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Sjukvården är idag utsatt för många organisationsförändringar och effektiviseringar. 
Tillgängliga resurser ska utnyttjas på bästa sätt samtidigt som kvaliteten ska upprätthållas. 
Vården behöver då metoder och instrument för att kunna följa upp verksamheten. Dessa 
instrument ska ge en beskrivning av vilka resurser de olika enheterna behöver för att kunna ge 
rätt sorts vård och samtidigt vara kostnadseffektiv. Det finns olika instrument och metoder för 
att samla in fakta och analysera data, som kan ge en fingervisning om hur mycket personal 
och vilken organisation som bäst gynnar vården. SQUID-instrumentet är ytterligare ett sådant 
instrument som kan användas för att redovisa fakta om hur mycket vård patienterna får. 
Metoden som SQUID är uppbyggd på utgår från att man mäter tiden för de vårdhandlingar 
som man utför för patienten. Instrumentet är i denna version anpassad för 
hemodialysavdelningar. Syftet med uppsatsen är att pröva validitet och reliabilitet för 
instrumentet. Prövningen har utförts genom att samla in ett referensmaterial med hjälp av 
Delhi-metoden från två hemodialysavdelningar. Personalen vid dessa enheter fick i uppgift att 
ge en beskrivning av sina arbetsuppgifter samt att uppskatta vilken tidsåtgång 
arbetsuppgifterna tar. Detta resultat har sedan jämförts med insamlat material från två andra 
hemodialysavdelningar som har använt SQUID-instrumentet. Båda metoderna redovisade på 
så sätt arbetsuppgifter som förekommer på hemodialysavdelningar samt vilken tidsåtgång 
som oftast är förknippad med dessa arbetsuppgifter. Material har sedan bearbetats med hjälp 
av enklare statiska beräkningar. Resultatet visar på att SQUID- instrumentet mäter det som 
det är avsett att mäta samt att det har en god reliabilitet. 
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INLEDNING 
SQUID-instrumentet (secure quality in dialysis) är ett instrument med vars hjälp personalen 
på hemodialysavdelningar kan registrera vilka vårdåtgärder de gör för patienterna. Denna 
information kan sedan användas som ett underlag när diskussioner förs om vilka resurser som 
bör tilldelas enheten och som en del av kvalitetssäkringsarbetet. Jag som författare har själv 
tagit fram instrumentet 1995 och har sedan dess arbetat med utvecklingen av det. 
 
Sjukvårdspersonalen är idag mycket medveten om att det behövs statistik som beskriver 
verksamheten och för detta krävs det bra mätinstrument. Det är mycket angeläget att veta att 
instrumenten som används verkligen mäter det som det är avsett att mäta och att metoden som 
det bygger på är så enkel att använda så att resultatet som redovisas kan anses vara 
överensstämmande med verkligheten. Det ställs även krav från användare av instrumentet att 
de kan visa på att den fakta som presenteras är vetenskapligt riktig. 
 
Att pröva validitet och reliabilitet, vilket är avsikten med denna uppsats, är därför en naturlig 
del av utvecklingen. Vi lever nu i tider då vårdsektorn genomgår ständiga 
organisationsförändringar och avdelningarna drabbas ofta av neddragningar som i sin tur i 
vissa fall missgynnar patienterna. Min förhoppning är att resultatet av undersökningen ska 
komma användarna till godo och att detta i sin tur leder till att patienterna får en bättre vård, 
när rätt resurser fördelas till enheterna.  
 
BAKGRUND 

Omvårdnad som begrepp 

Begreppet ”omvårdnad” kommer ursprungligen från den vård som en moder ägnar sitt barn. 
Omvårdnad har under lång tid successivt byggts upp som ämne, med hjälp av teorier och 
modeller som utvecklats inom ämnet vårdvetenskap (Ekebergh, 2001). Det har under de 
senaste decennierna presenterats många olika förslag på vad som bör innefattas i begreppet 
omvårdnad och experterna inom området diskuterar fortfarande hur begreppet ska definieras. 
 
Syftet med omvårdnad sägs enligt lagar och förordningar vara att stärka hälsa, förebygga 
sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och 
behov, minska lidande samt att ge möjlighet till en värdig död. Omvårdnad kan vara dels 
allmän, dels specifik. Allmän omvårdnad är oberoende av sjukdom och medicinsk 
behandling, medan specifik omvårdnad är relaterad till och kräver kunskap inte bara om 
människans normala funktioner utan också den aktuella sjukdomen och dess behandling 
(SOSFS, 1993:17). 
 
Omvårdnaden är ömsesidig på så sätt att både givarens och mottagarens mänskliga existens 
förverkligas i mötet med den andre (Lindberg-Sand, 1994). Omvårdnad är mellanmänsklig 
och kan inte beskrivas korrekt med metoder som utesluter innehåll, kontext och funktion 
(Benner, 1993).  

Vårdrelation 
I vården sker ständiga möten mellan vårdare och patient. Vid dessa möten byggs relationer 
upp. Vårdrelationen upprättas genom samspel mellan patienten och vårdaren. ”I omvårdnad 
kan relationen vara viktigare än uppgiften, uppgiften vara viktigare än relationen eller 
uppgiften och relationen vara lika viktiga” (Norberg et al. 1992, sid. 74). Varje vårdhändelse 
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innebär ett möte mellan det fenomenologer kallar ”livsvärldar”. Relationen kan vara 
livgivande, livsförstörande eller livsneutral (Generell struktur för VHB, 2001).  
 
Vårdnadsrelationen kan vara självklar och finnas där utan att parterna medvetet reflekterar 
över den. Men det kan också hända att relationen inte är självklar och enkel. Patienten kanske 
inte vet om han vågar anförtro sig åt vårdaren. Vårdaren kanske inte vet vad patienten 
förväntar sig eller kanske till och med känner sig hotad (Norberg et al. 1992). 
Vårdnadsrelationen kan alltså utformas olika beroende på patientens behov, vårdarens 
kompetens och de yttre betingelserna. 

Människosyn 

Hur mötet mellan vårdaren och patienten blir avgörs således till stor del av den människosyn 
vårdaren bär med sig i sitt arbete. Den medicinska positivismen har under en längre tid 
dominerat utvecklingen inom vården. Det har funnits en tradition inom medicinen att i termer 
av dualism, atomism och reduktionism objektifiera patienten. (Dahlberg & Stolt, 1998). Detta 
synsätt håller nu på att mer och mer ersättas eller kompletteras med en humanistisk 
människosyn.  
 
Vården ska enligt Socialstyrelsen vara grundad på en humanistisk människosyn och ett 
antagande om människors lika värde (SOSFS, 1993:17). Humanismens människosyn ser 
människan som autonom och förmögen att påverka sitt liv. Till humanismen kopplas ofta 
holismen som är en flerdimensionell människosyn. Holismen ser på människan som en 
fungerande helhet av ande, kropp och själ som ingår i dynamiska relationer till andra 
fungerande helheter: sociala, ekologiska etc. (Barbosa da Silvia & Andersson, 1996).  

Patientperspektiv 

Begreppet patientperspektiv anger en hållning som speglar en värdegrund. Människan förstås 
i första hand som en historisk varelse som står i kontakt med sin omvärld och tolkar den 
utifrån sin specifika förförståelse, dvs i ljuset av sin egen historia (Norberg et al. 1992). 
Benktsson (1985) hävdar att ”människans tillvaro är en tillvaro i världen”. Bilden av en 
människa och av hennes existens kan inte bli fullständig utan hennes egen erfarna beskrivning 
av sig själv, sin kropp och sin livssituation (Dahlberg & Stolt, 1998). 
 
Ett patientperspektiv innebär att respektera patienten som den främsta experten på sig själv 
och sin livssituation. Detta kan även innefatta de närståendes perspektiv. I dagens och i 
morgondagens sjukvård har familjen eller patientens närstående blivit allt viktigare. Deras 
observationer och synpunkter är värdefulla och skall vägas in, men avstämning och beslut får 
aldrig ske över huvudet på patienten, påpekar Socialstyrelsen (Smärtbehandling i livets 
slutskede, 2001).  
 
Ett vårdvetenskapligt patientperspektiv kan också medföra att man studerar hur vårdaren 
upplever vårdandet, inte minst som arbetsmiljö. Vi kan alltså anta ett vårdarperspektiv för att 
sekundärt kunna belysa det som har betydelse för patientens vård (Dahlberg et al. 2001). 

Vårdorganisation 

Hälso- och sjukvården skiljer sig från många andra verksamhetsområden genom sin 
omedelbara betydelse för patienternas liv och hälsa. Sjukvården ska utföra tjänster som har en 
stor spännvidd i innehåll – allt från den enkla till mer komplicerade problemlösningen 
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(Einevik-Bäckstrand, 2002). Det finns ett flertal lagar och författningar som ger riktlinjer för 
hur vården ska bedrivas. Dessa lagar är i första hand till för patienten så att han/hon får en god 
och säker vård (SFS 1982:763, SOSFS 1993:17, SFS 1994:953).  
 
Svensk sjukvård har ett gott anseende internationellt, men är även mycket kostsam för landet. 
Under 1980-talet närmade sig kostnaden för hälso- och sjukvården närmare 10% av 
bruttonationalprodukten. Besparings- och rationaliseringsarbetet tog då fart och har sedan 
pågått under hela 1990-talet. Vården ekonomiserades och decentraliserades och det har blivit 
allt mer viktigt att hålla sig inom sin tilldelade budget. I och med denna förändring 
prioriterades den egna enheten framför helheten (Åhgren, 1997). Grundidén under de senaste 
åren har inom hälso- och sjukvården varit att efterlikna marknadens principer där efterfrågan, 
utbud, konkurrens och valfrihet är styrande och stimulerande faktorer. Denna utveckling har 
medfört ett mera resultatinriktat tänkande inom vården som inte tidigare funnits (Einevik-
Bäckstrand, 2002, Åhgren, 1997). Alltfler sjukhus har antagit detta tänkande och basenheterna 
har omvandlats till mer eller mindre uttalade resultatenheter.  
 
När de ekonomiska ramarna för sjukvården krymps blir det allt viktigare att vi har kunskap 
om problem och svagheter i omvårdnadsarbetet så att riktiga prioriteringar av resurser kan 
göras. Socialstyrelsen inledde under 1999 ett långsiktigt arbete med att utveckla metoder för 
tillämpningen av riksdagsbeslutet om prioriteringar i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen 
har också i uppdrag att ta fram beslutsstöd för prioriteringar inom ramen för de nationella 
riktlinjerna för vård av patienter med kroniska sjukdomar (Socialstyrelsen, Prioriteringar i 
vården, 2001).  
 
Enligt riksdagsbeslutet bör prioriteringar inom vården baseras på en etisk plattform som 
består av tre grundläggande principer nämligen  
 

• människovärdesprincipen, enligt vilken alla människor har lika värde och samma rätt 
oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället 

• behovs–solidaritetsprincipen, enligt vilken resurserna bör satsas på områden 
(verksamheter, individer) där behoven är störst 

• kostnadseffektivitetsprincipen, enligt vilken en rimlig relation mellan kostnader och 
effekt, mätt i hälsa och livskvalitet, bör eftersträvas vid val mellan olika verksamheter 
eller åtgärder  

 
En risk som finns när marknadskrafterna styr sjukvården är att kortsiktiga ekonomiska 
övervägande sätts i förgrunden och att kvantitativa mål som är lätta att mäta kommer i första 
hand. Det finns en risk att sjuksköterskan leds in i ett arbete där endast kvantifierbara termer 
används som mått och detta kan leda till att essensen i sjuksköterskans arbete går förlorad. 
 
Omvårdnadsarbetet är väl beskrivet i Författningshandboken (SOSFS 1993:17) 
Omvårdnadsåtgärder kan beskrivas i följande övergripande funktioner, vilka i praktiken är 
integrerade: 
   –   stöd i, eller utförande av, sådana handlingar som patienten för sitt dagliga liv eller 
välbefinnande inte kan utföra själv 
   –   samordning och planering av diagnostiska åtgärder och behandlingar inbegripet åtgärder 
i syfte att få till stånd en hälsobefrämjande miljö 
   –   information till patienten och i förekommande fall, närstående om de åtgärder som 
föreslås och planeras 
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   –   samt, när det är lämpligt, information och rådgivning om de åtgärder som kan vidtagas 
för att befrämja hälsa eller förhindra ohälsa och försämring i hälsotillstånd. 
 
Sjuksköterskan arbetsuppgifter är alltså i stor utsträckning arbetsuppgifter som är svåra att 
kvantifiera. 
 
I början av 1990-talet kom kvalitetsfrågor att bli mer aktuella inom vården, delvis som en 
motreaktion till sjukvårdens ekonomisering. Många menade att kvaliteten hade försämrats på 
grund av den ökade effektiviseringen. Vårdpersonalen drabbades av dåligt samvete då de allt 
oftare prioriterade patienternas behov lägre än personalbudgeten, läkemedelsbudget etc. 
(Åhgren, 1997). Vårdpersonal förväntades inte enbart prioritera den enskilde patienten, utan 
även att se resursbehoven för hela enheten och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
Vårdetiska överväganden blev därför allt viktigare. 
 
Patientens roll i vården har även förändrats under de senaste decennierna. Läkarens och 
vårdpersonalens överordnade ställning gentemot patienten försvinner allt mer. Patienterna har 
tillgång till ett större informationsutbud och är vana att argumentera för sina rättigheter och de 
kräver medinflytande i vårdprocessen, istället för att reservationsfritt acceptera 
vårdpersonalens förslag (Åhgren, 1997).  
 
Kvalitetsfokuseringen drev utvecklingen mot att göra metoderna mer patientinriktade och 
begreppet vårdkedja började användas allt oftare. Begreppet vårdkedja definieras som 
samordnade aktiviteter inom hälso- och sjukvård som är sammanlänkade för att uppnå ett 
kvalitativt gott slutresultat för patienten (Åhgren, 1997).  

Vårdkvalitet 

Det står allt klarare att det behövs instrument för mätning av kvalitet inom olika 
verksamhetsområden. Dessa behövs för att man på ett tillförlitligt sätt ska kunna bedöma 
vilken personalbemanning som behövs, samt veta hur kvaliteten i omvårdnaden ska 
upprätthållas (Engström et al. 1992; Athlin et al. 1992). 
 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kvaliteten i hälso- och sjukvården systematiskt och 
fortlöpande utvecklas och säkras. Vården ska vara av god kvalitet och bedrivas så att man 
uppnår en hög säkerhet för patienterna, samtidigt som den ska vara kostnadseffektiv. År 1995 
tillsatte Socialstyrelsen en prioritetsutredning och de skriver i ett av sina betänkande: 
”Samhället måste ha instrument för att förhindra att rationaliseringar och ökade inslag av 
konkurrens, prestationsersättningar och valfrihet leder till försämring av sjukvårdens kvalitet. 
Fortlöpande och skärpt kvalitetskontroll måste finnas på alla nivåer inom sjukvården, inte 
minst för att skapa trygghet för svårt och långvarigt sjuka, som har svårt att protestera och 
ställa krav” (SOU 1995:5  s. 10). 
 
Det har under årens lopp pågått en livfull debatt om hur god vårdkvalitet skall definieras och 
om denna kvalitet kan uppnås (Almeida & Persson, 1998; Athlin et al. 1992; Engström et al. 
1992,).  
 
Spri (1987) definierar kvalitet som ”Ett uttryck för i vilken mån det som görs (vården) är i 
överensstämmelse med fastställda kriterier och standards”. Detta synsätt reflekterar inte över 
vårdtagarens upplevelse av kvalitet i vården. Barbosa da Silvia (1994) menar att kvalitet är ett 
etiskt begrepp som refererar till ett visst innehåll i en människas upplevelse och tolkas 
subjektivt utifrån varje individ. 
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Wilde et al (1993) kom fram till att patientens uppfattning om vårdkvaliteten kan analyseras 
från fyra dimensioner: 1) vårdgivarens medicinsk-tekniska kompetens, 2) vårdgivarnas 
attityder till patienten, 3) vårdorganisationens fysisk-tekniska tillstånd och 4) den socio-
kulturella atmosfären i vårdorganisationen. 
 
Det finns olika sätt att beskriva begreppet vårdkvalitet och Andersson (1995) menar att den 
som använder begreppet ska också kunna klargöra vad han/hon menar med vårdkvalitet innan 
det används vid utvärdering av vården. 
 
I författningshandboken står det att vården skall vara av god kvalitet och tillgodose patientens 
behov av trygghet i vården. Behandlingen skall bygga på respekt för patientens 
självbestämmande och integritet samt så långt det är möjligt utformas och genomföras i 
samråd med patienten (SOSFS 1993: 17).  
 
De i lag fastlagda kraven på en god vård förutsätter en hög och jämn kvalitet i verksamheten. 
För att säkerställa målinriktningen och kraven på patientsäkerhet är ett systematiskt 
kvalitetssäkringsarbete nödvändigt. Inom hälso- och sjukvården har kvalitetssäkring (quality 
assurance) kommit att utvidgas till att beteckna en metodik, vilken innefattar en fortlöpande 
utveckling av vårdens kvalitet (quality improvement) byggd på föregående, tidigare definierad 
kvalitetsanalys (quality assessment). Grunden för det kvalitetsförbättrande arbetet är en 
målbeskrivning för och en systematisk analys av den lokala verksamheten. Målen bestäms 
utifrån patientens behov (SOSFS 1993: 9). 
 
Edvardsson & Thomasson (1993) beskriver olika syften som kan finnas för 
kvalitetsmätningar. Ett syfte kan vara att ge vägledning för förbättringar – mätningarna visar 
var det finns brister och var bristerna är störst. Ett annat syfte kan vara att mäta vilka resultat 
olika insatser för att förbättra kvaliteten har lett till. 
 
Nutiden vilken präglas av samtidig kvalitetsmedvetenhet och åtstramningar i ekonomin inom 
hälso- och sjukvården gör det särskilt angeläget att man på ett tillförlitligt sätt kan bedöma 
vilken personalbemanning som behövs för att kvaliteten skall säkerställas (Andersson, 1997). 
  
Ett sätt att påvisa behovet av antalet vårdpersonal är att använda vårdtyngdsmätning, med vars 
hjälp man kan tydliggöra hur mycket tid och vilken kompetens som behövs för 
omvårdnadsarbetet och utifrån detta bestämma vilken personal som behövs (Athlin et al. 
1992; Giovanetti, 1979).  

Vårdtyngdsmätning 

”Med vårdtyngd menas vårdbehov uttryckt i tid eller poäng (Finseninstitutet). Andra ord är 
arbetsbelastning, arbetsmängd" (Spri, 1990 s.7). Begreppet "vårdtyngdsmätning" är ett 
svårdefinierat ord för många. Inom den engelskspråkiga litteraturen används begreppen 
"patient classifications" och "nursing intensity assessment" som synonymer till den svenska 
begreppet "vårdtyngdsmätning" (Reinert & Grant, 1981; Reitz 1985a, 1985b; Finnigan et al. 
1993). De första försöken att systematiskt klassificera patienter utifrån deras 
omvårdnadsbehov gjordes i USA 1937. I slutet av 1960-talet genomfördes de första försöken i 
Sverige (SPRI-informerar, 1991). De första systemen som togs i bruk användes som 
administrativa system för sjukhusadministration och patientplanering (Hultén et al. 1968; 
Athlin et al. 1992).  
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Enligt Malloch & Conovaloff (1999) är det huvudsakliga syftet med patientklassifikation att 
kunna bestämma hur mycket arbetskraft som behövs till vården genom att identifiera och 
kvantifiera vårdbehovet för varje enskild patient. Patientklassifikationsinstrument är "ett 
redskap som används för att gruppera/kategorisera patienterna i en bestämd vårdkategori i 
förhållande till den vårdtid som behövs för att tillgodose uppkomna vårdbehov" (Spri, 1990 s. 
7). Den givna vården graderas med ett matematiskt värde (poäng) vilket ger en indikation på 
vårdbehovet för en given period. Patienterna bedöms oftast efter varje arbetsskift eller en 
gång per dygn (Fagerström & Bergbom Engberg, 1998).  
 
Idag har syftet med mätningarna utvidgats. Det omfattar även möjligheter att göra 
trendanalyser, långtidsplanering, beräkning av vårdkostnader, personalbudget, beräkna 
belastning samt göra kopplingar till kvalitetskriterier, omvårdnadsdiagnoser samt medicinska 
diagnoser (Giovanetti, 1990).  
 
Landstingsförbundet väljer att använda begreppet ”omvårdnadsklassificering” och enligt dem 
är syftet med dessa metoder att erhålla redskap för att leda och styra verksamheten, kunna 
följa förändringar i patientens omvårdnadsbehov samt kunna beskriva avdelningens 
verksamhet ur ett omvårdnadsperspektiv. Det finns även ett ekonomiskt och administrativt 
syfte då man kan få fram underlag till bemanningsdiskussioner, få underlag för analys, 
utvärdering, utveckling och jämförelse av verksamheten samt att få underlag för kvalitets- och 
effektiviseringsarbete samt att resultatet kan vara till hjälp vid fördelning av 
personalkostnader per patient / vårdtillfälle (Landstingsförbundet, 2000). 
 
De flesta instrumenten är empiriska till sin natur (enbart de åtgärder som verkligen utförts 
registreras). I dessa empiriska instrument finns det oftast inbyggt ett perspektiv på vad god 
omvårdnad är eller åtminstone delar av en ideologisk grund för god omvårdnad. Men en god 
personalbemanning är ingen garanti för att vården blir god. Också personalens kunskapsnivå 
och ideologisk förhållningssätt påverkar vårdkvaliteten (Fagerström & Bergbom Engberg, 
1998). 

Metod för vårdtyngdsmätning 

För att kunna visa vilken vård som de facto ges, behövs det instrument som kvantifierar 
åtgärderna och omvandlar dem till kostnader som kan analyseras och värderas. Det finns i 
Sverige ett antal olika instrument som används för detta ändamål. 
 
Två typer av klassifikation kan urskiljas för mätning av vårdtyngd nämligen: prototyp och 
faktorklassificering. Prototypklassificering, den första typen, utgår från relativt grova 
beskrivningar av karaktäristiska kännetecken för de så kallade ”prototyp-patienterna” i varje 
kategori. Patientens vårdbehov beräknas genom att en sammanställning av vårdbehoven för 
varje enskild patient jämförs med de behov som finns beskrivna för de respektive prototyp-
patienterna (D∅rum, 1984). Den andra typen av klassificeringar är faktorklassificering, vilken 
utgår från specifika faktorer eller indikatorer som beskriver patientens behov av vård. Varje 
faktor representerar ett poängvärde vilket vanligtvis är knutet till en tidsfaktor (Macnaugthon, 
1995). 
 
Prototypklassifikation har ansetts vara lättare att både skapa och implementera. Användningen 
av instrumentet tar inte mycket tid och accepteras därför bättre av sjuksköterskorna (Alera-
Osinga et al. 1994). Faktorklassifikation anses vara mer sakinriktad och fragmenterad men 
den anses samtidigt vara mer objektiv och därigenom säkrare (Athlin, 1992). Den huvudkritik 
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som framförts har handlat om att de båda klassifikationssystemen är alltför sakorienterade och 
att de inte tar hänsyn till alla delar i vårdprocessen (Macnaughton, 1995). 

Exempel på system för vårdtyngdsmätning 

I USA och Canada finns idag flera hundra system igång för att systematiskt klassificera 
patienterna utifrån deras vårdbehov (Spri informerar, 1991). 
 
Några vedertagna system för vårdtyngdsmätning i Sverige är Zebrasystemet och Rush 
Medicus Process instrumentet. Zebrasystemet är ett patientklassificeringssystem som består 
av två delar, dels en patientklassificering, dels en aktivitetsstudie. Patientklassificeringsdelen 
är utvecklad av Hospital Systems Study Group, Canada (Jackson & McKague 1979). 
Aktivitetsstudiemetoden kommer från ”The Public Health Service Patient Classification 
System” (Lake, 1983). (Hämtat från Delrapport 2 från Landstingsförbundets KPP-projekt). 
Aktivitetsstudien visar bl a patienternas personalbehov per dag, månad och år vilket bildar 
underlag för beräkning av personalkostnad per dag och vårdkategori, vårdtillfälle samt 
diagnos. Zebrasystemet ger vårdavdelningarna bl a möjlighet till en sammanställning över 
omvårdnadsbehovet för valfri period, samt en möjlighet att inkludera omvårdnadskostnader 
med DRG (diagnos relaterade grupper) och patientrelaterad kostnadsredovisning.  
 
Rush Medicus Process instrumentet är utvecklat vid Rush-Presbyterian – S:t Luke´s Medical 
Center i Chicago. Den del av instrumentet som är anpassat för allmän vårdavdelning (kirurgi, 
medicin) har översatts och bearbetats till svenska förhållanden. Instrumentet utgår från sex 
huvudmål plus delmål och är uppbyggt kring normer som uttrycks i kriterier som mäter 
processkvalitet. Instrumentet i sin helhet innehåller 357 kriterier. Instrumentet är utvecklat för 
att mäta omvårdnadskvalitet och till detta är det kopplat ett instrument för 
patientklassifikation (Hämtat från Delrapport 2 från Landstingsförbundets KPP-projekt).  
 
Patientklassifikationsdelen är ett utvärderingsinstrument som klassificerar den enskilde 
patienten utifrån tre områden vilka benämns patienttillstånd, basal vård och terapeutiska 
behov. Instrumentet innehåller i den svenska versionen 32 olika faktorer som har funnits vara 
de mest representativa och tidskrävande elementen i omvårdnaden. Varje faktor har givits ett 
poäng, mellan 0-24, där varje poäng står för 5 minuters arbete. Instrumentet är indelat i fyra 
kategorier eller vårdtyngdsklasser. Vid användandet sammanräknas patientens poäng efter 
bedömningen och summan visar vilken vårdtyngdsklass patienten tillhör (Athlin et al. 1992). 
Instrumentet har utsatts för omfattande prövning av validitet och reliabilitet (Engström et al. 
1992). 

Att mäta vård 

Landstingsförbundet har i en rapport beskrivit vilka faktorer som bör ingå i en metod som gör 
anspråk på att vara en omvårdnadsklassificeringsmetod. De har använt sig av Holly De Groots 
artikelserie ”Patient Classification System Evaluation” när de har arbetat fram materialet. 
Enligt denna rapport bör metoden innehålla information som ska kunna användas för 
kostnadsberäkning och bemanning. Systemet ska vara en tillförlitlig metod för att:  

…förutsäga den individuella patientens omvårdnadsbehov, relatera tillgodosett 
omvårdnadsbehov till vårdkategori, arbetspass och avdelning, följa hur 
omvårdnadsarbetet fördelas på olika aktiviteter och olika personalkategorier under 
dygnet, kontinuerligt följa mängden vård som givits per vårdkategori och hur 
omvårdnadsarbetet fördelar sig på olika aktiviteter, bestämma (validera) antal minuter 
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per patient och vårdkategori, arbetspass och avdelning samt kontinuerligt övervaka 
reliabiliteten i patientklassificeringen. 
(Delrapport 2 från Landstingsförbundets KPP-projekt, sid 13). 

 
De instrumenten som finns idag har en stark influens från industrin. Instrument som används 
för patientklassificeringar hanterar bara vissa utvalda parametrar av den vård som ges till 
patienten. Det behövs många olika instrument för att kunna bedöma all den vård som 
patienten får av olika personalgrupper under sin vårdtid. Att skapa ett instrument som hanterar 
alla delar av vården skulle vara mycket komplicerat samt svårt att utvärdera (Isgör, 1998). 
 
I många av de instrument som används till att mäta vårdtyngd (Levenstam & Bergbom 
Engberg 1993, Ljungberg et al 1996, Macnaughton 1995, Rogers 1990,) beskrivs människan 
som en reducerad varelse som endast består av biofysiska behov. I dessa modeller beskrivs de 
fysiska behoven av föda, andning/cirkulation, aktivitet, undersökningar och behandlingar. Det 
är svårt att urskilja hur man ska mäta de andliga och själsliga behoven med hjälp av dessa 
metoder. 
 
Eriksson (2000) talar om att vårdandets substans är att ansa, leka och lära, att fungera i tro, 
hopp och kärlek. Vårdandet (caring) är något naturligt och mänskligt och det är grunden för 
det yrkesmässiga vårdandet. Ansningen är grunden för vårdandet. Ansningen består av värme, 
närhet och beröring. Ansningen visar att jag bryr mig om andra människor. Vårdandet är en 
kärleksgärning. Syftet med ansningen är det kroppsliga välbehaget, den fulländade 
tillfredställelsen och njutningen som leder till växt och utveckling. Lekandet är ett naturligt 
beteendemönster. Leken är viktig i den professionella vården. Leken blir ett bevis på hälsa. 
Leken används för att uppnå hälsa och är ett fenomen i vårdandet. Några relationsbegrepp till 
lekandet är övning, prövning, lust, skapande och önskan. Lärandet innebär en utveckling av 
något som hela tiden förändras. Lärandet kan ha olika syften och mål. Det består av olika 
innehåll, sker på olika nivåer och olika fort. När människan lär sig saker formas nya vägar och 
nya möjligheter som för henne mot högre integrationsnivåer.  
 
Utifrån ett caring-perspektiv fungerar många av de sakorienterade instrumenten dåligt idag. 
Det är nödvändigt att hitta metoder som innefattar alla de uppgifter som utförs i vården. I 
vården arbetar man utifrån en holistiskt idé, där vi förstår helheten i tanke och handling. 
Kärnan i den yrkesmässiga vården är helhetssynen men består också till stor del av specifik 
yrkeskompetens.  
 
Vilken människosyn man har påverkar hur man ser på vården. Caring är inte bara kvantitet 
dvs att utföra  ett antal direkta vårdhandlingar, utan det handlar om att utföra handlingen på 
det sättet som är rätt för den enskilda individen (kvalitet). Skillnaden mellan de olika sätten 
som samma vårdhandling kan utföras på, kan vara svår att mäta. 
 
De Groot (1989) ser vårdandet som att summan är större än de enskilda delarna tillsammans. 
Omvårdnad är till sin natur multidimensionell och komplex och därmed svår att beskriva som 
enskilda handlingar. Han anser att vårdandet är en dynamisk process vilket gör att 
sjuksköterskan i sitt arbete hela tiden gör prioriteringar i vårdandet utifrån subjektiva och 
objektiva faktorer. 
 
Det är svårt att skapa patientklassifikationssystem som tar hänsyn till ett helhetsperspektiv 
vilket är utgångspunkten i vården. Därför måste man var uppmärksam på detta faktum när 
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man använder sig av dessa instrument och drar slutsatser utifrån resultaten av dem 
(Fagerström & Bergbom Engberg, 1998). 

Att mäta tid 

Enligt bibeln skapade Gud i begynnelsen en tideräkning. Det står i Första Moseboken (Bibeln 
1999) att Gud sade:  

På himlavalvet skall ljuset bli till, och de skall skilja dagen från natten och utmärka 
högtider, dagar och år. De skall vara ljus på himlavalvet och lysa över jorden. Och det 
blev så (1 Mos. 1:14-15). 

 
Idéer om tiden och dess gång är förmodligen universella även om det finns faktorer såsom 
personliga omständigheter t ex vår sinnesstämning, kulturella och psykologiska aspekter som 
påverkar vår upplevelse av tiden (Adler & Adler, 2003-03-23, http:// 
www.dyskalkyli.nu/tiden.html). Vi känner tiden genom dess verkningar i materian. 
Föreställningar om tid hjälper människor att förutsäga olika fenomen så som himlakroppars 
rörelser, årstidernas växlingar och kroppens åldrande. Även om tiden är abstrakt så är dess 
uttryck, dess fysiska manifestation i sinnevärlden, konkret (Kurkiala, 1999). 
 
Den västerländska människan har gjort tiden till något kvantitativt som man kan mäta och 
dela upp i ett oändligt antal mindre delar. I detta perspektiv blir tiden oberoende av rummet 
och händelser i världen. Den tickar i samma obönhörliga takt varhelst på jorden man befinner 
sig. Människa erfar dock tiden i en kvalitativ dimension parallellt med den kvantitativa tiden. 
Det återspeglas i fraser som "oj, vilken lång dag det här har varit", "tiden går långsamt", 
"tiden rusar iväg" eller "tiden går fort när man har roligt" (Kurkiala, 1999). Alla dygn är 
egentligen lika långa men femton minuter vid en patient som har fått hjärtstopp upplevs inte 
på samma sätt som femton minuters samtal på sängkanten hos en annan patient. 
 
I t ex fysiken betraktades tiden tidigare som något absolut. Som ett kontinuerligt flöde som är 
oberoende av iakttagare och mätningar. Detta omkullkastades i den relativitetsteori som 
lanserades av A. Einstein. Tiden är enligt denna teori istället beroende av iakttagaren och av 
rummet. Tidigare ansågs rummet vara en passiv arena där allting sker, där tiden var 
densamma för alla observatörer. I relativitetsteorin däremot är rum och tid olika aspekter av 
en och samma sak, rumtiden. Olika iakttagare som befinner sig i olika rörelsetillstånd kan se 
tiden i ett och samma förlopp förflyta olika fort (Nationalencyklopedin, 2003). 
 
Den fysiska tiden som förmedlas av klockan är alltså långt ifrån någon objektiv enhet, och det 
är inte heller nödvändigt att se det så. Snarare är det just våra olika sätt att värdera och 
uppfatta resursen tid som gör att vi väljer olika kombinationer av tid och utgifter för 
varor/tjänster under en viss tid. (Ellegård & Wihlborg, 2001). Vissa människor bedömer att de 
hinner med ett antal uppgifter under en viss tid, andra tror att de behöver längre tid för samma 
uppgifter och utför därför inte dessa uppgifter med risk för att inte bli klar i tid. 
 
Tidsmedvetenhet är en förmåga som löper parallellt med andra grundläggande förmågor 
såsom rumsuppfattning, planeringsförmågan, medvetenhet, uppmärksamhet, logik, 
orienteringsförmågan och sensomotorik (Adler & Adler, 2003-03-23, www.dyskalkyli.nu/ 
tiden.html). 
  
Enligt Adler & Adler (2003-03-23, www.dyskalkyli.nu/ tiden.html) beskrivs relationen 
mellan tid och rum på följande sätt: 

Tid är mycket mer abstrakt begrepp än rum. Rummet kan utforskas och upplevas med 
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syn, känsel och kroppsupplevelse. Tidsupplevelsen är mer en tankeprocess och bl a 
beroende av förmågan till delad uppmärksamhet, dvs att kunna hålla flera upplevelser i 
tankarna, växla fokus mellan upplevelser just nu och ta fram minnesbilder av passerade 
ögonblick. 

Tidsbegreppet i vården 

I vården är många handlingar bundna till vissa klockslag. Maten levereras till enheten vid 
ungefär samma tid varje dag, patienter har tider som ska passas med undersökningar, 
behandlingar och mediciner, vissa arbetsrutiner utförs vid ungefär samma tid osv. Detta gör 
att sjukvårdspersonalen i sitt arbete ofta behöver titta på klockan för att kunna planera sin tid 
samt för att beräkna hur lång tid de har tillgänglig till nästa aktivitet. Klockans tid styr alltså i 
hög grad sjukvårdpersonalens planering av arbetsdagen.  
 
Tidsåtgången för samma uppgift varierar dock mellan olika personer och mellan olika rum. 
Rummets utrustning och lokalisation har stor betydelse för hur lång tid det tar att utföra 
aktiviteten. Benner (1993) beskriver även skillnaden i utförandet av vårdhandlingar beroende 
på om sjuksköterskan är novis eller expert på området. En sjuksköterska på expertnivå kan 
tidigt urskilja varningssignaler på ett allvarligare tillstånd hos patienten. Dessutom kan 
experten lättare göra rätt bedömning om vad som är patientens största omvårdnadsbehov samt 
ge rätt vård. Novisen har svårt att uppfatta hela situationen och deras handlande är regelstyrt 
vilket kan motverka framgångsrika prestationer i det enskilda fallet. 
 
Samma vårdhandling kan alltså utföras på samma plats men av olika personal alternativt av 
samma individ men på olika plats och därmed förbruka olika lång tid.  
 
Vardagens väv av aktiviteter utgör delar av större projekt som håller samman vardagen och 
gör den meningsfull. Människors enskilda hantering av och pusslande med resurser och 
restriktioner, vilka delvis skapas av olika policy kan uttryckas som en lokal ordningsficka 
(Ellegård & Wihlborg 2001). Människor vistas alltid på någon plats och är beroende av att 
kunna förflytta sig mellan olika platser under sin vardag, inte minst för att aktiviteter i vissa 
av hennes individprojekt måste utföras inom ramen för olika lokala ordningsfickor som är 
lokaliserade till olika platser. Människans aktiviteter gör att hon skrider över gränser och 
därmed utgör hon själv en länk (både tids- och erfarenhetsmässigt) mellan olika 
organisationer som behärskar olika lokala ordningsfickor (Piachaud 1987 och Ingelstam 
1995). 

Beskrivning av SQUID-instrumentet 

SQUID är en förkortning av Secure Quality in Dialysis. Metoden har sitt ursprung i behovet 
av ett sätt att registrera den tid som vårdpersonalen ägnar varje enskild patient utifrån 
dennes/dennas behov. Med hjälp av SQUID-instrumentet (härefter används endast namnet 
SQUID) registreras de vårdåtgärder som vårdpersonalen utför för patienten. SQUID är ett 
faktorklassificeringsinstrument. Metoden som instrumentet är uppbyggt på är anpassad för 
verksamheten inom hemodialys-sjukvården.  
 
En grundtanke bakom SQUID är att vården som ges till patienten ska ta sin utgångspunkt i 
varje patients behov. En annan princip är att all tid som vårdpersonalen ägnar åt patienten är 
lika värdefull. Tiden ska därför bedömas på samma sätt oavsett om vårdhandlingen är av 
fysisk, psykisk eller social karaktär (Oscarsson, 1997).  
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SQUID utgår ifrån en poängtabell där de vanligast förekommande arbetsuppgifterna på en 
hemodialysavdelning är formulerade som vårdåtgärder och indelade i 15 vårdåtgärdsgrupper 
beroende på karaktär. Till varje vårdåtgärd (sammanlagt 83 item) kopplas en siffra och en 
bokstav som kännetecknar huvudgrupp och undergrupp. Instrumentet är knutet till tiden vilket 
innebär att all bedömning grundar sig på en hänvisning till tidsåtgång. Poängen är en direkt 
avspegling av hur mycket tid vårdpersonalen ägnat åt den enskilda patienten och i 
instrumentet finns ingen begränsning för hur mycket eller lite poäng en patient kan få 
(Oscarsson, 1997).  
 
I beräkningen av statistiken utifrån SQUID kan man få fram data över hur mycket vård varje 
enskild patient har fått vid varje besök. Dessutom får man veta vilka vårdåtgärder som är 
vanligast förekommande, hur mycket vård den totala patientgruppen fått per dag, samt hur 
mycket vård varje personal givet patienterna i genomsnitt varje arbetsdag. Därmed får man 
kunskap om vilken arbetsbelastning patientgruppen utgjort dag för dag.  
 
Resultatet från mätningar med SQUID är tänkt att användas vid planering av patientvård, vid 
fördelning av resurser, för utvärdering av den vård som givits och som en del i det 
övergripande kvalitetssäkringsarbetet (Oscarsson, 1997). 

Beskrivning av statistiska begrepp 

Generalisering 
Avsikten med en statistisk bearbetning är att försöka finna ett generaliserbart resultat. 
Begreppet generaliserbarhet är ett mycket omdiskuterat begrepp i forskningssammanhang. 
Frågorna handlar om i vilken mån man kan göra generaliseringar utifrån olika resultat. Kvale 
(1997) tar upp begreppet generaliserbarhet och beskriver tre olika former nämligen 
naturalistisk generalisering, analytisk generalisering och statistisk generalisering. Med 
naturalistisk generalisering menas en form som utvecklats från en personlig erfarenhet byggd 
på tyst kunskap. Den utvecklas som funktion av erfarenheten. Analytisk generalisering 
innebär en välöverlagd bedömning om i vilken mån resultaten från en undersökning kan ge 
vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation. Den bygger på en analys av 
likheter och skillnader mellan olika situationer. Slutligen den statistiska generalisering som är 
mer formell och explicit. Den bygger på att urvalet är slumpmässigt. Om det insamlade 
materialet uppfyller dessa krav och kan anses vara fria från felkällor kan dataanalys 
genomföras med hjälp av bl a hypotesprövning och beräkning av konfidensintervall och 
slutsatser kan generaliseras och sägas gälla för hela populationen.   
 

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är begrepp som är allmänt vedertagna som statistiska begrepp. Notter 
(1996) definierar reliabilitet som mått på stabilitet och repeterbarhet hos ett 
datainsamlingsinstrument och menar att reliabla instrument ger konsekventa resultat vid 
förnyad användning. Reliabilitet handlar om pålitlighet. Med reliabilitet avses den 
noggrannhet och den säkerhet man kan uppnå med det mätinstrument som används och visar 
således hur väl instrumentet motstår slumpinflytande av olika slag. Reliabilitet innebär att en 
upprepning av mätningen med samma mätinstrument vid två tillfällen ska ge liknande 
resultat. Hög reliabilitet har vi om olika och oberoende mätningar av samma fenomen ger 
samma eller ungefärligen samma resultat (Holme & Krohn Solvang, 1997). Ju mindre 
slumpinflytande som påverkar mätresultatet desto högre reliabilitet kan instrumentet sägas ha. 
Man bör alltid eftersträva en så hög reliabilitet som möjligt. 
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För att beräkna reliabilitet kan man använda test-retest metoden vilket innebär att man låter 
försökspersonerna utföra två mätningar vid två olika tillfällen utan att de vet om det och 
jämför resultatet. En annan metod är den s.k. split-half-metoden som innebär att man delar 
gruppen i två jämförbara delar och beräknar överensstämmelsen mellan grupperna. Eventuellt 
behöver Spearman-Browns formel användas för att korrigera reliabiliteten om antalet item är 
lågt (Arvidsson & Rosengren, 2001). Ytterligare ett sätt att mäta reliabilitet är att genomföra 
parallella tester vilket innebär en jämförelse av två mätningar där grupperna är jämförbara 
med varandra (centralmått och variationsmått). Vilken som helst av ovanstående metod kan 
användas. För att kunna fastställa samstämmigheten mellan olika bedömningar kan man 
genom korrelationsberäkningar eller på annat sätt fastställa bedömarreliabiliteten eller 
interbedömarreliabiliteten (Carlsson, 1984).  
 
Validitet beskriver i vilken utsträckning ett mätinstrument mäter det som man avser att mäta 
(Nationalencyklopedin, 2003). Ett annat vanligt sätt att beskriva validitet är instrumentets 
frånvaro av systematiska mätfel. Validering innebär en kontroll av trovärdigheten i det arbete 
som har genomförts. Syftet är att förvissa sig om styrkan på de empiriska bevisen, samt att 
bedöma rimligheten av de tolkningar som har gjorts (Wolming, 2003-03-27, 
http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/v3/n2.html). Det finns många olika former av 
validitet och definitionerna formuleras lite olika i olika framställningar. Jag väljer att utgå från 
ett material presenterat av Elisabeth Hamrin, under en föreläsning på Högskolan i Kalmar 
1999-12-14. Validitet delas upp i Face validity  som är en subjektiv bedömning av erfarna 
inom området, Content validity (innehållsvaliditet) som är en mer systematisk bedömning av 
området, då expertmedverkan kan utnyttjas (Delphimetoden), Criterium related validity 
(kriterierelaterad) vars undergrupper delas in i ”golden standard”, concurrent validity 
(samtidig validitet) och predictive validity och slutligen Construct validity (begreppsvaliditet) 
som har en teoretisk förankring igenom vilken convergent/discriminant validitet prövas. 
 
Jag väljer att presentera innehållsvaliditet närmare eftersom det är denna form av 
validitetsprövning som används i arbetet framöver.  
 
Innehållsvaliditet är en variant av validitetsprövning och med denna metod mäter man med 
vilken tillförlitlighet ett mätinstrument representerar innehållet eller funktionerna inom det 
område mätningen avser. Detta fastställs oftast genom expertbedömningar 
(Nationalencyklopedin, 2003). Experternas utlåtande ger en beskrivning av huruvida 
mätinstrumentet ger en adekvat beskrivning av fenomenet som ska undersökas. Genom att 
använda innehållsvalidering kan man fastställa om frågorna är representativa och lämpliga för 
fenomenet som skall undersökas (Benson & Clark, 1982) 
 
Begreppen validitet och reliabilitet används delvis på olika sätt inom forskning med 
kvantitativ respektive kvalitativ ansats. I en studie med kvantitativ ansats har man i regel före 
datainsamlingen påbörjas valt en känd datainsamlingsmetod med acceptabel validitet och 
reliabilitet för det syfte man vill nå. I en studie med kvalitativ ansats arbetar man kontinuerligt 
med validiteten och reliabiliteten under hela projektet (2003-03-27, http://www.infovoice.se). 
 
När man använder ett instrument för att mäta en viss företeelse förekommer det ofta en viss 
form av mätfel. Mätningen ger sällan eller aldrig en absolut spegling av verkligheten. 
Resultatet av mätningen blir istället indikatorer på det man vill mäta. Bristerna i mätningen 
kan ibland förklaras genom att instrumenten hanteras på ett sådant sätt att mätningen inte 
genomförs så noggrant som det är möjligt. Det är möjligt att minska den här typen av mätfel 
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genom större noggrannhet i samband med mätningen, men det är mycket svårt att få ett 
absolut sant värde i samband med en mätning. Det kommer alltid att finnas en felmarginal i de 
resultat som uppkommer via mätningar och observationer, oavsett hur noggrann man är 
(Wolming, 2003-03-27, http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/v3/n2.html). 
 
PROBLEMFORMULERING 
Sjukvården efterlyser idag metoder för att kartlägga vården. Det finns ett antal metoder 
tillgängliga men det finns även många olika åsikter om vilken metod som bäst beskriver 
vården. Det är viktigt att den metod som används fångar verksamheten och att personalen 
känner igen sig i resultatet. Det är också viktigt att metoden är vetenskapligt förankrad och att 
resultatet är tillförlitligt. SQUID är ett instrument som angriper problemet från en annan 
utgångspunkt än många av de instrument som idag används. SQUID gör anspråk på att kunna 
beskriva innehållet i vården samt hur mycket vård patienterna får. Med utgångspunkt från 
denna bakgrund är det viktigt att ställa sig följande frågor: 
 
• Vilken beskrivning av vården på en dialysavdelning ger metoden SQUID med avseende 

på innehåll och tidsåtgång? 
  
• Hur beskriver personalen på dialysavdelningen sitt arbete med avseende på innehåll och 

tidsåtgång? 
 
• Kan SQUID anses ge en verklighetstrogen beskrivning av vården och därmed kunna 

användas i kvalitetssäkringsarbetet på avdelningen?  
 
SYFTE 
Att pröva validitet och reliabilitet på SQUID-instrumentet. 
 
METOD 

Teoretisk beskrivning av metoderna 

Insamlingen av data till studien har skett med hjälp av två olika tillvägagångssätt. Den ena 
insamling har gjorts med hjälp av SQUID-instrumentet som har beskrivits mer ingående i 
bakgrunden under rubriken ”Beskrivning av SQUID-instrumentet”. Den andra insamlingen av 
data har skett med hjälp av en modifierad variant av Delphi-metoden.  
 
Med hjälp av Delphi-metoden försöker man att genom åsiktsutbyte förmå olika experter inom 
ett visst område att bidra till förståelsen av de frågor som diskuteras. Varje experts åsikt anses 
bli preciserad genom en interaktion med andra experter. Experterna får i uppgift att svara på 
frågor som fokuserar på deras specialområde. När de har svarat på ett antal frågor inom 
området sammanställs gruppens svar och resultatet lämnas tillbaka till experterna för en ny 
genomgång. Expertgruppen ska i denna fas analysera hela gruppens svar på frågorna och 
beskriva hur väl de sammanställda svaren stämmer med deras expertkunskap. Denna procedur 
upprepas oftast tre gånger innan gruppens svar sammanställs till ett konsensussvar inom det 
aktuella området (Polit &Hungler, 1995). En Delphi-utfrågning bör resultera i en angivelse av 
expertmajoritetens uppfattning samt en kommentar till hur expertåsikterna går isär 
(Tjernström, 1971). Delphi-metoden kan användas för att bedöma innehållsvaliditet (content 
validity). 
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Resultatet från SQUID mätningen och Dehlfi-metoden resulterar i en beskrivning av vilka 
arbetsuppgifter som förekommer på en dialysavdelning. Beskrivningarna ges både i form av 
begrepp samt tidsangivelser. Dessa resultat kan sedan jämföras med varandra och bearbetas 
med statistiska metoder.  

Urval och bortfall 

Tre dialysavdelningar i mellersta och södra Sverige valdes ut av författaren för att de använde 
SQUID-instrumentet regelbundet. Dessa avdelningar är väl förtrogna med metoden och har 
använt metoden tidigare i sin verksamhet. Avdelningarna valdes dessutom med tanke på att de 
representerar olika sorters dialysenheter. En avdelning är lokaliserad på ett 
universitetssjukhus, en annan avdelning på ett länsdelssjukhus och den tredje avdelning som 
är en så kallad satellitenhet. Avdelningen som kallas för en ”satellitenhet” är lokaliserad i ett 
bostadsområde och har inte samma möjlighet att bedriva avancerad medicinsk vård som de 
övriga två avdelningarna har. På denna enhet vårdas patienter som delvis kan ta ansvar för en 
del av behandlingen. När patienterna behöver avancerad medicinsk vård förflyttas de till en 
avdelning på ett närliggande sjukhus.  
 
Alla tre avdelningarna samlade in data med hjälp av SQUID under en tvåveckorsperiod under 
senvåren 2002. Två av avdelningarna registrerade alla patienter som kom till avdelningen för 
behandling under den aktuella tiden. En avdelning (universitetssjukhuset) samlade in så lite 
data under tvåveckorsperioden att deras material inte kan anses vara representativt för 
verksamheten och har därför inte tagits med i analysen. 
 
Tre dialysavdelningar i mellersta och södra Sverige valdes även ut av författaren för att de 
inte hade använt SQUID under de senaste åren. Personalen som deltog i dessa grupper kan 
därför anses vara utan påverkan av tankesättet som finns i SQUID. Även dessa avdelningar 
valdes ut för att de representerade olika verksamheter. Den ena avdelningen finns på ett 
länsdelssjukhus och den andra avdelningen är en satellitenhet och den tredje avdelningen på 
ett universitetssjukhus. Avdelningen som är en satellitenhet finns på ett privatsjukhus. 
Avdelningen på universitetssjukhuset tackade nej till erbjudandet om att delta i detta projekt 
med hänvisning till tidsbrist. 

Tillvägagångssätt  

Insamling av data med hjälp av SQUID -instrumentet  
De båda avdelningarna som har samlat in data med hjälp av SQUID är väl förtrogna med 
instrumentet och har använt den regelbundet under flera år i sitt arbete. Till sin hjälp har de 
även en manual där en mer ingående beskrivning av arbetsgången samt arbetssättet finns 
angiven. Båda avdelningarna startade med SQUID cirka en vecka före mättillfället för att 
aktualisera tankesättet och förnya sin förtrogenhet med instrumentet. 
 
Insamlingen går till så att varje patient får en poängtabell vid varje dialystillfälle. All personal 
som utför åtgärder för patienten registrerar direkt vad de har gjort samt hur lång tid åtgärden 
tog. Patientansvarig sjuksköterska sammanställer sedan patientens poäng och ser till att alla 
åtgärder blir registrerade. 
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Det finns en eller två personal på varje enhet som har huvudansvaret för att alla uppgifter blir 
insamlade och har ett övergripande ansvar för att noteringarna är korrekta. Dessa personer ser 
även till att en sammanställning av antalet personal dag för dag noteras. 
 

Insamling av data med hjälp av en modifierad Delphi-metod 
Verksamhetschefen för respektive avdelning fick en skriftlig förfrågan om de kunde tänka sig 
att låta personal medverka i en fokusgrupp. De informerades att det var önskvärt att få 5-8 
deltagare i gruppen. Personalen tillfrågades om vem som var villig att ställa upp på denna 
gruppintervju. Deltagarna valdes ut med tanke på schemateknisk lösning samt visat intresse 
för undersökningen. Verksamhetschefen fick i viss mån önska ett tillfälle som passade 
verksamheten så bra som möjligt. Deltagarna var på båda avdelningarna sjuksköterskor. På 
den ena avdelningen deltog 4 personer, tre kvinnor och en man. De hade en genomsnittlig 
arbetslivserfarenhet inom dialyssjukvård på m= 6,12 år (2,5 – 12 år). På den andra 
avdelningen skulle fem personer ha deltagit men två fick förhinder med kort varsel. Där 
deltog tre kvinnor med en genomsnittlig arbetslivserfarenhet av dialyssjukvård på m= 9,33 år 
(5 – 16 år).  
 
Insamlingen av data med hjälp av den modifierade Delphi-metoden gick till så att deltagarna i 
grupperna fick i uppgift att på lappar skriva ner vilka arbetsuppgifter de utför som 
dialyspersonal. De skulle skriva en arbetsuppgift på varje lapp. Deltagarna hade frågor om 
vilken nivå de skulle hålla sig på och fick till svar att de skulle skriva så detaljrikt som 
möjligt. Personalen fick skriva tills de ansåg att de hade beskrivit alla de arbetsuppgifter som 
de utför. På den ena avdelningen skrev personalen totalt 102 lappar och på den andra 
avdelningen skrev de totalt 106 lappar. På båda avdelningarna tog detta moment ca 15 
minuter. 
 
Sjuksköterskorna fick sedan tillsammans sortera lapparna i olika grupper som de själva 
skapade. Under denna del av databearbetningen diskuterade deltagarna med varandra vad de 
menade med det som var skrivet på lapparna. De förflyttade lapparna mellan de olika 
grupperna som bildades efterhand och enades till slut om vilken ordning som skulle råda. På 
den ena avdelningen bildade deltagarna 14 grupper och på den andra avdelningen bildade de 
19 grupper. 
 
Efter detta moment fick de gemensamt ge en beskrivning av innehållet i varje grupp som de 
hade bildat och beskriva vad lapparna i den bildade gruppen hade gemensamt. De fick även i 
uppgift att försöka skapa ett namn som beskriver innehållet för gruppen.  
 
Till sist fick de även i uppgift att ange hur ofta de olika uppgifterna som de hade beskrivet på 
lapparna förekommer på avdelningen samt uppskatta hur lång tid det brukar ta att utföra 
uppgiften. De fick till sin hjälp veta att de kunde använda begrepp som: för varje patient, för 
varje personal, dagligen, en gång per vecka, en gång per månad, endast någon enstaka gång 
per år, endast för någon speciell patient osv. Detta moment upplevdes initialt som svårast av 
båda grupperna dock tyckte de att det gick lättare efter en stund. 
 
På den ena avdelningen tog ovanstående samling totalt 1 timma och 50 minuter. På den andra 
avdelningen tog den 1 timma och 30 minuter. 
 
Avdelningarna fick sedan tillbaka en sammanställning av materialet för att kunna rätta och 
justera eventuella misstolkningar som författaren kan ha gjort. 
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Databearbetning och analys 

Databearbetningen i denna undersökning kommer att bygga på enkla jämförelser mellan de 
olika resultaten för att pröva reliabilitet och validitet.  
 
Data från avdelningarna som använt SQUID, har avidentifierats och skickats från 
avdelningarna till författaren som har gjort inmatning och bearbetning av resultatet med hjälp 
av dataprogrammet SQUID version 4.20  som finns tillgängligt på marknaden. Viss data har 
även sammanställts och bearbetats i kalkylprogrammet Microsoft Excel 2000 version 9.0. 
 
På Avd 1 registrerades det 108 dialystillfällen och på Avd 2 registrerades det 159 
registreringar.  
 
Personalen på Avd 3 och 4 har gett en beskrivning av allt arbete som de utför som 
sjuksköterskor, vilket innebär både patientrelaterat arbete och rutinarbete. I jämförelsen 
mellan avdelningarna är det i vissa fall svårt att urskilja vad som är patientrelaterat arbete och 
vad som är rutinarbete. Personalen på avd 3 och 4 gav en helhetsbeskrivning av sitt arbete och 
hade inte någon given mall för hur beskrivningen skulle se ut, de använde tidsangivelser som 
är svåra att generalisera till tidsåtgång per behandling. Diagram 2 och 3 ger en tolkning av 
personalens beskrivning av hur lång tid olika åtgärder tar. Utifrån de givna beskrivningarna 
har tidsangivelserna multiplicerats alternativt dividerats med olika tidsfaktorer så att värdet 
representerar tidsåtgången för en genomsnittspatient. En schematisk beskrivning av denna 
tolkning finns i bilaga 1.  
 
Resultatet från Delhigrupperna har även det sammanställts och bearbetats i Microsoft Excel 
2000 version 9.0. 

Etiska aspekter 

De tre dialysavdelningarna som skulle ingå i studien och som använder SQUID-instrumentet 
regelbundet i sitt arbete blev tillfrågade först med skriftlig information (se bilaga 2) och sedan 
med uppföljande telefonkontakt. Verksamhetschefen gav skriftligt och muntligt tillstånd för 
undersökningen. De insamlade uppgifterna var avidentifierade. Med hjälp av data från 
metoden kan man endast utläsa vilka åtgärder personalen utfört för patienten. Orsaken till de 
utförda åtgärderna går inte att utlösa ifrån materialet.  
 
De avdelningar som var aktuella för gruppintervjun med den modifierade Delphi-metoden 
blev även de kontaktade först skriftligt (se bilaga 3) och sedan muntligt. Respektive 
verksamhetschef gav sitt tillstånd för undersökningen. De sjuksköterskor som hade för avsikt 
att delta fick muntlig och skriftlig information om syftet med undersökningen i god tid före 
träffen. Vid träffen redogjordes ytterligare en gång för avsikten med gruppintervjun samt hur 
materialet skulle bearbetas. Sjuksköterskorna fick tillfälle att ställa frågor och fick även 
möjlighet att lämna gruppen om de kända att de inte ville delta. De frågor som kom upp 
handlade om när resultatet förväntades bli klart samt om de kunde få ta del av det för att visa 
på hur deras verksamhet fungerade. 
   
Författaren tog i ett tidigt skede kontakt med etiska nämnden vid Sahlgrenska Akademin vid 
Göteborgs Universitet. Vid detta tillfälle gavs ett muntligt besked av forskningskommittén om 
att studien förmodligen handlade om en undersökning som omfattade administrativa 
förbättringsåtgärder som kunde klassas som kvalitetssäkringsarbete. Vid nästa telefonkontakt 
med etiska nämnden vid Lunds Universitet rekommenderades en skriftlig ansökan. En 
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skriftlig ansökan skickades då till etiska nämnden i Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs 
Universitet samt Lunds Universitet och Karolinska Institutet. Denna prövades och 
återremitterades med uppmaning om en annan studiedesign, då kommittén kände sig tveksam 
till om studien gav svar på den vetenskapliga frågan (diare nummer: Ö 397-02) samt att alla 
verksamhetschefer skulle skriva på ansökan till etiska kommittén. En komplettering skickades 
in med en tydligare beskrivning och motivering till vald studiedesign samt med påskrifter från 
verksamhetscheferna. Ansökan återremitterades ånyo med motivering att personerna som 
deltog i gruppintervjuerna inte hade gett ett skriftligt medgivande och att det därför inte gick 
att godkänna studien. 
 
Studien var vid detta tillfälle redan genomförd och författaren kommer inte att lämna in någon 
ytterligare komplettering till forskningskommittén. 
 
RESULTAT 

Resultat: SQUID-instrumentet  

Avdelningarnas bemanning och patientantal 
Avdelningarna kommer i redogörelsen framöver att benämnas Avd 1 samt Avd 2. Avd 1 
representerar resultat från den dialysavdelningen som använt SQUID och som är belägen på 
ett länsdelssjukhus, Avd 2 är sålunda resultatet från dialysavdelningen på satellitenheten och 
som använt SQUID. Avd 1 har utfört 108 behandlingar under den aktuella 
tvåveckorsperioden. Avd 2 har under sin tvåveckorsperiod utfört 159 behandlingar. Värden 
och jämförelsetal i resultatet nedan är, om inte annat anges, ett medelvärde för summan av 
antalet patienter på respektive avdelning.  
 
Avdelningarna har olika bemanning i förhållande till antal patienter vilket kan ha sin 
förklaring i att de hanterar olika patientgrupper. På länsdelssjukhuset ska det finnas en 
bemanning som kan hantera snabbt uppkomna akuta situationer och de ska vara beredda att ge 
behandling till patienter som vårdas på andra enheter (exempelvis 
IVA=intensivvårdsavdelning). På satellitenheten är läkarbemanningen låg och där ska inte 
patienter vårdas om de är svårt sjuka eller om de behöver akut medicinsk vård.  
 
Båda avdelningarna har ett arbetssätt som innebär att de måndag, onsdag och fredag tar emot 
patienter i två omgångar. Hälften av patienterna kommer på förmiddagen och hälften på 
eftermiddagen. Tisdag, torsdag och lördag tar de bara emot patienter på förmiddagen och kan 
under eftermiddagen ägna sig åt planering av verksamheten, planering och uppföljning av 
patienternas vård, fortbildning samt rutinmässig skötsel av dialysmaskiner. Båda 
avdelningarna har stängt på söndagarna. 
 
Tabell 1.  Fördelning av antalet personal samt antalet patienter vid  

olika arbetsdagar på Avd 1 samt på Avd 2. 
  Antal 

patienter 
Antal 

personal
Patienter / 
personal

Avd 1  
måndag, onsdag och fredag 12 7,6 1,6 
Avd 1  
tisdag, torsdag och lördag 5,7 4,2 1,4 
Avd 2  
måndag, onsdag och fredag 17 9,1 1,9 
Avd 2 
tisdag, torsdag och lördag 9 5,5 1,6 
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Fördelning av direkt patientanknuten vårdtid 
Det går att med hjälp av registrerade data beräkna hur lång tid personalen har ägnat för varje 
patient med direkt patientanknutet vårdarbete. Med direkt patientanknuten vårdtid menas de 
vårdåtgärder som framgår av Poängtabell för SQUID (se bilaga 4). Dessa åtgärder kräver inte 
att patienten är närvarande, men den ska vara direkt riktade mot en speciell patient. Som 
exempel på en sådan åtgärd kan nämnas när sjuksköterskan ringer samtal till primärvården 
eller beställer tid för en speciell undersökning åt en patient efter det att patienten lämnat 
avdelningen. På Avd 1 får patienterna vård i genomsnitt 2 timmar och 35 minuter per 
dialystillfälle och där har varje personal ägnat ca 3 timmar och 50 minuter av sin arbetstid till 
patientanknutet arbete. Det högsta värdet för en patient under perioden, 5 timmar och 50 
minuter noterades för en patient som fick sin dialysbehandling på IVA.  
 
På Avd 2 får patienterna lite mindre vårdtid (2 timmar och 25 minuter) men på denna 
avdelning ägnar personalen en större del av sin arbetstid (4 timmar och 15 minuter) till 
patientanknutet arbete jämfört med Avd 1. Den högsta noteringen för en enskild patient är på 
denna avdelning 5 timmar och 10 minuter. Registreringen för denna patient visar att 1 timmes 
arbete bestod av samordnande verksamhet och 1 timme och 20 minuter av den totala tiden 
motsvarade samtal med patient eller anhörig. Lägsta notering på båda avdelningarna visar att 
vissa patienter får ca 1 timme och 30 minuters vård av personalen per dialystillfälle. 
 

Fördelning av vårdåtgärder 
Poängtabellen är strukturerad enligt arbetsrutiner och karaktär av åtgärder för att det ska vara 
enkelt att arbeta med den. Vårdåtgärderna grupperas sedan i sammanställningen i 10 olika 
grupper beroende av karaktär. Dessa grupper innehåller data från olika undergrupper som 
finns på poängtabellen. Grupperna är följande: 

- Accessproblem: Vårdåtgärder som hör samman med problem som uppstår på grund av 
att utfarten eller infarten till blodbanan inte fungerar. 

- Andning- /cirkulationsproblem: Åtgärder för att förhindra eller lindra problem med 
andning eller cirkulationen. 

- Dialystid: Denna grupp omfattar åtgärder i samband med uppstart och avslutning, puls 
och blodtryckskontroll samt övervakning av patient och dialysmaskin under behandling. 
Det finns i metoden en föreslagen poäng som är relaterad till behandlingstiden.  

- Ej behandlad patient: Det finns möjlighet att registrera patienter som kommer till 
avdelningen och får hjälp med vissa åtgärder utan att få någon dialysbehandling. Denna 
grupp kan även användas för åtgärder som utförs för en patient utan att patienten är 
närvarande.  

- Extra ordinerade åtgärder: Används för de åtgärder som uppkommer under 
behandling. Det är i huvudsak åtgärder av medicinsk karaktär. 

- IVA: När en patient får sin dialysbehandling på IVA noteras poängen under denna 
rubrik. 

- Rutinarbete och samordning: Till denna rubrik räknas de åtgärder som är planerade 
och som ingår i den rutinmässiga vården samt de åtgärder som utförs för att få en god 
samordning av patientens vård. Dokumentation ingår också i denna grupp. 

- Skötsel: Åtgärder som bidrar till en god miljö under behandlingen för patienten och 
personalen ingår under denna grupp. Även åtgärder i samband med födointag, allmän 
skötsel av patienten (vändning, massage, rengörande tvätt mm) och toalettbesök noteras 
under denna grupp.  
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- Uppstart: Den tid det tar att förbereda dialysmaskinen inför behandlingen samt avsluta 
behandlingen, koppla patienten till och från dialysmaskinen samt utföra de rutinmässigt 
ordinerade åtgärderna som förhindrar att blodet koagulerar.  

- Övriga åtgärder: Information, undervisning, stöd och särskild övervakning är åtgärder 
som grupperas här. Även tiden för problem som beror på driftstörningar av 
medicinteknisk utrustning (dialysmaskin och vattenanläggning) summeras till denna 
grupp. 

 

Åtgärder samt tidsåtgång Avd 1 samt Avd 2 
Behandlad patient

(Avd 1   n=156 min,  Avd 2   n=143 min) 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Uppstart

Dialystid

Skötsel

Rutinarbete och samordning

Övriga åtgärder

Andning/cirkulationsproblem

Extra ordinerade

IVA

Accessproblem

Minuter

Avd 2

Avd 1

 
Diagram 1. Beskrivning av olika grupper med åtgärder samt en genomsnittlig tidsangivelse per dialystillfälle  
på Avd 1 samt Avd 2. 
 
Dialystiden skiljer obetydligt mellan avdelningarna (Avd 1 har 2 minuter mer i 
genomsnittsvärde). Patienterna på Avd 1 har blivit noterade för en något längre dialystid än 
patienterna på Avd 2. Tiden för åtgärder i samband med start och avslutning av behandling är 
i det närmaste lika mellan avdelningarna (Avd 1 = 35,58 minuter, Avd 2= 35,5 minuter). 
Avdelning 2 har mer åtgärder registrerade för rutinarbete och samordning än Avd 1. 
Differensen mellan avdelningarna är 6,5 minuter. Avd 1 har däremot ett värde som motsvarar 
7,5 minuter mer tid på extra ordinerade åtgärder jämfört med Avd 2. 
 
Åtgärder utförda på grund av accessproblem är fördelat inom samma område på båda 
avdelningarna. Medelvärdet (ca 2,5-3 minuter/patient) är också det lika mellan avdelningarna. 
Fördelningen av poäng för insatser på grund av andning- och cirkulationsproblem skiljer sig 
betydligt. Avd 1 har ett värde som motsvarar 11 minuter per patient och Avd 2 har ett värde 
motsvarande 7 minuter. 
 
Tiden som personalen ägnat åt patienten för att hjälpa till med åtgärder som ingår i gruppen 
skötsel är högre på Avd 1 (ca 27 minuter/patient) än för patienterna på Avd 2 (ca 24 
minuter/patient). 
 
Under gruppen övriga åtgärder ingår vårdhandlingar som har olika karaktär, dels av 
medicinteknisk natur samt åtgärder av stödjande/lyssnande karaktär. Under hela mätperioden 
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har det inom undergruppen medicintekniska åtgärder på Avd 1 registrerats totalt 1 timma och 
10 minuter och på Avd 2 totalt 35 minuter. Åtgärderna är på Avd 1 registrerade vid 7 tillfällen 
(10 minuter vid 5 tillfällen samt 5 minuter vid 2 tillfällen), på Avd 2 är det noterat åtgärder 
vid 3 tillfällen (15 minuter vid 2 tillfällen och 5 minuter vid 1 tillfälle). Den totala tiden för 
åtgärder registrerade under gruppen övriga åtgärder beskriver att personalen har ägnat drygt 
15 minuter av sin tid per patient och tillfälle på Avd 1 och drygt 18 minuter på Avd 2.  
 
På Avd 1 har det förekommit en behandling på IVA under mätperioden. Vid dessa tillfällen 
måste en personal vara på intensivvårdsavdelningen under 4-5 timmar. Denna personal måste 
oftast ha hjälp av en annan personal vid start och avslutning av behandlingen. På Avd 1 har 
man noterat att det tog 5 timmar och 50 minuter av personalens tid att genomföra denna 
behandling. Avd 2 utför aldrig behandlingar på någon annan enhet. 
 
Avd 1 har redovisat totalt 1 timme och 40 minuters arbete under hela perioden (6 patienter) 
för Ej behandlad patient vid 4 olika arbetsdagar. Avd 2 har redovisat tid för ej behandlad 
patient vid 5 olika arbetsdagar. Dessa noteringar visar att arbetet varat mellan 20 minuter till 
som högst 1 timma och 35 minuter totalt.  
 

Redovisning: modifierad Delphi-metod 

Avdelningarnas bemanning och patientantal 
Avdelningarna kommer i redogörelsen framöver att benämnas Avd 3 samt Avd 4.  
 
Avd 3 representerar dialysavdelningen som är belägen på ett länsdelssjukhus. De hade vid 
intervjutillfället 34 patienter och 18 personal. Detta patientantal motsvarar ca 196 dialyser 
under en tvåveckorsperiod. 
 
Avd 4 är således avdelningen som finns på ett privatsjukhus. Avd 4 hade under sin 
tvåveckorsperiod 15 personal och 45 patienter i regelbunden behandling vilket motsvarar ca 
260 behandlingar.  
 
Personalen fick skriva olika arbetsuppgifter på smålappar och det är dessa lappar (se 
metodavsnitt) som det hänvisas till i redogörelsen nedan.  
 

Beskrivning av verksamheten på Avd 3 
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Patientrelaterade åtgärder samt tidsåtgång, Avd 3
(n= 206 minuter)
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Diagram 2. Beskrivning av patientrelaterade åtgärder samt en genomsnittlig tidsangivelse per dialystillfälle  
för Avd 3. 
 
Förberedelser samt utförande av behandling 
Uppgifter som beskrev hela processen för patienten och personalen från dialysstart till 
avslutning grupperades i en och samma grupp. Exempel på dessa uppgifter är; hjälp vid 
förflyttning, vägning, bäddning, hämta och lämna patient på annan avdelning, rapport, 
förberedelse av behandling, blodtryckskontroll, blodprovstagning, läkarkontakt, ge 
läkemedel, ta hand om akut uppkomna medicinska problem, akut läkarkontakt, starta och 
avsluta behandling samt utföra behandling. Personalen angav att dessa uppgifter upptar det 
mesta av deras arbetstid men att arbetsuppgifterna är olika frekventa vid olika tidpunkter.  
Övervakning/ beredskap 
Det är ca 30 minuter vid dialysstart och 30 minuter vid dialysavslutning som är högfrekvent 
och däremellan ca 3 timmar som är lågfrekvent och är beroende av patientens behov av vård.  
Dialys på IVA 
Om patienten exempelvis vårdas på IVA nämner de att det oftast tar 1 timma i 
förberedelsearbete och att en personal är på IVA under hela behandlingstiden. Ytterligare en 
personal hjälper till ca en halv timma vid start och avslutning av behandlingen.  
Mat 
Patienterna blir serverade vissa måltider under behandlingen. Personalen uppger att det tar ca 
1 timma för tre personer (totalt 3 timmar) att iordningställa och servera maten till alla 
patienterna dagligen.  
Samordnat patientansvar 
Avdelningen har infört patientansvarig sjuksköterska (PAS) vilket innebär att varje 
sjuksköterska tar ett större omvårdnadsansvar för ca 2 patienter var. I dessa arbetsuppgifter 
ingår att personalen ska planera för patientens behandling genom att samordna tider för 
undersökningar och eventuell inläggning på vårdavdelning, kontakter med konsulter (ex 
kärlkirurg) samt annan vårdpersonal. Personalen beskrev att dessa uppgifter oftast tar 1-2 
timmar per vecka per personal men att det ibland kan ta 2-3 timmar beroende på hur det är 
med patienterna och vad som planeras.  
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Dokumentation 
Personalen bildade även en egen grupp för uppgifter som hör samman med en mer 
övergripande dokumentation. I denna grupp ingår ankomstsamtal, att skriva vårdplan samt att 
skriva månadsanteckningar för ”sina” patienter. Detta arbete uppskattas till 2-3 timmar per 
patient och månad. 
Provsvar och rond 
Sjuksköterskorna planerar och tar hand om provsvar, informerar om provsvar och deltar i 
ronden tillsammans med läkaren. Det framkom inte något direkt svar om hur lång tid det tar 
att hantera uppgifterna runt provtagningen men ronden tar 1- 1½ timma per månad per 
personal. 
Anhörigkontakt och telefonrådgivning 
Sjuksköterskorna skrev sex lappar som beskrev samtal med patienter (stöd, information, 
undervisning samt socialt), telefonrådgivning samt anhörigkontakt. De angav att dessa 
uppgifter tar cirka 1 timma per månad per personal men de påpekade att det är svårt att 
uppskatta vilken tid det tar. 
Taxi 
En personal har dagligen ansvar för att samla in tider för taxibeställning och förmedla dessa 
tider till beställningscentralen. Just nu sköts dessa uppgifter av en undersköterska eller av 
sekreteraren. Personalen uppskattar att det tar 15-30 minuter per dag totalt för att sköta dessa 
uppgifter. 
Ej patientrelaterade arbetsuppgifter 
Lappar som handlade om beställning av förråd, tvätt och apoteksvaror sorterades i en grupp. 
Läkemedel kommer två gånger per vecka till avdelningen. Förråd, tvätt och sterila artiklar 
kommer en gång per vecka. Personalen uppgav att arbetsuppgifter förknippade till dessa 
moment tar ca 3 timmar totalt per vecka för en personal. 
 
Städning och sophantering delades upp i två olika grupper. Avdelningen arbetar med 
sopsortering och det tar ca 10-15 minuter per personal dagligen att ta hand om soporna. I 
gruppen städning har personalen angivet uppgifter som att plocka i och ur diskmaskinen, 
städa sköljen, städa sitt städområde, städa efter smittsam patient samt städa dialysmaskinen. 
Dessa arbetsuppgifter tar ca 1 timma per dag per personal totalt för alla nämnda städuppgifter. 
 
Sjuksköterskorna utför även en viss teknisk skötsel av dialysmaskinerna och 
vattenanläggningen. De angav att den dagliga skötseln av vattenanläggningen tar ca 10 
minuter för en personal. Den tekniska skötseln av maskinerna tar ca 1 timma per vecka per 
personal.  
Personalen nämnde också att de deltar i fortbildning och en del möte. De har avdelningsmöte, 
projektmöte, utbildningar, demonstrationer från läkemedelsföretag, informationsmöte och de 
ska även själva läsa information som skickas ut. De uppskattade att dessa uppgifter 
tillsammans tar ca ½ arbetsdag per månad för varje personal. 
 
När det börjar ny personal på avdelningen ska han/hon läras upp. En normal upplärningstid på 
avdelningen är ca 3 månader. De berättade att den tiden de lär upp en annan personal 
reduceras handledarens kapacitet med cirka 50% under första månaden. Den andra månaden 
av handledningsperioden reduceras kapaciteten med 25%, för att under sista tiden av 
handledning mer övergå till en stödjande handledning där personen som är under upplärning 
arbetar mer självständigt och dessa två personer utför mer än vad en person utför själv vilket 
ger en förstärkning av personalresurserna. De har även en del elever som kommer till 
avdelningen för kortare studiebesök. Det kommer ungefär en elev per månad och 
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sjuksköterskorna säger att det tar ”en stund” att visa runt dem på avdelningen och ta fram 
demonstrationsmaterial och förklara vilken vård de ger på dialysen. 
 
I slutet av diskussionen framkom det att de inte hade skrivet någon lapp för inkommande 
telefonsamtal. De nämnde att det förekommer en del samtal och att det tar 5-15 minuter per 
dag för den personalen som arbetar ”nära” telefonen. 
 
Det förekommer även att de får utföra vissa specialbehandlingar (plasmaferes). Dessa 
behandlingar utförs mycket sällan och därför måste personalen läsa manualen till maskinen 
och behandlingen är mycket tidskrävande då förberedelserna av maskinen tar lång tid och inte 
går att effektivisera. Personalen måste även övervaka hela behandlingen och kan inte lämna 
patienten. 
 
De har planerad undervisning (patientskola) för patienterna men det är inte den ordinarie 
personalen som sköter det under sin arbetstid. 
 
Som sammanfattning uttryckte personalen att de uppfattade att deras redovisning var 
heltäckande och menade att de hade fått med alla uppgifter som de utför. De tyckte att de 
hade gett en rättvis beskrivning av hur lång tid varje arbetsuppgift tar. Men de uttryckte att 
tidsuppfattning är något subjektivt som kan uppfattas olika i olika situationer av olika 
individer. De nämnde också att det är en stor skillnad i behovet av vård mellan olika patienter. 
De som behöver lite hjälp kanske bara får hjälp i 15 minuter medan de som har ett större 
vårdbehov kan få hjälp i 4 timmar. 
 

Beskrivning av verksamheten på Avd 4 

Patientrelaterade åtgärder samt tidsåtgång Avd 4
(n= 186 minuter)
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Diagram 3. Beskrivning av patientrelaterade åtgärder samt en genomsnittlig tidsangivelse per dialystillfälle  
för Avd 4. 
 
Start av dialys 
Sjuksköterskorna på Avd 4 fördelade arbetsuppgifterna i helt andra grupper jämfört med 
sjuksköterskorna på Avd 3. På Avd 4 beskriver de att det tar ca 40 minuter för en personal att 
läsa in dokumentationen inför behandlingen, samtala med patienten om dialysen, kolla 
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provtagning, kolla larm samt starta behandlingen. De övervakar sedan behandlingen men 
säger att de kan utföra andra uppgifter samtidigt. Personalen undervisar patienten i samband 
med starten av behandlingen. De samtalar cirka 10 minuter vid varje dialysstart men den tiden 
ingår i tiden för start av behandling, då de gör det samtidigt som de gör andra uppgifter. De 
har speciell personal som ger undervisning till de patienter som ska sköta sin dialys hemma. 
Efter dialysstart kontrollerar sjuksköterskorna varandras maskiner (dubbelkontroll) för att se 
till att alla inställningar är riktiga. Tiden för detta ingår i tiden som är angiven vid starten av 
behandlingen. När personalen ska gå på fikarast eller lunch rapporterar / lämnar de över 
”sina” patienter till en kollega som tar ansvaret för dessa patienterna. Detta extra ansvar känns 
inte som något belastande arbete utan utförs samtidigt som de utför andra arbetsuppgifter. 
Larm och åtgärder 
Ibland uppstår det olika larm och då ska olika åtgärder utföras beroende av orsaken till 
larmet. Det är mycket olika hur lång tid det tar att utföra dessa uppgifter men 
sjuksköterskorna uppskattar att det i genomsnitt tar 1½ timma per personal och dag att åtgärda 
olika larm. 
Avslutning av dialys 
Inför avslutningen av behandlingen plockar personalen fram det som behövs. När patienten 
har avslutats städar de sängplatsen och maskinen. Alla arbetsuppgifter som hör till 
avslutningen uppskattar de tar ca 30 minuter per patient för en personal. 
Dokumentation 
Dokumentationen som utförs tar 15-20 minuter per patient och dialystillfälle och för 
personalen blir det 45-60 minuter dagligen. De kan få vänta 15 minuter på att få komma till 
datorn eftersom de är många som ska använda den. Väntetiden är inte inräknad som arbetstid 
för de kan göra andra göromål under tiden de väntar. 
Mat 
Patienterna får mat under behandlingen. På avdelningen har de ibland en extra personal som 
har hand om maten. Sjuksköterskorna har ändå en hel del arbete med maten och de uppskattar 
att detta arbete tar 2 timmar per vecka per personal. 
Socialt 
Personalen går runt och ”småpratar” med patienterna. De köper även blommor till dem och 
till sina kollegor när de fyller år. Detta ”sociala arbete” uppskattas till 1 timma per personal 
dagligen. På avdelningen arbetar de med omvårdnadsansvarig sjuksköterska. 
Sjuksköterskorna beskriver att de har ett ständigt ansvar för ”sina” patienter även när de inte 
är där. De har ett ständigt ansvar för ”sina patienter” och gör olika åtgärder när behov uppstår, 
det är en process som ständigt pågår och att uppgifterna ingår i andra grupper som är 
beskrivna Det är svårt att beskriva hur lång tid dessa uppgifter tar för de ingår i andra grupper. 
Samordning 
Kommunikation mellan kollegor och med andra yrkesgrupper (bl a läkare) tar cirka 1 timma 
per personal dagligen.  
Taxi 
Beställningen av resor för patienterna tar enligt personalen mycket tid på grund av att det är 
svårt att få kontakt med beställningscentralen. De uppskattar att varje personal ägnar 15 
minuter per dag till att beställa resor. 
Apotek 
Apoteksbeställning görs via fax dagligen och det tar 15-20 minuter per personal. De beställer 
läkemedel till avdelningen en gång per vecka. De får ett fakturaunderlag från apoteket (CE-
lista) en gång per månad. Denna lista ska kontrolleras mot signerade läkemedel i patientens 
journal. Det tar cirka 1 timma per patient. Sjuksköterskorna delar även dosett till några 
patienter (för närvarande 3 st) detta arbete uppskattas ta 30 minuter per dosett. I denna grupp 
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finns även ett par lappar som beskriver administrering av läkemedel men någon specifik 
tidsangivelse för dessa arbetsuppgifter angavs ej. 
Planering 
Personalen planerar cirka 5 minuter inför varje patientstart. Det tillkommer även en del annan 
planering av verksamheten, se nedan. 
 
Ej patientrelaterade arbetsuppgifter 
Städning av kök, personalrum, sköljrum och andra städområden samt tömma diskmaskin tar 
ungefär 40 minuter per personal dagligen. 
 
Att beställa, ta emot och fylla på i förråd anser personalen upptar en stor del av deras tid. När 
en tidsangivelse skulle anges för dessa arbetsuppgifter sa någon först att varje personal 
använder ca 1 timma av sin arbetsdag till dessa arbetsuppgifter. Efter lite olika diskussioner 
enades personalen så småningom om att det tar totalt 2 timmar per dag för någon eller några 
personal. 
 
Det är en hel del administrativt arbete som utförs på avdelningen såsom att uppdatera olika 
planeringslistor, planera patienternas behandlingar samt planera för gästdialyser, kontrollera 
kvitton och fakturaunderlag samt ta betalt av patienterna. Detta utförs i första hand av en och 
samma person som uppskattar att det tar 16-20 timmar per vecka. 
 
De gör en översiktlig planering av verksamheten en gång per vecka som tar ca 2½ timma.  
 
Telefonsamtal kan ta en hel del tid enligt personalen. De får cirka 3 samtal per personal 
dagligen som de inte har valt att få vid den tidpunkten. Dessa samtal kan generera annat 
arbete som kan ta tid. Vissa samtal kan bli korta andra kan bli långa och ge mycket extra 
arbete. 
 
Sjuksköterskorna har ett visst maskin och teknikansvar för dialysmaskiner och 
vattenreningsverk. Vattenreningen tar 10 minuter per dag för någon personal. Underhållet av 
dialysmaskinerna tar ca 2½ timmar för en personal per vecka. 
 
På avdelningen har de arbetsplatsträff 1 timma en gång per vecka. Under denna tid har de 
inga patienter i behandling. Personalen deltar i utvecklingsdag en eftermiddag var 6:e vecka. 
De får extern undervisning 2 timmar varje vecka och får åka på kurs ca 2 dagar per personal 
och år. De arbetar även med kollegial undervisning. 
 
När det börjar en ny personal på avdelningen får han/hon gå bredvid under en längre tid. 
Första dagen som någon går bredvid startar inte den handledande personalen någon patient. 
Första veckan har de bara hand om en patient, sedan utökas arbetsuppgifterna successivt.  
 
Det fanns även 3 lappar som det stod lunch och fikarast på. Personalen anser att det är mycket 
viktigt att det finns möjlighet att ta rast och få lunch enligt schemat. 
 
I diskussionen som uppstod efter sammanställningen framkom det att personalen tycker att de 
städar mycket. Städningen är också olika fördelad mellan personalen, en del städar mer andra 
mindre. En personal sa att städningen kan vara bra för man behöver ”inte tänka” när man 
städar. De nämnde också att det tar lång tid med all specificering av olika åtgärder till 
fakturaunderlag därför att enheten är privatägd. 
 

 25 



De tyckte att det var svårt att uppskatta hur lång tid olika uppgifter tar och trodde efteråt att de 
hade tagit i för mycket i sina tidsangivelser. 

Jämförelse mellan avdelningarna - Validitetstest 

Åtgärderna som registrerats med hjälp av SQUID-instrumentet omfattar endast de 
arbetsuppgifter som är direkt relaterade till en specifik patient. De arbetsuppgifter som ingår 
som en del av avdelningens dagliga rutiner och som inte är direkt patientanknutna omfattas ej 
av registreringen. Avd 1 och Avd 2 som använt SQUID-instrumentet anger den 
personalstyrka dag för dag som har arbetat med direkt patientarbete. Om en personal är i 
tjänst men arbetar med andra uppgifter (utbildning, projektarbete eller liknande) eller arbetar 
deltid och går hem tidigt räknas den personen bort från den ordinarie arbetsstyrkan 
motsvarande tid. På Avd 1 är det 18 patienter och 9 personal (2 patienter / personal) men i 
redovisningen av antalet personal per dag är m= 1,49 patienter/personal (max=2,0  min=1,0). 
På Avd 2 är det 15 personal och 27 patienter (1,8 patienter per personal) och i redovisningen 
är m=1,8 patienter/personal med en variation på max=2,25 till min=1,2. 
 
Om tidsangivelserna som man får fram med hjälp av beskrivningarna från Delhi-metoden på 
Avd 3 och Avd 4 räknas samman och man räknar bort den tid som personalen uppger går åt 
till utbildning och fortbildning, innebär det att varje enskild personal på Avd 3 arbetar i 
genomsnitt totalt 524 minuter per dag (8 timmar och 45 minuter). Motsvarande värde för Avd 
4 är totalt 605 minuter per personal (10 timmar och 5 minuter). Dessa beskrivningar stämmer 
alltså inte med verkligheten. 
 

 

 

Start, avslutning samt viss vård under dialysbehandlingen 
När värden från Avd 1 samt Avd 2 som har använt SQUID sammanställs går det att beräkna 
hur mycket tid personalen har ägnat till att starta upp, genomföra samt avsluta 
dialysbehandlingen. I beräkningen av den summa har värden adderats från följande rubriker 
enligt poängtabell för SQUID (se bilaga 4): access, dialystid, dialysform, antikoagulantia, 
rutinmässiga åtgärder, åtgärder vid accessproblem, information, undervisning, stöd och 
medverkan, åtgärder vid andning- /cirkulationsproblem, extraordinerade åtgärder samt 
speciella åtgärder.  
 
Diagrammen nedan visar skillnaden i hur mycket vård som olika patienter behöver på Avd 1 
och Avd 2 i samband med start, genomförande samt avslutning av dialysbehandlingen. 
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Tidsåtgång för start, avslutning samt viss vård under behandlingen
Avd 1 samt Avd 2
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Diagram 4. Fördelning av tidsåtgång för start, avslutning samt viss vård under dialysbehandling på Avd 1 samt 
Avd 2, angivet i minuter. 
 
 
Avd 3 anger att det tar cirka 120 minuter (2 timmar) att hjälpa till vid förflyttning, vägning, 
bäddning, hämta och lämna patient på annan avdelning, rapport, förberedelse av behandling, 
blodtryckskontroll, blodprovstagning, läkarkontakt, ge läkemedel, ta hand om akut uppkomna 
medicinska problem, akut läkarkontakt, starta och avsluta behandling samt utföra behandling.  
 
Avd 4 beräknar att det tar 100 minuter (1 timma och 40 minuter) att läsa in dokumentationen 
inför behandlingen, samtala med patienten om dialysen, kolla provtagning, kolla larm, starta 
behandlingen, utföra dubbelkontroll av maskiner, övervaka behandlingen, åtgärda larm samt 
att inför avslutningen av behandlingen plocka fram det som behövs. I denna tid ingår även att 
de efter avslutning städar sängplatsen och maskinen. Båda avdelningarna nämner att det kan 
vara mycket olika beroende på hur mycket vård patienten behöver, vissa behöver mycket 
vård, andra behöver mindre. 
 
Den tidsangivelse som Avd 4 anger ligger nära medelvärdet för Avd 1 och Avd 2. Avd 3:s 
tidsangivelse ligger utanför Kvartil 3 för både Avd 1 och 2, men Avd 3 är den enda avdelning 
som i denna beräkning har med tiden det tar att hjälpa patienten vid förflyttning och vägning 
vilket kan förklara att de har ett högre värde än övriga avdelningar.  
 

 

Behovet av information, undervisning, stöd och medverkan 
Personalen på Avd 3 beskriver att de har samtal med patienter (stöd, information, 
undervisning samt socialt), telefonrådgivning samt anhörigkontakt som tar cirka 1 timma per 
månad per personal men de påpekar att det är svårt att uppskatta vilken tid det tar. Som 
patientansvarig sjuksköterska har de ankomstsamtal samt uppföljning av patientens tillstånd 
en gång per månad. Det ingår förmodligen samtal och stöd i andra grupper också men detta 
nämndes inte på ett tydligt sätt av personalen. 
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På Avd 4 beskriver personalen att de samtalar med patienten inför start av behandlingen och 
det kan även förekomma en viss undervisning vi dessa tillfällen. Detta samtal uppskattas ta 
cirka 10 minuter vid varje dialystillfälle. Sjuksköterskorna beskriver att de har ett ständigt 
ansvar för ”sina” patienter, detta ansvar kan innebära att de samtalar mer med ”sina” 
patienter, även om sjuksköterskorna inte klart uttryckte det så. Personalen har även ett socialt 
engagemang och de går runt och småpratar med patienterna. Dessutom har de vissa 
telefonkontakter med patienter och anhöriga.  
 
Med hjälp av SQUID finns det möjlighet att registrera hur mycket tid som personalen ägnar åt 
samtal och stöd för respektive patient. På Avd 1 som använt SQUID, är det vid 31 tillfällen 
(n=108, 29%) inte noterat något värde alls för information, undervisning, stöd och 
medverkan. Medelvärdet för avdelningen är 2,3 p vilket motsvarar cirka 11-12 minuter per 
patient. Det högsta värdet är 23 p vilket motsvarar 1 timma och 55 minuter. 
 
På Avd 2 som också använt SQUID har personalen vid 37 tillfällen (n=159, 23%) inte noterat 
något poäng för information, undervisning, stöd och medverkan. Medelvärdet är (2,7p = 13-
14 minuter) och det högsta noterade värdet är 11p vilket motsvarar 55 minuter. Det är alltså 
fler patienter på Avd 2 som enligt noteringarna har fått poäng för denna åtgärd.  

Reliabilitetstest 

Insamlade data med hjälp av SQUID-instrumentet kommer dels att delas i två delar (split-
half-metoden)och beräknas inbördes men även att jämföras mellan avdelningarna med hjälp 
av parallella-tester. De enskilda värdena är sorterade i undergrupper som representerar en 
enskild patients behandlingar under perioden. Dessa undergrupper är sedan inmatade i 
kalkylprogrammet Excel efter varandra i en kolumn. De enskilda avdelningarnas värden delas 
på hälften och bildar därmed Grupp1 samt Grupp 2 för respektive avdelning. I dessa båda 
grupper finns det värden från hela perioden.  Eftersom det är oberoende jämförelser av data 
kommer t-test att beräknas för skillnaden mellan medelvärden. 
 
När det totala värdet (tiden för alla registrerade vårdåtgärder) jämförs mellan avdelningarna 
kan man se att det finns ett gemensamt medelvärde som ligger mellan 143-149 (konfidensgrad 
95%). Det finns alltså en likhet i sättet att notera poäng mellan de olika avdelningarna. I 
Grupp 2 på Avd 1 ingår det två stycken behandlingar på IVA som höjer denna grupps 
medelvärde med 7 minuter.  
 
Tabell 2  Beskrivande statistik över SQUID-värden från Avd 1 och Avd 2. 
 
SQUID Alla åtgärder Avd 1 Grupp 1 Avd 1 Grupp 2 Avd 2 Grupp 1 Avd 2 Grupp 2 
Medelvärde 155,5 155,7 144,1 142,0 
Standardavvikelse 45,0 55,1 25,2 30,6 
Medianvärde 148 140 140 140 
Antal 54 54 79 80 
Konfidensintervall 95 % 143 - 167 141 – 171 138 - 150 135 - 149 
SQUID Dialysrelaterade 
åtgärder     
Medelvärde 103,8 102,2 96,7 99,8 
Standardavvikelse 22,5 27,1 22,4 20,7 
Medianvärde 100,0 100,0 95,0 95,0 
Konfidensintervall 95 % 98 -110 95 – 110 92 - 102  95 - 104 
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Uppgifter som beskriver hela processen för patienten och personalen från dialysstart till 
avslutning har i tidigare beräkningar grupperats i en och samma grupp. Det gemensamma 
medelvärdet mellan grupperna beräknas till 98-102. Uppgifter från Avd 4 beskriver också att 
det tar ca 100 minuter däremot visar bedömningen av uppgifterna från Avd 3 att det tar 120 
minuter för motsvarande uppgifter. Vid jämförelse av dessa värden mellan grupperna finns 
det ingen signifikant skillnad på Avd 1 (t-test =0,79) eller på Avd 2 (t-test =0,36). Vid 
jämförelse mellan de båda avdelningarna för samma variabler finns det inte heller där någon 
signifikant skillnad (t-test =0,1). Alfa vid samtliga test =0,05. 
 
När t-test beräknas för den totala poängen som har noterats för patienterna finns det inte heller 
där någon skillnad mellan grupperna på Avd 1 (t-test = 0,98) eller på Avd 2 (t-test =0,63). När 
avdelningarna jämförs med varandra kan man se en signifikant skillnad mellan Avd 1 och 
Avd 2 (t-test =0,02). Detta kan delvis förklaras med att de har olika verksamhet. Avd 1 har 
under perioden bland annat behandlat två patienter på IVA vilket är mycket resurskrävande. 
Om dessa två patienter plockas bort ur materialet blir t-test =0,06 mellan avdelningarna.  
  
DISKUSSION 

Patientperspektiv och vårdtyngdsmätning – hör de ihop?  

Vården är en komplex verklighet. Här möts människor i olika situationer, av olika 
anledningar. Patientens behov växlar beroende på situation och hälsotillstånd. Behoven 
förändras över tid och kan också variera från stund till stund. Varje möte är en unik situation 
och tanken på att kunna ”mäta” vad som sker i mötet kan kännas främmande. Utifrån ett 
holistiskt synsätt kan det kännas fel att kvantifiera mötet mellan vårdare och patient i termer 
av siffror. Man kan emellertid knappast bortse ifrån det faktum att vården är en organisation 
med strama ekonomiska kalkyler och kravet att den ska bedrivas kostnadseffektivt ökar 
alltmer.  
 
I författningar och styrdokument inom hälso- och sjukvården anges att det ska finnas metoder 
för att kunna följa upp och dokumentera hur vården bedrivs. Chefer på olika nivåer behöver 
också statistik från enheterna som mer i detalj beskriver den verksamhet som bedrivs. För att 
redovisa detta bör man använda de instrument som ger den mest rättvisande bilden av vården.  
Många av de instrument som idag används inom vården (t ex Beakta, Zebra mfl) utgår från ett 
prototyp tänkande, i vilket patienten placeras in i en färdig mall, beroende på vårdbehov från 
dag till dag. Det kan kännas svårt att utifrån ett humanistiskt och holistiskt synsätt på 
patienten, göra så grova generaliseringar av en individs behov över en hel dag.  
 
När man mäter vårdbehov med hjälp av SQUID©-instrumentet görs bedömningen 
kontinuerligt, minut för minut under dygnet. Detta arbetssätt ger utrymme för registreringar 
av patientens tillstånd, som ibland förändras kraftigt under ett dygn. En kritik som framförts 
mot detta sätt att bedöma är att det inte ger möjlighet att helhetsbedöma situationen, utan 
enbart registrerar de enskilda behoven för varje stund. Till försvar mot denna kritik kan sägas 
att patientens alla behov noteras oavsett de upptar en stor del av dagen eller endast en liten 
stund. Det ger även utrymme att på ett naturligt sätt notera hur mycket tid personalen ägnar 
patienten i form av stöd, tröst, samtal, information och undervisning. Många av de andra 
instrumenten som används i Sverige kritiseras just på ovanstående grunder. Det förekommer 
även kommentarer om att mätning av utförda vårdåtgärder upptar värdefull tid och att det tar 
tid att analysera data. Personalen är allmänt mer motiverad att ge patienten vård än att notera 
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vårdåtgärder. Denna kritik kan uppfattas som mer allmän och gäller de flesta instrumenten 
som använts på sjukhusen.  
 
Den vårdare som antar ett holistiskt perspektiv på vården av patienten, kan genom mätning av 
vårdåtgärder få sina ögon öppnade för många av de behov som patienten har under sin 
vårdtid. Identifiering av varje patients unika behov är, menar jag, ett grundvillkor för att mötet 
och relationen mellan vårdaren och personalen ska kunna bli givande för båda parter. Jag 
menar även att en dylik behovsidentifiering är en förutsättning för att man på ett rättvist sätt 
ska kunna bedöma och beskriva vilka vårdbehov varje enskild patient har. Genom att använda 
ett instrument som beskriver och bekräftar vilka insatser som utförts för patienten kan den 
utförda vårdhandlingen bli synlig i ett större perspektiv. Ett stödjande samtal som tar trettio 
minuter kan göra att patienten känner sig trygg och mår bättre under sin vårdtid. 

Tidmätning 

Tidens koppling till vår föreställningsvärld närmar vi oss när vi uppmanas att berätta om hur 
mycket av en dukning av ett bord som vi hinner med på en minut. Uppgiften som vi ska 
beskriva bygger i denna situation på vår erfarenhet och är då lättare att beräkna än om 
uppgiften som vi skall genomföra skulle vara helt ny. Det är också viktigt att titta på hur vi 
efteråt utvärderar och eventuellt justerar upp eller ner hastigheten i genomförande om vi 
skulle genomföra samma uppgift igen. (Adler & Adler. 20003-03-23. 
http://www.kognitivpsykoterapi.nu /tiden.html. 
 
Personalen som deltog i Delphi-metoden ställdes inför uppgiften att resonera sig fram till hur 
lång tid det tar att utföra åtgärder som är väl kända för dem. Sjuksköterskorna i grupperna sa 
efteråt att de tyckte att det från början var svårt att tänka i tid och beskriva åtgärderna på det 
sättet, men efter hand upplevde de att det gick lättare och de var nöjda med resultatet. I båda 
grupperna var det emellanåt diskussioner om vilken tidsangivelse som skulle anges för en 
specifik uppgift, men de blev överens om en tidsangivelse utan några större diskussioner och 
det var endast i ett fall (se resultat) som de ville ändra en tidigare uppgift.   
 
Dialyssjukvården är en verksamhet som till stor del styrs av klockan. De kroniska 
dialyspatienterna har en bestämd tid som de ska starta sin behandling. Behandlingstiden är 
även den förutbestämd. Arbetsdagen är inom denna verksamhet på så sätt till viss del 
förutbestämd.  
Tiden är både cyklisk och linjär i vår kultur. 

1. Den linjära tiden handlar om begreppen sekund, minut och timme som är ”icke-
återkommande” på det viset att när det gått t ex en timme så kommer det en ny timme. 
Men vi kan också se tiden linjärt, i en sekvens, där året 2002 följs av nästa år 2003, 
som troligtvis inte kommer att vara likt föregående år när det gäller detaljer och 
händelser 

2. Dygnet, däremot, är cykliskt där vi återkommer till samma punkt om och om igen. 
Detsamma gäller månader och år som för oss människor finns i ett cykliskt förlopp. 
Dygnet, månaden och året kommer igen, om och om igen, samtidigt som tiden går.  

 (Adler & Adler, 2003-03-23, http://www.kognitivpsykoterapi.nu/tiden.html).  
 
Detta resonemang förklarar hur tiden kan vara olika från dag till dag men ändå förutsägas i 
viss mån. Personalen inom dialyssjukvården vet i viss mån vilka patienter som ska komma till 
avdelningen varje dag (cykliskt fenomen). Men de inte vet hur vårdtagarna mår eller hur 
mycket vård de kommer att behöva under den dagen (linjärt fenomen). En patient som varit 
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stabil de senaste tre månaderna kan plötsligt försämras akut och kräva stora vårdinsatser. 
Detta fenomen framhölls även av deltagarna i Delphi-metoden som vid flera tillfällen sa: 
- Det är ju väldigt olika, det beror ju på hur patienten mår, eller om det uppstår några 
problem.  
Det framgår också av spridningen i resultatet från SQUID-instrumentet på avdelningarna där 
de registrerade poängen varierar beroende av patientens tillstånd. Samma patient kan vid ett 
dialystillfälle ha betydligt mer poäng än vad som noterades vid föregående tillfälle. De extra 
poängen som har blivit registrerade kan antas bero på accessproblem, cirkulationsproblem 
eller ett behov alternativt en möjlighet att samtala med patienten vid just det tillfället. 
 

Resultatdiskussion 

De arbetsuppgifter som Avd 3 och 4 har redogjort för stämmer innehållsmässigt väl överens 
med den beskrivning av arbetsuppgifter som finns i manualen till SQUID och som blivit 
registrerade av Avd 1 och 2. Personalen på Avd 3 och 4 fick i uppgift att beskriva ALLA 
uppgifter de gör i sitt arbete och de beskrev därför ingående även verksamhetsrelaterade 
åtgärder såsom städning och sophantering. Dessa åtgärder ingår inte i SQUID och har därför 
alltså inte noterats på Avd 1 och Avd 2. 
 
SQUID-instrumentet kan innehållsmässigt anses täcka alla vårdåtgärder som personalen gör 
för patienterna och noteringarna beskriver samma vård som personalen på Avd 3 och 4 har 
redogjort för. Det har diskuterats tidigare vid många tillfällen om SQUID-instrumentet även 
skulle omfatta de icke patientrelaterade arbetsuppgifterna som utförs på avdelningarna. 
Konsekvensen av att inkludera även dessa arbetsuppgifter skulle bli att alla arbetsuppgifter 
som utförs på enheten skulle registreras minut för minut. Det finns en viss risk att personalen 
skulle uppleva sig ”registrerade” under sin arbetsdag och det skulle även bli en stor belastning 
för personalen att hela tiden göra noteringar när man utför vissa handlingar. 
Rekommendationen är istället att göra en tillfällig registrering under en kort period av 
exempelvis förrådsarbetet för att se hur mycket tid personalen ägnar åt just detta arbete.  
 
När det gäller tidsbedömningen finns det en statistiskt bekräftad likhet i sättet att poängsätta 
vården på de båda avdelningarna som använt SQUID-instrumentet både på detaljnivå och för 
den totala summan trots att det finns en viss skillnad i verksamheten mellan avdelningarna.  
 
Avd 1 har mer noteringar för ”Andning och cirkulationsproblem” samt ”Extra ordinerade 
åtgärder” än vad Avd 2 har. Avd 2 har däremot mer poäng noterade under rubriken 
”Rutinarbete och samordning” än Avd 1 har, vilket kan visa på att Avd 2 oftast har stabilare 
patienter som inte är i så stort behov av akuta vårdinsatser. Personalen på Avd 2 använder mer 
av sin arbetstid till direkt vårdarbete och detta kan också förklaras med att de inte behöver 
finnas tillgängliga för eventuell ”akut-behandling” under dagen, utan vet lite mer i förhand 
hur deras arbetsdag kan komma att se ut. Avd 2 kan alltså ha en personalbemanning som är 
mer anpassad till patientantalet än Avd 1 och patienterna på Avd 2 fick under mätperioden 
mindre vård än patienterna på Avd 1 även om personalen på Avd 2 utförde mer vårdåtgärder 
under dagen. 
 
När det gäller uppskattning av tid har båda Avd 3 och Avd 4 gett beskrivningar som 
omvandlat till hela arbetsdagar ger ett för högt värde i förhållande till verklig arbetstid. Detta 
kan delvis bero på att det är svårt att ge beskrivningar av enskilda fenomen och samtidigt 
uppskatta vad alla uppgifter tillsammans ger för totalsumma. Det kan också vara så att vissa 
arbetsuppgifter upplevs ta längre tid än de i verkligheten gör. I andra studier som beskriver 

 31 



vårdtyngd (Hanssen-Høibraaten 1994, Ljungberg et al 1996) delas arbetsuppgifter in i direkt, 
indirekt och administrativa arbetsuppgifter. Där framgår att direkt patientrelaterat arbete på en 
allmän vårdavdelning upptar 30-40% av arbetstiden, på en uppvakningsavdelning upptar det 
43% och på en intensivvårdsavdelning ca 52% av arbetsdagen. På Avd 1 upptar ca 47%  av 
arbetsdagen uppgifter riktade mot patienten, motsvarande siffra för Avd 2 är 53%. Denna 
beräkning är mycket grov då den utgår ifrån att all personal arbetar 8 timmar per dag vilket 
inte går att bekräfta utifrån noteringarna. Resultatet pekar ändå på att de tidsangivelser som 
personalen noterat ligger i linje med den beskrivning som personalen på Avd 3 och 4 givet 
samt med andra studier som redovisar fördelningen av arbetsuppgifter under en arbetsdag.  

Metoddiskussion 

Att validera ett nytt instrument på ett trovärdigt sätt är inte alltid så enkelt. Det finns inga 
givna värden eller mallar som resultatet kan jämföras med och ofta får man nöja sig med att 
pröva ytvaliditeten (face validity), vilket innebär att erfarna personer inom området gör en 
subjektiv bedömning av resultatet. För att komma runt detta problem och försöka göra en mer 
djupgående validitetsprövning valde jag att kombinera olika metoder för att på så sätt få fram 
två resultat som ger en beskrivning av samma fenomen.  
 
Tanken var att med hjälp av Delhimetoden, en väl känd metod som används för att samla en 
homogen grupps åsikter inom ett visst område som är väl känt för deltagarna (Polit & Hungler 
1995, O´Boyle et al 2002, Edwards 2002, Hodge et al 2002), få fram en beskrivning av 
verksamheten på en hemodialysavdelning som sedan kunde användas som jämförelsemall till 
SQUID-instrumentet. 
 
Att kombinera två olika metoder på ett sätt som tidigare inte har kombinerats är givetvis ett 
chanstagande och ställer höga krav på att redovisa exakt hur jämförelserna har gått till och 
vilka slutsatser som kan dras utifrån resultaten av de båda metoderna.   
 
Deltagarna i Delhi-grupperna fick i uppgift att beskriva tidsåtgång till de uppgifter som de 
utför. Detta är en uppgift som inte är alldeles enkel och svårigheten att ange exakt tidsåtgång 
kan avspeglas i resultatet. Detta problem påverkar även användarna av SQUID-instrumentet 
som kontinuerligt ska göra hänvisningar till tidsåtgången för respektive uppgift. Dock har 
användarna av SQUID en fördel i det praktiska arbetet genom att de kan kontrollera 
tidsangivelsen med klockan, det går inte att få mer än 6 p (5 min x 6) per person per 
halvtimma. Har man skrivet upp mer poäng, har man påverkats av att uppgiften kändes mer 
tidskrävande än den verkligen var.  
 
Resultatet från Delhigrupperna har översatts till siffror som motsvarar tid, vilket kan hanteras 
som ett resultat på kvotskalenivå. Rent statistiskt skulle därför många dataanalyser kunna 
göras för att beskriva samband mellan olika företeelser. Jag har medvetet valt att inte göra 
avancerade beräkningar av samband på denna nivå då värdena inte är uppmätta med en 
enhetlig ”måttstock” utan snarare är en uppskattning av tidsåtgången.  
 
Det har inte varit helt enkelt att arbeta utifrån detta arbetssätt bla på grund av att det inte finns 
någon liknande studie som kan peka på vilka jämförelser och slutsatser som kan göras utifrån 
detta arbetssätt. Valet av metod har även bidragit till att styrkan mellan vissa samband har fått 
läggas på en lägre nivå. Alternativ metod hade varit att sitta på dialysavdelningar och 
observera samt dokumentera personalens arbete och sedan jämföra det med deras egna 
noteringar (observatör teknik). Detta arbetssätt hade krävt en enorm tidsinsats för att kunna 
samla in ett tillräckligt stort material. Det kändes inte relevant att göra denna stora insats när 
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det fanns ett alternativ som den kunde ersättas med. Metoden har trots allt känts relevant 
utifrån frågeställningen i arbetet och har fungerat rent arbetsmässigt.   
 
SAMMANFATTNING 
Resultatet visar att SQUID-instrumentet i sin nuvarande form väl täcker upp de direkt 
vårdrelaterade arbetsuppgifter som utförs av personalen på hemodialysavdelningarna i 
Sverige. Beskrivningarna som personalen angav som har deltagit i studien med hjälp av 
Delhi-metoden stämmer väl överens med resultatet från SQUID-instrumentet. Det går att med 
hjälp av insamlade data beskriva likheter och skillnader mellan olika avdelningars karaktär 
och skapa en bild av verksamheten. Därmed kan SQUID-instrumentet anses ha en god 
validitet med avseende på att det mäter det som det är avsett att mäta.  
 
Tidsnoteringarna som redovisas från de två SQUID-avdelningarna stämmer även de i stort 
sett med de beskrivningarna som framkommer i Delhi-studien. Det finns även en statistiskt 
beräknad stabilitet i noteringarna som visar på att det inte föreligger någon signifikant skillnad 
mellan avdelningarna inbördes och inte heller mellan avdelningarna (IVA patienter 
undantagna från den ena avdelningen). Fördelningen av direkt patientrelaterade vårdåtgärder i 
förhållande till arbetstid enligt SQUID-instrumentet överensstämmer med andra studier som 
beskrivit detta förhållande. Reliabiliteten i SQUID-instrumentet kan därmed anses vara god. 
 
SQUID-instrumentet finns just nu endast utvecklat och testat på hemodialysavdelningar och 
nästa steg blir att utveckla och testa metoden för andra enheter så att instrumentet får ett 
bredare användningsområde. 
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