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Sammanfattning 

Adekvata resurser i form av optimalt antal patienter per sjuksköterska som fångar både vård 

och icke-patientvårdsrelaterad omvårdnad är ett problem för sjuksköterskorna världen över. 

Vårdtyngdsmätning kan vara ett led i att synliggöra omvårdnadsinsatserna för att säkerställa 

patientsäkerheten. Ett väl innehållsvaliderat vårdtyngdsinstrument inom postoperativ vård 

saknades. Rätt använt kan vårdtyngdsinstrument leda till positiv effekt för patienter och 

personal. Vårdinsatserna blir mätbara och ökar personalens medvetenhet i vårdarbetet.  

Studiens syfte var att innehållsvalidera och utveckla ett vårdtyngdsinstrument som används 

inom postoperativ vård vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm (VPV). 

Innehållsvalideringen utfördes med hjälp av Delfimetoden där specialistsjuksköterskor inom 

postoperativ vård från nio sjukhus (n=16) ingick i en expertgrupp som via enkätfrågor gav 

sina synpunkter på vårdtyngdsinstrumentet. Svaren bearbetades av magisterstudenterna 

tillsammans med handledarna till konsensus uppnåddes och ett validerat vårdtyngds-

instrument VPV 2015 utformades. Studien har potential för stor klinisk betydelse och 

resultaten kan omsättas i det dagliga postoperativa omvårdnadsarbetet, då det är viktigt att de 

postoperativa patienterna får den omvårdnad de är i behov av och att vårdpersonalen kan 

utföra behövande omvårdnadshandlingar.  

 



Adequate resources in terms of optimal patient distribution by a nurse who captures both 

health care and non- patient nursing care is a problem for nurses worldwide. Measurement 

workload can be a part of the visibility nursing efforts to ensure patient safety. A well content 

validated workload instrument in postoperative care was missing. Properly used, workload 

instrument can lead to positive effects for patients and staff. Care efforts are measurable and 

increase staff awareness in nursing work. The study's purpose was to content validity and 

develop a workload instrument used in post-operative care at Karolinska University Hospital 

in Stockholm (VPV). Content validation was performed by using the Delphi method where 

specialist nurses in postoperative care from nine hospitals (n = 16) were part of a group of 

experts through questionnaires gave their views on the workload instrument. The answers 

were processed by the students together with supervisors to the consensus achieved and a 

validated burden of workload instrument VPV 2015 designed. It is important for 

postoperative patients to receive appropriate levels of nursing care, and that this can be 

performed adequately. The study is therefore potentially of great clinical importance, and the 

results can be translatable into daily postoperative nursing work.
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Inledning  

Att få tilldelat adekvata resurser i form av optimalt antal patienter per sjuksköterska 

som speglar både vård och icke-patientvårdsrelaterad omvårdnad är ett problem för 

sjuksköterskorna världen över idag. Sjuksköterskans arbetsbelastning är avgörande 

för lämplig resursplanering. Nuvarande kunskap om vad som påverkar 

sjuksköterskans arbetsbelastning och vad som bör uppmärksammas vid fördelningen 

av vårdresurser är oklar och beror till stor del på att ett system för att mäta 

arbetsbelastning saknas (Morris, MacNeela, Scott, Treacy & Hyde, 2007).  Bergkvist, 

Davidsson och Edberg (2003) förespråkade att det är adekvat att utgå ifrån patientens 

kvantitativa vårdbehov vid dimensionering av personaltid för vård, undersökning och 

behandling (ibid). Om omvårdnadsarbetet i definitioner skiljer sig åt finns det risk att 

viktiga områden inom omvårdnadsarbetet förbises enligt Morris et al. (2007).  

 

Införande av kvalitetsregister och öppna jämförelser är en åtgärd inom hälso- och 

sjukvården för analys, uppföljning och utveckling av verksamheten (Sveriges 

Kommuner och Landsting [SKL], 2010; SKL, 2013). Vårdtyngdsmätning kan vara ett 

led i att synliggöra omvårdnadsinsatserna så att de blir mätbara och ökar personalens 

medvetenhet i vårdarbetet (Bergkvist et al., 2003) så att bemanningen blir korrekt vid 

hög arbetsbelastning för att kunna säkerställa patientsäkerheten (Baernholdt, Cox & 

Scully, 2010). 

 

Denna studie har innehållsvaliderat och utvecklat ett befintligt vårdtyngdsprotokoll 

som används inom postoperativ vård vid Karolinska Universitetssjukhuset (KS) i 

Stockholm. Vårdtyngdsprotokoll KS kommer i denna studie benämnas som 

Vårdtyngdsinstrument Postoperativ Vård (VPV).  

 

Bakgrund 

Lagar och riktlinjer  

Riksföreningen för anestesi och intensivvård (2012) har i sin kompetensbeskrivning 

för sjuksköterskor med specialistutbildning inom intensivvård poängterat att 

sjuksköterskor ska arbeta preventivt för god postoperativ återhämtning och skapa en 

vårdmiljö som främjar patientens psykiska, fysiska och sociala välbefinnande (ibid).  

Arbetsgivaren har ett ansvar och en skyldighet att arbeta med systematiskt 

patientsäkerhetsarbete, vilket Sveriges Riksdag (2010) har förstärkt i 

patientsäkerhetslagen. Detta innebär att vårdgivaren är skyldig att bedriva god hälso- 

och sjukvård genom att planera, leda och kontrollera verksamheten (ibid).  

Öppna jämförelser ger insyn och kan användas för analys, uppföljning samt 

utveckling inom hälso- och sjukvårdens verksamheter (SKL, 2013). 

 

Inom perioperativ vård har kvalitetsregistret Svenskt Perioperativt Register (SPOR), 

för fem år sedan initierats av Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård [SFAI] 

(2015). Det gjordes för att kunna använda och exportera de data som registreras av 
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landets anestesikliniker med patientsäkerhet och vårdkvalitet i fokus, för att på ett 

strukturerat sätt kunna följa, jämföra och förbättra den egna verksamheten (ibid). 

Teoretisk referensram  

Enligt Hegge (2013) utvecklades redan på Florence Nightingales tid en typ av 

vårdtyngdsinstrument som användes för klassifikation av vårdtyngd och 

personalbehov. Florence Nightingale utvecklade en omvårdnadsteori där miljön för 

omvårdnaden var av stor vikt. Hennes tankar är än idag högaktuella och kräver att 

dagens sjuksköterskor skapar vårdmiljöer där människors hälsa främjas. Miljöfaktorer 

har stor betydelse för tillfrisknandet. Denna miljöteori ger ytterligare grund för 

teoretisk utveckling inom omvårdnad, vilket innebär att sjuksköterskor bör utrustas 

med matematiskt resonemang, detaljerade observationer, noggrann 

organisationsförmåga och politiskt tänkande. Florence Nightingales tankar var att 

sjuksköterskorna skulle kunna observera patienternas olika symptom och se 

förbättringar samt försämringar i avsikt att kunna rapportera förändringar (ibid). Med 

vårdtyngd och vårdtyngdsmätning kan sjuksköterskor rapportera förändringar. 

 

Vårdtyngd och vårdtyngdsmätning 

Genom att utföra vårdtyngdsmätning ökar patientsäkerheten och vårdkvaliteten både 

medicinskt och omvårdnadsmässigt enligt Baernholdt et al. (2010). 

Vårdtyngdsmätning ger även ett riktvärde som kan användas till att rätt resurs-

fördelning tilldelas och planeras (ibid).  

 

Vårdtyngdsmätning enligt Nationalencyklopedin (NE) betyder metod att mäta 

patienters behov av olika omvårdnadsåtgärder uttryckt i tid som kan översättas till 

personalbehov (ibid). 

 

Inom den engelskspråkiga litteraturen används begreppen "nursing workload" och 

"workload intensity measurement" som synonymer till de svenska begreppen 

”vårdtyngd” och "vårdtyngdsmätning” (Hoi,Ismail, Ong & Kang, 2010; Beswick, Hill 

& Anderson, 2010; Baernholdt et al., 2010; Myny, Van Hecke, De Bacque, 

Verhaeghe, Gobert, Defloor,  & Van Goubergen, 2012 ). 

 

Konsensus har antagits av International Council of Nurses [ICNs] (2014) definition av 

omvårdnad och visar på både vård och icke-patientvårdsrelaterade aspekter av 

omvårdnadsarbetet. Omvårdnad innebär att främja hälsa, förebygga sjukdom och vård 

av sjuka (ibid). Enligt Morris et al. (2007) var omvårdnadsbegreppets riktmärke det 

samma, men omvårdnadshandlingarna skilde sig åt. Detta var tydligast i 

användningen och handlingen av begreppet omvårdnad "intensitet". "Intensitet" 

kunde belysa alla aktiviteter sjuksköterskor arbetade med under ett arbetsskift, det vill 

säga både patient- och icke-patientrelaterad verksamhet (ibid). Intensitet i omvårdnad 

kan mätas med vårdtyngdsmätning. 
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Om ett vårdtyngdsinstrument används rätt kan det leda till positiv effekt för såväl 

patienter som personal, vilket innebär att omvårdnadsinsatserna blir mätbara. Det ökar 

personalens medvetenhet i vårdarbetet och tillgodoser patientens behov (Bergkvist et 

al., 2003).  

 

Patientsäkerhet och basal omvårdnad kan påverkas negativt vid ökad vårdtyngd. 

Vårdtyngd upplevs varierande av olika individer. Omvårdnadsåtgärder, 

undersökningar och behandlingar är skiftande vid olika tidpunkter på dygnet, 

samtidigt som varje patient är unik, vilket försvårar att återge och göra en rimlig 

bedömning av vårdpersonalens arbete (SKL, 2013). Morris et al. (2007) förespråkade 

att empirisk forskning krävs för att sjuksköterskors arbetsbelastning utifrån vårdtyngd 

i olika vårdmiljöer ska kunna valideras (ibid). 

 

Inom svensk intensivvård finns det ett nationellt vårdtyngdsinstrument, Vårdtyngd 

Sverige (VTS 2014) som ingår i svensk intensivvårdsregistrering [SIR] (2013). Enligt 

en litteratursökning inom postoperativ omvårdnad finns det idag inget 

innehållsvaliderat vårdtyngdsinstrument för postoperativ vård. Bergqvist och Edberg 

(2005) har validerat och reliabilitetstestat ett vårdtyngdsinstrument inom 

anestesiologisk omvårdnad (ibid).  

 

Postoperativ vård är den tid, mindre än 24 timmar efter operation, undersökning eller 

annan intervention där patienten har behov av övervakning utöver vad som normalt 

kan erbjudas på vårdavdelning enligt Svenska Intensivvårdsregistret [SIR] (2011). 

 

Genom kontakter med andra sjukhus har det framkommit att lokala 

vårdtyngdsinstrument, som inte är innehållsvaliderade, används på postoperativa 

avdelningar. KS använder idag VPV. Vårdtyngdsinstrument är inte innehållsvaliderat 

eller reliabilitetstestat.  

Vårdtyngdsinstrumentet mäter patientens samlade vårdtyngd på 

uppvakningsavdelningen. Patientens högsta vårdtyngd mäts vid vårdtillfället inom 10 

olika vårdtyngdsområden (VT): 

- Respiration  

- Cirkulation/Blödning  

- Elimination  

- Gastrointestinal (GI)/Nutrition/ Postoperative nausea and vomiting (PONV)  

- Centrala nervsystemet (CNS)  

- Smärta  

- Medicinering 

- Prover/Undersökning  

- Omvårdnad/Aktivitet/Hud/ Vävnad  

- Kommunikation/Kontakter 

 (Bilaga A)  
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Vårdtyngdsinstrumentet som i denna studie innehållsvalideras utgår ifrån KS senaste 

VPV version som reviderades januari 2015 av ansvariga magisterstudenter efter 

korrigeringar av Maria N Alm, Magnus Iversen, Jessica Olofsson och Caroline 

Hällsjö-Sander, KS. 

 

Varje område ger områdespoäng som på KS ska registreras i operationsprogrammet 

Orbit av patientansvarig sjuksköterska vid utskrivning. Områdena Respiration, 

Cirkulation/Blödning, Elimination, Prover/Undersökning kan ge ett extra poäng om 

fler än tre alternativ är aktuella inom samma vårdtyngdsnivå. Det högsta alternativet 

inom varje VT registreras. 

 

Enligt Bergkvist et al. (2003) framkom det att genom att mäta vårdtyngd aktualiseras 

frågor som berör omvårdnadskvalitet och patientfokuserad vårdplanering. 

 

Vikten av att göra en innehållsvalidering på ett befintligt vårdtyngdsinstrument inom 

postoperativ vård ansågs betydelsefullt, då det saknades både nationellt och 

internationellt, för att om möjligt kunna bidra till utveckling av ett i första hand 

nationellt innehållsvaliderat vårdtyngdsinstrument för postoperativ vård i framtiden.   

 

  

Syfte  

Syftet med studien var att innehållsvalidera (content validity) och utveckla ett 

befintligt vårdtyngdsinstrument inom postoperativ vård, VPV. 

 

Metod  

Kvantitativ beskrivande design - enkät studie 

I denna studie användes data med kvantitativ design så som det beskrivs av 

Wallengren och Henricson (2012), då innehållsvaliditet (content validity) av 

vårdtyngdsinstrumentet undersöktes. Datainsamlingen bearbetades både kvantitativt 

och kvalitativt. Den kvalitativa databearbetningen byggde på skriftliga kommentarer i 

enkätformulär från en expertgrupp. Den kvantitativa databearbetningen byggde på 

antalet enkätsvar som inkom. 

 

För att genomföra innehållsvalideringen och utveckla VPV användes  

Delfimetoden som enligt SKL (2009) har fått sitt namn efter oraklet i Delfi. Metoden 

anses ha förmåga att förutsäga framtida utveckling. Metoden har använts inom 

framtidsforskning i större företag, inom samhällsvetenskap och andra områden så som 

medicin. Exempelvis kan nämnas att experter inom olika medicinska specialiteter 

regelbundet träffas för att i konsensuskonferenser upprätta eller revidera 

standardiserade kriterier för registrering av data om insatser för återupplivning vid 

hjärtstillestånd och för bedömning av psykiatriska tillstånd och så vidare (ibid). 
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Delfimetoden består av en rad utformade specifika frågor till en grupp experter som 

representerar området som studeras (SKL, 2009). Enligt Walker (1994), Sumison 

(1998), Powell (2003), Hsu och Sandford (2007) samt SKL (2009) används metoden 

för att uppnå konsensus inom det studerade området. Delfimetoden innebär att en 

enkät används för att garantera anonymitet, som innefattar ett antal uttalanden, vilka 

expertgruppen svarar på (ibid). Konsensus innebär att sträva efter att söka 

samförstånd inom en grupp (Walker, 1994; Powell, 2003; Hsu & Sandford, 2007; 

SKL, 2009).  

 

Fördelarna med metoden är att det anses enkelt att få fram synpunkter från många 

experter, att konfidentialiteten bevaras, att återkopplingen bearbetas och att konsensus 

inom gruppen gynnas. Delfimetoden minimerar problem som kan uppstå om 

personliga möten arrangeras som till exempel att enighet består i godtagande av 

synpunkter som framförs av gruppens mest verbala eller framstående deltagare 

(Williams & Webb, 1994; SKL, 2009).  

 

Enligt Wallengren och Henricson (2012) samt Polit och Beck (2014) innebär 

innehållsvaliditet att samla en grupp utomstående ämnesexperter inom området för att 

ge sin syn på den valda datainsamlingstekniken och om den ger information om 

fenomenet som är av intresse samt fångar alla variationer av fenomenet (ibid). 

 

Utformning av enkät 

Med hjälp av Lawshes (1975) strategi i genomförande av ett kvantitativt 

valideringsunderlag utformades en enkät av ansvariga magisterstudenter tillsammans 

med handledarna, där specialistsjuksköterskorna i expertgruppen ombads markera 

varje åtgärd inom respektive VT i fälten: Väsentligt och användbart, Användbart men 

ej väsentligt, Oväsentligt ej användbart eller Vet ej, till utförandet av arbetet under det 

fält som de ansåg passade bäst. Vet ej fanns inte som svarsalternativ i Lawshes (1975) 

valideringsunderlag, utan tillkom i enkäten efter diskussion med handledarna. 

Expertgruppen kunde skriva egna reflektioner över de olika områdena i VPV i 

kommentarsfält samt besvara frågor som fanns efter varje VT i enkäten. En del av 

enkäten visas i bilaga B. 

 

Innan den första enkäten skickades ut gjordes en pilottest, vilket Olsson och Sörensen 

(2011) förordar för att pröva en kvantitativs studies upplägg (ibid). Tre 

specialistsjuksköterskor inom postoperativ vård ombads läsa informationen och 

instruktionen för att se om justeringar behövde göras för att undvika otydligheter och 

missförstånd innan materialet skickades ut. 

 

Urval  

Urvalet vid innehållsvalideringen av VPV eftersträvade att bestå av 10-20 

specialistsjuksköterskor inom postoperativ vård, både kvinnor och män från ett tiotal 
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sjukhus i Sverige, där slumpen fick avgöra könsfördelningen. Urvalet eftersträvade 

också att inkludera specialistsjuksköterskor som arbetade dag, kväll och natt, vilket 

skulle innebära att deltagarna täckte dygnets alla timmar. Sjuksköterskor som 

arbetade på opererande enheters vårdavdelningar, undersköterskor och läkare 

exkluderades. Deltagarna i denna studie kommer fortsättningsvis benämnas 

expertgrupp. 

Datainsamling  

En telefonkontakt togs med 10 verksamhets/enhetschefer på Universitets- och 

Regionsjukhus för att inhämta muntligt samtycke till genomförandet av studien som 

ett första steg. Därefter mailades samt skickades med posten informationsbrev och 

samtyckesblankett ut till verksamhets/enhetscheferna. Ansvariga 

verksamhets/enhetschefer på samtliga 10 sjukhus delgav skriftligt sitt samtycke och 

returnerade samtyckesblanketten till ansvariga magisterstudenter. 

  

Respektive verksamhets/enhetschefer förmedlade via mail till magisterterstudenterna 

namn på deltagande specialistsjuksköterskor. Expertgruppen fick via mail samt brev 

som skickades med posten skriftlig information om studiens syfte och tillvägagångs-

sätt samt en samtyckesblankett samtidigt som enkäten skickades ut.  

Som utgångspunkt för expertgruppens arbete och enkäten av vårdtyngdsinstrumentet 

som skickades ut via brev och mail till de inkluderade sjuksköterskorna för 

synpunkter användes den reviderade upplagan av VPV.  

 

Datainsamling enkät 1 

Först fick 20 deltagare i expertgruppen VPV i sin helhet för att se det i sitt 

sammanhang.  De skulle tänka efter hur relevant VPV var i deras dagliga arbete på en 

postoperativ avdelning, då de bedömer en patient utifrån det arbete och den tid som 

behövs under ett arbetspass. Därefter kom instrumentet som en enkät där 

expertgruppen ombads markera varje åtgärd inom respektive VT. Det var viktigt att 

de skrev reflektioner och funderingar över de olika områdena i VPV i 

kommentarsfältet och svarade på de två frågorna som fanns efter varje VT i enkäten. 

Expertgruppen gick igenom och analyserade VPV individuellt samt gav förslag på 

förändringar, vilka returnerades till ansvariga magisterstudenter. 

 

Dokumenten förvarades i en pärm, märkt vårdtyngdsmätning i ett låst skåp på den 

postoperativa enheten, till vilket endast ansvariga magisterstudenter hade tillgång. 

 

Datainsamling enkät 2 

Då konsensus inte uppnåddes inom alla åtgärder efter att det insamlade materialet i 

enkät 1 sammanställts, skickades en ny digital enkät ut till de 18 specialist-

sjuksköterskor som besvarat den första enkäten. Enkät 2 föregicks av ett 

informationsmail innehållande information om databearbetningen av enkät 1och 
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instruktioner gällande kommande enkät 2 samt VPV i sin helhet. Denna version 

skickades ut samt besvarades digitalt via mail. Möjlighet att skriva egna kommentarer 

fanns. Enkät 2 var uppbyggd på samma sätt som enkät 1, dock tillkom ett nytt VT, 

Patientrelaterad administration/Dokumentation, innehållande in- och utskrivningar, 

överrapportering, journalarbete, rondarbete samt övrig dataregistrering att ta ställning 

till. En påminnelse skickas ut efter en vecka.  

Expertgruppen hade vid båda tillfällena möjlighet att kommentera varje åtgärd samt 

besvara frågorna; 

  

 Är det någon åtgärd du saknar under respektive vårdtyngdsområde?  

 Är det någon åtgärd du anser inte ska vara med i bedömningen? 

  

Expertgruppen ombads även ta ställning till om skalan i VPV skulle sträcka sig från 

1-5 områdespoäng, samt kommentera om de hade något övrigt att tillägga. 

Instruktioner samt en del av enkät 1 visas i bilaga B. 

 

Alla kommentarer som bedömdes värdefulla i utvecklingen av VPV togs hänsyn till. 

 

Bearbetning av data  

För att uppnå konsensus i denna studie användes Lawshes (1975) formel som utgår 

ifrån hur många deltagare som ingår. Formeln ser ut såhär; 

 

   

 

där   innehållsvaliditet, antal deltagare som anger exempelvis 

väsentligt och användbart,   totala antalet deltagare.  

 

Värdena sträcker sig från -1 till +1. Negativa värden innebär att konsensus inte har 

uppnåtts. Positiva värden upp till +1 innebär att minst hälften av deltagarna betygssatt 

uttalandena/åtgärderna som väsentliga och användbara (ibid).  

 

Enigt Lawshe (1975) är materialet inte färdig innehållsvaliderat förrän konsensus 

uppnåtts under alla åtgärder (ibid). Det innebar att enkäter behövde skickas ut till 

expertgruppen 2 gånger innan konsensus uppnåddes, där hänsyn även togs till 

kommentarer. 

 

Utifrån koncensus för varje åtgärd enligt Lawshes (1975) formel och kommentarer 

från expertgruppen utformades VPV 2015 tillsammans med handledarna som är 

erfarna forskare inom intensivvård/postoperativ vård.   

 

För att kunna använda Lawshes (1975) formel konstruerades en exelfil där varje 

åtgärd kodades inom respektive VT. Vårdtyngdsområde (VT): områdespoäng 1-5: 
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åtgärd 1-x, exempelvis Respiration; R5_1, R5_2, R5_3. Cirkulation/blödning; C5_1, 

C5_2 och så vidare. Deltagarna och enkätsvaren kodades med en siffra från 1-18, för 

att ingen skulle kunna identifieras i efterhand. Enkätsvarsalternativen kodades enligt 

följande: Väsentligt och användbart =1, Användbart men ej väsentligt=2, Oväsentligt 

ej användbart=3, Vet ej=4, till utförandet av arbetet. En del av exelfilen visas i tabell 

1. 

 

Id-nr/ 

deltagare 
VT 

Respiration 

R5_1 

VT 

Respiration 

R5_2 

VT 

Respiration 

R5_3 

VT 

Respiration 

R4_1 

VT 

Respiration 

R4_2 

VT 

Respiration 

R4_3 

VT 

Respiration 

R4_4 
1 1 2 1 1 1 1 1 

2 2 1 3 1 1 1 2 

3 1 1 1 1 2 2 3 

4 1 3 1 1 1 1 2 

5 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 3 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 1 

10 1 3 3 1 1 1 3 

11 1 2 1 1 1 1 1 

12 1 3 3 1 1 1 3 

13 1 3 1 1 1 1 1 

14 1 3 1 1 1 1 1 

15 1 3 3 1 1 1 2 

16 1 1 1 2 1 2 1 

 

Tabell 1. Vårdtyngdsområde (VT): områdespoäng 1-5: åtgärd 1-x, exempelvis Respiration; R5_1, 

R5_2, R5_3 och så vidare. Expertgruppen med tillhörande enkätsvar kodades med en siffra (id) 

från 1-18, varav två exkluderades. Enkätsvarsalternativen kodades enligt följande: Väsentligt och 

användbart =1, Användbart men ej väsentligt=2, Oväsentligt ej användbart=3, Vet ej=4. 

 

Forskningsetiska överväganden 

I Sverige är etikprövning av forskning på människor obligatorisk (Helgesson, 2006) 

och regleras i etikprövningslagen av Sveriges Riksdag (2003), vilket syftar att skydda 

personer som ingår i studien från skada (ibid). Regional etikprövning bedömdes inte 

behövas för innehållsvalideringen av VPV, då inga person- eller journaldata 

användes. 

En lokal etikprövning gjordes vid Högskolan i Halmstad, lokala etikprövningsgrupp, 

Akademin för Hälsa och Välfärd, Dnr UI 2015/109.  

 

Berörda verksamhets/enhetschefer fick skriftlig information om studiens syfte samt 

upplägg innan projektet påbörjades och ett skriftligt samtycke från 

verksamhets/enhetschefer inhämtades.  

Frivilligt intresserade specialistsjuksköterskor rekryterades via respektive 

verksamhets/enhetschef på varje sjukhus. De frivilliga specialistsjuksköterskorna fick 
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skriftlig information via mail och brev med posten från ansvariga magisterstudenter 

om att delta i studien. Ett skriftligt samtycke om deltagande inhämtades. 

 

Expertgruppen som innehållsvaliderade VPV kunde var och en oberoende av 

varandra framföra sin mening. 

Deltagandet i denna studie innebar tillfälle att få dela med sig egna erfarenheter om 

vårdtyngd och vårdtyngdsmätning. Det kunde upplevas som ett mervärde i sig 

förutom mervärdet att bidra till forskning.  

 

Då ingen medverkan av patienter eller något intrång i journaler gjordes bedömdes 

projektet vara etiskt försvarbart eftersom inga person- eller journaldata samlades in i 

samband med att VPV innehållsvaliderades. Specialistsjuksköterskor som deltog i 

studien gav sitt samtycke till att medverka enligt Sveriges Riksdag (2003:460, § 16) 

och informerades om att de när som helst hade rätt att avbryta sitt deltagande under 

studiens gång enligt Sveriges Riksdag (2003:460, § 19).  

 

Inga etiska risker för expertgruppen bedömdes föreligga i samband med 

innehållsvalideringen av VPV.  

Etiska risker att ha i beaktande var att materialet och resultatet av studien skulle 

behandlas konfidentiellt angående avidentifiering gällande deltagande 

specialistsjuksköterskor samt tillhörande svar.  

 

Enligt Sveriges Riksdag (1998) får inte materialet eller resultatet av studien kunna 

identifieras till vare sig personal eller patienter med tanke på sekretess (ibid). Risken 

minimerades genom att dokumenten avidentifierades och kodades med siffror samt 

förvarades inlåst i ett skåp, dit endast ansvariga magisterstudenter hade nyckel, på 

uppvakningsenheten. 

 

Studien ansågs etiskt försvarbar då deltagande specialistsjuksköterskors identiteter 

skyddades och avidentifierades av ansvariga magisterstudenter. De kom inte 

handledarna eller någon annan till kännedom.  

 

Vinsterna med studien översteg den eventuellt ökade arbetsbelastningen som 

expertgruppen kunde uppleva, då ett väl förankrat och innehållsvaliderat 

vårdtyngdsinstrument inom postoperativ vård ansågs betydelsefullt för framtiden. 

 

Resultat 

Från 9 av de 10 tillfrågade sjukhusen deltog 18 av 20 specialistsjuksköterskor inom 

postoperativ vård. Expertgruppen kom från Universitetssjukhus och Regionsjukhus 

från norr till söder. Det tionde sjukhuset valde att inte fullfölja sitt deltagande på 

grund av interna omständigheter. Antal år som specialistsjuksköterskor varierade från 

0-35 år. Könsfördelningen bland deltagarna blev 4 män och 14 kvinnor, varav svaren 

från 2 kvinnor exkluderades på grund av ofullständiga svar. Expertgruppen arbetade 
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antingen dag, kväll eller natt. Sammanlagt innebar det att resultatet i den första 

enkäten byggde på 16 svar från expertgruppen. Av 18 specialistsjuksköterskor som 

fick möjlighet att besvara enkät 2, var det 16 som returnerade svarenkäten. Det 

innebar att konsensus siffran blev densamma i databearbetningen av båda enkäterna.  

 

 Väsentligt och användbart(1) = konsensus siffra över 0,476 till 1 

 Användbart men ej väsentligt(2) = konsensus siffra över 0 till 0,476 

 Oväsentligt ej användbart(3) = konsensus siffra -1 till och med 0 

 Vet ej (4) = ej tagit ställning  

 

Åtgärder med konsensussiffra över 0,476 inkluderades i VPV 2015, då de hade hög 

validitet samt var väsentliga och användbara. Åtgärder med tveksam validitet, värden 

över 0 upp till 0,476 omarbetades och skickades ut för ny bedömning till 

expertgruppen för att uppnå konsensus. Sammanlagt blev det 7,7 % det vill säga 14 av 

totalt 182 åtgärder (inklusive nya åtgärder) som expertgruppen skulle ta ställning till 

på nytt.  

 

I tabell 2 visas exempel på en del av åtgärderna med tillhörande konsensus siffror.     

 

Id- nr/deltagare R5_1 R5_2 R5_3 R4_1 R4_2 R4_3 R4_4 

1 1 2 1 1 1 1 1 

2 2 1 3 1 1 1 2 

3 1 1 1 1 2 2 3 

4 1 3 1 1 1 1 2 

5 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 3 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 1 

10 1 3 3 1 1 1 3 

11 1 2 1 1 1 1 1 

12 1 3 3 1 1 1 3 

13 1 3 1 1 1 1 1 

14 1 3 1 1 1 1 1 

15 1 3 3 1 1 1 2 

16 1 1 1 2 1 2 1 

konsensussiffra 0,875 -0,125 0,5 0,875 0,875 0,75 0,25 

Tabell 2. Konsensussiffran gäller för respektive åtgärd, R5_1 (Respiration=R, områdespoäng= 5, 

åtgärd 1= akut intubation). R5_2 (Respiration=R, områdespoäng= 5, åtgärd 2), R4_4 (Respiration=R, 

områdespoäng= 4, åtgärd 4) 

 

 

I denna resultatpresentation ges en översikt över den utveckling som gjordes av VPV 

till VPV 2015. På grund av att resultatet är konfidentiellt presenteras inte det färdiga 

VPV 2015 i denna magisteruppsats, då en vetenskaplig artikel eventuellt kommer att 

publiceras. 
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Följande VT/åtgärder utvecklades/ändrades i VPV 2015 utifrån det beskrivna 

resultatet.  

 

- Nytt VT, Patientrelaterad administration/Dokumentation i VPV 2015 

- Valbara åtgärder i VPV 2015 

- Tillägg av nya åtgärder i VPV 2015 

- Åtgärder som flyttats till annat VT i VPV 2015 

- Åtgärder som tagits bort från VPV i VPV 2015 

- Åtgärder som förtydligats i VPV 2015 

 

Nytt VT Patientrelaterad administration/ Dokumentation i VPV 2015 

Under omarbetningen till VPV 2015 framkom att det saknades ett nytt VT, 

Patientrelaterad administration/Dokumentation. 

 

VT, Patientrelaterad administration/Dokumentation visade sig vara viktigt i 

kommentarer från expertgruppen eftersom dokumentation är en stor del av 

sjuksköterskans/vårdpersonalens dagliga arbetsuppgifter. 

 

Vårdpersonalens patientrelaterade administration och dokumentation vad gäller in- 

och utskrivning, överrapportering, journalarbete, rondarbete samt övrig 

dataregistrering på den postoperativa enheten bedöms beroende på hur mycket tid det 

tar per arbetspass. 

 

5 poäng = Extremt tidskrävande > 40 minuter/arbetspass 

4 poäng = Mycket tidskrävande > 30 minuter/arbetspass 

3 poäng = Måttligt tidskrävande > 20 minuter/arbetspass 

2 poäng = Mindre tidskrävande > 10 minuter/arbetspass 

1 poäng = Minimalt tidskrävande < 10 minuter/arbetspass 

 

Valbara åtgärder i VPV 2015  

Valbara åtgärder inom respektive VT: 

VT Cirkulation/Blödning:    

  Speciell perfusionsmonitorering såsom lambå kontroll  

  (4p) 

             CVP-Mätning/ ScvO2 (3p) 

 

VT Elimination:               

   Dialys (5p) 
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VT GI/Nutrition/PONV:           

   Sengstakensond, (5p) 

               Intag per os (fast föda, dryck) (1p) 

 

VT CNS:                

   Intrakraniell tryckövervakning där ICP föranleder åtgärd  

   (5p) 

                 Spinaldrän eller intrakarniell tryckövervakning (4p) 

 

Nya åtgärder i VPV 2015 

Nya åtgärder inom respektive VT:  

 

VT Elimination:   

   Akut njursvikt, oliguri/ anuri/ polyuri (5p) 

    

VT GI/Nutrition/PONV:  

   Intag per os (fast föda, dryck) (1p) 

   BMI (Body Mass Index) < 18 (3p) 

   BMI < 20 (2p)  

 

Flyttade åtgärder i VPV 2015 

Flyttade åtgärder bedöms under följande VT: 

                

VT GI/Nutrition/PONV:  

   BMI > 40 (3p)  

   BMI > 35 (2p)  

 

VT Medicinering: 

               Infusion Insulin (4p)  

   Injektion Insulin > 2 ggr (3p)    

               Injektion Insulin 1-2 ggr (2p) 

 

VT Elimination: 

               Hjälp med urinflaska/bäcken/toalettbesök (2p) 

 

Borttagna åtgärder från VPV  

Borttagna åtgärder inom respektive VT: 

 

VT Respiration: 

   Invasiv ventilation (5p) 

   Sugning av nedre luftväg (ej trach) (4p) 

   Sugning av övre luftväg (3p) 

 



 

 13 

VT Cirkulation/Blödning: 

   Hjärtminutvolymmonitorering (4p) 

   Uteruspalpation (3p) 

 

VT Elimination: 

   Stora vätskeförluster som kräver vätskebalansavstämning     

minst var annan timme (5p) 

 

VT GI/Nutrition/PONV:  

     Enteral nutrition via pump (3p) 

     Iordningställa TPN (3p) 

 

VT CNS:    

   Kontinuerlig sedering (5p) 

   Intermittent sederingsbehov 1-2 ggr (3p) 

 

VT Kommunikation/Kontakter:   

   Patient och eller anhöriga med utökat informations- och 

samtalsbehov (2p) 

 

Förtydligade åtgärder i VPV 2015 

Följande åtgärder förtydligades inom respektive VT: 

 

VT Cirkulation/Blödning:   

   Varmluftstäcke (Warm touch) (2p) blev 

   Värmning av under tempererade patienter (Warm touch,  

  engångs värmefilt mm) (2p) 

   1 PVK insättning (1p) blev  

   PVK insättning/ borttagning, artärnål ut (1p) 

 

VT Elimination:  

   KAD- sättning med hjälp av läkare (4p) blev  

   Urin-/suprapubis-kad sättning/byte med hjälp av läkare  

   (4p) 

VT CNS:  

   Flerfunktionshandikapp blev (3p) blev  

   Flerfunktionshandikapp: psykiskt och eller fysiskt:  

                 Bipolär sjukdom/Downs syndrom/blind/döv/tetraplegisk  

                 mm. (3p) 

                Vakenhetskontroller enligt rutin vid ankomst (1p) blev  

                Vakenhetskontroller enligt skala: RLS, GCS, RASS mm.  

               (1p) 
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VT Smärta: 

               Postoperativ smärtlindring otillfredsställande trots 

kompletteringar och justeringar med tillgängliga tekniker 

och läkemedel (5p) blev  

Postoperativ smärtlindring otillfredsställande trots  

kompletteringar och justeringar med tillgängliga 

smärtbehandlingsmetoder och läkemedel (5p) 

 

Planerad postoperativ smärtlindring kräver tillägg av ny 

teknik (t.ex. anläggning av EDA) för tillfredställande 

resultat (4p) blev  

Postoperativ smärtlindring kräver tillägg av ny 

smärtbehandlingsmetod (t.ex. anläggning av EDA, PCA, 

Perifer blockad) för tillfredsställande resultat (4p) 

 

Planerad postoperativ smärtlindring kräver 

komplettering/justering av läkemedelstyp/dos för 

tillfredsställande resultat (inklusive kateterjustering av 

befintlig EDA) (3p) blev  

Postoperativ smärtlindring kräver komplettering/justering 

av läkemedelstyp/dos för tillfredsställande resultat 

(inklusive kateterjustering av befintlig EDA) (3p) 

 

Planerad postoperativ smärtlindring med tillfredsställande  

resultat (2p) blev  

Postoperativ smärtlindring med tillfredsställande resultat 

(2p) 

 

VT Prover undersökningar: 

     >4 provtagningar (3p) blev 

>4 provtagningar/odlingar (3p) 

 

        

        >2-4 provtagningar (2 p) blev  

 >2-4 provtagningar/odlingar (2p) 

 

 >1provtagning (1p) blev 

 >1provtagningar/odling (1p) 

 

VT Omvårdnad/ Aktivitet/Hud/ Vävnad:  

  Postoperativ vård >3 pass eller >24h (5p) 

blev Postoperativ vård >3 pass eller >24h 

som föranleder ev. IVA vårdnivå (5p) 
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Cytostatika förorenat avfall, hantering av 

(4p) blev  

Hantering av riskavfall, ex Hepatit, HIV,  

MRB (Multi resistenta bakterier), Cytostatika 

(4p)  

 

Mobilisering eller andningsvård med 

fysioterapeut (sjg) (3p) blev  

Mobilisering med fysioterapeut         

(sjukgymnast) (3p) 

 

Byte av förband, sårvård, omläggning 

(motsvarande) (3p) blev  

Byte av förband, kylförband, sårvård, 

omläggning, sandsäck, femostop mm (3p) 

 

VT Kommunikation/Kontakter: 

Kvarstannande anhörig över natt (3p) blev  

Kvarstannande förälder/ anhörig till barn/vuxen  

(3p) 

 

Precis som KS reviderade upplaga av VPV kan fler än 3 åtgärder vara aktuella inom 

en vårdtyngdsnivå för VT, Respiration, Cirkulation/Blödning, Elimination samt 

Prover/Undersökning, vilket innebär att vårdtyngden höjs till nästa nivå.  I VPV 2015 

anges detta som > 3 åtgärder = 1 extra poäng. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

I denna studie valdes Delfimetoden för att bedöma innehållsvaliditeten i VPV.  

Enligt Williams och Webb (1994) innebar delfimetoden att experterna inte behövde 

träffas fysiskt utan individuellt kunde besvara frågor inom ämnesområdet oberoende 

av varandra (ibid). Det innebar att det blev enklare att ta med experter från olika 

postoperativa arbetsplatser och på så sätt kunna få ett resultat som kan bli nationellt 

och internationellt användbart. 

 

Enligt SKL (2009) kan en fördel med Delfimetoden vara att experterna är anonyma 

för varandra. Ingen enskild expert kan ha oönskat inflytande på övriga experter, då 

inga personliga möten arrangeras. Delfimetoden har kritiserats för att experterna kan 

bli mindre villiga att delta på grund av upprepade enkätrundor (ibid). En nackdel med 

metoden kan vara att den anses tidsödande (Williams & Webb, 1994).  

  

Delfimetoden anses kunna vara en metod för vårdpersonal som endast förlitat sig på 

beprövad erfarenhet, det vill säga kunskap som delas av många men som inte 



 

 16 

bekräftats i vetenskapliga utvärderingar.  För att på ett systematiskt sätt kunna fånga 

det som kan anses utgöra den beprövade erfarenheten krävs någon form av formell 

konsensusmetodik. Delfimetoden anses kunna vara en sådan metod (SKL, 2009). 

Delfimetoden betraktas vara en lämplig metod för framtidsforskning (SKL, 2009), 

vilket stärker denna studies metodval då det innebar att utvärdera och utveckla ett 

vårdtyngdsinstrument inom postoperativ vård för att möjliggöra nationellt och 

internationellt införande i framtiden. 

 

Före innehållsvalideringen av VPV skedde kontakt med KS till största del via mail 

samt telefonkontakt av handledare och magisterstudenter. Ansvariga 

magisterstudenter hade ingen personlig relation till de personer som utformat VPV 

från början, vilket kan ses som en styrka i denna studie. En svaghet kan vara att 

ansvariga magisterstudenter inte tidigare arbetat med postoperativ 

vårdtyngdsmätning. Erfarenhet fanns av vårdtyngdsmätning inom intensivvård, vilket 

kan vara en styrka. 

 

Enkätens utformning gjordes av magisterstudenterna tillsammans med handledarna. 

Den utformades efter Lawshes (1975) strategi för genomförande av ett kvantitativt 

valideringsunderlag. En nackdel var att enkäten blev omfattande för expertgruppen att 

besvara, samtidigt som det blev en styrka då den täckte VPV åtgärderna väl, vilket 

underlättade databearbetningen. En nackdel kan ha varit att det upplevdes för 

detaljerat av expertgruppen. 

 

Den personliga telefonkontakten som initialt togs med berörda verksamhets/ 

enhetschefer av ansvariga magisterstudenter för studien kan ses som en styrka i 

metoden då samtliga 10 tillfrågade sjukhus tackade ja till att medverka och skriftligt 

returnerade sina samtycken. Det tyder på att intresset för att utveckla och få tillgång 

till ett innehållsvaliderat vårdtyngdsinstrument inom postoperativ vård i landet är 

stort. 

I denna studie var svarsfrekvensen mycket hög, då 18 av 20 tillfrågade specialist-

sjuksköterskor inom postoperativ vård från 9 av 10 sjukhus deltog. Svar från 2 

specialistsjuksköterskor från samma sjukhus redovisas som externt bortfall eftersom 

de uteblev med sina svar och ytterligare 2 specialistsjuksköterskors svar redovisas 

som internt bortfall då de fyllt i enkäten ofullständigt. Då ett sjukhus valde att inte 

delta på grund av rådande interna omständigheter vid datainsamlingstidpunkten 

uppstod externt bortfall. Detta beskriver Olsson och Sörensen (2011) som att vissa 

personer av olika skäl inte vill delta i en studie. De beskriver även att internt bortfall 

innebär att svar på vissa frågor uteblir (ibid). 

 

Då det externa bortfallet uppstod på grund av rådande interna omständigheter vid den 

valda tidpunkten för datainsamlingen bedömdes bortfallet som att personerna inte haft 

några synpunkter angående studiens genomförande. Ett relativt litet bortfall kan tyda 

på att den tillfrågade expertgruppen har ansett innehållsvalideringen av VPV 

betydelsefullt för de postoperativa patienterna i framtiden.  
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En hög svarsfrekvens och ett litet bortfall kan ses som styrkor i metoden. Att 

expertgruppen tillfrågades att medverka av sina respektive verksamhets/enhetschefer 

kan också ha bidragit till den höga svarsfrekvensen.  

 

Ytterligare styrkor kan vara urvalet i expertgruppen, då det representerades av både 

män och kvinnor, att deltagarna hade specialistsjuksköterskeutbildning samt hade 

arbetat som specialistsjuksköterska allt ifrån 0-35 år. De arbetade alla tider på dygnet 

och kom från olika regioner i Sverige, från både Universitetssjukhus och 

Regionsjukhus. På så vis fångades en expertgrupp med stor variation och bredd på 

kompetens alltifrån ny och aktuell kunskap ifrån specialistutbildningen i kombination 

med mångårig erfarenhet bland kollegor som hade arbetat många år inom branschen. 

En svaghet i urvalsgruppen var att inte alla specialiteter inom postoperativ verksamhet 

representerades såsom till exempel Neurokirugiska- och Thoraxenheter.  

Enligt Lawshe (1975) kan deltagarantalet vara obegränsat, allt ifrån fem till flera 

tusen i studier där Delfimetoden används (ibid). Deltagarantalet i denna studie ökade 

efter att en påminnelse hade skickats ut, vilket kan ses som en styrka. 

I denna studie deltog expertgruppen till konsensus avseende åtgärderna i VPV 

uppnåddes, så som Walker (1994), Powell (2003), Hsu och Sandford (2007) samt 

SKL (2009) beskrev Delfimetoden. 

Databearbetningen sammanställdes och bearbetades av ansvariga magisterstudenter 

och handledare till konsensus uppnåddes. Inkomna synpunkter från expertgruppen låg 

till grund för gemensam diskussion av framkomna förslag och VPVs syfte. 

 

KS reviderade upplaga användes som utgångspunkt för expertgruppens arbete. Enkät 

1 av VPV skickades ut via mail och brev i runda 1, till expertgruppen för individuella 

synpunkter. En pilotstudie gjordes för att se om justeringar behövde göras för att 

undvika otydligheter och missförstånd innan enkät 1 skickades ut till expertgruppen. 

Det var en fördel och styrka, då det visade sig att överflödig information till 

deltagarna som skulle medverka i innehållsvalideringen kunde tas bort. Pilottesten var 

ingen 100 % garanti för att förhindra otydligheter och missförstånd, men riskerna 

minimerades. Enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär en pilotstudie att göra en 

förberedande undersökning för att undersöka det praktiska genomförandet av till 

exempel en enkät (ibid). Hade enkät 1 skickats ut och besvarats digitalt hade inte 

papperssidorna i enkäten kunnat hänga ihop så att svar på hela sidor uteblev. Detta 

kan ses som en svaghet i metoden.  

 

Att enkät 1 skickades till expertgruppen via brev samt mail och returnerades med brev 

berodde på ett för omfattande material att utforma och besvara digitalt. Enkät 2 i 

andra rundan skickades i en digital version, då det endast var 14 av 182 åtgärder att ta 

ställning till. Båda enkäterna föregicks av information via mail till expertgruppen, 
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vilket kan vara en styrka, då expertgruppen fått tid att fundera på förhand innan 

enkäterna skulle fyllas i. 

Att informationen lämnades ut både via mail samt brev innebar att magister-

studenterna och handledarna inte längre hade kontroll över informationens spridning. 

Detta kan ses en svaghet, då materialet kan ha kommit i orätta händer och plagierats.  

En nackdel kan vara att ansvariga magisterstudenter för studien inte hade personlig 

kännedom om deltagarna, då det i urvalet delegerades till respektive verksamhets/ 

enhetschefer på de utvalda sjukhusen att ge namn på specialistsjuksköterskor som 

frivilligt kunde delta. Hur många som egentligen tillfrågades förblir obesvarat. 

Samtidigt var det en orimlighet att ansvariga magisterstudenter skulle kunna ha 

personlig kännedom om deltagare och handplocka experter till expertgruppen från 

olika sjukhus i landet. Istället kan det ses som en styrka att ingen beroendeställning 

förelåg mellan magisterstudenterna och deltagarna, vilket kan ha inneburit att varje 

enskild deltagare vågat lämna ifrån sig både positiva och negativa synpunkter i större 

utsträckning. 

 

Deltagare från Regionsjukhus till Universitetssjukhus från norr till söder 

inkluderades, vilket innebär att VPV 2015 kan få nationell spridning. 

 

Flera av åtgärderna i VPV utförs av undersköterskor samt läkare och i och med det 

skulle dessa yrkeskategorier kunnat ha ingått i expertgruppen, då det är 

vårdpersonalens samlade åtgärder utifrån patientens behov som ska bedömas och 

dokumenteras i VPV 2015 i samband med utskrivningen från den postoperativa 

avdelningen. Att dessa yrkeskategorier exkluderades kan i efterhand ses som en 

svaghet då det kan ha inneburit att värdefulla synpunkter inte framkommit. 

Fyra av de deltagande specialistsjuksköterskorna i expertgruppen hade arbetat med 

föregångaren till den reviderade icke innehållsvaliderade upplagan av VPV, vilket kan 

vara en fördel i kombination med övriga deltagares synpunkter. Risken för 

”hemmablindhet” minimerades när andra kollegor såg på VPV med nya ögon utifrån. 

Erfarenheten av användandet av den icke innehållsvaliderade upplagan av VPV 

innebar å andra sidan att ”barnsjukdomar” lättare kunde elimineras i utformningen av 

VPV 2015. 

 

Resultatdiskussion 

Enligt Hegge (2013) är Nightingale en föregångarare genom århundraden för dagens 

sjuksköterskor när det gäller att skapa miljöer där människors hälsa främjas (ibid), 

vilket även gäller den postoperativa vårdmiljön. Genom att utveckla ett 

vårdtyngdsinstrument inom postoperativ vård, VPV 2015, kan den postoperativa 

vårdmiljön främjas så att patienternas och vårdpersonalens hälsa gynnas. Precis som  

Florence Nightingales (Hegge, 2013) tankar att sjuksköterskorna skulle kunna 

observera patienternas symptom för att se förändringar i avsikt att kunna rapportera 

(ibid) kan VPV 2015 vara ett led i detta. 
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Inom hälso- och sjukvården ska allt arbete vara grundat på vetenskap och beprövad 

erfarenhet och det gäller vid varje beslut om åtgärder (SKL, 2009). De senaste åren 

har ett stort intresse av att sammanställa resultat från klinisk forskning rörande olika 

åtgärder och evidensbaserad vård stått allt mer i fokus. En väsentlig andel åtgärder 

som utförs inom vården har aldrig varit föremål för någon vetenskaplig utvärdering 

(ibid), vilket även gällde KS postoperativa vårdtyngdsinstrument som innehålls-

validerades i denna studie. 

 

Enligt Baernholdt et al. (2010) krävs korrekt bemanningen vid hög arbetsbelastning 

för att kunna säkerställa patientsäkerheten och VPV 2015 kan bli det 

vårdtyngdsinstrument som behövs för att kunna möjliggöra detta inom postoperativ 

verksamhet. 

 

Myny, Van Goubergen, Gobert, Vanderwee, Van Hecke och Defloor, (2011) menar 

att det är osannolikt att ett vårdtyngdsinstrument någonsin kommer ta hänsyn till alla 

tänkbara faktorer som påverkar vårdtyngden (ibid), vilket kan förklaras med att 

omvårdnadsåtgärder, undersökningar och behandlingar skiftar vid olika tidpunkter 

samt att varje patient är unik (SKL, 2013). Utveckling och revidering av ett 

vårdtyngdsinstrument bör ta hänsyn till antalet störande moment såväl tankeavbrott 

som avbrott i det arbete som utförs för stunden, hög patientomsättning och 

obligatorisk dokumentation som åligger sjuksköterskan i sitt dagliga arbete (Myny et 

al. 2011). 

 

Enligt Lawshes (1975)  formel innebär negativa konsensusvärden att fler än hälften av 

deltagarna svarat att åtgärder är oväsentliga, ej användbara (ibid). En del åtgärder med 

negativa värden upp till och med 0 togs därför bort, medan andra blev valbara då de 

trots allt var väsentliga och användbara på vissa postoperativa enheter eftersom 

dagens hälso- och sjukvård är högspecialiserad.     

 

Innehållsvalideringen av VPV medförde att nya åtgärder tillkom, andra togs bort, 

flyttades, förtydligades eller blev valbara samt att nytt VT skapades.  

 

Under omarbetningen till VPV 2015 utifrån Lawshes (1975) formel för konsensus och 

kommentarer från expertgruppen framkom det att ett nytt VT, Patientrelaterad 

administration/Dokumentation behövde läggas till. Vårdpersonalens patientrelaterade 

administration och dokumentation vad gäller in- och utskrivning, överrapportering, 

journalarbete, rondarbete samt övrig dataregistrering på den postoperativa enheten 

bedöms beroende på hur mycket tid det tar per arbetspass. 
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Enligt Morris et al. (2007) har följande modell på sjuksköterskans arbetsbelastning 

utarbetats (Figur 1).  

 

 

Figur 1 Morris et al. (2007, s 468). 

Enligt figur 1 som Morris et al. 2007 har utvecklat stärks tillägget av det nya 

vårdtyngdsområdet, Patientrelaterad administration/Dokumentation, då det kan ingå i 

icke-patientvårdsrelaterade omvårdnadsuppgifter, vilket innefattar in och 

utskrivningar, överrapportering, journalarbete, rondarbete och övrig dataregistrering. 

 

VT, Patientrelaterad administration/Dokumentation visade sig vara viktigt i 

kommentarer från expertgruppen eftersom dokumentation är en stor del av 

sjuksköterskans/vårdpersonalens dagliga arbetsuppgifter. 

  

Morris et al. (2007) beskrev att få tilldelat adekvata resurser i form av optimal 

patientfördelning per sjuksköterska som fångar både vård och icke-

patientvårdsrelaterad omvårdnad är ett problem för sjuksköterskorna världen över 

idag (ibid). Utveckling av VPV 2015 kan bidra till att fånga både vård och icke-

patientvårdsrelaterad omvårdnad då VT, Patientrelaterad administration/ 

Dokumentation lagts till.  

Även ICN (2014) framhåller i sin definition av omvårdnad att både vård och icke-

patientvårdsrelaterade aspekter av omvårdnadsarbetet ska fångas (ibid). 

 

Genom att utforma åtgärder såsom dialys, sengstaken sond och så vidare till att ingå 

under kategori valbara åtgärder i VPV 2015, gynnas hälso- och 

sjukvårdsorganisationens specialiserade enheter då de har möjlighet att registrera rätt 
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vårdtyngd inom eget specialområde. Åtgärderna blev valbara eftersom de generellt 

sett inte är användbara på alla postoperativa enheter. 

Åtgärden CVP-Mätning/ ScvO2 (3p) gjordes valbar då det visade sig att en del 

sjukhus inte använde denna åtgärd, medan den var väsentlig för andra sjukhus till 

exempel på njurtransplanterade patienter. 

Åtgärden Intag per os (fast föda, dryck) (1p) gjordes valbar eftersom konsensussiffran 

blev tveksam på grund av att den i största utsträckning gäller för dagkirurgiska 

patienter, vilket inte alla postoperativa enheter har. 

Valbara åtgärder kan innebära både för- och nackdelar. En fördel är att kunna mäta 

den lokala vårdtyngden relaterat till relevanta åtgärder som förekommer inom den 

egna kliniken. En nackdel kan vara att det blir svårare att jämföra vårdtyngden med 

andra postoperativa enheter på nationell nivå. Vid nationell mätning, jämförelse och 

forskning av vårdtyngd måste samma åtgärder jämföras. Då kan inte de valbara 

åtgärderna ingå som standard utan måste beräknas under egen kategori.  

 

Nya åtgärder i VPV 2015 utformades inom respektive VT: Elimination och 

GI/Nutrition/PONV. Under VT Elimination blev åtgärden Akut njursvikt, 

oliguri/anuri/polyuri (5p) generellt sett mer användbar och fångar på så vis mer av 

vårdtyngden. Åtgärden intag per os under VT GI/Nutrition/PONV tillkom på grund 

av kommentarer att den saknades i VPV, då det visade sig vara användbart till 

dagkirurgiska patienter, vilket inte alla postoperativa enheter har.  

Nya åtgärder innebär att arbetsuppgifter som tidigare utförts nu synliggörs. Enligt 

Bergkvist et al. (2003) handlade det om att öka personalens medvetenhet genom att 

synliggöra vårdtyngden (ibid) så att patientsäkerheten kunde säkerställas vid hög 

arbetsbelastning med korrekt bemanningen (Baernholdt et al., 2010; Cox & Scully, 

2010). 

 

Alla kommentarer till respektive åtgärd övervägdes i samband med omarbetningen till 

VPV 2015. Enskilda specialistsjuksköterskor i expertgruppen uppmärksammade att 

vissa åtgärder kunde ingå i mer än ett VT såsom till exempel injektion insulin som låg 

under VT GI/Nutrition/PONV, men även kunde räknas under VT Medicinering. 

Konsensus hade uppnåtts, men för att undvika risk för dubbelregistrering omarbetades 

åtgärden. Det är viktigt att inte registrera åtgärder dubbelt. Poäng ska inte ges för 

samma sak mer än under ett VT, vilket även SIR (2015) poängterar vad gäller VTS 

inom svensk intensivvård (ibid). Peroral smärtlindring som poängsätts under VT 

Smärta i VPV 2015 ska till exempel inte räknas in under VT Medicinering, åtgärd 

läkemedel per os.  

    

Vissa åtgärder togs bort från VPV såsom uteruspalpation (3p) under VT Blödning/ 

Cirkulation, trots ett positivt värde enligt Lawshes (1975) formel på grund av att 

barnmorskor i de flesta fall utförde denna åtgärd, vilket framkom i expertgruppens 

kommentarer.  Även åtgärderna Invasiv ventilation (5p) under VT Respiration och 

Hjärtminutvolymmonitorering (4p) under VT Cirkulation/Blödning togs bort på grund 

av negativa konsensussiffror samt att det bedömdes som intensivvårdsåtgärder. Då 
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åtgärder bedömdes som intensivvårdsåtgärder är patienten i behov av annan vårdnivå 

och ingår inte i postoperativ vårdtyngdsmätning. Under VT Kommunikation/ 

Kontakter togs åtgärden Patient och/eller anhöriga med utökat informations- och 

samtalsbehov (2p) bort då den av expertgruppen bedömdes vara svår att skilja på från 

åtgärden Patient och eller anhöriga med stort och upprepat informations- och 

samtalsbehov (3p), vilket framkom i expertgruppens kommentarer. 

 

Om åtgärder med negativa konsensussiffror hade tagits bort såsom Lawshe (1975) 

förespråkar och inte hänsyn tagits till expertgruppens kommentarer hade viktiga 

åtgärder fallit bort vid registrering av vårdtyngd. De omarbetade åtgärderna som 

tillkom blir troligtvis mer generellt användbara vid nationell jämförelse av vårdtyngd 

mellan postoperativa enheter.  

 

Åtgärderna Höga BMI fick låga konsensussiffror enligt Lawshes (1975) formel. Inom 

detta område finns evidens på att höga BMI är en risk för postoperativa 

komplikationer och därför behölls denna åtgärd i VPV 2015. Åtgärderna som tidigare 

bedömdes under VT, Respiration flyttades till VT, GI/Nutrition/PONV, då BMI enligt 

VIPS omvårdnadsdokumentationsmodell tillhör sökordet nutrition.  

I en holländsk studie av Valentijin, Galal, Tjeertes, Hoeks, Verhagen och Stolker 

(2013) har de medicinska riskerna med fetma hos de kirurgiska patienterna studerats, 

där syftet var att sammanfatta teorier i litteraturen som förklarade orsakssambandet 

hos de berörda patienterna. Patienter med extrema BMI, det vill säga både sjuklig 

fetma och undervikt påvisade sämre postoperativa resultat på både kort och lång sikt 

gällande mortalitetsrisk samt morbiditet (ibid). I och med detta tillkom under VT 

GI/Nutrition/PONV åtgärderna BMI < 18 (3p) respektive < 20 (2p).  

GI/Nutrition/PONV var ett nytt VT i KS VPV, där flest omvårdnadsåtgärder behövde 

justeras för att uppnå konsensus.  

 

Åtgärden Hjälp med > 1 toalettbesök/bäcken under VT bedömdes tidigare under 

Omvårdnad/Aktivitet/Hud/Vävnad flyttades till VT Elimination. 

 

Sugning av nedre luftväg (ej trach) (4p) samt Sugning av övre luftväg (3p) under VT 

Respiration omarbetades till sugning av luftväg och bedöms under 3 poäng. 

 

Enligt kommentarer från expertgruppen var det svårt att veta vad planerad 

smärtlindring stod för under VT Smärta (4p, 3p, 2p), därför förtydligades åtgärderna 

genom att ta bort ordet planerad. 

 

Åtgärden Kontinuerlig sedering (5p) bedömdes generellt sett främst aktuell för 

neurokirurgisk patient. De båda åtgärderna Kontinuerlig sedering (5p) och 

Intermittent sederingsbehov 1-2 ggr (3p) omarbetades och räknas under åtgärden 

Intermittent eller kontinuerligt sederingsbehov (4p) inom VT CNS. 
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Hantering av riskavfall, ex Hepatit, HIV, MRB, Cytostatika (4p) fick ett bredare 

användningsområde under VT Omvårdnad/Aktivitet/Hud/Vävnad vilket fångar mer 

av åtgärderna som utförs. Det samma gäller åtgärden Byte av förband, kylförband, 

sårvård, omläggning, sandsäck, femostop (3p). 

  

Expertgruppens kommentarer poängterade att andningsvård hör hemma under VT 

Respiration där åtgärden bedöms i VPV 2015. 

Åtgärden Kvarstannande anhörig över natt (3p) blev Kvarstannande förälder/ anhörig 

till barn/vuxen (3p). På så vis fick hög validitet efter förtydligandet. Kommentarer 

från expertgruppen uttryckte att möte med föräldrar/anhöriga ofta kräver 

omvårdnadsåtgärder, men även kan vara en trygghet för patienten. 

 

Expertgruppens kommentarer föranledde att odling tillkom under VT Prover/ 

Undersökning (3p, 2p, 1p). 

 

Detta tyder på vikten av att på ett systematiskt sätt regelbundet revidera VPV 2015 för 

att bibehålla hög innehållsvaliditet på vårdtyngdsinstrumentet, så att en så rätt 

vårdtyngd som möjligt avspeglas på varje postoperativ avdelning utifrån evidens- 

baserad forskning. 

 

I en studie av Myny et al. (2011) påvisades att vårdtyngd inom omvårdnad är 

komplext och har en multi-kausal etiologi. Vissa faktorer hade direkt inverkan på 

omvårdnadens vårdtyngd, medan andra hade effekt på arbetets planering och tempo 

eller på den subjektiva uppfattningen om vårdtyngden (ibid). Morris et al. (2007) 

poängterade att omvårdnadsbegreppets riktmärke är samma, men 

omvårdnadshandlingarna är skilda, vilket är tydligast i begreppet omvårdnads 

"intensitet". Begreppet kunde belysa alla aktiviteter sjuksköterskor arbetade med 

under ett arbetspass, både patient- och icke-patientrelaterad verksamhet (ibid).   

  

Bergkvist et al. (2003) förespråkade att utgå ifrån patientens kvantitativa vårdbehov 

vid dimensionering av personaltid för vård, undersökning och behandling (ibid). 

Genom att höja vårdtyngden till nästa nivå och registrera 1 extra poäng, då fler än 3 

åtgärder utförts inom en och samma vårdtyngdsnivå, som i VPV 2015, fångas 

patientens kvantitativa vårdbehov. 

 

Vårdanalys (2013) har i en rapport, Ur led är tiden, gjort en analys av hur det kommer 

sig att Sverige i internationellt jämförande studier är ett av de länder som har sämst 

resultat när det gäller upplevelsen av hur mycket tid läkare och patienter har 

tillsammans. Fyra utvecklingsområden identifierades, vilka var att prioritera mellan 

administrativa krav, förbättra it-stöden, utveckla arbetsfördelningen mellan olika 

yrkesgrupper och optimera bemanningen utifrån patienternas behov för att använda 

kompetensen och tiden effektivare (ibid). Paralleller till denna rapport kan dras till 

fler yrkeskategorier, så som sjuksköterskor och undersköterskor inom den svenska 

hälso- och sjukvården och i detta sammanhang kan VPV 2015 underlätta. Det utökade 
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administrativa kravet och merarbetet som uppkommer vid registrering av vårdtyngd 

för de postoperativa patienterna inkräktar på tiden vårdpersonalen har tillsammans 

med patienten, men genom att förbättra it-stöden och utveckla arbetsfördelningen 

mellan olika yrkesgrupper samt optimera bemanningen utifrån patienternas behov 

borde det vara praktiskt genomförbart. Ett sätt skulle kunna vara att komplettera med 

administrativ personal knuten till det patientnära arbetet för att utföra åtgärder så som 

in- och utskrivningar, journalarbete samt övrig dataregistrering. På så vis skulle tid för 

vårdpersonal frigöras och komma patienterna till gagn. 

 

Denna studie gör inte anspråk på ett optimalt införande i det praktiska användandet, 

utan har endast fokuserat på innehållet i VPV. 

 

I och med denna studie har empirisk forskning utförts, precis så som Morris et al. 

(2007) förespråkade krävs för att sjuksköterskors arbetsbelastning utifrån vårdtyngd i 

olika vårdmiljöer ska kunna bekräftas. 

 

Genom införande av VPV 2015 möjliggör det för SPOR att kunna samla in 

jämförande data till kvalitetsregistret i framtiden så som SFAI (2015) antog vid 

initieringen av registret, vilket även SKL (2015) framhäver. Det möjliggör för den 

egna postoperativa avdelningen att kunna mäta vårdtyngden för att använda som 

underlag i diskussionen kring bemanningsfrågor på lokal nivå. Det bidrar även till 

kvalitetssäkring för patient respektive vårdpersonal, då det enligt Bergkvist et al. 

(2003) handlade det om att synliggöra omvårdinsatserna så att de blir mätbara, vilket 

ökar personalens medvetenhet i vårdarbetet.  

 

 

Konklusion/Implikation 

Det är viktigt att identifiera omvårdnadsåtgärder på den postoperativa arbetsplatsen 

för att främja vårdmiljön för såväl patienter som vårdpersonal. Denna studie har stor 

klinisk relevans och resultatet kan omsättas i det dagliga postoperativa 

omvårdnadsarbetet. Det är av betydelse att de postoperativa patienterna får den 

omvårdnad de är i behov av och att vårdpersonalen kan utföra behövande 

omvårdnadshandlingar för att öka patientsäkerheten och kontrollen över 

arbetssituationen.  

Det saknades ett validerat postoperativt vårdtyngdinstrument för att mäta postoperativ 

vårdtyngd. KS använder idag ett vårdtyngdsinstrument, som inte var innehålls-

validerat eller reliabilitetstestat. Vårdtyngdsinstrumentet har innehållsvaliderats i 

denna studie, vilket resulterade i VPV 2015. 

 

Vårdtyngdsinstrumentet mäter patientens samlade vårdtyngd på uppvaknings-

avdelningen. Före innehållsvalideringen mättes patientens högsta vårdtyngd vid 

vårdtillfället inom 10 olika VT, vilket utökades till 11 VT efter innehållsvalideringen 

av VPV. Resultatet kan användas för att i framtiden kunna införa ett validerat 
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nationellt postoperativt vårdtyngdsinstrument. På så vis kan omvårdnaden för de 

postoperativa patienterna samt vårdmiljön ur ett organisatoriskt perspektiv förbättras 

och kvalitetssäkras, vilket kan ses som en ekonomisk vinst för hälso- och sjukvården. 

 

Förslag på fortsatt forskning kan vara att reliabilitetstesta VPV 2015 i praktiken.   

    

Med ett innehållsvaliderat och reliabilitetstestat vårdtyngdsinstrument finns möjlighet 

till nationell forskning inom postoperativ vård och omvårdnad utifrån flera aspekter. 
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Riktlinjer för användning av vårdtyngdsprotokoll vid 

 Uppvakningsavdelningen, Anestesi- & Intensivvårdskliniken, 

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 

 
Protokollet är utarbetat av vårdchef Maria N Alm och sektionschef Magnus Iversen vid UVA, 

AnOpIVA-kliniken Huddinge, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, tillsammans med 

vårdchef Jessica Olofsson och ledningsansvarig läkare Caroline Hällsjö-Sander vid CUVA, 

ANOPIVA-kliniken Solna, Karolinska universitetssjukhuset Solna. 

 

 

- Patientens samlade vårdtyngd på UVA registreras. 

 

- Patientens vårdtyngd och vårdtid utgör grunden för UVA:s debitering för vården men används 

också för statistik och planeringsstöd. 

 

- För att UVA-vårdtyngden skall bedömas så likartat som möjligt har ett gemensamt 

vårdtyngdsprotokoll tagits fram tillsammans med ANOPIVA-kliniken Solna. 

 

- I protokollet anger man patientens högsta vårdtyngd under UVA-vårdtiden inom tio olika 

områden (Respiration, Cirkulation/Blödning, Elimination, GI/Nutrition/PONV, CNS, Smärta, 

Medicinering, Prover/undersökning, Omvårdnad/Hud/Vävnad/Aktivitet, 

Kommunikation/Kontakter). 

 

- När en patient vårdas över flera arbetspass skall avgående patientansvarig sköterska registrera 

den dittills högsta vårdtyngden inom de tio områdena under patientens UVA-vårdtid. Slutlig 

registrering sker när patienten skrivs ut från UVA. 

 

 

- Endast ett alternativ inom varje område kan registreras. Registrera alltid den högsta poängen 

patienten haft per område.  

 

- Fler än 3 alternativ aktuella inom en och samma vårdtyngdsnivå för områdena Respiration, 

Cirkulation/ Blödning, Elimination, Prover/undersökning ger 1 extra poäng.  
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VT/Område 5 4 3 2 1 
Respiration Akut 

intubation 
 
Invasiv 
ventilation 
 
Inläggning 
av thorax/ 
pleuradrän 
 
 

Kräver >10 L 
O2/min 
 
Inhalation > 3 
ggr 
 
Svårighet att 
hålla fri luftväg 
(kräver 
svalgtub/ 
nästub) 
 
Sugning av 
nedre  
luftväg (ej 
trach) 
 
Akut CPAP-
behandling 
 
Noninvasiv 
ventilation 
 
Thorax/ 
pleuradrän 
 
Nytrakeo-
tomerad/ 
Laryngek-
tomerad 
 
>3 = 1 EXTRA 
POÄNG 

5-10 L O2/min 
 
Inhalation 2-3 
ggr 
 
PEP-ventil/BA-
tub >2 ggr/h 
 
Andningsvård 
med 
fysioterapeut 
(sjg) 
 
Sugning av övre 
luftväg 
 
Hem-CPAP 
 
 
Befintlig 
trakeostomi  
 
Fixerade käkar 
 
>3 = 1 EXTRA 
POÄNG 

3-4 L O2/min 
 
Inhalation 1 
gång  
 
PEP-ventil/BA-
tub 1-2 ggr/h 
 
Andnings-
uppmaning 
 
BMI >35 
 
 

0-2 L O2/min 
 
SaO2 och AF-
övervakning 
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Cirkulation/ 
Blödning 

Blödning 
som kräver 
>4E/h eller 
>10E/24h 
(blod-
produkter) 
 
Inotropt 
läkemedel 
inf 
(levosimend
an, 
milrinon, 
dobutamin) 
 
Cirkulatorisk 
chock/instabi
litet som 
kräver 
kontinuerligt 
bedside-
arbete >1h 

 
Reoperation 
pga 
blödning 
 
Cirkulations 
stillestånd/
HLR 
 
 

3-5 E 
(blodprodukter) 
 
Hjärtminut-
volym-
monitorering 
 
Vasopressor-
infusion 
(Noradrenalin, 
Fenylefrin) 
 
Cirkulatorisk 
instabilitet som 
kräver 
kontinuerligt 
bedsidearbete 
>30min 
 
CVK-inläggning 
 
Förstärkt 
postoperativ 
blödningsöverv
akning (t.ex. 
uterusatoni)  
 
Speciell 
perfusions-
monitorering, 
såsom 
lambåkontroll 
 
>3 = 1 EXTRA 
POÄNG 

1-2 E 
(blodprodukter) 
 
>2 parallella iv 
vätskeinfusioner 
 
CVP-
mätning/ScvO2 
 
>2 PVK-
sättningar 
 
Behandling av 
cirkulationspåver
kan med 
vätskebolus eller 
enstaka 
läkemedelsinjekt
ion 
 
A-kateter, 
krånglande eller 
inläggning av ny 
 
Uteruspalpation 
 
Infarkt- eller 
arytmi-
övervakning 
 
Perifera 
pulskontroller 
med doppler  
 
Diuresersättning 
varje timme 
 
>3 = 1 EXTRA 
POÄNG 

2 parallella iv 
vätskeinfusion
er 
 
A-kateter, 
befintlig 
(invasivt BT) 
 
2 PVK-
insättningar 
 
Kontroll av 
distalstatus/p
ulsar 
 
Varmlufts-
täcke (Warm 
touch) 
 
>3 = 1 EXTRA 
POÄNG 

1 iv 
vätskeinfusion 
 
EKG/NIBP/HR/
temp-
kontroller enl 
rutin 
 
1 PVK-
insättning 
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Elimination 

 
Akut 
dialysbehov 
 
Stora 
vätskeförlus
ter som 
kräver VBL-
avstämning 
minst 
varannan 
timme 
 
 

KAD-sättning 
med hjälp av 
läkare  
 
Dränkontroll > 
2 ggr/h 
 
Spoldropp med 
behov av 
manuella 
spolningar 
 
Diures som 
föranleder 
läkar-
bedömning >2 
ggr 

KAD-sättning 
eller 
blåstappning 
 
>3 drän 
 
Spolning KAD 
(motsv) >1 gång 
 
Spoldropp 
välfungerande 
 
Diures som 
föranleder 
läkarbedömning 
1-2 ggr 
 
>3 = 1 EXTRA 
POÄNG 

>2 
bladderscan 
 
1-2 drän 
 
Spolning KAD 
(motsv) 1 gång 
 
Timdiures 
 

1-2 
bladderscan 
 
KAD, 
okomplicerad 

GI/ 
Nutrition/ 
PONV 

Sengstaken-
sond 
 
 

Behandlings-
resistent 
illamående 
 
Kräkning > 2 ggr 
 
Buktrycks-
mätning 
 
Inf Insulin 
 
 

Illamående som 
kräver upprepad 
behandling  
 
Kräkning 1-2 ggr 
 
Enteral nutrition 
via pump  
 
Iordningsställa 
TPN 
V-sond, sättning 
av 
Inj Insulin > 2 ggr 
 

Illamående 
som svarar på 
behandling  
 
Munvård 
 
V-sond  
 
Inj Insulin 1-2 
ggr 
 
 

Inget 
illamående 
 
 

CNS Nedsatt 
vakenhet 
eller 
förvirring/ 
oro som 
kräver 100 
% bedside-
närvaro > 
2h 
 
Kontinuerlig 
sedering 
 
Intrakraniell 
trycköverva
kning där 
ICP 
föranleder 
åtgärd 
 
EP-anfall 
 

Nedsatt 
vakenhet eller 
förvirring/oro 
som kräver 50 
% 
bedsidenärvaro 
> 2h 
 
Intermittent 
sederingsbehov 
>2 ggr 
 
Spinaldrän eller 
intrakraniell 
tryck-
övervakning 
 
Neurologiska 
kontroller minst 
1ggr/h (t.ex. 
preeclampsi-
övervakning) 

Nedsatt 
vakenhet eller 
förvirring/oro 
som kräver 25 % 
bedsidenärvaro 
> 2h 
 
Intermittent 
sederingsbehov 
1-2 ggr 
 
Utbredningskont
roll EDA 
 
Flerfunktionshan
dikapp 
 
 

Nedsatt 
vakenhet eller 
förvirring/oro 
som kräver 
något ökad 
bedside-
närvaro > 1 h 
 
Bromage-
kontroll 
(EDA/SPA) 
 
 

Vakenhets-
kontroller enl 
rutin vid 
ankomst 
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Smärta 

 
 
 
 
 
 

Post-
operativ 
smärt-
lindring 
otillfreds-
ställande 
trots kom-
pletteringar 
och 
justeringar 
med 
tillgängliga 
tekniker och 
läkemedel 
 
NRS 9-10 > 
1h 

Planerad 
postoperativ 
smärtlindring 
kräver tillägg av 
ny teknik (t.ex. 
anläggning av 
EDA) för 
tillfredsställand
e resultat 
 
NRS 7-8 > 1h 
 

Planerad 
postoperativ 
smärtlindring 
kräver 
komplettering/ 
justering av 
läkemedelstyp/ 
dos för 
tillfredsställande 
resultat (inkl 
kateterjustering 
av befintlig EDA) 
 
NRS 4-6 > 1h 

iv 
smärtbehandli
ng 
 
Planerad 
postoperativ 
smärtlindring 
med 
tillfredsställan
de resultat 
 
NRS 2-3 

Peroral 
smärtlindring  
 
NRS 0-1 
 
 
 

      

Medicinering Beredning 
och ad-
ministrering 
av 
Koagulation
sfaktor-
koncentrat 
eller 
Trombolys-
behandling 
 
Läkemedels
hantering 
vid A-HLR 
eller akut 
intubation 
 

>9 injektioner 
 
> 4 lm-
infusioner 
 
Arytmi-
behandling 
 
Handläggning 
av ofullständig 
läkemedelsordi
nation 

5-9 injektioner 
 
3-4 lm infusioner 
 

2-4 injektioner 
 
1-2 lm-
infusioner 
 

1 injektioner 
 
Lm per os 
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Prover 
Undersökning 

Transport 
av instabil 
patient till 
Rtg (motsv) 
 
 
 

Transport av 
stabil patient 
till Rtg (motsv) 
 
LP 
 
EEG 
 
Ultraljud med 
extern konsult 
 

>4 provtagningar 
 
Röntgen på 
UVA/Postop 
 
EKG >1 gång 
 
Ultraljud 
 
Blododling 
 
Artärpunktion 
 
>3 = 1 EXTRA 
POÄNG  

2-4 
provtagningar 
 
EKG 1 gång 
 

1 provtagning  

Omvårdnad/ 
Aktivitet/ 
Hud/Vävnad 

 

Omvårdnad
såtgärder 
eller 
mobilisering 
som kräver 
minst 3 pers 
>30 min 
 
Kohortvård/
Isolering 
 
Postoperati
v vård >3 
pass eller 
>24h 
 
Barn <3mån 

Omvårdnads-
åtgärder eller 
mobilisering 
som kräver 
minst 3 pers 
 
Hjälp med 
personlig 
hygien >1 gång 
 
Cytostatika-
förorenat 
avfall, 
hantering av 
 
Postoperativ 
vård >2 pass 
eller >16h 
 
 Barn <1år 

Omvårdnads-
åtgärder eller 
mobilisering som 
kräver 2 pers  
 
Mobilisering 
eller 
andningsvård 
med 
fysioterapeut 
(sjg) 
 
Byte av förband, 
sårvård, 
omläggning 
(motsv) 
 
Renbäddning 
 
Hjälp med >1 
toalettbesök/bäc
ken 
 
Hjälp med 
personlig hygien 
1 gång 
 
Barn <3år 

Omvårdnads-
åtgärder eller 
mobilisering 
som kräver 1 
pers  
 
Förstärkning 
av förband 
 
Barn <10 år 

Mobiliserar sig 
självständigt 
 
Kontroll av op 
område/ 
förband 
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Kommunika-
tion/ 
Kontakter 
 
 
 
 
 
 

Oplanerat 
(utökat) 
post-
operativt 
vårdbehov 
som kräver 
anpassning 
av be-
manningen 
 
Akut 
reoperation 
 
Pat till/från 
IVA 
 
Avliden 
patient 
 

Kontakter (ssk, 
läk) utöver 
rutin >4 ggr 
 
Flerfunktions-
handikapp som 
försvårar 
kommunikation
en 
 
Sittrond med 
läkare med 
fullständig 
genomgång och 
heldygns-
ordinationer 
 
Avsaknad av 
plats på 
vårdavdelning 
efter postop-
vården 

Kontakter (ssk, 
läk) utöver rutin 
3-4 ggr  
 
Patient o/e 
anhöriga med 
stort och 
upprepat 
informations- 
och 
samtalsbehov 
 
Transportera 
patient till 
vårdavdelning 
 
Fördröjd 
hämtning från 
vårdavdelning 
(>30min) 
 
Kvarstannande 
anhörig över 
natt 
 
Tolk, personlig 
assistent, 
väktare 
 

Kontakter (ssk, 
läk) utöver 
rutin 1-2 ggr  
 
Patient o/e 
anhöriga med 
utökat 
informations- 
och 
samtalsbehov 
 
Patient med 
skyddad id 
 
 

Kontakter 
enligt rutin 
 
Patient med 
normalt 
informations- 
och 
samtalsbehov 
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          Halmstad 2015-02-10 

Instruktioner och enkät Vårdtyngdsprotokoll postoperativ vård (VPV) 

Antal år som specialistsjuksköterska: _________Kön: _______ 

Arbetstider: Dag_______ Dag/Kväll ________Natt__________ Dag/kväll/natt__________  

 

Vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge har det de senaste åren utvecklats ett 

Vårdtyngdsprotokoll (VPV) som används för att bedöma patientens totala behov av vård och 

omvårdnad och som ligger till grund för bemanningen. Vårdtyngdsprotokollet/instrumentet mäter 

patientens samlade vårdtyngd på uppvakningsavdelningen och registreras i ett operationsprogram. 

Patientens högsta vårdtyngd mäts vid vårdtillfället inom 10 olika områden: Respiration, 

Cirkulation/Blödning, Elimination, GI/Nutrition/PONV, CNS, Smärta, Medicinering, 

Prover/Undersökning, Omvårdnad/Hud/Vävnad/Aktivitet, Kommunikation. Områdena Respiration, 

Cirkulation/Blödning, Elimination, Prover/undersökning kan ge ett extra poäng om fler än tre 

alternativ är aktuella inom samma vårdtyngdsnivå.  Denna studie syftar till att innehållsvalidera 

VPV genom en enkät till expertsjuksköterskor inom postoperativ vård, för att kunna användas på 

alla postoperativa enheter, stora som små, i Sverige.  

Först kommer du att få VPV instrumentet i sin helhet för att se det i sitt sammanhang.  Tänk dig in i att 

du ska bedöma hur vårdkrävande en postoperativ patient är utifrån VPV. Tänk efter vad som är 

relevant i ditt dagliga arbete på en postoperativ avdelning, då du bedömer en patient utifrån det arbete 

och tid som behövs för just den patienten. Därefter kommer instrumentet som en enkät där du ombeds 

markera varje åtgärd inom respektive område i fälten Väsentligt och användbart, Användbart men ej 

väsentligt, Oväsentligt ej användbart, Vet ej, till utförandet av arbetet, med kryss under det fält som du 

anser passar bäst. Det är viktigt att du skriver reflektioner och funderingar över de olika områdena i 

VPV i kommentarsfältet och svarar på de två frågorna som finns efter varje område i enkäten.  

     

Om konsensus inte uppnås kan ytterligare komplettering behöva göras. 

Returneras senast ____________ i det medskickade föradresserade frankerade kuvertet. 

Tack för er medverkan! 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

Åsa Idoffsson/ magisterstudent                           Charlotte Olsson/ magisterstudent             

Legitimerad sjuksköterska                Legitimerad sjuksköterska  

Telefon: 035-131270                              Telefon: 035-131270  

Asa.idoffsson@regionhalland.se                                 Charlotte.olsson@regionhalland.se 

Handledare: 

Anetth Granberg-Axell, Universitetslektor                  Michelle  Chew. Docent Anestesiologi   

FoUU Region Halland, telefon:070-7948006              Intensivvårdsavdelning. Halmstad telefon:035-147809 

Anetth.granberg-axell@regionhalland.se                     Michelle.chew@med.lu.se
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  VT/Område Områdespoäng     Väsentligt Användbart Oväsentligt Vet ej Kommentar     
    5     och men ej ej        
            användbart väsentligt användbart           

                      
    Akut intubation                     

Respiration                         
    Invasiv ventialtion                     

                            
    Inläggning av thorax/ 

pleuradrän 
               

    Områdespoäng     Väsentligt Användbart Oväsentligt Vet ej Kommentar     
    4     och men ej ej        
            användbart väsentligt användbart           

                      
     > 10L O2/ min                     

                            
    Inhaltion > 3 ggr                     

    Svårighet att hålla fri 

luftväg 
               

    (svalgtub/nästub)                     

                            

    Sugning av nedre luftväg (ej trach)                 

                            
    Akut CPAP- behandling                   

                            
    Non invasiv ventilation                   

                            
    Thorax/ pleuradrän                     

                            
    Nytrakeotomerad/Laryngektomerad                 

                            
    >3 = 1 EXTRA 

POÄNG 
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Är det någon åtgärd du saknar under respiration?____________________________________________________________________ 

 

Är det någon åtgärd du anser inte ska vara med i bedömningen?________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 Ska skalan i VPV instrumentet vara från 1-5, områdespoäng?_________________________________________________________  

 

 

 Eller annat alternativ?__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Har du något annat att tillägga? __________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Åsa Idoffsson, Legitimerad
Intensivvårdssjuksköterska

Charlotte Olsson, Legitimerad
Intensivvårdssjuksköterska


