligt the International Association for the Study of Pain (IASP) 

som en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse till följd av en verklig eller 

möjlig vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada (IASP, 1992). McCaffery 

och Pasero (1999) definierar smärta som” vad personen som upplever smärtan säger 
att den är och existerar närhelst personen säger så” (s.17). Att smärta är subjektiv 
betonas av bland annat Merskey et al., (1979).  

Prevalens smärta   

Postoperativ smärta är vanligt förekommande hos patienter med höftfraktur (Closs et 

al., 1993; Hall-Lord et al., 2004; Hallström et al., 2000; Morrison et al., 2003). Studier 

visar att smärta förekommer efter stroke (Jönsson et al., 2005; Pomeroy et al., 2001; 

Widar et al., 2004; 2007). Skuldersmärta en vanlig komplikation i samband med stroke 

(Lindgren et al., 2007). Central post-stroke smärta kan debutera i ett tidigt skede men 

debuterar oftare några månader senare (Andersen et al., 1995; Bowsher, 2001; Widar, 

2003).  
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Bedömning av smärta 

Världshälsoorganisationen (WHO) anger att en god smärtbehandling är en rättighet 

för patienten (WHO, 2007). Att bedöma smärta är viktigt för ett adekvat 

smärtomhändertagande (McGuire, 1992). Smärtintensitet är den vanligaste 

bedömningen av smärta. Det finns olika bedömningsinstrument för att bedöma 

smärtintensiteten (Bergh, 2003). De tre vanligaste typerna av bedömningsinstrument 

för att bedöma smärtans intensitet är visuell analog skala (VAS), numerisk skala 

(NRS) och verbal deskriptiv skala (VDS) (Huskinsson, 1974; Jensen & Karoly, 2001). 

Studier visar att sjuksköterskor tenderar att undervärdera patienters postoperativa 

smärta (Idvall et al., 2002) och att sjuksköterskors bedömning av patientens smärta 

inte alltid överensstämmer med undersköterskors (Hall-Lord et al., 1999). Det finns få 

studier som belyser såväl sjuksköterskors och undersköterskors bedömningar av 

patienters smärta.   

 

Nutrition  

Definition av undernäring  

Undernäring är ett tillstånd som uppkommit av ett för litet, för stort eller obalanserat 

intag av energi, protein eller andra näringsämnen med en ökad risk för sjuklighet 

(Cederholm & Mossberg, 2000; Green & Watson, 2005). Den vanligaste formen av 

undernäring i svensk sjukvård är orsakad av en kombination av energi- och 

proteinbrist Protein- Energi Malnutrition, PEM (Cederholm & Mossberg, 2000).  

Prevalens undernäring   

Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna 

hälsa (Socialstyrelsen, 2000). PEM associeras ofta med ökad mortalitet (Beck et al., 

1999), försämrad livskvalitet (Brantevik et al., 2005), förlängd vårdtid (Isabel et al., 

2003; Kyle et al., 2005) ökad vårdtyngd (Akner & Cederholm, 2001) och ökade 

kostnader (Isabel et al., 2003). Patienter med undernäring förekommer inom hälso- 

och sjukvården både nationellt och internationellt. I västvärlden förknippas ofta 

undernäring med sjukdom (Stratton et al., 2003). Undernäring förekommer enligt 

Edington et al., (2000) hos var femte patient i Europa. Undernäring är vanligt hos 

patienter med höftfraktur (Bachrach-Lindström et al., 2000; Eneroth et al., 2005; 

Lumbers et al., 2001) och hos patienter med stroke (Gariballa, 2000; Vajpayee et al., 

2008). Patienter som drabbats av stroke, har ofta ätproblem relaterat till 
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sväljningssvårigheter (Terré & Mearin, 2006; Westergren, 2006). Patienterna behöver 

ofta hjälp vid måltiden (Kumlien & Axelsson, 2002; Westergren et al., 2001b). Studier 

har också visat på samband mellan undernäring och trycksår (Ek et al., 1991; 

Olofsson et al., 2007; Stratton et al., 2005; Westergren et al., 2001a).  Patienter som är i 

risk för undernäring eller redan är undernärda bör identifieras och behandlas (Elia et 

al., 2005) i ett tidigt skede av vården (Nematy et al., 2006).  

 

Bedömning av risk för undernäring 

Ett flertal metoder har utvecklats för att bedöma risk för undernäring. Försök att enas 

om ett sätt att bedöma har gjorts (Kondrup et al., 2003) men ännu finns det inte 

någon “golden standard” accepterad (Akner & Cederholm, 2001; Elia et al., 2005). 
Begreppen nutritionsbedömning och nutritionsscreening används ofta synonymt i 

litteraturen (Green & Watson, 2005; 2006; Tierney, 1996). Screening ses som ett 

första steg i en nutritionsbedömning (Jeejeebhoy, 2000; Lyne & Prowse, 1999). Om 

risk för undernäring framkommer ska screening efterföljas av en fullständig 

nutritionsbedömning (Beck et al., 2002; Green & Watson, 2005). Socialstyrelsen 

(2000) och Larsson et al., (2004) rekommenderar att näringstillståndet bör bedömas 

med en kombinerad värdering av body mass index (BMI), viktförlust och aktuella 

ätproblem (Larsson et al., 2004; Socialstyrelsen, 2000). 

 

Det finns ett flertal bedömningsinstrument framtagna för att identifiera patienter som 

är i risk för undernäring eller redan undernärda patienter (Green & Watson, 2005; 

2006). I The European Society for Clinical Nutritions (ESPEN) riktlinjer och 

Sjukvårdsrådgivningen (2007) beskrivs Subjective Global Assessment of Nutritional 

Status (SGA) (Detsky et al., 1987) och Mini Nutritional Assessment (MNA) (Guigoz 

et al., 1996).  SGA är framtaget för kirurgiska patienter (Detsky et al., 1987) och MNA 

för äldre patienter (Guigoz et al., 1996). MNA rekommenderas även för en 

preoperativ bedömning (Cohendy et al., 1999). MNA består av två delar, en initial 

bedömning (MNA-SF) och en slutlig bedömning (Rubenstein et al., 2001). Ett annat 

utvecklat nutritionsinstrument i Sverige för äldre personer är Nutritional Form For 

the Elderly (NUFFE) (Söderhamn & Söderhamn, 2002). 

Interbedömarreliabilitet - MNA-SF 

MNA är ett validerat bedömningsinstrument med hög sensitivitet och specificitet och 

reliabilitet (Guigoz, 2006; Vellas et al., 2006) och som uppfattas vara enkelt att 
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använda (Guigoz et al., 1996). I en studie av Gazzotti et al., (1997) framkom en måttlig 

överensstämmelse mellan geriatriker när MNA användes (totalpoäng). I en annan 

studie framkom en god överstämmelse mellan sjuksköterskor när MNA användes för 

totalpoäng och för tre delskalor (rörlighet, neuropsykologiska problem, BMI) (Bleda 

et al., 2002). Wikby et al., (2008) visade på en måttlig procentuell överensstämmelse 

mellan forskarens och sjuksköterskans bedömningar. Det finns studier som belyser 

en god överensstämmelse mellan MNA-SF och MNA (Guigoz et al., 2002; Wikby et 

al., 2008). Det finns inga studier som belyser interbedömarreliabilitet mellan 

sjuksköterskors och undersköterskors bedömningar av patienters risk för undernäring 

med MNA-SF. 

 

Trycksår 

Definition och klassificering av trycksår 

Trycksår definieras som en lokaliserad skada av huden och underliggande vävnad 

orsakad av tryck, skjuv, friktion, fukt eller en kombination av dessa faktorer (EPUAP, 

2008; Sjukvårdsrådgivningen, 2006).  The European Pressure Ulcer Advisory Panel 

(EPUAP) klassificerar tryckskadans svårighetsgrad utifrån hud och vävnadsskada 

(EPUAP, 2008). Patientens kroppstyngd i kombination med underlag och tid 

påverkar uppkomsten av tryckskador i hud och underliggande vävnad (Defloor, 1999; 

EPUAP, 2008). Tryckskador uppkommer vanligtvis över sakrum, hälar och höftben 

(Schoonhoven et al., 2007). 

Prevalens av trycksår  

Trycksår är vanligt förekommande hos patienter inom hälso- och sjukvården (Lyder et 

al., 2001; Reddy et al., 2006; Vanderwee et al., 2007a). I en europeisk prevalenssstudie 

observerades 5947 patienter vid 25 sjukhus i fem olika länder (Belgien, Italien, 

Portugal, Storbritannien och Sverige). Trycksårprevalensen för hela gruppen var 18 % 

(vilket inkluderade alla trycksårsgrader). I de fall man exkluderade grad 1 minskade 

prevalensen till 10,5 %. I Belgien, Sverige och Storbritannien uppvisades snarlika 

prevalenssiffror, från 21 % till 23 % (Vanderwee et al., 2007a). Andra prevalensstudier 

genomförda i Europa visar på en prevalens mellan 12 % och 33 % (Capon et al., 

2007; Gunningberg, 2006; Lahmann et al., 2005; Tannen et al., 2008) 

 

Patienter som inkommer med höftfraktur (Baumgarten et al., 2003; Hommel et al., 

2007a; Houwing et al., 2004) och patienter med stroke (Westergren et al., 2001a) har 
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ökad risk för trycksår. Trycksår kan vara associerat med sämre prognos och ökad 

mortalitet (Berlowitz et al., 1997; Thomas et al., 1996), nedsatt livskvalitet (Allman, 

2001) och hög ålder (Baumgarten et al., 2003; Houwing et al., 2004; Lindgren et al., 

2005). Studier visar också att undernäring (Ek et al., 1991; Houwing et al., 2003; 

Stratton et al., 2005), nedsatt rörlighet (Pieper, 2007) och smärta (Edwards, 1994; 

Maklebust, 1997) ger en ökad risk för trycksårsutveckling.  Det finns studier som 

belyser att väntetid innan operation (Baumgarten et al., 2003; Gunningberg et al., 

2000a), operationstid (Houwing et al., 2004; Rademakers et al., 2007; Schoonhoven et 

al., 2002) och vårdtid är riskmoment för trycksårsutveckling hos patienter med 

höftfraktur (Rademakers et al., 2007). Andra studier visar att operationen i sig är en 

riskfaktor (Lindgren et al., 2005). 

Bedömning av risk för trycksår   

Bedömning av risk för trycksårsutveckling är angeläget vid vård av patienter med 

höftfraktur och stroke. Flertalet riktlinjer för trycksår rekommenderar 

riskbedömningsinstrument (Ek et al., 2007; NICE, 2003; Sjukvårdsrådgivningen, 

2006) som komplement till den kliniska bedömningen (EPUAP, 2008; Pancorbo-

Hidalgo et al., 2006) och till stöd för fortsatt planering av patientens vård 

(Gunningberg, 2000).  

 

Det finns ett flertal riskbedömningsinstrument utvecklade (Torra i Bou et al., 2006) 

exempelvis Bradenskalan (Bergstrom et al., 1987), Nortonskalan (Norton et al., 1962), 

Modifierad Nortonskalan (MNS) (Ek & Bjurulf, 1987) och Risk Bedömning Trycksår 

(RPT- skalan) (Lindgren et al., 2002). Nortonskalan beskrivs som enkel att använda 

(Smith et al., 1995). Nortonskalan har testats för validitet (Balzer et al., 2007; Bolton, 

2007; Norton et al., 1962; Van Marum et al., 2000). Nationellt rekommenderas bland 

annat MNS vid riskbedömning (Ek et al., 2007; Sjukvårdsrådgivningen, 2006). MNS 

har bedömts vara valid och reliabel (Ek & Bjurulf, 1987). MNS har använts i Sverige 

av bland annat Berglund och Nordström, (1995) och Gunningberg et al., (2000b) 

Gunningberg (1999) anser att MNS är ett värdefullt instrument för att bedöma 

patienters risk för trycksår.  

Interbedömarreliabilitet - MNS 

Ek et al., (1987) genomförde en studie och fann måttlig till hög överensstämmelse 

bland sjuksköterskorna (procentuell överensstämmelse 55-86 %) och bland 

undersköterskor (procentuell överensstämmelse 51-87 %) när de bedömde patienten 
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utifrån MNS. Det finns dock inga studier som belyser interbedömarreliabilitet mellan 

sjuksköterskors och undersköterskors bedömningar av patienters risk för trycksår 

med MNS.   

Interbedömarreliabilitet vid klassificering av trycksår - trycksårkort 

Det finns ett flertal studier som belyser interbedömarreliabilitet mellan olika 

yrkesgrupper vid klassificering av trycksårskada (Allcock et al., 1994; Beeckman et al., 

2007; Bours et al., 1999; Defloor & Schoonhoven, 2004; Gunningberg et al., 2000a; 

Healey, 1996; Nixon et al., 2005; Pedley, 2004; Russell & Reynolds, 2001; Stausberg et 

al., 2007). Dessa studier har utförts på två olika sätt. Det ena sättet var att klassificera 

tryckskador utifrån fotografier. Det andra sättet var att observera patienternas hud vid 

klassificering av tryckskador. Studier i vilka man använt fotografier för att mäta 

procentuell överensstämmelse varierade mellan 30-94 %. Kappakoefficienten 

varierade i dessa studier från k = 0.15 till k = 0.80 (Allcock et al., 1994; Beeckman et 

al., 2007; Defloor & Schoonhoven, 2004; Gunningberg et al., 2000a; Healey, 1996; 

Russell & Reynolds, 2001). När hudbedömningar genomförts som patientobservation 

varierade den procentuella överensstämmelsen mellan 49-78 %. Kappakoefficienten 

varierade från k = 0.30 till k = 0,50 (Bours et al., 1999; Nixon et al., 2005; Pedley, 

2004; Stausberg et al., 2007). Resultaten för de två tillvägagångssätten visar varierande 

resultat, från en dålig överensstämmelse till en mycket bra överensstämmelse. Det 

finns inga studier som belyser överensstämmelse mellan sjuksköterskor och 

undersköterskor avseende bedömningar av patientens hudkostym med trycksårkortet. 
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Problemformulering 

Tidigare studier visar att smärta, undernäring och trycksår är vanligt förekommande 

hos patienter med höftfraktur och stroke. Ett viktigt led i arbetet med att säkerställa 

patientsäkerhet och hög vårdkvalitet är att fortlöpande bedöma patienters smärta, 

näringstillstånd och hudkostym. Detta för att kunna ge patienter med höftfraktur och 

stroke vård utifrån deras individuella behov.  Det finns ett flertal studier som belyser 

såväl förekomst av trycksår som bedömning av trycksår i relation till MNS hos 

patienter med höftfraktur. Det finns dock begränsad information om sjuksköterskors 

bedömning av hudstatus hos patienter med höftfraktur som baseras på 

riskbedömning med MNS. Vidare vilka omvårdnadsinterventioner som ges i relation 

till bedömd risk för trycksårsutveckling. 

 

Sjuksköterskor och undersköterskor arbetar tillsammans i omvårdnaden av patienter 

med höftfraktur och stroke. Både sjuksköterskor och undersköterskor genomför 

bedömningar. Studier som undersöker såväl sjuksköterskors som undersköterskors 

uppfattningar om hur de bedömer patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym 

saknas. Som ett komplement till den kliniska bedömningen av patienter kan 

bedömningsinstrument användas. Studier som beskriver och jämför resultatet av 

sjuksköterskors och undersköterskors bedömningar med bedömningsinstrument av 

patienters smärta och risk för undernäring och trycksår saknas. Vidare saknas det 

studier om hur sjuksköterskor och undersköterskor uppfattar att det är att använda 

bedömningsinstrument. Det saknas också studier som undersöker 

interbedömarreliabiliteten mellan sjuksköterskor och undersköterskor när de 

använder bedömningsinstrument (MNA-SF, MNS) och trycksårkortet vid bedömning 

av patienters risk för undernäring och trycksår samt klassificering av trycksår.    
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Syfte 

Avhandlingens övergripande syfte var att beskriva och jämföra sjuksköterskors och 

undersköterskors bedömningar av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym 

samt deras uppfattningar om att använda bedömningsinstrument. Vidare att beskriva 

sjuksköterskors och undersköterskors uppfattningar om hur de bedömer patienters 

smärta, näringstillstånd och hudkostym. 

  

Delsyften  

I att vid två vårdenheter beskriva och jämföra omvårdnadsdokumentationen 

avseende bedömning och vård av höftfrakturpatienters hudkostym  

II att beskriva sjuksköterskors och undersköterskors uppfattningar om hur de 

bedömer patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym 

III att beskriva och jämföra sjuksköterskors och undersköterskors bedömningar av 
smärta och risk för undernäring och trycksår hos patienter med höftfraktur. 

Vidare att beskriva och jämföra sjuksköterskors och undersköterskors 

uppfattningar om att använda bedömningsinstrument 

IV att undersöka interbedömarreliabiliteten avseende bedömningsinstrumenten 

MNS, trycksårskortet och MNA-SF mellan och inom sjuksköterskor och 

undersköterskor 
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METOD 

Design, kontext, vårdrutiner och urval 

I avhandlingen ingår fyra delstudier. En översikt av delstudierna presenteras i tabell 1. 

Delstudie I är en deskriptiv retrospektiv studie av dokumenterad vård med 

utgångspunkt i sjuksköterskors bedömning av patienters hudkostym och risk för 

trycksår. Delstudie II är en kvalitativ studie som belyser sjuksköterskors och 

undersköterskors uppfattningar om hur de bedömer patienters smärta, 

näringstillstånd och hudkostym. Delstudie III är en deskriptiv tvärsnittsstudie som 

beskriver och jämför sjuksköterskors och undersköterskors bedömningar av 

patienters smärta, risk för undernäring och trycksår samt deras uppfattningar om att 

använda bedömningsinstrument. Delstudie IV är en deskriptiv tvärsnittsstudie som 

undersöker interbedömarreliabiliteten i relation till sjuksköterskors och 

undersköterskors bedömningar med MNS, trycksårskort samt MNA-SF. 

 
Tabell 1. Översikt av ingående delstudier i avhandlingen  

Delstudie I II III IV 
     

Design 
 

Deskriptiv Retrospektiv 
 

Kvalitativ 
 

Deskriptiv  
Tvärsnitt  
 

Deskriptiv 
Tvärsnitt 
 

Urval 170  patientjournaler 9 ssk och 9 usk 34 ssk och 43 usk 50 ssk och 61 usk  
     
Dataanalys Deskriptiv statistik Kvalitativ 

innehållsanalys 
Deskriptiv statistik 
Inferensstatistik 

Deskriptiv statistik 
Inferensstatistik 

     
Tidpunkt September 2001 

- Februari 2002 
Juni 2004 
- Oktober 2004  
 

November 2003 
- Februari 2004 
 

November 2003 
- Februari 2004 
 

Kontext Ortopedi  
(5) 1 
 

Ortopedi/Stroke 
(4/1) 1 
 

Ortopedi 
(4) 1 

Ortopedi/Stroke 
(4/1) 1 

Landsting/ 
sjukhus 

Landsting (1) 1 
Centralsjukhus (1) 1 och 
Länsdelssjukhus (2) 1 

Landsting (2) 1 
Centralsjukhus (1) 1 
och Sjukhus (2) 1 

Landsting (2) 1 
Centralsjukhus (1) 1 
och Sjukhus (2) 1 

Landsting (2) 1 
Centralsjukhus (1) 1 
och Sjukhus (2) 1 

     
1 siffran inom parentes anger antalet avdelningar/sjukhus 
  ssk = sjuksköterskor, usk = undersköterskor  
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Delstudie I 

Delstudie I genomfördes inom ett landsting i Sverige. Delstudien genomfördes på två 

ortopedavdelningar med 54 vårdplatser vid ett centralsjukhus (sjukhus A) och på tre 

ortoped-kirurgiska vårdavdelningar med 40 vårdplatser vid två länsdelsjukhus (sjukhus 

B). 
 
På sjukhus A och B arbetade personalen vid delstudiens genomförande enligt 

fastställda behandlingsrutiner. Dessa innebär att patienter som inkom till 

akutmottagningen skulle få ett snabbt omhändertagande. Patienterna överflyttades 

direkt vid ankomst till sjukhuset från ambulansbår till en vårdbädd. Analgetika, syrgas 

och infusion påbörjades direkt vid ankomst till sjukhuset och förtur gavs till röntgen 

för att förkorta väntetiden till operation.  

 

Vid sjukhus A, hade personalen arbetat med kvalitetsindikatorn ”trycksår” i fyra år. 
Detta innebär att alla patienter över 65 år som inkom med höftfraktur riskbedömdes 

med Modifierad Nortonskala (MNS) vid ankomst till vårdavdelningen och att 

eventuella tryckskador klassificerades enligt EPUAPs riktlinjer (EPUAP, 1999) utifrån 

trycksårkortet (Lindholm, 1996). Vid sjukhus B användes inga bedömningsinstrument 

rutinmässigt vid den aktuella tidpunkten.  Vid sjukhus A var 

omvårdnadsdokumentationen delvis datoriserad och vid sjukhus B var den i 

pappersformat. 

 

Patientjournaler 

I delstudie I granskades 170 konsekutivt valda patientjournaler retrospektivt, varav 

121 (71 %) patientjournaler från sjukhus A och 49 (29 %) patientjournaler från 

sjukhus B. Patientjournaler för patienter, 67 år och äldre, med cervikal eller trochantär 

höftfraktur (S72) utan diagnostiserad demensdiagnos inkluderades.  
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Tabell 2.  Patienternas bakgrundsdata 

  Sjukhus A och B 
n=170 

Sjukhus A 
n=121 

Sjukhus B 
n=49 

     
Ålder M (SD) 82,4 (7,09) 82,3 (7,49) 82,4 (6,09) 
     

Kön %    
  man  29 30 26,5 
  kvinna  71 70 73,5 
     
Diagnos %    
  fler diagnoser  61 57 69 
  inga andra diagnoser  39 43 31 
     
Frakturtyp %    
  cervikal   47 47 47 
  trochantär  53 53 53 
     
Vårdtid M (SD) 13,6 (6,89) 13,3 (6,60) 14,5 (7,57) 
     

 

Av tabell 2 framgår att 29 % av patienterna var män och 71 % var kvinnor.  

Medelåldern var 82,4 år (SD = 7,09) och medelvårdtiden var 13,6 dygn (SD = 6,89) 

vid sjukhus A och B. Det var ingen statistisk signifikant skillnad mellan sjukhus A och 

sjukhus B avseende patienters ålder, kön, diagnos, frakturtyp och vårdtid.  

 

Delstudie II, III, IV 

Delstudie II, III och IV genomfördes inom två landsting i Sverige. Delstudierna II 

och IV genomfördes på två ortopedavdelningar (42 vårdplatser) och en strokeenhet 

(18 vårdplatser) vid ett centralsjukhus och på två ortopedavdelningar (40 vårdplatser) 

vid två sjukhus. Delstudie III genomfördes på två ortopedavdelningar (42 

vårdplatser) vid ett centralsjukhus och på två ortopedavdelningar (40 vårdplatser) vid 

två sjukhus. 

Sjuksköterskor och undersköterskor  

Inklusionskriterier i delstudierna II, III och IV var sjuksköterskor och 

undersköterskor, anställda och tjänstgörande vid de aktuella ortopedavdelningarna 

och den aktuella strokeenheten under delstudiernas genomförande. Sjuksköterskor 

och undersköterskor tillfrågades muntligt och skriftligt om deltagande i studierna. En 

beskrivning av sjuksköterskornas och undersköterskornas bakgrundsdata presenteras 

i tabell 3. 
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Tabell 3. Sjuksköterskors och undersköterskors bakgrundsdata 

  Delstudie II  Delstudie III  Delstudie IV 
  ssk n=9 usk n=9 ssk  n=34 usk n=43 ssk n=50 usk n=61 
        
Ålder M 

(SD) 
42,3  

(11,98) 
49,0 

(7,76) 
42,2 

(10,69) 
46,9 

 (10,07) 
41,2 

 (10,56) 
45,8 

 (10,02) 
        
År av 
yrkeserfarenhet 

M 
(SD) 

14,4 
 (13,71) 

12,1 
(8,44) 

18,5 
 (12,25) 

20,7 
 (10,09) 

16,2 
 (12,54) 

19,8 
 (10,78) 

        
ssk= sjuksköterskor usk= undersköterskor 

 

Delstudie II 

Ett strategiskt urval genomfördes utifrån ålder, kön och yrkeserfarenhet av de 

sjuksköterskor och undersköterskor som deltog i delstudie IV. Sammanlagt 

tillfrågades 19 personer (10 ssk och 9 usk) om deltagande. Arton personer (9 ssk och 

9 usk), varav 17 kvinnor och en man, med varierande ålder och yrkeserfarenhet 

accepterade att delta i studien.  

Delstudie III 

Trettiofyra sjuksköterskor och 43 undersköterskor vid fyra ortopedavdelningar ingick 

i studien. Det var ingen statistisk signifikant skillnad mellan sjuksköterskor och 

undersköterskor när det gäller ålder eller år av yrkeserfarenhet. 

 

I delstudie III genomfördes bedömningar av 82 patienter med cervikal eller 

trochantär höftfraktur (S72). Medelåldern var 82,26 år (SD = 7,21). Sextiotre (77 %) 

var kvinnor och nitton (23 %) var män. 

Delstudie IV     

Femtio av 52 sjuksköterskor (96 %) (49 kvinnor och en man) och 61 av 62 

undersköterskor (98 %) (58 kvinnor och tre män), deltog i studien. Medelåldern för 

sjuksköterskorna var 41,2 år (SD = 10,56) och medelvärdet för deras yrkeserfarenhet 

var 16,2 år (SD = 12,54). Medelålder för undersköterskorna var 45,8 år (SD = 10,02) 

och medelvärdet för deras yrkeserfarenhet var 19,8 år (SD = 10,78). 

Undersköterskorna var statistiskt signifikant äldre än sjuksköterskorna (t = 2,010 p= 

0,047). Det var ingen statistiskt signifikant skillnad mellan sjuksköterskornas och 

undersköterskornas år av yrkeserfarenhet.  
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I delstudie IV genomfördes bedömningar av 114 patienter, varav 82 patienter med 

cervikal eller trochantär höftfraktur (S72) och 32 patienter med stroke (I 61 och I63). 

Medelåldern för patienterna var 81,30 år (SD = 7,65). Sjuttiosju (67,5 %) var kvinnor 

och 37 (32,5 %) var män. Medelålder för patienter med höftfraktur var 82,30 år (SD 

= 7,21). Sextiotre (77 %) var kvinnor och nitton (23 %) var män. Medelålder för 

patienter med stroke var 76,28 (SD= 6,44). Fjorton (44 %) var kvinnor och 18 (56 %) 

var män. Det var ingen statistisk signifikant skillnad mellan patienter med höftfraktur 

och patienter med stroke avseende deras ålder och kön. 

 

 

Datainsamling  

Journalgranskningsprotokoll 

Protokoll, nr 1, I  

Omvårdnadsdokumentationen granskades utifrån ett granskningsprotokoll (protokoll 

nr 1) som är utvecklat och använt av Gunningberg et al., (2000; 2001). 

Granskningsprotokollet innehåller uppgifter om patienters demografiska data, MNS 

(delskalor och totalpoäng, riskindelning enligt MNS poäng), antalet trycksår grad 1-4 

(vid två eller flera trycksår klassificerades och dokumenterades trycksåren enligt 

högsta svårighetsgrad), tryckskadans lokalisation samt genomförda 

omvårdnadsåtgärder. Följande omvårdnadsåtgärder finns med i protokollet och 

noterades som ja respektive nej: tryckavlastande madrasser, mjukismadrasser, 

tryckavlastningsschema, kuddar, typ av madrass, hälkuddar, Lassekudde, födointag, 

vätskeintag och näringslösningsintag. Intakt hudkostym noteras som ”ingen 
tryckskada”.  Rodnad noteras som ”grad 1” och avsaknad av dokumentation noteras 
som ”hudstatus saknas”. 

Protokoll, nr 2, I 

För att granska omvårdnadsdokumentation avseende om ett enskilt problem eller 

behov håller ihop logiskt och följer omvårdnadsprocessen, användes ett utvecklat och 

validerat mätinstrument ”granskningsinstrument Ehnfors och Smedby (1993)”. 
Granskningen genomfördes utifrån arbetsbladet som benämns ”Fullständigheten i 
dokumentationen av enskilda problem”. Mätinstrumentet utgår från de styrdokument 
som var aktuella för omvårdnadsdokumentation under delstudiernas genomförande 

(SFS 1995:562; SOSFS 1993:20). Dokumentationen för varje enskilt problem 
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poängsätts enligt en femgradig skala. Tre poäng anses vara lägsta nivå för 

tillfredsställande dokumentation. Lagstiftningen efterföljs vid fyra poäng, vilket 

innebär att planering också ska finnas i journalen (Ehnfors & Ehrenberg, 2007). 

Tabell 4 beskriver värdering av resultatet i poäng med arbetsbladet för granskning av 

fullständigheten i dokumentationen av enskilda omvårdnadsproblem enligt 

granskningsinstrument Ehnfors och Smedby, (1993) . 

 
Tabell 4. Värdering av resultat i poäng enligt granskningsinstrument Ehnfors och Smedby (1993) 
Arbetsblad för journalgranskning av fullständigheten i dokumentationen av enskilda problem 
1 Problemet finns beskrivet, eller åtgärd är planerad eller genomförd. 
2 Problemet finns beskrivet, och åtgärd är planerad eller genomförd. 
3 Problemet finns beskrivet, och åtgärd är planerad eller genomförd och resultat finns. 
4 Problemet finns beskrivet, och åtgärd är planerad och genomförd och resultat finns. 
5 Innehåll motsvarande alla omvårdnadsprocessens delar (=VIPS huvudsökord) finns.  

God beskrivning av problemet, relevant för omvårdnad.   
 

Bedömningsinstrument  

Nedan följer en beskrivning av de bedömningsinstrument som sjuksköterskorna och 

undersköterskorna använde för bedömning av patienters risk för trycksår, 

klassificering av eventuella trycksår, risk för undernäring och bedömning av patienters 

smärta.   

Modifierad Nortonskala I, III, IV 

För att bedöma patienters risk för trycksår användes Modifierad Nortonskala (MNS). 

Nortonskalan utvecklades i England och innehåller fem delskalor (Norton et al., 

1962). Nortonskalan har modifierats i Sverige med tillägg av två delskalor (födointag, 

vätskeintag) (Ek & Bjurulf, 1987). MNS innehåller sju delskalor (psykisk status, fysisk 

aktivitet, rörelseförmåga, födointag, vätskeintag, inkontinens, allmäntillstånd). 

Respektive delskalor innehåller 4 steg, från ett till fyra, där ett indikerar sämre 

funktion och fyra normal funktion. Totalpoängen för MNS kan variera mellan 7- 28. 

En totalpoäng på 20 eller lägre, indikerar en ökad risk för tryckskada (Ek & Bjurulf, 

1987; Ek et al., 1989; Ek et al., 1991). MNS har testats för instrumentets interna 

samstämmighet (Cronbach´s alpha coefficient) och visade ett värde på 0.71 i en 

studie av Berglund och Nordström, (1995). 

Trycksårkort I, III, IV 

Patienters hudkostym observerades och trycksår klassificerades enligt trycksårkortets 

fyra grader: Grad 1= kvarstående missfärgning, hel hud, Grad 2 = ytlig epitelskada, 
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Grad 3 = fullhudskada utan sårkavitet och Grad 4 = fullhudskada med sårkavitet 

(Lindholm, 1996). I Sverige har ett trycksårkort utvecklats som baseras på EPUAP 

definition av trycksår (EPUAP, 1998; 1999). I delstudie I användes trycksårskortet för 

bedömning av patienters hudkostym och i delstudie III och IV studerades fem 

trycksårpunkter (hälar, sakrum och armbågar).  

MNA-SF III, IV 

MNA består av två delar, initial bedömning bestående av sex frågeområden (MNA-

SF) och slutlig bedömning bestående av 12 frågeområden.  MNA-SF användes för att 

bedöma patienters risk för undernäring (Rubenstein et al., 1999). MNA-SF består av 

sex poängviktade frågeområden: har födointaget minskat under de senaste tre 

månaderna på grund av försämrad aptit, matsmältningsproblem, tugg- eller 

sväljningsproblem (A), viktförlust under de senaste tre månaderna (B), rörlighet (C), 

har varit psykiskt stressad eller haft akut sjukdom under de senaste tre månaderna 

(D), neuropsykologiska problem (E), Body Mass Index (BMI) (F). Frågorna kan 

generera 0-2 poäng respektive 0-3 poäng. 0-1 indikerar dålig funktion och 2-3 normal 

funktion (Rubenstein et al., 1999). Maxpoäng för den initiala bedömningen är 14, och 

11 poäng eller lägre indikerar risk för undernäring. Sjuksköterskorna och 

undersköterskorna noterade patienternas längd och vikt.  BMI beräknades av 

författaren (CB). 

 

I Sverige har MNA-SF använts av Wikby (2006) och Holmen-Svahn et al., (2006). 

MNA-SF har inte testats för intern samstämmighet (Cronbach´s alpha coefficient).  

Numerisk smärtskala III  

För att bedöma patienters smärtintensitet användes en numerisk smärtskala (NRS) se 

till exempel Scott och Huskinsson (1976). Följande två smärtbedömningsfrågor 

användes: 1) Gradera patientens smärta genom att ringa in den siffra som bäst 

beskriver hur du uppfattar att patientens smärta har varit när den har varit som värst 

under det senaste dygnet; och 2) Gradera patientens smärta genom att ringa in den siffra 

som bäst beskriver hur du uppfattar att patientens smärta är just nu. Skalstegen är från 

0 = “ingen smärta” till 10 = “värsta tänkbara smärta ”.    
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Sjuksköterskors och undersköterskors uppfattning av MNS, trycksårskortet, MNA-SF, NRS III 

Efter varje bedömningstillfälle med MNS, trycksårskortet, MNA-SF samt NRS 

besvarade sjuksköterskorna och undersköterskorna hur de uppfattade att det var att 

göra bedömningen. Följande fråga användes för respektive instrument och 

trycksårkortet: Gradera hur Du tycker att det var att göra bedömningen genom att 

ringa in den siffra som beskriver din uppfattning bäst. Skalstegen var från 0 = enkelt 

att använda till 10 = svårt att använda.  

 

Genomförande 

Delstudie I 

Journalgranskningen genomfördes av författaren (CB) på plats i arkivet vid respektive 

sjukhus A och B. Till detta användes två granskningsprotokoll nr 1 (Gunningberg, 

2000) och nr 2 (Ehnfors & Smedby, 1993). I patientjournalerna granskades: in och 

utskrivningsanteckningar, omvårdnadsplaner, daganteckningar, MNS bedömning, 

bedömning av hudkostym och klassificering av eventuella trycksår med trycksårskort 

samt olika relevanta checklistor. All dokumentation (i pappersjournal eller 

datajournal) lästes igenom noggrant utifrån syftet med studien. 

Omvårdnadsdokumentation som innehöll klassificering av hudkostymen och 

riskbedömning av trycksår noterades ordagrant i de valda granskningsprotokollen. 

 

Författaren och BWL granskade oberoende av varandra 17 (10 %) patientjournaler. 

Patientjournalerna valdes ut slumpmässigt med hjälp av SPSS och granskades utifrån 

protokoll 1 och protokoll 2. Överensstämmelsen mellan bedömarna för 

granskningsprotokoll nr 1 var 94 %, och för Cohen’s kappa 0,88. För 

granskningsprotokoll nr 2 var överensstämmelsen 94 % och för Cohen’s kappa 0,92.   

Delstudie II 

Intervjuerna med sjuksköterskorna och undersköterskorna genomfördes av CB (n = 

11) och EI (n = 7). Intervjuerna varade mellan 54 och 72 minuter. Informanterna 

valde själva platsen för intervjun. Samtliga intervjuer genomfördes i ett rum i direkt 

anslutning till avdelningen. Innan intervjuerna påbörjades genomfördes en 

provintervju (ingår inte i resultatet) vilken resulterade i att intervjufrågorna 

modifierades något.  Varje intervju började med en av tre de öppna frågorna: ”Kan du 
berätta hur du bedömer patienters smärta”, ”Kan du berätta hur du bedömer 
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patienters näringstillstånd” och ”Kan du berätta hur du bedömer patienters 
hudkostym”. I vilken ordning de öppna frågorna ställdes varierade mellan 
intervjuerna. Individuella uppföljningsfrågor ställdes utifrån informanternas svar. 

Samtliga intervjuer spelades in på band och transkriberades ordagrant av författaren 

(CB).  

Delstudie III 

Innan delstudierna påbörjades informerades sjuksköterskorna och undersköterskorna 

muntligt och skriftligt om bedömningsinstrumenten (NRS, MNA-SF, MNS, 

trycksårkortet). Informationen genomfördes av CB och EI och varade i cirka 60 

minuter. Patientens smärta, risk för undernäring och trycksår bedömdes av den 

sjuksköterska och undersköterska som var ansvarig för patienten. Bedömningarna 

genomfördes under förmiddagspasset dag tre eller fyra efter det att patienten kom till 

ortopedavdelningen. Sjuksköterskorna och undersköterskorna genomförde 

bedömningarna oberoende av varandra inom en tidsram på 1 timma. 

Delstudie IV 

Innan delstudierna påbörjades informerades sjuksköterskorna och undersköterskorna 

muntligt och skriftligt om bedömningsinstrumenten (MNA-SF, MNS och 

trycksårkortet). Informationen genomfördes av CB och EI och varade i cirka 45 

minuter. Patientens risk för undernäring och trycksår bedömdes av den sjuksköterska 

och undersköterska som var ansvarig för patienten under respektive arbetspass. 

Bedömningarna genomfördes dag tre eller fyra efter det att patienten kom till 

ortopedavdelningarna/stroke enheten. De genomfördes under förmiddagspasset 

(första paret) och eftermiddagspasset (andra paret). Sjuksköterskorna och 

undersköterskorna genomförde bedömningarna oberoende av varandra inom en 

tidsram på 1 timma inom paret och max 2 timmar mellan paren. 
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Statistiska analyser I, III, IV 

Alla analyser har utförts med hjälp av Statistical Package for Social Science (SPSS, 

version 13.0 (I), 15.0 (III, IV).  

 

Gruppjämförelser av proportioner avseende nominaldatanivå oberoende grupper 

gjordes med hjälp av Chi-square test (I). Vid analys av beroende grupper användes 

McNemars test (III). Mann-Whitney U-test användes för jämförelser mellan två 

oberoende grupper ordinaldatanivå eller när variabeln inte var normalfördelad (I). 

Wilcoxon Signed Rang- test användes vid analys av två beroende grupper (III). 

Student’s t-test användes för att jämföra medelvärdeskillnader mellan två oberoende 

grupper för kvantitativa normalfördelade mätvariabler (III, IV). Skillnader ansågs 

vara signifikanta vid ett p-värde på <0.05 (Altman, 1991). 

 

För att testa instrumentets interna samstämmighet (homogenitet) användes 

Cronbach´s alpha coefficient (Cronbach, 1951) (I) för att undersöka i vilken 

utsträckning samtliga variabler mäter samma begrepp. Cronbach´s alpha coefficient 

bör vara mellan 0,70 - 0,90 (Streiner & Norman, 2003).  

 

För att testa överensstämmelse mellan grupper på nominal nivå beräknades Cohen's 

kappa koefficient (κ) med 95 % konfidensintervall (CI), för ordinaldata beräknades 

viktad kappa koefficient (κw) med 95 % konfidensintervall (CI). För kontinuerlig 

datanivå beräknades Intraclass Correlation Coefficient (ICC) med 95 % 

konfidensintervall (CI) (IV).   

 

I enlighet med Altman (1991) tolkas resultatet av κ and κw analyserna enligt som 

följer: 0.81 - 1.00 mycket bra överensstämmelse; 0.61 - 0.80 bra överensstämmelse; 

0.41 - 0.60 måttlig överensstämmelse; 0.21 - 0.40 tveksam överensstämmelse och 

värden under 0.21 dålig överstämmelse. I enlighet med Fleiss och Cohen (1973) and 

Portney och Watkins (2000) användes följande definition och tolkning av ICC > 0,75 

bra överensstämmelse, mellan 0.5 - 0.75 moderate överstämmelse och < 0,50 dålig 

överstämmelse (IV).   
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Analys av sensitivitet och specificitet för MNS (tidigare opublicerat material) 

Sensitivitet och specificitet beräknades för sjuksköterskors och undersköterskors 

bedömningar med MNS. Sensitivitet och specificitet illustreras med “ receiver operating 
characteristic” (ROC) kurvan (Altman, 1991). Ett värde under 0,5 på ROC kurvan 
indikerar att resultatet av en bedömning med bedömningsinstrument kan bero på 

slumpen (III).   
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Kvalitativ innehållsanalys II 

I delstudie II analyserades intervjutexten med hjälp av kvalitativ innehållsanalys 

beskriven av Graneheim och Lundman (2004). Kvalitativ innehållsanalys är en metod 

för att analysera skriftlig och muntlig kommunikation på ett systematiskt sätt 

(Krippendorff, 2004). Den metodologiska ansatsen kan vara deduktiv eller induktiv 

(Hsieh & Shannon, 2005). Delstudie II har en induktiv ansats. Kvalitativ 

innehållsanalys är lämplig att använda vid analyser av individers eller gruppers 

erfarenheter, attityder och reflektioner (Downe-Wamboldt, 1992). Vidare är kvalitativ 

innehållsanalys en tolkningsprocess som fokuserar på likheter inom och skillnaden 

mellan olika delar av text och utmynnar i kategorier och/eller teman (Graneheim & 

Lundman, 2004). Krippendorff (2004) betonar att kategorier ska vara ömsesidigt 

uteslutande.  En kategori innehåller ett flertal koder med likartat innehåll som svarar 

på frågan ”vad?” och relaterar till innehållet på en beskrivande nivå, ett manifest 
innehåll. Att identifiera teman är att sammanbinda det underliggande innehållet i ett 

antal kategorier. Ett tema svarar på frågan ”hur?” och utgör en röd tråd av det 
innehåll som återfinns i koder och/eller kategorier (Polit & Beck, 2006). Temat 

relaterar till innehållet på en tolkande nivå, ett latent innehåll (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

Analysen genomfördes i flera steg. Första steget bestod av genomlyssning av 

intervjuerna och genomläsning av de ordagrant transkriberade intervjutexterna. Text 

som inte svarade mot syftet uteslöts. Genomlyssning och genomläsning genomfördes 

upprepade gånger för att få en uppfattning om materialet och få en helhetsbild samt 

en idé om hur materialet skulle analyseras. Intervjutexterna betraktades först som en 

helhet och utgjorde en analysenhet. Därefter sorterades texterna upp utifrån smärta, 

nutrition och hudkostym samt utifrån sjuksköterskors utsagor och undersköterskors 

utsagor. I steg två delades texten in i meningsenheter som kondenserades till textnära 

beskrivningar. I steg tre abstraherades de kondenserade meningsenheterna till koder. 

De olika koderna jämfördes utifrån likheter och skillnader och sorterades i elva 

underkategorier. Därefter till fyra kategorier vilket utgjorde det manifesta innehållet. 

Varje kategori analyserades var för sig och efter ytterliggare genomläsning och analys 

kunde ett tema på en tolkande nivå formuleras, det latenta innehållet. För att uppnå 

samstämmighet fördes fortlöpande diskussioner med medförfattarna genom samtliga 

analyssteg.  
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Etiska aspekter 

Samtliga i avhandlingen ingående delstudier är genomförda i överensstämmelse med 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association Declaration of Helsinki, 1964). 

Omvårdnadsforskningen ska vägledas av de grundläggande etiska principerna om 

autonomi, att göra gott, att inte skada och principen om rättvisa. Etiska riktlinjer för 

omvårdnadsforskning i Norden anger att forskaren ska uppfylla följande fyra krav: ge 

tydlig information (muntligt och skriftligt) inhämta deltagarnas samtycke, garantera 

konfidentialitet samt ansvara för deltagarnas säkerhet (Sykepleiernes Samarbeid i 

Norden Northern Nurses´ Federation, 2003). Dessa principer och krav har beaktats i 

alla ingående delstudier i denna avhandling. 

 

Tillträde till forskningsfältet inom berörda verksamhetsområden gavs av 

verksamhetschefer och avdelningschefer vid de aktuella ortopedavdelningarna och 

strokeenheten (I, II, III, IV). Muntlig och skriftlig information gavs till 

verksamhetschefer, avdelningschefer, sjuksköterskor och undersköterskor inför 

samtliga delstudier (I, II, III, IV). I informationsbreven till sjuksköterskorna och 

undersköterskorna gavs information om att deltagandet var frivilligt och informerat 

samtycke inhämtades (II, III, IV).  

 

Sjuksköterskorna informerades om att dokumentationen skulle granskas och att ingen 

enskild person skulle kunna identifieras i resultatredovisningen (I).  

 

Informanterna fick själva bestämma tid och plats för intervjuerna. Inför varje 

intervjutillfälle informerades informanterna återigen om att medverkan var frivillig 

och att de när som helst utan motivering kunde avböja eller avbryta deltagandet.  

Informanterna tillfrågades även om de accepterade att intervjuerna spelades in på 

band och samtliga medgav inspelning. Informanterna garanterades att 

bandinspelningarna och det utskrivna textmaterialet förvaras oåtkomligt för 

obehöriga. Informanterna informerades vidare om att enskilda personer inte skulle 

kunna identifieras i resultatredovisningen. Det kan dock vara så att enskilt uttalande i 

citaten kan kännas igen av deltagarna själva (III). 

 

De sjuksköterskor och undersköterskor som ansvarade för patienten under ett 

arbetspass bedömde patientens smärta, risk för undernäring och trycksår med 

bedömningsinstrument. Sjuksköterskorna och undersköterskorna kunde eventuellt 

uppleva de parvisa bedömningarna som kontroll och som integritetskränkande. För 
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att minimera denna risk fick sjuksköterskorna och undersköterskorna information om 

att de ej kunde identifieras (III, IV).  

 

Patienterna kan ha upplevt obehag av att bedömning gjordes vid fyra tillfällen under 

en dag. Denna risk bedömdes vara liten eftersom bedömningar kan ingå i 

omvårdnaden av patienterna.  Patienter kan också ha upplevt bedömningarna som ett 

tecken på uppmärksamhet och hög kvalitet i vården (III, IV).   

 

Författaren (CB) har en anställning vid ett av landstingen. Under hela perioden som 

studierna genomfördes var författaren tjänstledig. Författaren har inte någon nära 

relation till de sjuksköterskor och undersköterskor som ingick i studierna. Ej heller 

någon vårdar - patient relation till de patienter som ingick i studierna. Resultatet kan 

ha påverkats av författarens (CB) erfarenheter som sjuksköterska på 

ortopedavdelning och som kvalitetssjuksköterska inom Länsverksamheten Ortopedi. 

Anställningsbakgrunden kan dock ses som en fördel eftersom forskaren kan 

reflektera över omvårdnaden av smärta, näringstillstånd och hudkostym på ett sätt 

som kanske undgått uppmärksamhet av en forskare med en annan bakgrund 

(Lykkeslet & Gjengedal, 2007) (II, III, IV).  

 

Forskningsmaterialet förvaras avidentifierat och kan inte härledas till enskilda 

individer. Materialet förvaras enligt gallringsplan vid Karlstads universitet Dnr 

230/02. Samtliga delstudier i avhandlingen har genomgått etisk prövning. För 

delstudie (I), gav forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet sitt 

godkännande (Dnr F48/01). För delstudie (II, III, IV) gav forskningsetiska 

kommittéerna vid Karlstads universitet (Dnr F127/03) och Linköpings universitet 

(Dnr F139/03) sitt godkännande
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HUVUDRESULTAT 

Delstudie I  

Riskbedömning med MNS 

I flertalet patientjournalerna, 122 av 170 (72 %) vid sjukhus A och B, fanns en 

dokumenterad riskbedömning med MNS. Vid sjukhus A riskbedömdes 79 (65 %) 

patienter. Motsvarande siffra för sjukhus B var 43 (88 %) enligt dokumentationen. 

Skillnaden mellan sjukhus A och sjukhus B var statistiskt signifikant. En större andel 

patienter riskbedömdes av sjuksköterskorna vid sjukhus B (X2 = 8,687; p = 0,003). 

Medelvärdet för delskalor och totalpoäng (sjukhus A och B, sjukhus A och sjukhus 

B) för MNS presenteras i tabell 5.  

 

Av tabell 5 framkommer att medelvärdet för MNS totalpoäng var 19,9 för hela 

gruppen (A och B), 19,7 för sjukhus A och 20,3 för sjukhus B. Fysisk aktivitet hade 

lägst medelvärde. Fysisk aktivitet bedömdes statistiskt signifikant lägre av 

sjuksköterskorna vid sjukhus A i jämförelse med sjuksköterskorna vid sjukhus B. Vid 

sjukhus B bedömde sjuksköterskorna vätskeintag statistiskt signifikant lägre än 

sjuksköterskorna vid sjukhus A. 

 

 

Tabell 5. Medelvärde för MNS delskalor och totalpoäng 

  Sjukhus A och B 
n=122 

Sjukhus A 
n=79 

Sjukhus B 
n=43  

Z c p-value 

       
Psykisk status a   M/SD 3,7/0,5 3,7/0,5 3,8/0,4 1,167 0,243 
       
Fysisk aktivitet a M/SD 1,5/1,0 1,2/0,7 1,8/1,3 2,121 0,034 
        
Rörelseförmåga a M/SD 2,3/0,9 2,2/0,6 2,4/0,9 0,841 0,400 
        
Födointag a M/SD 2,6/1,1 2,5/1,1 2,7/1,2 1,188 0,235 
        
Vätskeintag a M/SD 3,2/0,9 3,4/0,8 2,8/1,1 3,146 0,002 
        
Inkontinens a M/SD 3,0/0,9 3,1/0,9 2,9/0,9 1,137 0,256 
        
Allmäntillstånd a M/SD 3,3/0,6 3,2/0,6 3,4/0,5 1,917 0,055 
       
 Totalpoäng a, b M/SD 19,9/3,3 19,7/2,7 20,3/4,2 0,523 0,601 
       
a Svarskala varierar från 1 = sämre funktion till 4 = normal funktion 
b Totalpoängen varierar mellan 7-28. < 20 indikerar risk för trycksår 
c  Z = Mann Whitney U- test 
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Bedömning av patienters hudkostym  

Av de 170 patientjournaler från sjukhus A och B framkom det av dokumentationen 

vid inskrivningen att 25 (15 %) patienter hade 38 dokumenterade trycksår och 77 (45 

%) patienter hade intakt hudkostym. I 68 (40 %) patientjournaler saknades det 

dokumentation om patienters hudkostym. Vid utskrivningen hade 34 (20 %), 

patienter 49 dokumenterade trycksår och 98 (58 %) hade intakt hudkostym. Det 

saknades dokumentation i 38 (22 %) patientjournaler. Det var ingen statistisk 

signifikant skillnad mellan sjukhus A och B när det gäller antalet dokumenterade 

trycksår.  

 

Vid sjukhus A identifierades vid inskrivningen trycksår i 18 (15 %) patientjournaler. 

Vid sjukhus B identifierades trycksår i sju (14 %) patientjournaler. Motsvarande data 

vid utskrivningen var 26 (21,5 %) patientjournaler vid sjukhus A respektive åtta (16 

%) vid sjukhus B. Det fanns vid inskrivningen information om intakt hudkostym i 62 

(51 %) patientjournaler vid sjukhus A och 15 (31 %) vid sjukhus B. Motsvarande data 

vid utskrivningen var 57 (47 %) patientjournaler vid sjukhus A respektive 41 (84 %) 

vid sjukhus B. Vid inskrivningen saknades det information om patientens hudkostym 

i 41 (34 %) patientjournaler vid sjukhus A och i 27 (55 %) vid sjukhus B. Vid 

utskrivningen saknades det dokumentation om patientens hudkostym i 38 (31 %) 

patientjournaler från sjukhus A. Vid sjukhus B innehöll samtliga patientjournaler 

information om patientens hudkostym vid utskrivningen.  

 

Det var en statistisk signifikant skillnad när det gäller att intakt hudkostym fanns 

dokumenterad i patientjournalerna mellan sjukhus A och sjukhus B. Vid 

inskrivningen var det fler patientjournaler som innehöll dokumentation om intakt 

hudkostym vid sjukhus A (X2 = 7,18; p = 0,007).  Vid utskrivningen var det fler 

patientjournaler som innehöll dokumentation om patienters hudstatus (intakt 

hudkostym och trycksår) vid sjukhus B (X2 = 22,76; p = 0,000).  I tabell 6, 

presenteras riskbedömning för trycksår i förhållande till patienters hudstatus.  
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Av tabell 6 framkommer det att 79 patienter inkom med risk för trycksår (låga MNS 

poäng). Av dessa hade 13 % ett dokumenterat trycksår, 53 % hade intakt hudkostym 

och för 34 % saknades det dokumentation. Fyrtiotre patienter hade ingen risk för 

trycksårutveckling (höga MNS poäng). Av dessa hade 9 % trycksår, 42 % intakt 

hudkostym och för 49 % saknades det dokumentation. Av journalgranskningen 

framkom att det saknades riskbedömning med MNS för 48 patienter. Tjugotre 

procent av dessa hade dokumenterade trycksår, 35 % hade intakt hudkostym och för 

42 % saknades det dokumentation.  

 

Omvårdnadsåtgärder i relation till riskbedömning av trycksår  

Vid journalgranskningen återfanns omvårdnadsdokumentation relaterad till 

trycksårsprevention i 109 (90 %) patientjournaler vid sjukhus A. Vid sjukhus B, fanns 

omvårdnadsdokumentation i 9 (18 %) patientjournaler. I genomsnitt var det 3,7 

dokumenterade omvårdnadsåtgärder vid sjukhus A och 1,3 vid sjukhus B.  

 

Dokumenterade omvårdnadsåtgärder vid sjukhus A 

Av tabell 7 framgår det att enligt dokumentationen var 54 patienter i risk för 

trycksårsutveckling enligt MNS. Dessa patienter fick i genomsnitt 4,6 

Tabell 6. Riskbedömning i förhållande till hudstatus 
 Sjukhus A och B Sjukhus A Sjukhus B 
  

Låga 
MNS a) 
n =79  

 

 
Höga 
MNS b) 
n=43 

 

 
Ingen 
MNS c) 
n=48   

 

 
Låga 
MNS a) 
 n=54 

 

 
Höga 
MNS b) 
n=25 

 

 
Ingen 
MNS c) 
n=42 

 

 
Låga 
MNS a) 
n=25 

 

 
Höga 
MNS b) 
n=18 

 

 
Ingen 
MNS c) 
n=6  

 
          

Trycksår 
 

10 
(13%) 
 

4 
 (9%) 

11 
 (23%) 

6 
(11%) 

2 
 (8%) 

10 
(24%) 

4 
(16%) 

2 
(11%)  

1  
(17%) 

Intakt 
hudkostym 
 

42 
(53%) 

18 
(42%) 

17  
(35%) 
 

33 
(61%) 

13 
(52%) 

16 
(38%) 

9 
(36%) 

5 
(28%) 

1 
 (17%) 

Saknas 
dokumentation 
 

27 
(34%) 

21 
(49%) 

20  
(42%) 

15 
(28%) 

10 
(40%) 

16 
(38%) 

12 
(48%) 

11 
(61%)  

4 
 (66%) 

a Låga MNS poäng (<20 = risk för trycksår) 
b Höga MNS poäng (>21 =  ingen risk för trycksår) 
c Ingen MNS bedömning fanns dokumenterad i patientens journal 
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omvårdnadsåtgärder. Den vanligaste omvårdnadsåtgärden var vändschema (93 %). 

De 25 patienter som enligt MNS inte var i risk för trycksårsutveckling fick i 

genomsnitt 3,8 omvårdnadsåtgärder dokumenterade. Den vanligaste åtgärden var 

vätskeregistrering (80 %). Fyrtiotvå patienter saknade en dokumenterad MNS 

bedömning. Dessa patienter fick i genomsnitt 2,5 omvårdnadsåtgärder enligt 

dokumentationen. Den mest frekventa omvårdnadsåtgärden var vätskeregistrering 

(67 %).  
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Fullständighet och tydlighet i omvårdnadsdokumentationen vid sjukhus A 

Ingen av de 121 patientjournalerna från sjukhus A innehöll en komplett 

dokumentation. I figur 1 framgår det att i elva (9 %) patientjournaler efterföljdes 

aktuell lagstiftning. Mer än hälften, 71 (59 %), av patientjournalerna hade tre poäng, 

vilket innebär att problemet var beskrivet, åtgärd var planerad eller genomförd och att 

det fanns uppgift om resultat eller effekter av insatta åtgärder. För 20 (17 %) journaler 

var endast problemet beskrivet och i 18 (15 %) journaler var problemet beskrivet och 

åtgärd planerad eller genomförd. 

 

0

11 (9 %)

71 (59 %)

18 (15 %)

20 (17 %)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1

2

3

4

5

Poäng

%

 
Figur 1. Resultatet av journalgranskningen med protokoll nr 2 i enlighet med Ehnfors och Smedby (1993)  
 
Poäng 1: Problemet finns beskrivet, eller åtgärd är planerad eller genomförd.  
Poäng 2: Problemet finns beskrivet, och åtgärd är planerad eller genomförd.  
Poäng 3: Problemet finns beskrivet, och åtgärd är planerad eller genomförd och resultat finns.  
Poäng 4: Problemet finns beskrivet, och åtgärd är planerad och genomförd och resultat finns  
Poäng 5: innehåll motsvarande alla omvårdnadsprocessens delar (=VIPS huvudsökord) finns.  
God beskrivning av problemet, relevant för omvårdnad.   
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Delstudie II 

I analysen framkom ett tema som beskriver intervjustudiens latenta innehåll. Temat 

visar att det är otydliga gränser mellan sjuksköterskors och undersköterskors 

bedömningar av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym. Både 

sjuksköterskor och undersköterskor genomför bedömningar av patienters smärta, 

näringstillstånd och hudkostym.  Det är dock inte några tydliga gränser för vem som 

gör vad och på vilket sätt det görs. I tabell 8 beskrivs tema, kategorier och 

underkategorier. 

 
Tabell 8. Översikt av tema, kategorier och underkategorier 

Tema Kategorier 
 

Underkategorier 

Sköterska - patient interaktion att fråga och att lyssna A 1, 2, 3 B 1, 2 ,3  

att som sköterska föra en dialog med patient  
A 1, 2 , 3 B 1, 2 ,3 
att använda bedömningsinstrument  
A 1, 2, 3 B 1, 2, 3 
att lita till patienten A 1  

 
Använda sig själv som verktyg att observera A 1, 2, 3, B 1, 2, 3 

att beröra A 1, 2, 3 B 1, 2, 3   
att lita till den kliniska blicken A 1, 2, 3 

 
Samarbeta med kollegor att lyssna och samarbeta A, 1, 2, 3 B 1, 2, 3 

att läsa och dokumentera A 1, 2, 3 B 1, 2, 3  
att lita till kollegors bedömningar A 1, 2, 3 

 

 
  

OOttyyddlliiggaa  ggrräännsseerr  

mmeellllaann  hhuurr  

ssjjuukksskköötteerrsskkoorr  oocchh  

uunnddeerrsskköötteerrsskkoorr  

bbeeddöömmeerr  ssmmäärrttaa,,  

nnäärriinnggssttiillllssttåånndd  oocchh  

hhuuddkkoossttyymm  

  

Lyssna till patientens 
närstående 

att lyssna A 1, 2, 3   

   
A = sjuksköterska B = undersköterska 1 = smärta 2 = näringstillstånd 3 = hudkostym 

 

I tabell 8 redovisas fyra kategorier och elva underkategorier som beskriver 

intervjustudiens manifesta innehåll. I resultatredovisningen nedan beskrivs först det 

som är gemensamt för sjuksköterskorna och undersköterskornas bedömningar och 

därefter vad som skiljer mellan deras bedömningar. 
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Sköterska – patient interaktion 

Att fråga och att lyssna till patienter lyftes fram som viktigt under intervjuerna av både 

sjuksköterskor och undersköterskor. En enkel och öppen fråga, exempelvis “Hur mår 

du?” är ett sätt att bedöma patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym. 
Därefter ställs specifika frågor för att klargöra dessa omvårdnadsproblem “Ligger du 
bekvämt i sängen?”, “Är du törstig? ”eller “Har du ont?”   Sjuksköterskor kan ställa 
dessa frågor i samband med att de gör en omvårdnadsanamnes och ett 

omvårdnadsstatus. Undersköterskor kan ställa dessa frågor till patienter i samband 

med omvårdnad av patienten. Sjuksköterskorna menade att det är lättare för 

undersköterskorna att lyssna på patienten och vara lyhörda eftersom de arbetar 

närmare patienten. Vidare att det är vanligt att de själva får prioritera andra 

arbetsuppgifter. Att som sköterska föra en dialog tillsammans med patienten innebär att 

bedöma och utvärdera tillsammans med patienten. Det är viktigt att diskutera till 

exempel hur madrassen upplevs i relation till smärta på huden. Vidare patienters 

födointag, vilken mat och dryck patienten intar, hur den intas, mängden samt 

eventuella sväljningssvårigheter. Att använda bedömningsinstrument till exempel Mini 

Nutritional Assessment (MNA) är ett annat sätt att bedöma patienten. En 

undersköterska berättade om att hon använder Visuell Analog skala (VAS) i 

omvårdnaden genom att be patienten att markera sin smärta på VAS skalan. 

Undersköterskan rapporterar därefter över informationen till tjänstgörande 

sjuksköterska. En sjuksköterska beskriver betydelsen av att lita på patienten, vilket 

innebär att vara lyhörd för patientens signaler och utsagor. Vidare att det ibland kan 

vara svårt att lita på patienten, exempelvis när det gäller att bedöma smärta. 

Erfarenheten att ha vårdat patienten tidigare gör det lättare att genomföra en 

bedömning. 

 

Använda sig själv som verktyg 

Att observera patientens kroppsrörelser, grimaser och färg i ansiktet samt fysiologiska 

kliniska parametrar såsom temperatur och puls är andra sätt att bedöma patienterna. 

Både sjuksköterskor och undersköterskor framhöll att deras tidigare erfarenheter av 

att vårda patienter med höftfraktur och stroke underlättade observationerna. Ett 

annat sätt att bedöma är att beröra patientens hud med sina händer. En sjuksköterska 

sa att hon identifierade turgor genom att nypa i patientens hud.  En undersköterska 

menade att hon kan bedöma om patienten har ont genom att lägga handen på 

patientens höft. Sjuksköterskorna berättade att de litar på sin kliniska blick. Det kan till 
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exempel räcka att komma in i rummet och se på patienten för att kunna bedöma hur 

hon/han mår. 

 

Samarbeta med kollegor 

Att lyssna och samarbeta med kollegor är en pågående process under arbetet. Det 

förekommer regelbundna ronder och muntliga rapporter. Sjuksköterskorna ber ofta 

undersköterskorna att delta vid ronden eftersom de arbetar patientnärmre och har 

viktig information om patienten. Att läsa och dokumentera i patientens journal är en 

annan del av bedömningen. Att ta del av andras bedömningar såväl 

journalanteckningar som vätskeregistrering och tryckavlastningsschema anses vara 

värdefullt. Sjuksköterskorna uppgav att de är skyldiga att dokumentera både sina egna 

och undersköterskornas bedömningar. De upplevde att dokumentationen tar tid från 

den direkta patientvården. Att lita till kollegors bedömningar framhölls som viktigt av 

sjuksköterskorna. De litade på undersköterskornas bedömningar eftersom 

undersköterskorna har erfarenhet av och kunskap om omvårdnaden av patienter med 

höftfraktur eller patienter med stroke både generellt och om den aktuella patienten. 

Undersköterskorna uppfattade det som ett outtalat krav. När de ska hjälpa 

sjuksköterskorna med bedömning av patienters smärta, näringstillstånd eller 

hudkostym. Genom att sjuksköterskorna ber undersköterskorna om hjälp att bedöma 

patienterna får sjuksköterskorna större möjlighet att prioritera andra arbetsuppgifter.  

 

Lyssna till patientens närstående 

Att lyssna på patientens närstående och att vara lyhörd till vad de berättar om 

patienten är viktigt för bedömningen. Det kan ge värdefull information om patientens 

hälsotillstånd och vardagssituation.  
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Delstudie III 

Postoperativ smärta  

Sjuksköterskorna bedömde att patienternas postoperativa smärta just nu var i 

genomsnitt 2,30 (SD = 1,71) medan undersköterskornas genomsnittliga medelvärde 

var 4,22 (SD = 2,20). Det var en statistisk signifikant skillnad mellan sjuksköterskors 

och undersköterskors bedömningar (Z = 5,030, p = 0,000). När det gäller värsta 

tänkbara smärta under de senaste 24 timmarna bedömde sjuksköterskorna att patienterna 

hade mer intensiv smärta, 4,59 (SD = 2,49), i jämförelse med undersköterskorna, 2,85 

(SD = 2,20).  Skillnaden var statistisk signifikant (Z = 4,777, p = 0,000). 

 

Risk för undernäring 

Sextionio (85 %) patienter bedömdes vara i risk för undernäring av sjuksköterskorna. 

Undersköterskorna bedömde 74 (90 %) patienter vara i risk för undernäring.  

Sjuksköterskornas bedömningar resulterade i ett BMI värde på 23,51 (SD = 3,46) och 

undersköterskornas bedömningar resulterade i ett BMI värde på 22,89 (SD = 3,49). 

MNA-SF medelvärde för den initiala bedömningen var enligt sjuksköterskorna 7,60 

(SD = 2,93) och enligt undersköterskorna 7,50 (SD = 2,82).  Det var inga statistiska 

signifikanta skillnader mellan sjuksköterskornas och undersköterskornas 

bedömningar.  

 

I figur 2 presenteras sjuksköterskors respektive undersköterskors bedömning av de 

olika delskalorna i MNA-SF. Det var en större andel undersköterskor jämfört med 

sjuksköterskor som bedömde att patienternas födointag minskat något på grund av 

försämrad aptit, matsmältningsproblem, tugg eller sväljningsproblem (A), att 

patienten har/haft viktförlust under de tre senaste månaderna (B), att patienten kan ta 

sig ur säng/rullstol men går inte ut (C), att patienten inte varit psykiskt stressad eller 

haft akut sjukdom under de tre senaste månaderna (D) och att patientens bedöms 

inte ha neuropsykologiska problem (E).  

 

Det var en större andel sjuksköterskor som bedömde att det inte var någon 

förändring avseende födointag på grund av försämrad aptit, matsmältningsproblem, 

tugg eller sväljproblem (A), att de inte visste respektive att patienten inte hade/haft 

någon viktförlust under de senaste tre månaderna (B), att patienterna var säng- eller 
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rullstolsburen eller att patienten gick ut med eller utan hjälpmedel (C) patienten hade 

varit psykiskt stressad eller haft akut sjukdom under de tre senaste månaderna (D) 

eller att patienten var lätt förvirrad/dement (E). 
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Figur 2. Beskriver fördelning mellan de olika delskalorna i MNA-SF (A-E) i %.  

A = Har födointaget minskat under de senaste tre månaderna på grund av försämrad aptit, 

matsmältningsproblem?, B = Viktförlust under de senaste tre månaderna, C = Rörlighet, D = Har varit 

psykiskt stressad eller haft akut sjukdom under de senaste tre månaderna, E = Neuropsykologiska problem. 

 

Risk för trycksår  

Resultatet visar att sjuksköterskorna identifierade 42 (51 %) patienter vara i risk för 

trycksårsutveckling vid riskbedömning med MNS. Undersköterskorna bedömde att 

46 (56 %) patienter var i risk för trycksårutveckling. Medelvärden för alla delskalor i 

MNS samt totalpoäng presenteras i tabell 9. 
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Tabell 9. Medelvärde för MNS delskalor och totalpoäng 
  Sjuksköterskor 

n=82   
Undersköterskor 

n=82  
Z c p-value 

      
Psykisk status a M/SD 3,24/0,82 3,29/0,80 0,915 0,360 
      
Fysisk aktivitet a M/SD 2,28/1,09 2,52/1,15 3,200 0,001 
       
Rörelseförmåga a M/SD 2,52/0,75 2,46/0,87 0,854 0,393 
       
Födointag a M/SD 2,93/0,90 2,77/1,09 1,834 0,067 
       
Vätskeintag a M/SD 3,11/0,72 3,05/0,85 0,799 0,425 
       
Inkontinens a M/SD 2,98/1,06 2,78/1,19 1,814 0,070 
       
Allmäntillstånd a M/SD 3,17/0,54 3,16/0,69 0,200 0,841 
      
 Totalpoäng a, b M/SD 20,12/4,25 19,98/4,72 0,253 0,800 
        
a Svarskala varierar från 1= sämre funktion till 4= normal funktion 
b Totalpoängen varierar mellan 21-28. < 20 indikerar risk för trycksår 
c Z = Mann Whitney U- test 

 

Av tabell 9 framkommer att medelvärdet för MNS totalpoäng var 20,12 för 

sjuksköterskorna och 19,98 för undersköterskorna. Sjuksköterskorna bedömde 

patienternas fysiska aktivitet lägst av delskalorna medan undersköterskorna bedömde 

rörelseförmåga som lägst. Sjuksköterskorna bedömde patienternas fysiska aktivitet 

statistisk signifikant lägre än undersköterskorna. 

 

Klassificering av patienternas hudkostym 

Fyrtiosex av 82 (56 %) patienter bedömdes ha intakt hudkostym enligt 

sjuksköterskorna och 53 av 82 (65 %) enligt undersköterskorna. Sjuksköterskorna 

klassificerade fler patienter med en grad 1 (kvarstående missfärgning, hel hud) än 

undersköterskorna. Undersköterskorna klassificerade fler trycksår (grad 2-4).  

 

I figur 3 presenteras risk för trycksårutveckling i förhållande till bedömning av 

hudstatus. Totalt bedömdes 42 patienter vara i risk för trycksårutveckling (låga MNS) 

dag 3 eller 4 av sjuksköterskorna. Av dessa klassificerades 15 patienter (36 %) med 

intakt hudkostym, 22 (52 %) med grad 1 (kvarstående missfärgning, hel hud) och fem 

(12 %) ha trycksår (grad 2-4). Totalt bedömdes 46 patienter vara i risk för 

trycksårutveckling dag 3 eller 4 av undersköterskorna. Av dessa klassificerades 25 
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patienter (54 %) med intakt hudkostym, nio (20 %) med kvarstående missfärgning, 

hel hud och tolv (26 %) med trycksår. Enligt sjuksköterskorna bedömdes 40 patienter 

och enligt undersköterskorna 36 patienter att inte vara i risk för trycksårutveckling 

(höga MNS). Av patienterna som erhållit höga MNS poäng (ej risk) klassificerades nio 

patienter ha trycksår enligt sjuksköterskorna och åtta enligt undersköterskorna.  
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Figur 3. Fördelningen mellan trycksårsutveckling och hudstatus (antal patienter) 
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Uppfattning om bedömningsinstrument  

Sjuksköterskors och undersköterskors uppfattningar om att använda 

bedömningsinstrument presenteras i tabell 10.   

  

Av tabell 10 framkommer att det är statistiskt signifikanta skillnader mellan hur 

sjuksköterskor och undersköterskor uppfattar att det är att bedöma smärta med NRS. 

Undersköterskorna uppfattade att det var lättare att använda NRS än 

sjuksköterskorna vid bedömning av såväl smärta just nu (Z = 3,576, p = 0,000) som 

värsta tänkbara smärta under de senaste 24 timmarna (Z = 3,428, p = 0,001). Det var ingen 

statistiskt signifikant skillnad gällande deras uppfattningar om hur det var att bedöma 

med bedömningsinstrumenten MNA-SF, MNS eller trycksårkortet.  

 

Sensitivitet och specificitet för MNS (tidigare opublicerat resultat). 

Sensitivitet och specificitet för MNS har beräknats med utgångspunkt från 

sjuksköterskors och undersköterskors bedömningar. Sensitiviteten för MNS var 73 % 

och specificiteten var 67 % enligt sjuksköterskors bedömning. Enligt 

undersköterskors bedömning var sensitiviteten 72 % och specificiteten var 53 %. I 

figur 4 och illustreras sensitiviteten och specificiteten grafiskt via en Receiver 

Operating Characteristic curve (ROC kurva).  

 

Tabell 10. Sjuksköterskors och undersköterskors uppfattningar om bedömningsinstrumenten 
   Sjuksköterskors 

bedömningar 
n=82 

Undersköterskors  
bedömningar 

n=82  

Z2 p-value 

      
NRS just nu 1   M/SD 4,73/2,91 3,23/2,70 3,576 0,000 
      
NRS  senaste 24 timmarna1 M/SD 2,85/2,11 1,68/0,71 3,428 0,001 
      
MNA-SF1 M/SD 5,22/3,14 4,82/3,10 0,978 0,328 
      
MNS1 M/SD 2,93/1,91 3,48/2,22 1,806 0,071 
      
Trycksårskortet1 M/SD 2,63/1,72 3,12/2,21 1,369 0,171 
      
1 NRS skalan med skalstegen 0 = enkelt att använda till 10 = svårt att använda  
2  Wilcoxon Signed Rang test 
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Sjuksköterskor Undersköterskor 
  

Area under ROC kurva 0, 709, CI 0,597-0,820. Area under ROC kurva 0, 710, CI 0,594-0,826. 
 
Figur 4 och 5 illustrerar sensitivitet och specificitet för MNS  

 

Delstudie IV 

Interbedömarreliabilitet - MNS  

Totalt genomfördes 228 parvisa bedömningar med MNS (50 sjuksköterskor 

genomförde 114 bedömningar och 61 undersköterskor genomförde 114 

bedömningar). Resultatet presenteras i figur 6. Av figuren framgår att det var en bra 

överensstämmelse för 5 av 7 delskalor mellan sjuksköterskor och undersköterskor. Följande 

delskalor hade en bra överensstämmelse: psykisk status (κw 0,705), fysisk aktivitet (κw 
0,761), rörelseförmåga (κw 0,649), födointag (κw 0,654) och inkontinens (κw 0,635). 

MNS totalpoäng hade ett κ värde på 0,695 (CI 0,599-0,790). Detta indikerar en bra 

överensstämmelse mellan sjuksköterskorna och undersköterskorna. 

 

Inom sjuksköterskegruppen var det en bra överensstämmelse för 4 av 7 delskalor: psykisk 

status (κw 0,726), rörelseförmåga (κw 0,681), födointag (κw 0,634) och inkontinens (κw 
0,676). MNS totalpoäng hade ett värde på κ 0,821 (CI 0,715-0,926). Detta indikerar en 

mycket bra överensstämmelse inom sjuksköterskegruppen.  

 

Inom undersköterskegruppen var det en bra överensstämmelse för 3 av 7 delskalor: fysisk 

aktivitet (κw 0,758), rörelseförmåga (κw 0,671) och födointag (κw 0619). MNS total 

poäng hade ett κw värde på 0,750 (CI 0,625-0,876). Detta indikerar en bra 

överensstämmelse inom undersköterskegruppen. 
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Figur 6. Kappa värdet och CI för MNS skalan. Tolkning av κw: 0.81 - 1.00/mycket bra överstämmelse; 0.61 - 

0.80/bra överstämmelse; 0.41 - 0.60/måttlig överstämmelse; 0.21 - 0.40/tveksam överstämmelse < 0.21/ dålig 

överstämmelse. 

 

Interbedömarreliabilitet -Trycksårkort  

Totalt genomfördes 228 parvisa bedömningar med trycksårkortet (50 sjuksköterskor 

genomförde 114 bedömningar och 61 undersköterskor genomförde 114 

bedömningar). Resultatet presenteras i figur 7. Av figuren framgår att det var en bra 

överensstämmelse, mellan sjuksköterskor och undersköterskor (κw 0,755), inom 

sjuksköterskegruppen (κw 0,637) och inom undersköterskegruppen (κw 0,607) vid bedömning 

av trycksårpunkten sakrum. Övriga observerade trycksårpunkter visade måttlig till 

dålig överensstämmelse. 
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Figur 7. Kappa värdet och CI för trycksårkortet. Tolkning av κ1: 0.81 - 1.00/mycket bra överstämmelse; 0.61 -

0.80/bra överstämmelse; 0.41 - 0.60/måttlig överstämmelse; 0.21 - 0.40/tveksam överstämmelse < 0.21/ dålig 

överstämmelse. 

 

Interbedömarreliabilitet - MNA-SF 

Totalt genomfördes 228 parvisa bedömningar med MNA-SF (50 sjuksköterskor 

genomförde 114 bedömningar och 61 undersköterskor genomförde 114 

bedömningar).  Resultatet presenteras i figur 8. Av figuren framgår att det var en bra 

överensstämmelse för 5 av 6 MNA-SF delskalor mellan sjuksköterskorna och 

undersköterskorna: Följande delskalor hade en bra överensstämmelse: viktförlust (κ 

0,696), rörelseförmåga (κw 0,747), psykiskt stressad (κw 0,664), neuropsykologiska 

problem (κw0,764) och BMI (ICC 0,809). MNA-SF poäng för den initiala bedömningen 

hade ett κ värde på 1,000 vilket visar på en total överensstämmelse mellan 

sjuksköterskor och undersköterskor  

 

Inom sjuksköterskegruppen var det en bra överensstämmelse för 3 av 6 delskalor: 

rörelseförmåga (κw 0,754), neuropsykologiska problem (κw 0,696) och BMI (ICC 0, 

953). MNA-SF poäng för den initiala bedömningen hade ett κ värde på 0,673 (CI 

0,504 - 0,843) vilket indikerar en bra överensstämmelse. 
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Inom undersköterskegruppen var det en bra överensstämmelse för 2 av 6 delskalor: 

rörelseförmåga (κw 0,663) och BMI (ICC 0,647).  MNA-SF poäng för den initiala 

bedömningen hade ett κ värde på 0,531 (CI 0,347 - 0,716) vilket indikerar en måttlig 

överstämmelse. 
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Figur 8. Kappa värdet, ICC och CI för MNA-SF. κw: Födointag minskat, viktförlust, rörelseförmåga, psykiskt 

stressad. Κ = Neuropsykologiska problem. ICC för BMI. κ och κw: 0.81 - 1.00/mycket bra överstämmelse; 

0.61 - 0.80/bra överstämmelse; 0.41 - 0.60/moderate överstämmelse; 0.21 - 0.40/tveksam överstämmelse < 

0.21/ dålig överstämmelse.  ICC > 0.75/bra; 0.5 and 0.75 /moderate; < 0.5/dåligt. 
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DISKUSSION  

Avhandlingens övergripande syfte var att beskriva och jämföra sjuksköterskors och 

undersköterskors bedömningar av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym 

samt deras uppfattningar om att använda bedömningsinstrument. Vidare att beskriva 

sjuksköterskors och undersköterskors uppfattningar om hur de bedömer patienters 

smärta, näringstillstånd och hudkostym. 

 

Metoddiskussion 

I denna avhandling ingår tre kvantitativa delstudier (I, III, IV) och en kvalitativ 

delstudie (II). Att använda olika metoder i de olika delstudierna syftade till att ge en 

ökad förståelse av bedömning av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym. 

Att använda olika metoder kan öka tillförlitligheten i de slutsatser som dras förutsatt 

att varje metod används i överensstämmelse med sin respektive förutsättning (Patton, 

2002). 

 

Kvantitativ metod I, III, IV  

I delstudie I granskades patientjournaler. Granskning av patientjournaler kan innebära 

en begränsning eftersom dokumenterad vård inte alltid är densamma som utförd vård 

(Ehrenberg & Ehnfors, 2001; Griffiths & Hutchings, 1999; Nordell et al., 2000). 

Patientjournalen är dock den huvudsakliga källan där information om patientens vård 

kan spåras. Den nya patientdatalagen och dess författning (SFS 2008:355; SOSFS 

2008:14) betonar dokumentationens betydelse ur ett patientsäkerhetsperspektiv 

(SOSFS 2005:12; 2008:14).  

 

De valda granskningsprotokollen (protokoll 1 och 2) bedömdes relevanta eftersom de 

tidigare använts för motsvarande patientgrupp (I) (Gunningberg et al., 2000b). 

Tidigare studier har visat på en bra interbedömarreliabilitet när protokollet har 

använts (Ehnfors & Smedby, 1993; Ehrenberg & Ehnfors, 1999b; Gunningberg & 

Ehrenberg, 2004). I delstudie I testades interbedömarreliabilitet mellan två av 

författarna. Resultatet visade på en mycket bra överstämmelse (Altman, 1991; Streiner 

& Norman, 2003). 
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Bedömningsinstrument (MNA-SF, NRS, MNS) och trycksårskortet användes i de 

olika delstudierna. Vid val av bedömningsinstrument är det angeläget att instrumentet 

mäter det som det avser att mäta på ett tillförlitligt sätt (Streiner & Norman, 2003). 

De valda bedömningsinstrumenten och trycksårkortet bedömdes relevanta för denna 

avhandling. MNA-SF har utvecklats bland äldre patienter, vilket i stort 

överensstämmer med patientgrupperna i denna avhandling. Både MNA-SF (Guigoz, 

2006; Ranhoff et al., 2005; Rubenstein et al., 2001; Vellas et al., 2006) och MNS har 

testats för validitet (Ek & Bjurulf, 1987; Gunningberg et al., 1999). Trycksårkortet har 

tidigare använts vid klassificering av trycksår (Gunningberg et al., 1999; Lindholm, 

1996). NRS som användes för bedömning av smärtintensitet har tidigare använts i 

flertal studier (Bergh, 2003; Coll et al., 2004; Manias et al., 2004; Williamson & 

Hoggart, 2005). För MNS beräknades sensitivitet och specificitet med utgångspunkt 

från sjuksköterskors och undersköterskors bedömningar. ROC kurvan illustrerar att 

såväl sjuksköterskor som undersköterskor kan identifiera patienter i risk för 

trycksårsutveckling (III) (Altman, 1991; Streiner & Norman, 2003).   

 

Det interna bortfallet var lågt (III, IV). Bedömningsinstrumenten var 100 % ifyllda 

med undantag för längd och vikt för beräkning av BMI i MNA-SF (95 %).  Det låga 

interna bortfallet stärker delstudiernas validitet (Polit & Beck, 2006).  

 

Interbedömarreliabilitet beräknades mellan och inom sjuksköterskors och 

undersköterskors bedömningar med MNA-SF, MNS och trycksårkortet (IV).  För att 

testa överensstämmelser mellan och inom sjuksköterskors och undersköterskors 

bedömningar beräknades Cohen's kappa koefficient (κ) för data på nominalnivå.  

Viktad kappa koefficient (κw) beräknades för data på ordinalnivå. För 

kontinuerligdata beräknades ICC. Det var få patienter med trycksår grad 2-4 vilket 

försvårade beräkning av Cohen's kappa koefficient (IV). Detta resulterade i låga 

kappa koefficient värden och breda konfidensintervall. En svårighet med tolkning av 

kappavärde är kravet på prevalens i varje kategori (Altman, 1991). 

 

Totalt genomfördes 228 parvisa oberoende bedömningar (IV). Bedömningarna 

genomfördes oberoende för att minska risken för att sjuksköterskorna och 

undersköterskorna påverkade varandras bedömningar (Jones, 2004; Polit & Beck, 

2006). Potentiella felkällor kan ha varit tidsintervallet mellan de parvisa oberoende 

bedömningarna. Exempelvis kan en rodnad ha övergått till en kvarstående rodnad 

(Bours et al., 1999). Tiden mellan bedömningar av patienters smärtintensitet kan också 

ha varit för lång (III, IV). 
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Det hade varit önskvärt att inkludera fler patienter med stroke för att möjliggöra 

jämförelse mellan patientgrupperna. Vid den aktuella tidpunkten för datainsamlingen 

pågick omorganisation vid ett av sjukhusen. Detta medförde att det inte var möjligt 

att utöka patientgruppen med fler patienter med stroke. 

 

 

Kvalitativ metod II 

I delstudie II genomfördes intervjuer med sjuksköterskor och undersköterskor som 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). 

Kvalitativa studier bedöms ofta utifrån trovärdighet (trustworthiness). 

Tillförlitlighet/giltighet (credibility), granskningsbarhet (dependability) och överförbarhet 

(transferability) (Graneheim & Lundman, 2004) och bekräftelse (confirmability) vilka är 

olika aspekter av trovärdighet (Lincoln & Guba, 1985).   

 

Lincoln och Guba (1985) pekar på att tillförlitlighet är viktigt i kvalitativa studier. För 

att öka tillförlitligheten var samtliga författare delaktiga i utformningen av 

intervjuerna. En provintervju genomfördes vilken diskuterades inom forskargruppen 

och resulterade i att intervjufrågorna modifierades (Lincoln & Guba, 1985; Polit & 

Beck, 2006). Sjuksköterskor och undersköterskor valdes strategiskt utifrån deras ålder 

och yrkeserfarenhet vilket möjliggjorde att det studerade fenomenet belystes utifrån 

olika erfarenheter (Patton, 2002). Fortlöpande under intervjuerna ställdes individuella 

uppföljningsfrågor till informanterna för att fördjupa problemområdet. Klargörande 

frågor ställdes också för att minska risken för missförstånd. Informanterna valdes 

från en tidigare studie (IV) i vilken bedömningsinstrument användes. Detta kan ha 

påverkat informanternas utsagor. För att öka trovärdigheten har alla intervjutexter 

fortlöpande analyserats i forskargruppen (Krippendorff 2004). Enligt Krippendorff 

(2004), ska kategorier vara varandra uteslutande Inom forskargruppen diskuterades de 

olika meningsenheterna i relation till kontext och det studerade fenomenet. En 

ambition var att meningsenheterna inte skulle vara för vida eller för snäva.    

 

Samtliga intervjuer spelades in på band vilket möjliggjorde kontroll av data 

fortlöpande under analysarbetet. Granskningsbarheten ökade genom att 

forskargruppen analyserade data (Lincoln & Guba, 1985; Polit & Beck, 2006). Varje 

intervju började med en av tre de öppna frågorna till exempel “Kan du berätta hur du 
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bedömer patienters smärta”. Möjligheten till uppföljningsfrågor gavs till 

informanterna. På grund av att tre områden belystes i intervjuerna kan mängden data 

ha varierat för de olika intervjuerna. Den tolkning som är gjord i denna delstudie ska 

ses som en av flera möjligheter när det gället sjuksköterskors och undersköterskors 

uppfattningar om hur de bedömer smärta, näringstillstånd och hudkostym hos 

patienter med höftfraktur och stroke. 

 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra 

grupper och kontext (Polit & Beck, 2006). Resultatet baseras på nio sjuksköterskors 

och nio undersköterskors berättelser hur deras uppfattningar var om att bedöma 

patienters smärta, nutritionstillstånd och hudkostym. Resultatet påverkas också av 

deras förmåga att förmedla och diskutera bedömning under intervjuerna. För att 

underlätta bedömning av överförbarheten har resultatet presenterats med citat 

(Graneheim & Lundman, 2004). Graneheim och Lundman (2004) menar att citat 

ökar möjligheten till överförbarhet eftersom läsaren ges möjlighet att reflektera. 

Sandelowski och Barroso (2002) menar att en svaghet i kvalitativa studier kan vara 

om citaten är för många och långa. Andra författare anser att det är läsaren som avgör 

grad av överförbarhet när citat används (Lincoln & Guba, 1985). 

 

Det fjärde begreppet angående trovärdigheten i kvalitativa studier är bekräftelse. 

Intervjuerna genomfördes av två forskare vilka kan ha påverkat intervjuerna på grund 

av olika kunskaper och erfarenheter. Det kan dock ses som en styrka, att med olika 

kunskaper och erfarenheter så utgör detta en tillgång inom det område forskningen 

genomfördes (Lykkeslet & Gjengedal, 2007). Dessutom var forskargruppens samlade 

erfarenheter och kompetens en viktig del i analysprocessen (Graneheim & Lundman, 

2004; Polit & Beck, 2006).  
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Resultatdiskussion 

Prevalens av trycksår 

Resultatet visade att det fanns dokumentation om patientens hudkostym i 60 % av 

patientjournalerna. Att dokumentation saknas kan dels vara en brist i genomförandet 

av bedömning eller otillfredsställande dokumentation (Gunningberg & Ehrenberg, 

2004; Lyder et al., 2001). Trycksår (grad 1-4) var dokumenterat i 15 % av 

patientjournalerna (I). Ett resultat som överensstämmer med andra 

dokumentationsstudier i vilka patienter med höftfraktur ingår (Gunningberg & 

Ehrenberg, 2004; Gunningberg et al., 2000b). Fullständigheten i 

omvårdnadsdokumentationen i delstudie I var endast acceptabel i var tionde 

patientjournal. Resultatet är i enlighet med tidigare svenska studier avseende 

omvårdnadsdokumentation (Ehrenberg & Ehnfors, 1999a; Gunningberg & 

Ehrenberg, 2004; Gunningberg et al., 1999; Gunningberg et al., 2000b; Gunningberg et 

al., 2001).  

 

Sjuksköterskors och undersköterskors bedömning (III) av patienters hudkostym dag 

tre eller fyra resulterade i en högre trycksårsprevalens i jämförelse med andra studier 

för motsvarande patientgrupp (Hommel et al., 2007b; Lindholm et al., 2008). En orsak 

till den högre trycksårsprevalensen kan vara tidpunkten för bedömningen. De flesta 

operationsrelaterade trycksåren uppkommer någon gång mellan inskrivningen och 

dag fyra (Gunningberg et al., 2000b). 

 

Det är svårt att jämföra prevalensstudier beroende på vilket sätt studierna har 

genomförts och hur klassificering av trycksår har genomförts (Bethell, 2002; Clark et 

al., 2002b; Langemo et al., 2007). Gunningberg och Ehrenberg (2004) jämförde 

dokumentation och observation av patienters hudkostym. Resultatet visade att 

trycksårsprevalens varierade mellan 14, 3 % till 33,3 %.   I en nyligen publicerad 

studie av Gunningberg et al., (2008) framkom en förbättring av dokumentationen med 

datastöd i jämförelse med pappersjournal. Delstudie I visade att 90 % av 

patientjournalerna som var dokumenterade via datorstöd innehöll dokumentation om 

omvårdnadsåtgärder jämfört med 18 % som var dokumenterade i pappersjournal.  

 

Patienter som var i risk för trycksårutveckling enligt MNS fick i genomsnitt fler 

preventiva omvårdnadsåtgärder än patienter som inte var i risk (I). Andra studier 

visar på det motsatta (Bours, 2003; Clark et al., 2002b; Gunningberg, 2005; 

Schoonhoven, 2002; Vanderwee et al., 2007a). Att använda riskbedömningsinstrument 
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kan vara till hjälp att identifiera patienter i risk för trycksårsutveckling vid planering av 

omvårdnadsåtgärder (Balzer et al., 2007; Bolton, 2007; Torra i Bou et al., 2006).  

 

Sakrum och hälar var de vanligaste lokalisationerna för trycksåren (I, III). Flertalet 

trycksår bedömdes vara kvarstående missfärgning, hel hud (grad 1) vilket 

överensstämmer med ett flertal andra studier (Baumgarten et al., 2003; Bours et al., 

2002; Clark et al., 2002a; Gunningberg, 2005; Lindgren et al., 2005; Thoroddsen, 1999; 

Williams et al., 2000). Det kan vara problematiskt att bedöma patientens hudkostym 

och klassificera trycksår (Defloor et al., 2005). Hudskador som beror på fuktighet kan 

felaktigt klassificeras som tryckskador (Beeckman et al., 2007). Det kan vara svårt att 

skilja mellan rodnad och rodnad som inte bleknar vid tryck (Vanderwee et al., 2006; 

2007b). När man bedömer patientens hudkostym och använder något 

klassifikationssystem så möjliggör det en mer objektiv beskrivning av en tryckskada 

(Dealey, 2005) och underlättar för personalen att kommunicera patienters hudstatus 

(Ayello et al., 2004; Russell & Reynolds, 2001). Sjuksköterskorna identifierade fler 

trycksår grad 1 i jämförelse med undersköterskorna som identifierade fler trycksår 

grad 2-4 trycksår (III). En orsak till differensen kan vara sjuksköterskors och 

undersköterskors olika kunskaper och färdigheter i bedömning av patienters 

hudkostym (Gunningberg & Ehrenberg, 2004). 

 

Trycksårprevalens baserad på dokumentationen (I) och på sjuksköterskors och 

undersköterskors bedömningar (III) visar att trycksår är ett fortsatt problem för 

patienter med höftfraktur. Dessa prevalenssiffror belyser betydelsen av en tidig hud 

bedömning av patienters hudkostym. 

 

Bedömning av smärta och risk för undernäring och trycksår 

Resultatet visade att sjuksköterskorna bedömde patienters smärta som mindre 

intensiv just nu än undersköterskorna.  Vid bedömning av värsta tänkbara smärta under 

de senaste 24 timmarna bedömde däremot sjuksköterskorna att patientens smärta var 

mer intensiv än undersköterskorna (III). Studien av Bruuera et al., (2005) visade en 

dålig överensstämmelse mellan patientnära vårdpersonal och specialister vid 

smärtbedömning. Medelvärdet för sjuksköterskors bedömning av patienternas 

smärtintensitet i studie III överensstämmer med andra studier (Gunningberg & 

Idvall, 2007; Idvall et al., 2005). Sjuksköterskorna har i större utsträckning än 

undersköterskorna tillgång till patientjournalen vilket kan underlätta en bedömning av 



61 

patienters smärta det senaste dygnet. Sjuksköterskors teoretiska kunskaper kan också 

möjliggöra en sammanvägd bedömning av patienters smärtupplevelser. Idvall och 

Berg (2008) menar att rutiner behövs för att bedöma smärtans intensitet med 

bedömningsinstrument vid patienters mobilisering (Idvall & Berg, 2008).  

Sjuksköterskors attityder till bedömningsinstrument och resultatet av deras 

bedömningar kan förbättras med utbildningsinsatser (Bruera et al., 2005; Layman 

Young et al., 2006; Sloman et al., 2005). De Rond et al., (1999, 2001) fann att 

sjuksköterskor förbättrade sitt smärtomhändertagande efter genomförda 

utbildningsinsatser.   

 

Merparten av patienterna bedömdes vara i risk för undernäring i enlighet med MNA-

SF poäng för initial bedömning oavsett om sjuksköterskorna eller undersköterskorna 

genomförde bedömningen (III). Att patienter med höftfraktur är undernärda 

överensstämmer med andra studier (Bachrach- Lindström et al., 2001; Bastow et al., 

1983; Lumbers et al., 2001). Bedömning med MNA-SF beskrivs som värdefullt i ett 

flertal studier (Cereda et al., 2008; Murphy et al., 2000). Bedömningen bör göras 

rutinmässigt vid inskrivning (Meier & Stratton, 2008; Sorensen et al., 2008), lämpligen 

tvärprofessionellt för att underlätta en fortsatt nutritionsplan (Meier & Stratton, 

2008). Bedömning av enskilda delskalor kan hjälpa sjuksköterskorna vid planering av 

omvårdnadsåtgärder relaterat till nutrition (Beck et al., 2008; Holmén Svahn et al., 

2006). Resultatet visade att det var en skillnad mellan sjuksköterskors och 

undersköterskors bedömningar av enskilda delskalor. Undersköterskorna bedömde 

till exempel att fler patienter hade minskat födointag och ökad rörlighet. Detta är 

aspekter som kan vara enklare att observera när man arbetar patientnära. 

Sjuksköterskorna bedömde bland annat att fler patienter hade varit psykiskt stressade 

eller sjuka före vårdtillfället. Sjuksköterskorna kan ha större möjlighet att göra en 

övergripande bedömning på grund att de har lättare tillgång till patientjournalen och 

gör ankomstsamtalet med patienten och/ eller närstående.  

 

Resultatet visade att ungefär hälften av patienterna med höftfraktur var i risk för 

trycksårutveckling enligt dokumentationen (I) och utifrån sjuksköterskors och 

undersköterskors riskbedömning (III) vilket delvis överensstämmer med tidigare 

studier (Berglund & Nordström, 1995; Gunningberg et al., 1999; Lewko et al., 2005). I 

en nyligen publicerad studie av Hommel et al., (2007) framkom att nästan alla 

patienter med höftfraktur identifierades i risk för trycksårutveckling. Att observera 

enskilda delskalors poäng är värdefullt. Resultatet visade på låga medelpoäng för 

delskalorna fysisk aktivitet, vätskeintag och rörelseförmåga (I, III). vilka är 
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riskfaktorer för trycksårutveckling (Ek & Bjurulf, 1987; Lindgren et al., 2004; Perneger 

et al., 1998). Sjuksköterskorna bedömde patienternas fysiska aktivitet signifikant lägre 

jämfört med undersköterskorna (III). Enligt Stechmiller et al., (2008) skall patienters 

risk för trycksårutveckling bedömas av en sjuksköterska eller av annan vårdpersonal 

under handledning av sjuksköterska.  

 

Sjuksköterskors och undersköterskors uppfattningar om bedömning  

Resultatet beskriver hur sjuksköterskor och undersköterskor uppfattar hur de 

genomför bedömning av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym (II).  Att 

ställa frågor, lyssna på och tro på patienterna framkom vara viktigt för både 

sjuksköterskor och undersköterskor när det gäller bedömning av patienters smärta, 

näringstillstånd och hudkostym. Tidigare studier visar på liknade resultat (Aydin & 

Karaöz, 2008; Kim et al., 2005; Manias et al., 2004; Rickards & Hubbert, 2007; 

Sjöström et al., 2000; Sloman et al., 2006). Att lita till patienternas utsagor och 

erfarenheter tillsammans med den professionella bedömningen är viktiga delar i 

beslutsprocessen (Rycroft-Malone et al., 2004b). Blomqvist (2003) menar att det är 

viktigt att observera genom att använda sina sinnen och att observera patienters 

kroppsspråk i samband med smärtbedömning.  Resultatet visade att sjuksköterskors 

och undersköterskors bedömningar till viss del vilar på en erfarenhetsbaserade 

kunskap i mötet med patienten vilket kan exemplifieras med citaten ”det räcker att 
komma in i rummet ” och ”det räcker att känna på patientens hud” (II). Coles (2002) menar 
att erfarenhetsbaserad kunskap utvecklas i praktiska situationer i möten med patienter 

eller kollegor.  

 

Resultat visade att det finns en otydlighet hur bedömning av patienters smärta, 

näringstillstånd och hudkostym genomförs (II). En otydlig gräns finns mellan 

sjuksköterskor och undersköterskor när det gäller vem som gör vad och på vilket sätt 

bedömningar genomförs. Diskussion om sjuksköterskors och undersköterskors 

arbetsuppgifter förekommer i ett antal studier (Chaboyer et al., 2008; Gibson & 

Heartfield, 2005). Thunborg (1999) beskriver undersköterskans yrkeskarakteristiska 

arbetsuppgifter som patientorienterat i samspel med patienterna men också som 

rutinstyrt. Undersköterskors arbetsuppgifter har förändrats under åren och 

arbetsuppgifterna kan vara utanför deras kompetensområde (Milson-Hawke & 

Higgins, 2004). Gibson och Heartfield (2005) visar att undersköterskorna själva 

uppfattar sina arbetsuppgifter snarlika med sjuksköterskors arbetsuppgifter.  
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Sjuksköterskorna delegerade vissa arbetsuppgifter till undersköterskorna. Att 

sjuksköterskorna litade till undersköterskornas kunskaper och erfarenheter var ett skäl 

till att de delegerade. Ett annat skäl till att de delegerade var att de kunde prioritera 

andra arbetsuppgifter. Undersköterskorna uppfattade det ibland som kravfullt att 

genomföra bedömning av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym (II).  

Prioritering av arbetsuppgifter har diskuterats i ett flertal studier (Aiken et al., 2001; 

Bachrach-Lindström et al., 2007; Kowanko et al., 1999; Moore & Price, 2004). Mer än 

50 % av sjuksköterskors tid åtgår till indirekta omvårdnadsaktiviteter (Chaboyer et al., 

2008). Funkesson et al., (2007) diskuterar att sjuksköterskor som prioriterar den 

patientnära omvårdnaden får ett mer holistiskt perspektiv på patienterna.  Betydelsen 

av patientnära förhållningssätt diskuteras även av andra författare (Florin, 2007; 

Hallin & Danielsson, 2007). I en nyligen publicerad studie av Bachrach-Lindström 

(2007) framkom att sjuksköterskor var mer positiva till nutritionsvård än vad 

sjukvårdsbiträden var. Att inte prioritera nutritionsbedömning kan bero på oklara 

ansvarsområden (Elia et al., 2005). Sjuksköterskorna upplevde ett krav på att 

dokumentera både sina egna och undersköterskors bedömningar (II). Hallin och 

Danielsson (2007) beskriver att sjuksköterskorna upplevde ett ökat ansvar för 

dokumentationen om patienterna hade stort omvårdnadsbehov. Dokumentationen 

gjordes när tid fanns.  

 

Sjuksköterskors och undersköterskors användning av bedömningsinstrument 

Sjuksköterskorna och undersköterskorna beskrev att bedömningsinstrument kunde 

vara ett hjälpmedel för bedömning av patienter (II). Bedömningsinstrument kan vara 

ett komplement till en klinisk bedömning (Balzer et al., 2007; Defloor & Grypdonck, 

2005; Pancorbo-Hidalgo et al., 2006; Stotts, 2007; Söderhamn, 2006) och som stöd för 

fortsatt planering av patientens omvårdnad (Green & Watson, 2006). 

Undersköterskorna ansåg att det var signifikant lättare att använda NRS än 

sjuksköterskorna (III). En förklaring kan vara att undersköterskorna arbetade mer 

patientnära än sjuksköterskorna. MNA-SF var det instrument som uppfattades som 

svårast att använda av både sjuksköterskor och undersköterskor. I en nyligen 

publicerad studie av Anthony (2008) framkom det att för att åstadkomma ett optimalt 

resultat vid bedömning med MNA så behövs patientmedverkan.  En möjlig förklaring 

till resultatet i delstudie III skulle kunna vara att alla patienter inte kunde vara 

delaktiga i bedömningen. Det finns studier som riktar kritik mot användning av 
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bedömningsinstrument på grund av att den individuella patienten glöms bort (Florin, 

2007; Söderhamn & Berthold, 1993). Anthony et al., (2008) menar till exempel att en 

erfaren sjuksköterska kan identifiera riskpatienter utan bedömningsinstrumentens 

riskpoäng. Det finns dock evidens som stödjer användandet av 

bedömningsinstrument som ett komplement till en klinisk bedömning (Pancorbo-

Hidalgo et al., 2006). Att kontinuerligt dokumentera riskbedömningar (MNA-SF, 

MNS) och genomförda omvårdnadsåtgärder på ett systematiskt och strukturerat sätt 

är viktigt för utvärdering av vårdens rutiner och kvalitet. Ett sätt att synliggöra den 

vårdpreventiva processen möjliggörs via det nationella kvalitetsregistret, Senior alert 

(2008). 

 

Mowe et al., (2008) menar att det finns en kunskapsbrist bland sjuksköterskor och 

läkare avseende screening, bedömning och behandling trots utbildning och kunskap. 

Mowe et al., (2006) identifierade bristande nutritionsrutiner bland sjuksköterskor och 

läkare i Skandinavien. Det framkom att alla ansåg att en nutritionsbedömning var 

viktig men endast ett fåtal genomförde nutritionsbedömning enligt fastställda 

riktlinjer. Lindorff-Larsen et al., (2007) identifierade en liten förbättring efter 

införandet av rutiner för nutritionsbehandling. Flera studier visar att kunskap om 

trycksårsriktlinjer finns men att de inte användes fullt ut i praxis (Panagiotopoulou & 

Kerr, 2002; Pancorbo-Hidalgo et al., 2007). Det framkom skillnader vid 

smärtomhändertagandet mellan hur sjuksköterskor uppfattar att de gör och hur de 

faktiskt gör (Dihle et al., 2006).  

 

Sensitivitet och specificitet – MNS 

Sensitiviteten för MNS var 73 % när sjuksköterskor bedömde 72 % när 

undersköterskorna bedömde. Specificitet för MNS var 67 % respektive 53 % (III). 

Sensitiviteten motsvarar resultat i en tidigare studie med motsvarande patientgrupp. 

Specificiteten var dock högre jämfört med Gunningberg et al., (1999) studie. 

Resultatet i delstudie III visade att det var patienter som hade trycksår trots att 

sjuksköterskor och undersköterskor bedömt att patienterna ej var i risk för 

trycksårsutveckling. Konsekvensen kan bli att de inte får de omvårdnadsinsatser som 

motsvarar deras behov. Detta belyser vikten av att fortlöpande utvärdera 

användandet av bedömningsinstrument i vården (Moore & Cowman, 2008) 
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Interbedömarreliabilitet MNS, MNA-SF och trycksårskort  

Interbedömarreliabiliteten för MNS totalpoäng visade en mycket bra 

överensstämmelse inom sjuksköterskegruppen och en bra överensstämmelse mellan 

sjuksköterskor och undersköterskor och inom undersköterskegruppen (IV). 

Överensstämmelsen varierade från måttlig till god för MNS olika delskalor. För 

vätskeintag och allmäntillstånd var överensstämmelsen lägre vilket också framkom i 

en studie av Lindgren et al., (2002). En förklaring kan vara att några av delskalorna var 

svårare att bedöma. En annan förklaring kan vara otydlighet i vad som ryms under 

respektive delskala (Pang & Wong, 1998). Lincoln et al., (1986) testade 

interbedömarereliabiliteten mellan två forskare när Nortonskalan användes. Resultatet 

visade på låg överensstämmelse i Nortonskalans delskalor men bättre för totalpoäng.  

 

Interbedömarreliabiliteten var mycket bra för MNA-SF poäng för initial bedömning 

mellan sjuksköterskor och undersköterskor. Inom sjuksköterskegruppen var 

överensstämmelsen bra och inom undersköterskegruppen var den måttlig.  Graden av 

överensstämmelse för de olika delskalorna har likheter med andra studier (Bleda et al., 

2002; Gazzotti et al., 1997; Vellas et al., 1999).  

 

Interbedömarreliabiliteten för trycksårkort visade en bra överensstämmelse mellan 

sjuksköterskor och undersköterskor vid bedömning av sakrum. Övriga 

trycksårpunkter visade måttlig till dålig överensstämmelse. Merparten av patienterna 

hade intakt hudkostym vid bedömningstillfället och endast ett fåtal hade trycksår. 

Detta kan ha påverkat kappa koefficienten eftersom värdet baseras på prevalens i en 

fyrfältstabell (Altman, 1991; Hamilton & McLaren, 2000). Det kan också betyda att 

klassificering av trycksår är svårt (Beeckman et al., 2007; Defloor & Schoonhoven, 

2004; Defloor et al., 2006). Att klassificera fotografier av patienters hudkostym kan 

vara problematiskt framkom i nyligen publicerade studier av Beeckman et al., (2007; 

2008). En identifierad svårighet var att bedöma och skilja på fukt- och tryckskador, 

vilket resulterade i dålig överensstämmelse för sjuksköterskor, undersköterskor och 

studenter. Det framkom en något bättre interbedömarreliabilitet inom gruppen 

sjuksköterskor med en masterutbildning (Beeckman et al., 2007). 

Överensstämmelserna mellan de olika bedömarna kunde förbättras efter utbildning 

och träning via det nätbaserade utbildnings och träningsprogrammet ePUCLAS2 

(Beeckman et al., 2008; ePUCLAS2).  

 



66 

Avslutande kommentar  

Resultatet visade att sjuksköterskor och undersköterskor inte fullt ut följer 

rekommendationer (bedömning och dokumentation) som finns i nationella riktlinjer 

eller framtagna kvalitetsindikatorer. Evidensbaserade riktlinjer kan antas förbättra 

möjligheterna för patienterna att få en vård som baseras på vetenskap och beprövad 

erfarenhet (Bahtsevani et al., 2004; Bazian, 2005; Clarke et al., 2005). Ett stödjande 

ledarskap är viktigt för införande och användande av kliniska riktlinjer (Rycroft-

Malone, 2004; et al., 2004a; Wallin et al., 2003). Faktorer som kreativt 

organisationsklimat, underlättare och förändringsinriktat ledarskap kan ha betydelse 

för om riktlinjer efterföljs (Dobbins et al., 2005; Kajermo Nilsson et al., 2008; Rycroft-

Malone et al., 2004a; Shaw et al., 2005). En god omvårdnad förutsätter att 

vårdpersonalens kunskaper tas tillvara och att organisationen stödjer arbetet (SSF, 

2008). Det är viktigt att vara steget före så att vårdskador undviks.  
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KONKLUSIONER  

 

• Sjuksköterskor dokumenterar inte alltid bedömning av patientens hudkostym 

och risk för trycksårsutveckling. Dokumentation av omvårdnadsåtgärder var 

mer komplett vid patientjournal med datorstöd jämfört med pappersjournal 

(I).  

• Patienter i risk för trycksårutveckling erhåller fler omvårdnadsåtgärder jämfört 

med patienter som ej är risk (I). 

• Trycksårsprevalens baserad på dokumentation i patientjournalen (I) och på 

sjuksköterskors och undersköterskors bedömningar visar att tryckår är ett 

problem för patienter med höftfraktur (III).  

• Det är inte några tydliga gränser för hur sjuksköterskor och undersköterskor 

genomför bedömning av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym, 

för vem som gör vad och på vilket sätt det görs (II).  

• Det är såväl likheter som skillnader mellan sjuksköterskor och 

undersköterskor när det gäller hur de genomför bedömningar (II) och 

resultatet av deras bedömningar (III). 

• Sjuksköterskors och undersköterskors uppfattningar om hur det är att använda 

bedömningsinstrument varierar (III). 

• Interbedömarreliabiliteten mellan och inom sjuksköterske- och 

undersköterskegruppen varierar vid bedömning med olika 

bedömningsinstrument och trycksårkort (IV). 
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IMPLIKATIONER FÖR PRAXIS 

 

• Reliabla och valida bedömningsinstrument bör användas som ett komplement 

till en klinisk bedömning av patienten. Bedömningsinstrument (NRS, MNA-

SF, MNS) och trycksårkortet är möjliga att använda för att identifiera 

patientens smärta och risk för undernäring och trycksår.  

 

• Bedömningar av patienters omvårdnadsbehov utifrån identifierad risk ska ligga 

till grund för den fortsatta planeringen av patientens omvårdnad. 

 

• Sjuksköterskors och undersköterskors roller behöver förtydligas när det gäller 

bedömningar av patienters behov. Sjuksköterskor har dock det övergripande 

ansvaret för patienters omvårdnad. 

 

• Sjuksköterskor och undersköterskor behöver utbildning och träning i att 

använda bedömningsinstrument för att bedöma smärta och risk för 

undernäring och trycksår.  

 

• Omvårdnadsdokumentationen behöver förbättras och systematiseras. 

Omvårdnadsdokumentationen är viktig för vårdkvaliteten och 

patientsäkerheten.  

 

• Nationella och internationella riktlinjer behöver implementeras och följas i 

vården för patienter med höftfraktur och stroke. Ett viktigt led i arbetet med 

att säkerställa patientsäkerhet och hög vårdkvalitet är att vara steget före och 

fortlöpande bedöma patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym.  
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FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING   

 

• Kvalitativ studie för att belysa sjuksköterskors och undersköterskors 

uppfattningar om vad som ligger till grund för att de följer respektive inte 

följer aktuella riktlinjer för patienter med höftfraktur och stroke.  

 

• Kvantitativ studie som syftar till att ytterliggare studera interbedömarreliabilitet 

mellan och inom sjuksköterske- och undersköterskegruppen avseende 

riskbedömning för undernäring och trycksår och trycksårsklassificering för 

patienter med höftfraktur och stroke. 
 

• Kvantitativ studie för att jämföra patienters upplevelser med sjuksköterskors 

och undersköterskors bedömningar av smärta, näringstillstånd och hudkostym 

för patienter med höftfraktur och stroke. 
 

• Interventionsstudie som omfattar att utvärdera effekter av införda nationella 

kliniska riktlinjer i relation till smärta, undernäring och trycksår för patienter 

med höftfraktur och stroke. 
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Vara steget före

Det övergripande syftet var att beskriva och jämföra sjuksköterskors och underskö-
terskors bedömningar av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym samt 
de ras uppfattningar om att använda bedömningsinstrument. Vidare att beskriva 
sjuk sköterskors och undersköterskors uppfattningar om hur de bedömer patienters 
smärta, näringstillstånd och hudkostym. Metod: Etthundrasjuttio pati entjournaler 
granskades. Intervjuer med sjuksköterskor (n=9) och undersköterskor (n=9) genomfördes. 
Resultatet av sjuksköterskors (n=34) och undersköterskors (n=43) bedömningar 
jämfördes. Interbedömarreliabilitet undersöktes när sjuk sköterskor (n=50) och 
undersköterskor (n=61) använde bedömningsinstrument. Resultat: Sextio pro cent 
av patientjournalerna vid inskrivningen och 78 % vid utskrivningen innehöll do-
kumentation om patientens hudstatus. Det fanns dokumentation om trycksår i 15 % 
respektive 20 % av patientjournalerna. Patienter som var i risk för trycksårutveckling 
enligt Modifierad Nortonskala (MNS) erhöll i medeltal 4,6 omvårdnadsåtgärder och 
patienter som ej var i risk erhöll i medeltal 3,8. Det var inte några tydliga grän ser för 
hur sjuksköterskor och undersköterskor genomförde bedömningar, vem som gjorde 
vad och på vilket sätt det gjordes. Det var inga skillnader mellan sjukskö terskors och 
undersköterskors bedömningar av risk för undernäring och trycksår när det gäller poäng 
för initial bedömning och totalpoäng. Det var dock skillnader i deras bedömningar av 
enskilda delskalor och smärta. Sjuksköterskors och undersköterskors uppfattning om 
hur det var att använda bedömningsinstrument varierade. Inter bedömarreliabiliteten 
avseende MNS, Short- Form Mini Nutritional Assessment och trycksårkortet varierade 
mellan och inom sjuksköterskegruppen och undersköterskegruppen. Konklusioner: 
Sjuksköterskor dokumenterar inte alltid bedömning av patienters hudkostym och 
risk för trycksårutveckling. Det är såväl likheter som skillnader mellan sjuksköterskor 
och undersköterskor när det gäller hur de genomför bedömningar och resultatet av 
deras bedömningar. Interbedömarreliabilite ten mellan och inom sjuksköterske- och 
undersköterskegruppen varierar vid deras bedömning med olika bedömningsinstrument 
och trycksårkort. Ett viktigt led i arbetet med att säkerställa patientsäkerhet och 
hög vårdkvalitet är att vara steget före och fortlö pande bedöma patienters smärta, 
näringstillstånd och hudkostym.




