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SAMMANFATTNING 

Högskolan i Borås (HB) har av Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) fått i upp-
drag att genomföra en utvärdering av den interna kursen Kompetensutveck-
ling för undersköterskor, som pågått sedan 2002. Utvärderingen skall ligga 
till grund för fortsatt erbjudande av kursen, vilket innebär att såväl innehåll 
och tid som arbetsformen skall vara föremål för utvärderingen. 
Kursen Kompetensutveckling för undersköterskor är en frivillig intern ut-
bildning, på SÄS i Borås, Skene och Alingsås, som vänder sig enbart till 
undersköterskor för att höja deras kompetens inom yrkeslivet. Kursen är ett 
Mål 3-projekt som kan kunna permanentas. En anledning till att göra ut-
värderingen är att många undersköterskor under de närmaste åren kommer 
att gå i pension och SÄS vill veta vilken beredskap de ska ha för att kunna 
erbjuda såväl nuvarande som presumtiva undersköterskor samma kompe-
tensutvecklingsmöjligheter som hittills. 
Kursen startade år 2002 med två kursomgångar på våren och två på hösten 
och planeras pågå till och med första hälften av 2007. Varje kurstillfälle har 
bestått av cirka 50 undersköterskor per termin, totalt cirka 100 underskö-
terskor per år. Kursen består av cirka 15 olika föreläsningar med interna 
föreläsare, fördelade med en föreläsning på förmiddagen och en på efter-
middagen. Som examinationssätt används Casemetoden, med grupparbete 
och gruppredovisningar. I utvärderingen valdes att endast intervjua under-
sköterskor och avdelningschefer från Borås och Skene. Alingsås har endast 
varit med under det senaste året och inte bildat sig några stora erfarenheter 
om kursen. 
Utvärderingen skedde genom intervjuer av anställda undersköterskor och 
avdelningschefer, vid SÄS i Borås och Skene, som delades upp i tre grup-
per. Grupp 1: Undersköterskor som har gått kursen, grupp 2: Undersköters-
kor som inte har gått kursen och grupp 3: Avdelningschefer. Frågorna be-
handlar kursens längd, innehåll (föreläsningar, föreläsare, arbetssätt), pla-
cering i förhållande till gymnasieutbildning och arbetsliv etc. Efter första 
kursomgången gjordes en utvärdering som har legat till grund när intervju-
frågorna har skapats. 
Ur de 17 intervjuerna (elva undersköterskor som har gått kursen, en som 
inte har gått den och fem avdelningschefer) framkom det tydligt att kursen 
Kompetensbevis för undersköterskor var mycket uppskattad av både under-
sköterskor och avdelningschefer. Kursen har fått undersköterskorna att 
känna sig sedda och uppskattade i deras yrkesroll. De är stolta över att led-
ningen har valt att se dem som en viktig yrkesgrupp och visat viljan att 
kompetensutveckla dem. 
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Kursen har bidragit till att undersköterskorna har lärt känna nya kollegor 
från andra avdelningar. De har ansikten och namn på varandra vilket har 
stärkt kontakten mellan avdelningarna på SÄS. Det är nu enklare att ta kon-
takt med andra avdelningar i olika frågor, dessutom vet de vad och hur 
andra avdelningar arbetar. Föreläsningarna och studiebesöken på SÄS har 
ökat undersköterskornas kunskap inom olika områden som till exempel 
Sårvård, EKG, Stomivård, Dietisten, HB/Glukos apparaterna och Kemlabb. 
En undersköterska förmedlar sina kurskunskaper vidare vid handledning av 
undersköterskeelever. Casemetodiken användes som examinationsform och 
är en mycket uppskattad modell. Där kan undersköterskorna i grupper visa 
sina kurskunskaper genom att ge förslag på lösningar till olika verklighets-
baserade fall. 
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INLEDNING 

Högskolan i Borås (HB) har av Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) fått i upp-
drag att genomföra en utvärdering av den interna kursen Kompetensutveck-
ling för undersköterskor, som pågått sedan år 2002. Utvärderingen skall 
ligga till grund för fortsatt erbjudande av kursen, vilket innebär att såväl 
innehåll och tid som arbetsformen skall vara föremål för utvärderingen. 
Kontaktpersoner på SÄS är Gunilla Length-Persson (studierektor), Christi-
na Hjalmarsson (verksamhetschef Bemanningsservice) och Elisabeth An-
dersson (planeringsansvarig Bemanningsservice). Utförare av utvärdering-
en är Daniela Litescu från Centrum för lärande och undervisning (CLU) 
HB. Litescus handledare under projektet är Iréne Arvidsson (föreståndare 
CLU). 
Mottagare av resultatet är beställare Length-Persson och Hjalmarsson. Ut-
värderingsarbetet ska pågå under år 2007. Uppdragsgivaren förväntar sig 
ett resultat som presenteras kvalitativt och inte kvantitativt. 

Bakgrund 

Kursen Kompetensutveckling för undersköterskor är en intern utbildning på 
SÄS som vänder sig enbart till undersköterskor för att höja deras kompe-
tens inom yrkeslivet. Enligt SÄS behövs kursen eftersom undersköterskor 
inte har en tydlig roll i arbetslivet. Undersköterskornas utbildning är treårig 
gymnasium eller annan likvärdig utbildning som inte automatiskt leder till 
yrket. Detta till skillnad från sjuksköterskor som har en treårig högskoleut-
bildning, och därmed en tydlig arbetsroll. Kursen, är ett Mål 3- projekt som 
kan kunna permanentas. 
Kursen startade år 2002 med två kursomgångar på våren och två på hösten 
och planeras pågå till och med första hälften av år 2007. Varje kurstillfälle 
har bestått av cirka 50 undersköterskor per termin, totalt cirka 100 under-
sköterskor per år. Hittills har 400 av sjukhusets 450 undersköterskor från 
olika avdelningar och i olika åldrar gått kursen. Endast de undersköterskor 
som har en fast tjänst har fått gå kursen och inte de som är vikarier eller 
timanställda. Kursen består av cirka 15 olika föreläsningar med interna fö-
reläsare, fördelade med en föreläsning på förmiddagen och en på eftermid-
dagen. Föreläsningarna behandlar olika områden inom vården. Som exami-
nationssätt användes Casemetoden, med grupparbete och gruppredovis-
ningar. Efter genomförd kurs har undersköterskorna fått ett skriftligt intyg, 
ett kompetensbevis, på att de har gått kursen. 
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I mötet mellan beställare och utvärderare erhölls informationen att kursen 
är uppskattad både av arbetsgivare (SÄS) och kursdeltagarna (underskö-
terskorna), och man anser att det finns behov för den. Varje år satsar SÄS 
450 000 kronor på denna interna utbildning. Eftersom kursen har pågått i 
fem år, sedan 2002, vill SÄS göra en mera omfattande utvärdering av kur-
sen. Tidigare har SÄS gjort utvärderingar av varje kurs, däremot har ingen 
effektutvärdering genomförts. De tidigare gjorda utvärderingsunderlagen 
kommer att vara tillgänglig för denna utvärdering, men inte användas i ut-
värderingen. Efter första kursomgången gjordes en utvärdering som resulte-
rade i två foldrar1. Dessa foldrar har legat till grund när intervjufrågorna har 
skapats. 
Sedan kursstarten har undersköterskor från Borås och Skene deltagit. Det 
senaste året har även undersköterskor från Alingsås deltagit i kursen. I ut-
värderingen valdes att endast intervjua undersköterskor och avdelningsche-
fer från Borås och Skene som har varit med från kursstarten. Alingsås har 
endast varit med under det senaste året och inte bildat sig några stora erfa-
renheter om kursen. 

Syfte 

HB har av SÄS fått i uppdrag att genomföra en utvärdering av den interna 
kursen Kompetensutveckling för undersköterskor, som pågått sedan år 
2002. En anledning till att göra utvärderingen är att många undersköterskor 
under de närmaste åren kommer att gå i pension och SÄS vill veta vilken 
beredskap de ska ha för att kunna erbjuda såväl nuvarande som presumtiva 
undersköterskor ”samma” kurs och kursinnehåll som hittills.  
Frågor som bland annat ska besvaras är: om kursen ska vara längre eller 
kortare, om den ska ligga senare eller tidigare efter anställningens start, och 
om föreläsningar ska läggas till, ändras respektive tas bort? Utvärderingen 
skall ligga till grund för fortsatt erbjudande av kursen, vilket innebär att 
såväl innehåll och tid som arbetsformen skall vara föremål för utvärdering-
en. 

                                                           
1  Utvärderingar av utbildningar i samband med införandet av Kompetensbevis för un-

dersköterskor, Bemanningsservice Södra Älvsborgs Sjukhus, Våren 2003, Södra 
Älvsborgs Sjukhus. 
Kompetensbevis för undersköterskor, Bemanningsservice Södra Älvsborgs Sjukhus, 
Våren 2003, Södra Älvsborgs Sjukhus. 
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Metod 

Utvärderingen skedde genom intervjuer av anställda vid SÄS i Borås och 
Skene. Dessa omfattade cirka tio undersköterskor som har gått kursen, fem 
undersköterskor som inte har gått kursen och fem avdelningschefer. 
De intervjuade kontaktades först per telefon, sedan fick de tillsänt sig in-
formation om utvärderingen (bilaga 3, 4 och 5) och intervjuades på deras 
arbetsplatser på SÄS i Borås respektive Skene. Intervjuerna spelades in på 
band och transkriberades på HB. 
Intervjuerna behandlas konfidentiellt och redovisas anonymt. Resultatet 
återges i en rapport till ledningen för SÄS som är ägare till resultatet. 

Genomförande 

Intervjuer 
Utvärderingsprojektet startade i oktober 2006 då SÄS och Högskolan i 
Borås träffades och riktlinjer för utvärderingen bestämdes. I mitten av no-
vember 2006 skickade HB kontrakt och uppdragsbeskrivning till SÄS (bi-
laga 1). Kontraktet skrevs på av SÄS i december 2006. I december träffade 
Litescu och Length-Persson för en intervju, för att få en tydligare bild av 
kursen. Januari 2007 besökte Litescu, Andersson vid två tillfällen, för att få 
tillgång till deltagarförteckning på undersköterskorna som hade gått kursen 
och namnförteckning på avdelningscheferna. 
Deltagandet i kursen har varit frivillig. Majoriteten av undersköterskorna 
har gått kursen, men det finns även de som inte har gått den. De underskö-
terskor som inte har gått kursen kan delas upp i två kategorier, de som vill 
gå kursen respektive de som inte vill gå den. De undersköterskor som vill 
gå kursen är antingen de som väntar på sin tur i kön eller de som är nyutex-
aminerade från undersköterskeutbildningen och behöver få viss arbetslivs-
erfarenhet innan de kan tillgodogöra sig kursen. De som inte vill gå kursen 
är antingen de som närmar sig pensionsåldern, eller inte deltar i några akti-
viteter alls, eller de som har nedsatt arbetsförmåga. De som inte vill gå kur-
sen alls är den grupp som intervjuas i kategorin Undersköterskor som inte 
har gått kursen.  
Utvärderingen gjordes i form av intervjuer av de anställda från SÄS i Borås 
och Skene och omfattade cirka tio undersköterskor som har gått kursen, 
cirka fem undersköterskor som inte har gått kursen och cirka fem avdel-
ningschefer. Dessa arbetade på olika avdelningar, var i olika åldrar och 
hade gått kursen vid olika tidpunkter. Intervjuerna varade cirka en timme 
per intervjuad deltagare. 
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För att få ett brett svarsunderlag på utvärderingen valdes undersköterskor 
som arbetar på olika avdelningar, är i olika åldrar och som har gått kursen 
vid olika tillfällen. Under januari 2007 kontaktades dessa först per telefon 
och vid positivt svar om en intervju fick de sänt ett brev (bilaga 2) med en 
utförligare beskrivning av intervjun med tillhörande frågor (bilaga 3, 4 eller 
5).  
Totalt kontaktades 34 personer för en intervju, fördelade på 17 underskö-
terskor som har gått kursen, fyra som inte har gått kursen och 13 avdel-
ningschefer. Av dessa bokades det in 17 personer för intervjuer, fördelade 
på elva undersköterskor som hade gått kursen, en undersköterska som inte 
har gått kursen och fem avdelningschefer. En undersköterska som hade gått 
kursen och en avdelningschef var från Skene, övriga från Borås. 
De intervjuade bestämde själva dag och tid för intervjun som ägde rum på 
deras arbetsplats. Intervjuerna pågick under januari och februari 2007 och 
varade mellan 17 och 51 minuter. De undersköterskor som hade gått kursen 
fick svara på cirka 50 frågor (bilaga 3). Den undersköterska som inte hade 
gått kursen fick svara på cirka 20 frågor (bilaga 4). Och Avdelningschefer-
na fick svara på cirka 20 frågor (bilaga 5). 
Varje intervju spelades in på bandspelare för att få en så precis intervju som 
möjligt, vilket inte hade varit möjligt om intervjun hade skrivits ner för 
hand och som hade tagit för långt tid. Under intervjuerna läste utvärderaren 
frågorna och de intervjuade svarade. Frågorna i formulären användes som 
guidefrågor där det fanns möjlighet för utveckling av följdfrågor. De inspe-
lade intervjuerna överfördes till dataprogrammet Olympus DSS Player 
2002, som sedan transkriberades på HB. 
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RESULTAT 

Resultatet av utvärderingen redovisas indelat i tre delar: 
Intervjuer – undersköterskor som har gått kursen 
Intervjuer – undersköterskor som inte har gått kursen 
Intervjuer – avdelningschefer 
Varje del innehåller en bakgrundsdel där de intervjuade beskrivs och däref-
ter följer svar på intervjufrågorna i form av åsikter i löptext och citat från 
de intervjuade. 

Intervjuer undersköterskor som har gått kursen 

Bakgrund 

Majoriteten av de kontaktade undersköterskorna som hade gått kursen var 
positivt inställda till en intervju, men några undersköterskor tackade nej 
och nya intervju deltagare kontaktades. En undersköterska tackade nej på 
grund av att hon arbetar natt och valde att inte komma på intervju på dag-
tid, ”såvida inte intervjun kunde ske efter klockan 24”, meddelade denna. 
Två undersköterskor hade för mycket att göra på arbetet för att kunna ställa 
upp på en intervju. Tre undersköterskor från olika avdelningar och i olika 
åldrar behövde tänka i några dagar om de ville ställa upp på en intervju. De 
gav sedan negativt besked, med motiveringen att ”det inte riktigt var deras 
grej, att de inte riktigt kände sig bekväma”. Totalt kontaktades 17 under-
sköterskor som hade gått kursen, varpå elva ställde upp på en intervju. 
Elva undersköterskor som hade gått kursen intervjuades. De var från olika 
avdelningar, arbetade dagtid (förmiddags- och eftermiddagspass, inte natt), 
var i olika åldrar, med olika arbetslivserfarenheter och hade gått kursen vid 
olika tidpunkter. Undersköterskorna var alla kvinnor, i åldrarna 24 - 62 år. 
De arbetar på avdelningarna: AVA, BB, Gyn, HIA, Hjärt- och Lugnava, 
IVA, Kirurgen 4, Lung, Mava 1 och Medicin 1 i Borås eller Skene. Deras 
utbildningsbakgrund var Vårdbiträdesutbildning eller gymnasieutbildning 
från Vårdlinjen, Omvårdnadsprogrammet eller Komvux. De hade en ar-
betslivserfarenhet inom sjukvården mellan 6 och 39 år. Varje undersköters-
ka fick svara på cirka 50 frågor om kursen (bilaga 3). 
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Kursen som helhet 

Samtliga undersköterskor uppfattade kursen som mycket positivt. Majorite-
ten hade fått kursen rekommenderat från kollegor som hade gått den innan 
dem och de i sin tur hade rekommenderat den till andra kollegor som inte 
hade gått den. Samtliga ville att kursen ska fortsätta i framtiden. 

”Kursen var mycket bra. Jag fick bevis på att det jag kan är riktigt. Det stärkte mig 
i min undersköterskeroll.” 

”Genom att gå kursen fick jag dels lite kunskap, dels en bekräftelse på att jag kan 
en hel del. Det betyder också mycket.” 

”Att ha gått kursen har stärkt mig!” 

”Jag har blivit mer kompetent, samtidigt som jag har fått reda på vart jag kan söka 
hjälp. Jag visste inte att jag kunde ringa till andra avdelningar och fråga om hjälp, 
och det känns bra att veta att jag kan vända mig till dem.” 

”Jag har fått bredare kunskap och träffat nya människor, framför allt har jag haft 
väldigt kul och fått erfarenheter!” 

”Alla föreläsningarna innehöll nya saker. Mycket är upp till en själv att fråga, 
lyssna, att verkligen ta vara på allt när man nu får gå en sådan kurs. Det görs inte 
så mycket för oss undersköterskor, så kursen är jättebra.” 

Att gå kursen var frivilligt, vilket undersköterskorna tyckte var bra. Majori-
teten ansåg att det inte ska vara något tvång att delta i kursen, men samti-
digt borde alla undersköterskor gå den för att den behövs och gör stor nytta. 
En undersköterska ansåg att det var synd, att det finns de som väljer att inte 
gå kursen, kanske på grund av att de snart ska gå i pension och ger därför 
sin plats till yngre kollegor, men även de skulle ha nytta av att gå kursen. 
Ordningsföljden för att gå kursen varierade bland avdelningarna. Under-
sköterskorna berättade att på de avdelningar som består av många under-
sköterskor hade avdelningschefen valt ordningsföljden bland dem utifrån 
deras arbetsuppgifter och arbetsschema. På andra avdelningar lottade av-
delningschefen ut ordningsföljden. Båda alternativen accepterades av un-
dersköterskorna, som var medvetna om att alla inte kunde gå samtidigt, ef-
tersom det behövs ersättare och avdelningen inte kan vara utan personal. 
Majoriteten av undersköterskorna hade lång arbetslivserfarenhet och hade 
skaffat sig mycket kunskap innan kursen. De önskade att kursen hade 
kommit tidigare i deras arbetsliv. Nu var den en uppdatering och repetition 
av vad de redan behärskade. 

”Man fick lära sig ganska brett som man inte haft en tanke på sedan man läste till 
undersköterska.” 

”Kursen var väldigt bra överlag. Det var kul att man fick en inblick av hur alla 
andra har det och att man fick känna lite folk. Samtidigt var det en upprepning av 
vad jag själv jobbar med.” 
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”Hela kusen har varit en uppdatering. Att ta del av en större grupp har också varit 
intressant.” 

Undersköterskorna menade att en nyutexaminerad undersköterska ska arbe-
ta i minst två till fem år eller mellan fem och tio år. Tiden varierar beroende 
på vilken avdelning denne arbetar på och för att ackumulera så mycket 
kunskap som möjligt innan denne kan tillgodogöra sig kursen. En under-
sköterska refererade till en kollega som hade gått kursen efter endast fyra år 
i sjukvården, efter att ha avslutat Omvårdnadsprogrammet. Kollegan själv 
tyckte att kursen låg för tätt inpå gymnasieutbildningen och att hon inte 
hade hunnit skaffa sig den allmänna sjukhuskunskap som hon ansåg skulle 
ha haft innan hon gick kursen. 

Kursens uppläggning, arbetsformer och material 

Varje kursomgång bestod av två kurser per termin, två på våren och två på 
hösten. Varje kurs hölls två gånger i veckan, varannan vecka. Majoriteten 
av undersköterskorna tyckte att kurslängden var lagom, men att det var 
svårt att sitta still och koncentrera sig en hel dag, svårast var på eftermid-
dagarna. Att ha kursen enbart på förmiddagarna, som halvdagar, menade 
undersköterskorna att det inte skulle fungera planeringsmässigt eftersom 
ersättare tas enbart in på hela dagar. En undersköterska tyckte att kursen 
kunde hållas två gånger i veckan varje vecka för gemenskapens skull, men 
ingen annan samtyckte eftersom de inte är vana vid skolbänken och det 
skulle bli för mycket sittande.  

”Det är tillräckligt med två dagar i veckan, eftersom vi inte är vana att sitta ner så 
länge, utan vi är vana att röra på oss hela tiden.” 

”Två gånger i veckan är ganska bra, men ibland kände man att när det blev uppe-
håll i en vecka att man tappade mycket gentemot de andra kursdeltagarna. Man 
blev som ny igen inför varandra. Något blygt, lite krystat, man pratade inte så 
mycket. Kanske hade det varit bättre om man hade haft kursen två gånger i veck-
an, varje vecka.” 

”Kursen ska vara som den är nu. Antingen går vi kurs, eller så arbetar vi. Det ska 
inte vara halva dagar.” 

Pauser och bensträckare förekom på alla kurser. Fanns det rökare bland 
kursdeltagarna höll dessa reda på när det skulle pausas. Kursdeltagarna 
påminde föreläsaren när pausen glömdes bort. Värst var eftermiddagarna 
tyckte majoriteten av undersköterskorna, när mättnadskänslan efter lunchen 
och tröttheten var som störst. Samtliga undersköterskor var nöjda med anta-
let pausar. 
Under kurserna bjöds det fika på för- och eftermiddagarna och samtliga 
undersköterskor hade åsikter om fikat. Två undersköterskor berättade att de 
fick smörgås på förmiddagen och kaka på eftermiddagen, vilket hade varit 
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bra. På en annan kurs valde deltagarna bort frukt och kaka varannan gång 
på eftermiddagarna, som ersattes med kaka varje gång. I ytterliggare en 
kurs var missnöjet med fikat stort eftersom det endast bjöds på en halv fral-
la per person, medan andra kollegor som gick andra dagskurser, hade fått 
en hel fralla (två halvor) per person med mer pålägg och grönsaker. En un-
dersköterska berättade att halva gruppen skulle få frukt och den andra hal-
van kakor, varför det var så visste hon inte mer än att det vara det besked 
de fick. Men kakorna var så små och obefintliga, att kursdeltagarna beslöt 
att de skulle själva baka i ett rullande schema. 

”Det är inte meningen att man ska ta med sig egen fika i kursen. Det kanske har 
med pengar att göra, men en bra fika ska man få.” 

”Vi är inte vana att sitta still så länge, utan att röra på oss, så det skulle vara bra 
med smörgås till förmiddagsfikat och kaka till eftermiddagsfikat under kursen, 
som ’en liten morot’.” 

”Jajamän, vi var så välförsedda. Det är så uppskattat med fika! De var dagens 
höjdpunkter!” 

På frågan om kursens placering i förhållande till arbetstiden svarade under-
sköterskorna: 

”Vi arbetar dagtid, så det har inte varit svårt att ta ledigt för kursen, jämfört med 
ett schemalagt arbetspass som går över kvällar och nätter. Det var inga problem 
att få igen de dagar som var ens lediga dagar.” 

”Vi lägger in vårt schema själva med sex veckors mellanrum och vid planeringen 
ser man till att det finns täckning av andra för den tiden man är på kurs.” 

Kursmaterial till deltagarna delades ut från en föreläsning till nästa under 
vissa kurser, medan på andra kurser fick deltagarna materialet samma dag 
som föreläsningen var. En undersköterska som gick kursen hösten 2006 
berättade att de fick kursmaterial från gång till gång, men ibland var det 
gammalt material som inte stämde överens med det material som föreläsa-
ren kom med och som då fick slängas. 
Att få materialet i förväg tycket majoriteten av undersköterskorna var bra. 
På så sätt kunde de läsa igenom det och eventuellt förbereda sig med frå-
gor. Ingen av undersköterskorna ville ha några tunga, långa texter att läsa 
eller hemuppgifter att förbereda sig med inför föreläsningarna. Majoriteten 
tyckte att kursen innehöll alldeles för mycket papper, med var av åsikten att 
var och en kunde själv sortera bort det som inte kändes intressant och an-
vändbart.  
Sedan de gått kursen, hade av fyra undersköterskornas ofta använt sig av 
kursmaterialet när det uppstått frågor i arbetet. En undersköterska använde 
det även vid handledning av undersköterskeelever. De övriga sex underskö-
terskorna hade inte öppnat pärmen sedan de gick kursen och hade inte tänkt 
göra det heller. Det som har varit intressant har fastnat och då behövs inte 
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pärmen, tyckte fem av dem. Den sjätte undersköterskan hade inte använt 
sig av kursmaterialet eftersom hennes arbetsplats skiljde sig från de ämnen 
som kursmaterialet behandlar. 

”Kursmaterialet var mer än tillräckligt. Vi matades av stenciler, kompendier, 
mindre häfte och lösa blad. Mycket av materialen är otittat, osett. Det ligger bara i 
pärmen. För mycket papper!” 

”Vi fick alldeles för mycket material. Det hade räckt om föredragshållaren hade 
med sig det aktuella material som de föreläste om. Jag är inte den som läser hem-
ma precis.” 

”Man känner lite ansvar när man får möjlighet att gå en kurs, att läsa igenom pap-
perna kan man göra, men inte ha någon läxläsning med hemuppgifter. Det är 
mycket för sin egen skull som man kan vara något förberedd inför varje föreläs-
ning.” 

”Materialet vi har fått har varit bra, dem kan jag gå tillbaka och titta i, vilket har 
hänt.” 

”Bra material som jag kan falla tillbaka på och som jag använder under min hand-
ledning av undersköterskeelever.” 

Majoriteten undersköterskor ville att deras arbetsplats skaffade de böcker 
som används i kursen, vilket inte alla avdelningar hade. Fyra undersköters-
kor undrade om böckerna verkligen behövs i kursen, eftersom de knappt 
används? Tre undersköterskor tyckte att böckerna ”Mat och Kosthållning 
för äldre” och ”Demens” var mycket, mycket användbara, medan i en an-
nan kurs användes samma böcker överhuvudtaget inte. 

”I början av kursen fick vi några böcker som vi knappt tittade i. Skulle man kunna 
lösa det på annat sätt istället för böcker, med stenciler istället?” 

”Informera gärna cheferna som inte har kursböckerna på sin avdelning att ta hem 
dem och diskutera dem med oss på våra avdelningsmöten.” 

I föreläsningarna användes olika arbetsformer. Dessa var Overhead (OH), 
PowerPoint (PP), videofilm, grupparbete, praktiska övningar och patient-
fall. 
OH var inte uppskattat, det kändes gammalt och förlegat, rörigt att hänga 
med i och besvärligt att hinna anteckna till. PP användes av fler och fler 
föreläsare ju fler år kursen hade pågått. Det var en uppskattad arbetsform, 
lätt och tydligt att följa med i. Bra att kompendierna innehöll samma bilder 
som PP och att det var möjligt att göra anteckningar bredvid bilderna. På 
OH presentationerna visades det få bilder men föreläsaren pratade desto 
mer, medan i PP visades exakt de bilder som föreläsaren pratade om. 

”De bilder som visades i PP var samma som vi hade fått i förväg och det var bra 
för att vi inte behövde sitta och skriva samtidigt, utan vi kunde koncentrera oss på 
att lyssna.” 

”Häng med i tekniken! Använd inte OH i föreläsningar, utan PP istället.” 
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Vid varje kursstart delades deltagarna upp i olika grupper. Varje grupp be-
stod av undersköterskor från olika avdelningar. Samtliga undersköterskor 
tyckte att detta var ett mycket bra sätt att lära känna kollegor från andra av-
delningar och att veta hur andra avdelningar arbetar. Men grupparbetet an-
vändes endast inför förberedelsen av examinationen och på examinations-
dagen. Majoriteten ville ha mer grupparbete under hela kursen. 

”Efter varje föreläsning skulle man kanske kunna sitta i grupp och diskutera äm-
net. Det kan vara något man själv inte förstår med det kan den andra ha gjort och 
då kan man hjälpa varandra, man är från olika avdelningar och kan olika saker.” 

”Vi var indelade i grupper från olika avdelningar och alla hade något att tillföra 
gruppen.” 

”I vår kurs hade vi bra gruppindelningar. Vi var fem till sex kursare i gruppen från 
olika avdelningar, och det vara bra sammanhållning. Det kändes att det hela med 
gruppindelning var genomtänkt.” 

”Jag tycker att det är bättre med enbart föreläsningar där vi sitter och lyssnar, än 
med grupparbete.” 

Praktiska övningar var uppskattade av samtliga undersköterskor eftersom 
de kunde röra på sig och utföra praktiskt arbete som de är vana vid. Majori-
teten önskar mer praktiska övningar, vilket stärker gruppkänslan, ansåg de. 

”Praktiska övningar är kul! Bäst är det att ha praktiska övningar på eftermidda-
garna, eftersom vi inte är vana att sitta still en heldag. Eftermiddagarna känns där-
för tyngre. Att ha praktiska övningar då skulle underlätta i kursen.” 

”Gymnasiets undersköterskeutbildning, Omvårdnadsprogrammet, har ändrats så 
mycket jämfört med tidigare. Man har inte så mycket praktiska övningar och ge-
nom kursen har jag lärt mig många praktiska saker, som att sätt kateter. Tyvärr var 
det inte så mycket praktiska övningar i kursen, som jag skulle ha önskat.” 

Samtliga undersköterskor ville ha fler föreläsningar som innehöll patient-
fall. Att omsätta teori i praktiken, är ett naturligare sätt för dem att arbeta 
på. Den manlige föreläsaren som själv hade varit patient på SÄS utnämn-
des av majoriteten av undersköterskorna som ett mycket bra exempel på 
patientfall. 

”Det är lättare att ’se’ och förstå när man föreläser om ett patientfall.” 

”Vi hade en patient som kom och föreläste och var jättebra. Det gav mycket att 
höra ’en levande person’ prata direkt och inte någon som föreläser om någon an-
nan, så kan personen få respons direkt.” 

Under föreläsningarna hade undersköterskorna möjlighet att ställa frågor 
till föreläsarna och oftast fanns det även tid för frågor i slutet av föreläs-
ningarna. En del undersköterskor menade att det borde finnas avsatt lek-
tionstid för frågor och inte klämmas in på slutet, eftersom majoriteten av 
kursdeltagarna var uppbokade på annat håll efter lektionerna. 
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”Man skulle kunna avsluta en föreläsning med att sitta i smågrupper och diskutera 
ämnet. Det ska ingå i kurstiden att ha diskussionsgrupper, på så sätt gör man ett 
grupparbete.” 

”Vi kursare kände inte varandra och det gjorde att man kände sig hämmad med att 
ställa frågor, man vågade inte. De andra kanske kunde redan svaret och det var 
bara jag som inte kunde något.” 

”Det var gott om tid för diskussioner. Många hade lång arbetslivserfarenhet. Vi 
hade åsikter om vårt arbete och diskussionerna kom snabbt igång.” 

”Det hans inte alltid tid att ställa alla frågor man ville i slutet, eftersom många vil-
le hem snabbt.” 

Föreläsningar 

Många av de nuvarande föreläsningarna tyckte undersköterskorna var väl-
digt bra och ska vara kvar i kursen med befintligt innehåll. Dessa är: 
Andning, 
Aptitreglering, 
Casemetodiken, med föreläsaren Sophia Bengtsson från kirurgavdelningen. 
Demens med föreläsarna Helena Johansson från Tranemo, som arbetar 
inom Demensvården. 
Hygien med föreläsarna Christina Hilmersson och Ann Palmer. 
Studiebesöken på Kemlabb och Mikrobiologen med föreläsaren Britt-Marie 
Fabic. 
Munvård, 
Neurologi, 
Njursvikt, 
Nutrition, 
Palliativvård, med föreläsarna Kerstin Svensson och Carina Mannefred. 
Stomivård, 
Urologi, 
Trycksår. 

”Många av föreläsningarna innehöll sådan som vi arbetar med. Man kunde myck-
et, med det var även mycket repetition som man behöver.” 

”Vissa föreläsningar innehöll saker som vi inte arbetar med, det var jättebra och vi 
fick lära oss mer. Andra föreläsningar innehöll sådant som vi redan arbetar med.” 

”Som det var nu var kursen väldigt intensiv och komprimerad och det skulle ha 
varit bra med fördjupningar.” 
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Men det fanns ämnen som undersköterskorna saknade och som dem i fort-
sättningen vill ha med i kursen. Förslag på nya föreläsningsämnen är: 
BB och Neonatal. Hur de arbetar med till exempel amning, vilka komplika-
tioner kan inträffa och hur de hanteras. 
Brännskador. Vad finns det, hur ser de ut, hur sköts de? 
Diabetes, inte dietistdelen, utan själva sjukdomen som är en stor del med 
olika följdsjukdomar. Om hjärtat, infarkt, stroke, amputering och blodcir-
kulation. 
Ergonomi. Hur arbetar en undersköterska bäst med att till exempel lyfta, 
sätta, lägga en patient som har vissa åkommorna. Vad passar bäst till vilka 
skador? Hur minimerar man belastningen på både undersköterska och pati-
ent? 
Hjärtsjukdomar. Hur påverkas hjärtat och de övriga organen? 
Konflikthantering, ett aktuellt ämne oavsett arbetsplats. 
Kosthållning. Det senaste inom området. 
En arbetsuppgift som har tillkommit undersköterskorna är att dokumentera 
uppgifter om patienterna i det interna dataprogrammet Melior. Detta är en 
ganska ny uppgift och utbildning sker internt på respektive avdelning. Ka-
rakteristiskt för alla avdelningarna är att det finns specifika sökord, be-
grepp, etc. En undersköterska föreslog att ha en föreläsning om dessa be-
grepp, sökord och interna språk som används vid dokumentation i Melior. 
Gyn föreslog en föreläsning om Neurologi enbart inriktat på kvinnor och 
inte allmänt om både kvinnor och män som i nuvarande föreläsningen. Gyn 
vet att det är många kvinnor, vare sig de arbetar inom sjukvården eller ej, 
som inte vet hur deras kropp fungerar, till exempel under en graviditet, vid 
sjukdomar, vård, etc. Undersköterskorna är till största delen kvinnor och 
alla har nytta av en sådan föreläsning. Som föreläsare föreslogs personal 
från Gynavdelningen. 
Olycksfall i hemmet. Hänger olika händelser samman med olika skador? 
Kan till exempel fall från olika höjder; som en stol eller en stege; ge upp-
hov till specifika skador? Går det att se på en skada hur den har skett? 
Ortopedi. Hur en patients kropp får belastas, till exempel dess höfter, frak-
turer, etc. 
Studiebesök på Blodcentralen. Att få veta till exempel hur skiljs blod åt. 
Överhuvudtaget önskar de intervjuade fler studiebesök. Hur och med vad 
arbetar andra avdelningar. 
Patologen. Hur det är att arbeta på avdelningen. 
Psykavdelningen. Hur de arbetar med olika sjukdomar och patienter. 
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Två undersköterskor ville ha en fördjupning av föreläsningen Stroke, som 
är en mycket vanlig sjukdom och som följer med patienten oavsett avdel-
ning som denne kommer till. Förslag på föreläsare är personal från Rehab. 
Andra föreläsningar som undersköterskorna ville ha fördjupning i var Palli-
ativ vård, Hygien och framför allt Etik/Andra Kulturer. 
Förslag på att föreläsningen Hygien kan innehålla utbildning i Barriärvård, 
hur man tvättar händerna, hur man spritar dem, etc. 
I föreläsningen Etik ville undersköterskorna lära sig att se människan, hur 
man verkligen behandlar folk med respekt. 
Föreläsningen Etik/Andra Kulturer som förelästes av sjukhusdiakonissan 
fick ett mycket dåligt betyg. 

”Hennes röst var alldeles för monotont och att det enda hon pratade om var hur 
patienter från andra kulturer vill bli begravda. I en föreläsning om Andra Kulturer 
kan man få in så mycket mer, inte bara om begravningar.” 

”På föreläsningen om Andra Kulturer pratades det om hur andra kulturer vill be-
gravas, men vi vill veta hur de lever som levande. Man vill veta hur det är i andra 
kulturer och länder. Till exempel får inte en del kvinnor duscha efter en förloss-
ning, vilket man kan tycka att det är jättekonstigt, men det finns förklaringar. Ju 
mer kunskap man har desto mer underlättar det att sudda ut förutfattade mening-
ar.” 

I föreläsningen Andra Kulturer var det mest kunskap om den muslimska 
kulturen som undersköterskorna ville lära sig, eftersom antalet patienter 
med muslimsk bakgrund är väldigt stor. Undersköterskorna vill göra rätt 
för sig så att patienterna och deras anhöriga ska må bra. Även kulturerna 
hindusim och buddhism vill undersköterskorna ha kunskap om eftersom de 
också finns representerade bland patienterna. Funderingar från underskö-
terskorna är: Hur möter man patientens familj, vem tilltalar man först och 
vem sist? Hur hälsar man? Vilka tabun finns det, vad anses som god kutym, 
hur uppför man sig? Hur ska patientens och dess anhöriga bemötas när en 
nyfödd tillkommer i familjen, när någon är sjuk och när någon dör. Förslag 
på föreläsare är någon som själv utövar dessa kulturer. 
EKG-föreläsningen var intressant, tyckte undersköterskorna som hade 
många synpunkter: 

”Vad bra att jag fick lära mig ta EKG, och jag som har gjort fel i alla dessa år se-
dan jag lärde mig i skolan!” 

”Även om det var mycket jag kände igen, så var det ändå en del grejer som jag 
inte har tänkt på så mycket förut, som till exempel att blanda elektroder av olika 
fabrikat kan ge störningar i resultatet.” 

”EKG föreläsningen var så bra att jag nu hoppas att alla andra kliniker som också 
arbetar med EKG och som har medicinpatienter förstår vikten av att väga patien-
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ter med hjärtsvikt, för att se att och om de vätskedrivande medicinerna har gjort 
nytta.” 

En undersköterska som arbetar med EKG tyckte att det var för mycket med 
en hel föreläsning om detta ämne. Andra kollegor menade att det är bra att 
alla får lära sig att ta EKG, men att lära sig tolka apparaturen var överkurs, 
något enbart för de avdelningar som sysslar med detta, och ska inte ingå i 
kursen. 
Studiebesöken på Kemlabb och Mikrobiologen var mycket uppskattade av 
samtliga undersköterskor. Dels fick de se hur andra avdelningar arbetar och 
dels fick de röra på sig vilket de är vana vid. Majoriteten vill ha fler studie-
besök på andra avdelningar. Medan en undersköterska tyckte att det ska 
vara färre studiebesök eller inga alls, eftersom att veta hur andra avdelning-
arna arbetar ska en undersköterska behärska sedan tidigare. 
En undersköterska tyckte att det ska finnas en fast kurslokal under kursti-
den. Att veta att enbart den lokalen används under kursen. 
”Kursen har pågått nu så länge att man borde ha en fast kurslokal inbokad 
och inte springa runt till olika ställen.” 
Den föreläsning som fick mest kritik av majoriteten av undersköterskorna 
var Farmakologi/Apotek. Nivån var dels för (medicinskt) hög och riktade 
sig mer mot sjuksköterskor, och dels för låg, då föreläsaren berättade vilka 
sorters tabletter det finns och hur de används, något som undersköterskorna 
redan behärskar. 
Föreläsningen om Tandvård uppskattades inte av en undersköterska. Det 
var på för låg nivå, med motiveringen att alla vet väl hur man ska borstar 
sina tänder. Denna föreslog att föreläsningen ska vara max en halvtimme 
och att den kan vävas samman i en föreläsning som behandlar mindre 
punkter. Men flertalet undersköterskor tyckte däremot att föreläsningen var 
viktig, speciellt de som arbetar på avdelningar där det finns sängliggande 
patienter som inte kan borsta sina tänder själva. De menar att som vårdare 
är det mycket viktigt att veta hur betydelsefullt det är att patienternas tand-
hygien sköts eftersom vissa sjukdomar kan via munnen sprida sig till resten 
av kroppen. Undersköterskorna menade att föreläsaren ska betona att före-
läsningen inte är till för att lära sig borsta tänderna själv utan hur viktigt det 
är för patienterna, för att undvika missuppfattningar. 
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Om föreläsarna hade undersköterskorna olika åsikter. De tyckte att flertalet 
föreläsare vara bra och ville att när någon föreläsare får förhinder ska före-
läsningen tas igen, med samma föreläsare vid ett senare tillfälle och inte 
ersättas med vikarier. 

”Några vikarier hade inte varit så bra som man hade hört att ordinarie föreläsare 
skulle vara.” 

”En del föreläsare var jättebra, andra mindre bra, men de är ju amatörer, så jag har 
förståelse.” 

”Det verkar som om föreläsarna tyckte att det var roligt att komma ut och förelä-
sa.” 

”De flesta föreläsarna kunde sina ämnen. En del föreläsare stod och läste innantill 
i sina papper och det är segt. De som pratade utifrån sig själva och egna erfarenhe-
ter är mycket roligare att lyssna på, speciellt om de kan väva in det i patientfall.” 

Däremot var den manlige föreläsaren som själv hade varit patient på SÄS 
mycket, mycket, mycket uppskattad. 

”Det gav mycket att höra ’en levande person’ att prata direkt och inte någon som 
föreläser om någon annan person. På så sätt kan föreläsaren få respons direkt.” 

En undersköterska som gick kursen i slutet av år 2006 hade inte haft den 
manlige patienten som föreläsare eftersom han fick förhinder och detta 
tyckte kursdeltagarna i gruppen var mycket tråkigt. Men den föreläsare som 
ersatte honom, en läkare vid namn Sara, var enligt undersköterska ändå en 
av de bästa föreläsarna. 

”Fler sådana föreläsare som trollbinder en, som läkaren Sara!” 

Måluppfyllelse 

Syftet med kursen var att tydliggöra undersköterskans roll och arbetsupp-
gifter vid SÄS. Samtliga undersköterskor tyckte att de redan innan kursen 
hade en tydlig bild av deras roll och arbetsuppgifter, och att det inte har 
blivit någon skillnad. 

”Vår roll som undersköterska tycker jag har varit tydlig hela tiden, men jag har 
varit i arbetslivet i mer är 30 år.” 

”Inga tydligare arbetsuppgifter, men jag har blivit stärkt i min roll som underskö-
terska direkt efter kursen, nu tänker jag inte så mycket på det, men det finns nå-
gonstans i bakhuvudet.” 

”Inte en tydligare roll, men en bekräftelse på att det vi gör det kan vi och gör det 
bra, rätt och riktigt och att det har betydelse. Jag är stolt att jag är undersköterska 
och detta kan jag och det gör jag bra!” 
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Undersköterskorna menade att kursen var dels en repetition och dels en 
uppdatering av vad de läst på undersköterskeutbildningen. Kursen var 
mycket berikande, de fick bredare kunskaper och de lärde sig en del nya 
saker. En yngre undersköterska sade om kursen: 

”Allt var ju verkligen intressant och jag kände att jag hade mycket att lära och 
tyckte hela kursen var jättebra.” 

Medan en undersköterska berättade att hon inte hade mycket användning 
av kursinnehållet på sin avdelning, eftersom avdelningen inte arbetar med 
de ämnen som kursen innehöll, men att kursen ändå var uppskattad även 
om den var en repetition från undersköterskeutbildningen. En underskö-
terska berättade att hon använder kurskunskaperna vid handledning av un-
dersköterskeelever. Konkreta exempel på ökade kunskaper som underskö-
terskorna hade fått genom kursen var kunskap om Sårvård, Kemlabb, Die-
tisten, HB/Glukos apparaterna, EKG och Stomivård och att de hade vänt 
sig till andra avdelningar som Kirurgen och till Tandvården vid olika fråge-
ställningar. 

”Ja, jag använder mig av kunskaperna från kursen som gjort att man växer som 
människa.” 

”På något vis använder jag mig jämt av det jag har lärt mig på kursen. En del 
snappar man upp från sina arbetskamrater som nyligen gått kursen och som delar 
med sig av kunskapen.” 

Undersköterskorna menade att de genom kursen nu visste till vilka avdel-
ningar de kan vända sig till när särskilda kunskaper behövs i arbetet. Men 
undersköterskorna fick genom kursen även namn och ansikten på personer 
som de kan koppla till olika avdelningar, vilket underlättar kontakten och 
samarbetet på SÄS. 

”Man är inte bara ansikten som går förbi varandra, man är ett namn som arbetar 
på en viss avdelning och som man kan fråga om hjälp när det behövs.” 

Majoriteten av undersköterskorna hade inte använt sitt kompetensbevis ef-
ter kursen (det låg i deras kurspärm) men de kände till att den ska ingå i 
deras CV och kunde användas när de sökte ett nytt arbete. Tre underskö-
terskor hade gett en kopia på kompetensbeviset till deras avdelningschef. 
Ytterliggare två undersköterskor hade gett sina bevis till deras avdelnings-
chef och dessutom förhandlat sig till om löneökning, eftersom de ansåg att 
de hade fått ökad yrkeskompetens efter att ha gått kursen. Samtliga kolle-
gor på deras avdelningar hade gjort samma sak. En undersköterska visste 
inte hur kompetensbeviset kunde användas. 
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Examination 

Som examinationsform uppskattades Case-metodiken av samtliga under-
sköterskor. 

”Avslutningen var stor, med tårta och cider. Det var roligt att de har sådana grejer 
för oss undersköterskor!” 

”Det gick bra med casemetodiken. Det var stort, men kanske inte så ’stort’ som de 
(kollegorna, utv. anm.) ’skrämde’ oss till att det skulle vara. Det var inte så far-
ligt.” 

Dock var tiden knapp och hektiskt för att förbereda det case som gruppen 
hade tilldelats att presentera. Casen var olika, vissa fanns det bara en lös-
ning på, medan andra hade flera olika lösningsförslag. Detta tyckte majori-
teten av undersköterskorna var orättvist, det borde ha varit jämnare fördel-
ning av casen, något som de ansåg ska ändras inför framtiden. Samtliga 
undersköterskor ville ha mer avsatt kurstid för att förbereda sitt case, för att 
inte behöva arbeta med det till sent på kvällarna som vissa grupper hade 
gjort. 

”Vi har inte jobbat med case-metodiktänket tidigare och då tar det tid att komma 
in i det.” 

”Att arbeta med förberedelsen av redovisningen var stressigt och ont om tid. Vissa 
bodde inte i Borås, eller hade tider att passa, så det var inte lätt att säga ’vi stannar 
över en timme och arbetar på fallet’. Mer kurstid i kursen för att förbereda sitt 
case inför examinationen!” 

Tiden för redovisning på examinationsdagen var för det mesta tillräcklig 
ansåg undersköterskorna. En undersköterska berättade att redovisningarna 
tog olika tid beroende på vilka case-grupperna hade. På så sätt fick inte alla 
grupper lika mycket plats. 

”Vår grupp hade ett stort fall, så det var väldigt ont om tid.” 

”Gruppen som redovisade först höll på hemsk länge, vilket gjorde att det inte 
fanns mycket tid kvar för resten av grupperna.” 

”Ja, tiden var tillräcklig. Vi hade cirka 20 minuter per grupp. Gunilla Length-
Persson ställde ungefär lika många frågor till alla grupperna.” 

Under de senaste kurserna har opponenter används. Varje grupp hade en 
opponentgrupp som ställde frågor relaterade till gruppens case. Att använda 
opponenter tyckte undersköterskorna var en bra idé, ”att jämställda kolle-
gor ställde frågor”, men att även opponenterna i förväg ska få det case de 
ska opponera på för att förbereda sig. Inte som en undersköterska berättade: 
”Situationen var överraskande och något ansträngd när de fick veta att de 
skulle opponera.”  
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Kursplanen ska ha avsatt tid för förberedelse för både case och opponent-
frågor, menar undersköterskorna. 

”Att stå och prata inför andra människor är inte så lätt, det ingår inte i våra ordina-
rie arbetsuppgifter och det är inget vi är vana vid. Att tala inför andra gör att man 
blir lätt nervös. Att få materialet i förväg är bra både för de som ska lösa sitt case 
och de som ska opponera på gruppen.” 

Avdelningscheferna närvarade vid examinationerna i mån av tid. Detta 
hade undersköterskorna olika synpunkter på. Åtta undersköterskor ville att 
cheferna ska närvara under examinationen och tre ville att även föredrags-
hållarna ska göra det. Däremot ansåg tre undersköterskor att cheferna inte 
ska närvara på examinationen och åtta undersköterskor ansåg att inte heller 
föredragshållarna ska delta. 

”Jag skulle inte ha ont om chefer och föredragshållare var med på examinationen. 
Det spelar inte roll om de är med. Min chef var inte med och det var helt ok.” 

”Det kan vara bra för föredragshållarna at se vilka de har föreläst för och hur kur-
sen avslutas. Cheferna ska vara med.” 

”Nej, föredragshålarna ska inte vara med. Det är jobbigt nog ändå. Det är mycket 
folk, cheferna är ju där. Nej, inte mer folk. Det är nervöst som det är, men detta är 
min åsikt, en del har inte ont av det.” 

”Våra avdelningschefer är rätt noga med att de går på våra examinationer och det 
känns uppskattande, att de bryr sig om personalen.” 

”Det är bra om cheferna är med för att se hur sina anställda löser ett fall i grupp 
och hur det funkar. Vi kände oss besvikna när chefen inte kom.” 

”Cheferna ska vara med på examinationsdagen, men jag vill som kursdeltagare 
kunna säga ifrån om jag inte vill att de ska komma och lyssna på mig. Jag tyckte 
inte min chef skulle vara med, jag var tillräckligt nervös ändå. Om cheferna ska 
komma så verkar det sååå jättestort och märkvärdigt.” 

Bemötande, samarbete, relation 

Samtliga undersköterskorna ansåg att det inte hade gjorts någon skillnad 
mellan de undersköterskor som har gått kursen eller de som inte har gått 
den, inte heller från andra yrkesgrupper har det gjorts någon skillnad mot 
undersköterskorna. Förhållandet kollegor emellan var densamma. Alla re-
spekterade varandras val: att gå eller inte gå kursen och det rådde samma 
gemenskap som alltid. Däremot hade de som gått kursen berättat om 
kursinnehållet för dem som var något tveksamma till att gå den och på så 
sätt hade intresset för kursen ökat. De första undersköterskorna som gick 
kursen berättade att deras kollegor var nyfikna i början och ställde många 
frågor, alla undrade vad kursen var för något, men ju längre kursen pågick 
hade antalet frågor minskat. ”Alla känner till kursen nu.” Avdelningarna 
fick från början information att alla undersköterskor som vill gå kursen ska 
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få gå den. På de flesta avdelningar var det dock inte några problem med att 
få deltagare till den. 
I kurserna tyckte samtliga undersköterskor att de fick lära känna nya kolle-
gor från andra avdelningar och att den kontakten hade fortsatt efter kursen 
vilket var mycket uppskattat. 

”Vi hejar och småpratar när vi träffas i korridoren. Det är massor av kollegor från 
andra avdelningar som man har kontakt med på detta viset. På så sätt har det blivit 
en mer öppen ridå för avdelningarna emellan, mer gemenskap.”  

Utvärdering av kursen 

Hur kursen utvärderades varierade bland kurserna mellan en gång i slutet 
av kursen, två gånger under kursen med en gång i mitten och en gång i slu-
tet eller efter varje föreläsning. Åsikterna om när utvärderingen ska ske 
skiftade: 

”Vi hade utvärdering efter varje föreläsning, det var bra för annars hade det varit 
svårt att samla sig.” 

”Vi hade utvärdering efter varje föreläsning, det var bra, eftersom vi hade dagen 
färskt i minnet. Skulle vi ha väntat med att utvärdera till slutet, skulle det vara 
kursen i sin helhet, som man bedömde och inte varje föreläsare och dennes 
ämne.” 

”Vi hade utvärdering endast i slutet och eftersom det var ett tag sedan vissa av fö-
reläsningarna hade hållits, så räckte inte tiden för utvärdering för att hinna tillbaka 
på alla ämnen. Det hade varit bättre med en kontinuerlig utvärdering efter varje 
föreläsning för då är kunskaperna färskast i minnet.” 

”Vi hade två utvärderingar, en i mitten och en i slutet av kursen. Att ha utvärde-
ring efter varje föreläsning tar för mycket tid.” 

”Vi hade två utvärderingar, men vi skulle nog ha haft en utvärdering efter varje 
föreläsning. Föreläsaren vill också veta så mycket som möjligt om just sin före-
läsning.” 

”Vi hade en utvärdering i slutet av kursen. Att ha utvärdering efter varje föreläs-
ning kan bli så att alla har bråttom hem och ingen vill stanna kvar för att skriva 
utvärderingen. Men det får inte heller gå för länge innan man gör utvärderingen, 
en gång i lutet av kursen är för lite.” 

Uppföljningsföreläsningar 

Efter kursen fick undersköterskorna efter en viss tid kallelser till olika upp-
följningsföreläsningar, eller som några undersköterskor kallade dem för: 
nätverksträffar eller återträffar. Uppföljningsföreläsningarna var Sårvård 
& Trycksår med föreläsare från Linköping, Hot & Våld på Arbetsplat-
sen med föreläsaren Bo Karlsson från Psykavdelningen och Underskö-
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terskans Roll i Framtiden. Undersköterskorna gav olika benämning på 
föreläsningstitlarna och om det hade varit en, två eller tre föreläsningar, 
beroende på vad de kom ihåg. Två undersköterskor hade inte gått på någon 
uppföljning alls, eftersom det inte passade med arbetet, men ville gärna gå i 
framtiden. Majoriteten av undersköterskorna hade gått på minst en av före-
läsningarna och det var Sårvård. Föreläsningen om Sårvård var mycket bra 
tyckte majoriteten av undersköterskorna. En undersköterska ville ha en för-
djupad föreläsning om sårvård som ska behandla mer om omläggningar för 
diabetespatienter, cirkulationsproblem, by-pass, etc. 

”Föreläsningen om Sårvård var särskild bra. Jag trodde att det är bara ’att snurra 
runt’ men det är ’en hel vetenskap’ för att linda ett ben.” 

Föreläsningen om Hot & Våld på Arbetsplatsen innehöll för mycket fakta 
över hur Psykavdelningen var uppbyggd, något som föreläsaren hade fått 
besked att berätta om. Detta uppskattades inte av undersköterskorna som 
istället ville veta mer om de olika sjukdomstillstånden och hur man arbetar 
med dem. En undersköterska ville veta mer om självmordsbenägna patien-
ter som efter att ha försökt begå självmord kommer till andra avdelningar, 
innan de fortsätter till Psyk. Hur hanteras mötet med patienten? 
Deltagarna från SÄS i Skene tyckte att föreläsningen Hot & Våld på Ar-
betsplatsen var för mycket inriktad mot Borås. Föreläsningen skulle ha an-
passats till båda orterna. Vilka möjligheter finns det och hur kan samma 
information användas på bägge sjukhusen? 
Föreläsningen Undersköterskan Roll i Framtiden nämndes endast av en 
undersköterska som inte kom ihåg vem föreläsaren var. Föreläsningen 
handlade även om Vårdvetenskap och föreläsaren var från Institutionen för 
Vårdvetenskap. Undersköterskan berättade att hon hade helt andra förvänt-
ningar på uppföljningsföreläsningen än vad den behandlade. Denna trodde 
att föreläsningen skulle behandla vad som händer med undersköterskans 
roll i framtiden, istället efterfrågades hur kursen skulle kunna förbättras el-
ler ändras i en fortsättning. En enkät delades ut i slutet av föreläsningen där 
förslag kunde lämnas på intressanta föreläsningsämnen. 

”En uppföljning ska stämma med vad man har gjort praktiskt i sitt arbete i förhål-
lande till kursen, hur vi har använt det vi har lärt oss.” 
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Efter avslutad kurs ska den första uppföljningsföreläsningen ske efter ett 
halvt år, tyckte fyra undersköterskor, mellan ett halvt och ett år tyckte tre 
undersköterskor och efter ett år tyckte fyra undersköterskor.  

”En uppföljning får inte komma för sent, då tappar man kontakten till de övriga i 
gruppen och mycket hinner ändras på de olika arbetsområdena.” 

”En uppföljning skall ligga cirka ett halvt år till ett år efter avslutad kurs. Då har 
vi hunnit praktisera och reflektera över det vi lärt oss i kursen. Uppföljningen bör 
vara återkommande varje år, inte minst för att träffas igen och hålla kontakten 
med kurskamraterna och bli uppdaterad med det senaste inom olika områden.” 

De undersköterskor som har gått kursen fick hemskickat ett brev med en 
inbjudan om varje uppföljningsföreläsning, men avdelningscheferna fick 
inte någon information om detta alls. Att skicka inbjudan till alla kursdelta-
gare har skapat problem eftersom det är praktiskt omöjligt att genomföra 
om en hel avdelning vill gå samtidigt på en uppföljningsföreläsning. Varje 
uppföljning hölls endast vid ett tillfälle, och alla som ville gå inte kunde 
göra det på grund av att det inte passade i arbetet och att det inte fanns 
plats.  
Därför föreslog samtliga undersköterskor att samma uppföljningsföreläs-
ning ska hållas vid två eller tre tillfällen per termin, då kan de välja dag. 
Om föreläsningen är mycket uppskattad kan samma föreläsning komma 
igen året efter eller två år senare, föreslog tre undersköterskor. Underskö-
terskorna ville att uppföljningsföreläsningarna ska innehålla både nya före-
läsningsämnen och fördjupningar av ämnen från kursen. 

”Alla som har gått kursen blir inbjudna. Det är ett bra sätt att träffa kollegor från 
andra avdelningar, men det kan vara svårt att få plats eftersom det har varit fulla 
föreläsningar, eller så kan det vara svårt att gå ifrån sin avdelning.” 

”Som det är nu får inte cheferna veta vilka uppföljningsföreläsningar som kom-
mer, det är bara vi som har gått kursen som får inbjudan. Det skulle vara bra ur 
planeringssynpunkt om även cheferna fick veta när det är uppföljningsföreläs-
ningar.” 

”Vår avdelning beviljas inte att gå på några uppföljningsföreläsningar, eftersom 
alla vill gå och det känns orättvist. Ha uppföljningsföreläsningar vid flera olika 
tillfällen och bjud in samma grupper som vid kursen en i taget, så kan varje avdel-
ning boka sitt arbetsschema som vi gjorde under Kompetenskursen.” 

”Tyvärr har det alltid varit så att det finns kollegor som uteblir utan anledning från 
att gå på föreläsningar. Det är tråkigt att de upptar plats som andra kollegor skulle 
ha kunnat få, men inte kunnat då det inte har funnits platser. Det är fruktansvärt 
att göra så, för allas skull!” 

En undersköterska föreslog att göra en fortsättningskurs med både fördjup-
ningar och nya ämnen, med ett fast tidsplan som under första kursen. På så 
sätt kan undersköterskorna och deras avdelningschefer planera hur avdel-
ningen ska vara bemannad. Majoriteten ville då att fortsättningskursen ska 
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bestå av samma deltagare som i första kursen, eftersom de redan känner 
varandra, vilket underlättar engagemanget i kursen. 

”Vi är då inte främlingar och blyga inför varandra, utan vågar mer.” 

På uppföljningsträffarnas inbjudan har endast föreläsningens titel stått. För 
att öka uppfattningen om vad det är för föreläsning, vill undersköterskorna, 
att förutom föreläsningens titel, även ska stå en beskrivning om dess inne-
håll, eller att ett kompendium som inför föreläsningarna i kursen, medföljer 
informationen till avdelningscheferna och dessa får informera underskö-
terskorna. 

”Det kostar att ta in ersättare och då ska man veta om uppföljningsföreläsningen 
är något man är intresserad av och inte bara anmäla sig för att träffa kurskompi-
sarna igen.” 

Övriga synpunkter 

Det mesta var sagt tyckte undersköterskorna men några åsikter kom ändå 
fram: 

”Undersköterskeutbildningen är nu inte som den var förr. Nu innehåller den inte 
så mycket praktik utan väldigt mycket teori. När vi börjar jobba som underskö-
terskor kan vi inte alla praktiska moment som behövs och då är det väldigt bra 
med kursen, så att man får samma nivå på hela avdelningen. Det är därför stort 
behov av denna kurs.” 

”Det har varit intressant med en uppfräschning av kursen. Roligt att lära känna 
nya människor och veta hur andra avdelningar arbetar. Det är alltid nyttigt!” 

”Det är synd att de som inte har fast tjänst får gå. De flesta som går på vikariat får 
gå cirka tre år innan de får en fast tjänst och det skulle vara bra att gå kursen in-
nan. Jag hade gärna velat gå kursen, när jag inte hade fast tjänst. Det finns kolle-
gor som inte riktigt vill gå kursen, men som gör det eftersom deras chefer tycker 
att de ska göra det. Skulle det gå att byta plats, en som vill gå fast man inte är fast 
anställd mot en som inte vill gå fast man är fast anställd?” 

”Det är roligt att arbetsplatsen vill satsa på oss undersköterskor!” 

”Mycket positivt att vi undersköterskor får gå denna kurs. Det är viktigt att vi 
uppdateras hela tiden och hänger med i utvecklingen!” 

Dessutom ville samtliga undersköterskor ha skriftlig information av resul-
tatet från utvärderingen. 

”Vad har kollegorna svarat på intervjufrågorna? Hur tänker vi om kursen? Hur 
blir det i framtiden?” 
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Intervjuer undersköterskor som inte har gått kursen 

Bakgrund 

I gruppen Undersköterskor som inte har gått kursen, valdes att endast ta 
med undersköterskor som inte har velat gå kursen. De undersköterskor som 
vill gå kursen och som väntar på sin tur är positivt inställda till kursen och 
förväntas inte tillföra utvärderingen något nytt. 
En rundringning bland avdelningscheferna gav resultatet att det fanns några 
undersköterskor som inte hade velat gå kursen. Avdelningscheferna berät-
tade att de som inte har velat gå kursen mestadels har varit nära pensionsål-
dern och inte ansett sig ha behov av kursen, när arbetslivet snart skulle vara 
avslutad. Många av de äldre undersköterskorna, gav därför sin plats till 
yngre kollegor som skulle ha mer nytta av kursen. 
Några avdelningschefer svarade att de själva var ganska nyanställda på sina 
positioner. De kände nästan inte alls till kursen och visste därför inte om 
det fanns undersköterskor på deras avdelning som inte hade velat gå den. 
De hänvisade till andra avdelningar med mer erfarna kollegor. 
Fyra undersköterskor som inte hade velat gå kursen kontaktades per tele-
fon. Två tackade ja till en intervju, men sedan tackade en av dem nej, och 
två tackade nej från början. De flesta avdelningschefer berättade att kursen 
hade pågått länge, att den var mycket populär, att alla undersköterskorna 
ville gå den, och att det fanns i stort sett inte någon som inte ville, mer än 
de ovan nämnda fallen. Därför genomfördes endast en intervju med en un-
dersköterska från Borås som inte har gått kusen. 
Den intervjuade undersköterskan är 65 år och ska gå i pension under 2007. 
Hennes arbetslivserfarenhet inom sjukvården är 42 år. Anledningen till att 
denna valt att inte gå kursen är att den kom väldigt nära hennes pensione-
ring. Hon valde att erbjuda sin plats till yngre kollegorna som ska arbeta i 
många år framöver. 

”Hade jag varit yngre hade jag väldigt gärna velat gå kursen, för att jag har gått 
många andra interna kurser och de har berikat mig. Jag har varit med om mycket i 
arbetslivet under mina 40 år inom sjukvården.” 

Kursen som helhet 

Undersköterskan har bara hört positiva saker från kollegorna om kursen, 
som efter att ha gått kursen kommit med många nya idéer vilka de delat 
med sig till andra kollegor som inte gått kursen än och till henne. Kollegor-
na har varit mycket nöjda med kursen och undersköterskan tycker att det 
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har stärkt flera kollegor i deras roll och yrke att gå den. Hon tycker att även 
hon har lärt sig en del nya saker genom kollegerna. 

”Kollegorna har delat med sig och jag har snappat upp informationen, sugit åt mig 
kunskapen och välkomnat den. Jag hade inte tvekat en sekund att gå kursen om 
jag hade varit yngre.” 

”Det är lätt att vi äldre inte vill lära oss något nytt, utan vill göra som det alltid har 
gjorts. Det är inte bra. Man ska vara positivt inställd till ny kunskap som kan göra 
att arbetet blir bättre för både patienter och personalen.” 

”Även i framtiden ska det finnas kurser för oss undersköterskor och inte bara för 
sjuksköterskor. Vi behöver också utvecklas hela tiden.” 

”Det är roligt att vi får mer och mer ansvar i yrket. Det är roligt att det satsas på 
oss.” 

Undersköterskan anser att en nyutexaminerad undersköterska ska arbeta i 
cirka fem år innan denna kan tillgodoräkna sig kursen. 

Bemötande, samarbete, relation 

Hela avdelningen respekterar varandras åsikter och så har det varit under 
alla kurser och alla år. Förhållandet mellan kollegorna är oförändrat vare 
sig man har gått kursen eller inte. Undersköterskan menar att hon inte har 
fått annan behandling än tidigare, efter sitt val att inte gå kursen. 

”Vårt samarbete med sjuksköterskor och läkare fungerar mycket bra och så vill vi 
att det förblir.” 

Övriga synpunkter 

Undersköterskan berättar att hon uppmanar de yngre kollegorna att gå så 
mycket utbildningar som arbetsplatsen erbjuder. 

”Arbetet blir roligare och inte så enformigt om man lär sig nya saker och så har 
man något intressant att prata om på fika rasterna!” 

”Det är viktigt att förnya sig i sitt arbete. Det ska vara fler kurser för oss under-
sköterskor!” 

”Det är undersköterskan som har den närmsta och mesta kontakten med patienter-
na. Att värna om oss undersköterskor är att värna om patienterna!” 

Liksom övriga kollegor vill även denna undersköterska ta del av resultatet 
från utvärderingen. 
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Undersköterskorna som tackade nej 

Undersköterskan som först tackade ja till en intervju, men sedan nej, svara-
de på frågan varför hon inte hade velat gå kursen att turordningen till kur-
sen lottades ut på hennes avdelning. Ju längre kursen pågick och det ännu 
inte hade blivit hennes tur i dragningen insåg hon att eftersom hon närmade 
sig pensionsåldern att det fanns yngre kollegor som behövde kursen bättre 
och hade därför erbjudit sin plats till dem. Av samma anledning som de 
undersköterskor som från början tackade nej till en intervju, menade även 
denna att eftersom hon inte hade gått kursen inte heller hade något att bidra 
med i en intervju. 
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Intervjuer avdelningschefer 

Bakgrund 

Av 13 uppringda avdelningschefer bokades fem för intervjuer, alla kvinnor, 
fyra från Borås och en från Skene. Ett mindre antal av de uppringda avdel-
ningscheferna svarade att de var ganska nyanställda på sina positioner och 
hade därför inte någon kunskap om kursen och kunde av den orsaken inte 
ställa upp på en intervju. De hänvisade till mer erfarna kollegor på andra 
avdelningar. Andra avdelningschefer hade inte möjlighet att ställa upp på 
intervju, bland annat på grund av tidsbrist. 
De fem avdelningscheferna arbetade på avdelningarna HIA, Ortopeden 1, 
Rehab 2, Medicin 4 och Postoperativa avdelningen. Deras arbetslivserfa-
renhet inom sjukvården var mellan 15 till 35 år och från olika avdelningar. 
Som bakgrund hade en av avdelningscheferna först arbetat som underskö-
terska, därefter som sjuksköterska och sedan som avdelningschef. Fyra av 
avdelningscheferna hade först arbetat som undersköterskor och sedan som 
avdelningschefer. Varje avdelningschef ansvarade för cirka 5 till 15 under-
sköterskor och cirka 5 till 20 sjuksköterskor. 

Kursen som helhet 

Samtliga avdelningschefer hade en positiv uppfattning om kursen eftersom 
den är väldigt populär bland undersköterskorna. De berättade att i början 
rådde en viss tveksamhet och oro bland undersköterskorna, eftersom ingen 
visste riktigt vad kursen innehöll, men efterhand som fler hade gått den, 
hade dess popularitet ökat, att alla ville gå den. Undersköterskorna tyckte 
att kursen var lärorik, gav stimulans i arbetet och för de som hade lång ar-
betslivserfarenhet var kursen en repetition på olika områden. En avdel-
ningschef berättade att det hade gjorts ett flertal positiva ändringar på den-
nes avdelning som ett resultat från kursen som undersköterskorna hade fört 
med sig. 
Under intervjuerna hade cheferna en ungefärlig kännedom om kursinnehål-
let. Innan kurserna fick de information om vilka dagar föreläsningarna 
skulle hållas och innehållsförteckning på föreläsningsämnena. Eftersom en 
del avdelningschefer kände vissa föreläsare sedan tidigare, visste dessa av-
delningschefer vad föreläsningarna innehöll. 

”De första undersköterskorna som gick kursen blev nästan reklampelare för res-
ten, så att det blev kö att få gå den.” 
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”Kursen är bred och skapar bra helhetsperspektiv där man får utbildning och 
andra infallsvinklar som man kanske inte möter just på sin arbetsplats. Många un-
dersköterskor har varit länge på en och samma arbetsplats.” 

”De väldigt erfarna och till åldern komna undersköterskorna har en helt annan ut-
bildning och en annan bakgrund än de som går Omvårdnadsprogrammet idag. 
Och just för dem har kursen varit en jättebra repetition och det har givit dem en 
yrkesstolthet och yrkestillhörighet.” 

Kursen är frivillig men avdelningscheferna såg helst till att alla underskö-
terskor gick den. Vilka undersköterskor som skulle gå kursen bestämdes på 
olika sätt: på en del avdelningar bestämde avdelningschefen turordningen 
för kursen genom att se över arbetsuppgifterna, belastningen på avdelning-
en och hur undersköterskorna kunde ersättas. På andra avdelningar bestäm-
de avdelningschefen turordningen genom lottdragning. Och på ytterliggare 
andra avdelningar såg avdelningschefen över vilka kurser undersköterskor-
na hade gått tidigare, och fördelade turordningen bland dem, så att inte 
samma personer fick gå på kurs hela tiden. 

”Det är viktigt att man har själv valt att gå kursen genom eget val.” 

De undersköterskor som hade en lång arbetslivserfarenhet om mer än 20 år 
hade redan byggt upp en säker och tydlig roll. Kursen hade därför mesta-
dels fungerat som en uppdatering av tidigare ackumulerad kunskap, hade 
avdelningscheferna fått veta av undersköterskorna. 

”Undersköterskorna upplever att de har blivit bekräftade genom att ha gått kursen. 
Kursen var inget nytt för dem, men en uppdatering av all tidigare kunskap som de 
har samlat på sig genom åren.” 

”Jag tror att om undersköterskorna på denna avdelning inte hade varit så erfarna 
och arbetat i många år, så hade de definitivt fått en tydligare roll genom kursen. 
För denna erfarna grupp har det blivit en yrkesidentitet och stärkt gruppen som 
kategori.” 

”Som chef känner jag att de undersköterskor som gått kursen har fått en stimulans. 
De ser på arbetet på ett bättre sätt, arbetet har blivit tydligare. De känner sig stärk-
ta och sedda genom att gå kursen.” 

”De som har gått kursen är väldigt nöjda att ha fått byta erfarenheter med andra 
kollegor och det gör att de som inte har gått den blir intresserade och vill gärna gå 
den för att skapa nätverk med andra kollegor.” 

På de avdelningar där undersköterskorna hade mer än 20 års arbetslivserfa-
renhet, ansåg avdelningscheferna att kursen skulle ha hade kommit mycket 
tidigare i undersköterskornas arbetsliv. Därför ska en nyutexaminerad un-
dersköterska först arbeta i minst ett till tre år för att tillgodoräkna sig erfa-
renhet och kunskap innan denna går kursen, och inte vänta så länge som 10 
till 20 år, tyckte fyra avdelningschefer. Den femte avdelningschefen tyckte 
att en nyutexaminerad undersköterska ska arbeta cirka fyra till fem år innan 
denna går kursen. 
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Varje termin hade två kursomgångar. Beroende på hur arbetsbelastningen 
på avdelningen såg ut, togs extrapersonal in som ersatte undersköterskorna 
som gick kursen. En avdelningschef tyckte att kursen var alldeles för lång 
ur planeringssynpunkt. Det tog för mycket av resurserna att skicka iväg två 
personer åt gången, även om denna endast skickade en person till varje kurs 
under en termin, så var det ändå två personer som var borta praktiskt taget 
samtidigt. Extrapersonal som ersätter ordinarie personalen, tas endast in 
endast på hela dagar, och därför ansåg avdelningscheferna att kursen enbart 
ska fortsätta bestå av hela dagar och inte halva dagen kurs och halva arbete. 

”Bra med intervaller för att verksamheten ska fungera.” 

Föreläsningar 

Dokumentation ska finnas med som föreläsning i kursen, ansåg avdel-
ningscheferna. Undersköterskorna dokumenterar i Melior och ska göra det 
mer och mer i framtiden. Det är viktigt att de lär sig dokumentera kortfattat, 
kärnfullt och inga långa uppsatser och att söka information och kunskap på 
rätt sätt. 
Studiebesök på Centraloperation. Dit anordnas studiebesök för elever från 
Omvårdnadsprogrammet och studenter från Sjuksköterskeutbildningen, 
men inte för undersköterskor. PostOp vill därför öppna dörrarna även för 
undersköterskorna. 
För en nyutexaminerad undersköterska från Omvårdnadsprogrammet är 
vägen lång innan denna har lärt sig arbetet på avdelningen, beroende på 
vilken avdelning denna arbetar på. Till exempel har de nyutexaminerade 
undersköterskorna inte alltid lärt sig hur ett blodtryck tas och hur en rapport 
läses och tolkas. För nästa generation nyexaminerade undersköterskor som 
ska gå kursen är det bra om sådana uppgifter finns med i kursen, föreslår en 
avdelningschef. 

Examination 

En avdelningschef ansåg att examinationen var väl ingående, nästan vård-
vetenskapligt. Casen gicks in på in i minsta detalj med frågor, att det blev 
konstlat. Fallen tog olika tid att lösa, vissa grupper fick arbeta mer än 
andra, det blev obalans under dagen och bland grupperna. En del kursdelta-
gare var väldigt nervösa, eftersom alla inte var vana att stå och prata inför 
en grupp. Detta resulterade att de läste direkt från papperna, vilket inte flöt 
naturligt. 
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”Utbildningen är så bra, har jag förstått på undersköterskorna, men jag undrar vad 
det ger att använda sig av en sådan examinationsform? Examinationsformen be-
höver definitivt tänkas över!” 

Under de senaste examinationerna hade varje grupp, opponenter som ställ-
de frågor till dem. Opponenterna bestod av andra grupper i kursen. Varje 
grupp var både opponent och presenterade sitt case. Avdelningscheferna 
menar att opponentgrupperna ska i förväg veta vilka case de ska opponera 
på och kunna förbereda sig innan examinationsdagen. 

”Men opponenterna var inte förberedda på att överhuvudtaget vara opponenter, 
resultatet blev inte alls bra.” 

”Tanken med att ha opponenter var bra, eftersom det skulle bli en dialog mellan 
deltagarna, men både gruppen som ska lösa fallet och opponenterna måste få till-
delat till sig fallet gången innan examinationen, så att de kan förbereda sig.” 

En avdelningschef ansåg att det skulle ge undersköterskorna större feed-
back om föredragshållarna var med på examinationen, men denne ställde 
samtidigt frågan hur många inbjudna skulle det bli till en examination med 
både föredragshållare och avdelningschefer. Tillsammans med kursdelta-
garna blir det många personer, menar avdelningschefen. En annan avdel-
ningschef var av åsikten: 

”Det är väldigt bra om vi chefer är med på examinationsdagen. Det visar respekt 
och förtroende gentemot våra undersköterskor.” 

Bemötande, samarbete, relation 

Kursen har pågått nu så länge att nästan alla undersköterskorna har gått den 
och någon skillnad på de undersköterskor som har gått kursen och de som 
inte har, har inte funnits, det var avdelningscheferna enhetliga om. I början 
när kursen var ny fanns det många frågeställningar om kursinnehållet av 
dem som inte hade gått kursen till de första undersköterskorna som hade 
gått den, men eventuella skillnader suddades ut ju längre kursen pågick, 
berättade en avdelningschef. Denna berättade vidare att undersköterskorna 
hade arbetat tillsammans i många år och var som grupp sammansvetsad. De 
behärskade sina arbetsuppgifter gentemot patienter och övrig personal. De 
som hade gått kursen delade med sig av kunskaperna till dem som inte hade 
gått den. 

”Som grupp ser jag inte större skillnad på dem som har gått kursen och de som 
inte har, men för var och en av dem har vissa saker blivit tydligare.” 

”De undersköterskor som har gått kursen diskuterar ett tema, något nytt som de 
har lärt sig och de berättar det för sina arbetskamrater och de sätter det i praktiskt 
anknytning här.” 
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”Deltagarna har tagit med sig erfarenheter från kursen som de tar upp till diskus-
sion i personalgruppen. Det är mycket uppskattat och det är nyttan med en sådan 
kurs, anser jag som avdelningschef.” 

En avdelningschef önskade att det fanns ekonomiska resurser för varje av-
delning att diskutera föreläsningarna på avdelningsmötena. 

”En sådan diskussion skulle berika hela gruppen, för varje år kommer det nya rön 
i olika områden som kan främja arbetet på avdelningen. Men tyvärr finns det inte 
tid till detta och det skulle behövas ersättare för den ordinarie personalen. Det är 
en fråga om prioritering.” 

Uppföljningsföreläsningar 

Avdelningscheferna ansåg att det ska finnas ett bättre system för uppfölj-
ningsföreläsningarna än det nuvarande. Kommunikationen från kursled-
ningen till undersköterskorna fungerar, men den fungerar inte till avdel-
ningscheferna. Alla undersköterskor som hade gått kursen fick en inbjudan 
till uppföljningsföreläsningar, men ingen information gick ut till avdel-
ningscheferna. Samtliga undersköterskor på en avdelning ska inte få inbju-
dan till en och samma uppföljningsföreläsning, eftersom det inte fungerar 
verksamhetsmässigt. Undersköterskorna kan inte vara frånvarande från av-
delningen samtidigt, speciellt när ingen information om dessa uppföljnings-
föreläsningar har skickats till cheferna. Ur planeringssynpunkt vill avdel-
ningscheferna att samma uppföljningsföreläsning ska gå vid två eller tre 
tillfällen. På inbjudan ska det inte enbart stå föreläsningens titel, utan även 
en beskrivning om föreläsningens innehåll. Detta för att avdelningscheferna 
ska veta om uppföljningsföreläsningen är något för deras avdelning och i så 
fall vilka undersköterskor har mest nytta av den i arbetet. 

”Skicka först informationen till oss avdelningschefer så vi kan notera den och pra-
ta om den med undersköterskorna. Det är synd att skicka samma inbjudan till cir-
ka 15 undersköterskor på en avdelning. Det vore jättebra om uppföljningsföreläs-
ningarna kan erbjudas fler än ett tillfälle, så att fler kan ta del av dem.” 

”När de första undersköterskorna fick inbjudan till uppföljningsträff tyckte de det 
var jätteroligt, men de hade breven och jag visste inte vad det var överhuvudtaget. 
Vi fick diskutera på personalmötena, vilka undersköterskor som kunde släppas 
och vilka som skulle stå över. Det har kursansvariga inte tänkt på.” 

”Jag är tveksam till den uppföljningsformen, för om alla undersköterskor på av-
delningen vill gå så går det inte, det skulle bli tomt på avdelningen. Varför det ska 
finnas uppföljningsträffar på denna kurs, när det inte finns för andra kurser? 

”Inte alla undersköterskorna på en gång, utan ha olika uppsamlingsteam. Alla vill 
gå på en gång och alla kan inte det. Därför måste det finnas struktur hur alla kan 
få möjlighet att gå på återträffarna.” 
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Uppföljningsträffarna är uppskattade av undersköterskorna, men hur många 
uppföljningar det ska vara och hur länge det ska fortsätta?, undrar en av-
delningschef. 

”Undersköterskorna är en väldigt tydlig yrkesgrupp som är trygga i sin yrkesroll. 
De är självständiga människor med ett yrke, så någonstans får man också sätta en 
gräns för dessa uppföljningsträffar.” 

Avdelningscheferna ansåg att det till viss del skulle vara bra om de kunde 
vara med att påverka utformningen på uppföljningsföreläsningarna. 

”Vårt förslag är att kursansvariga för en dialog med oss chefer om vilka ämnen 
kan vara lämpliga att ha som uppföljningsföreläsningar, beroende på vilken av-
delning vi arbetar på och vem av undersköterskorna har mest nytta av respektive 
uppföljning.” 

Majoriteten av avdelningschefer valde ut vilka undersköterskor som de an-
såg hade det bästa behovet av respektive uppföljningsföreläsning. Till ex-
empel valdes till ”Sjuksköterskans roll i framtiden” de yngre undersköters-
korna som hade många år kvar i arbetslivet, framför de äldre som endast 
hade några år kvar till pension. På andra avdelningar lottade avdelningsche-
ferna ut turordningen. På en avdelning hade undersköterskorna frågat che-
fen om ledighet, vilket fungerade bra eftersom det inte var så stor efterfråga 
på uppföljningsträffarna. Samtliga metoderna var undersköterskorna inför-
stådda med och tyckte att de var rättvissa. 
En avdelningschef föreslog att istället för att ha enstaka uppföljningsföre-
läsningar, ska det vara en kurs som är en vidareutbildning av första kursen, 
med ett lika tydligt syfte, innehåll och på samma nivå som första kursen. 
Innehållet kan vara fördjupningar av ämnen som inte hans med i den om-
fattningen som skulle behövas i första kursen, men också nya ämnen som 
inte fick plats eller tillkommit efterhand. 

”Det ska inte bli en återsamlig för att det är kul att träffa kursarna igen. En upp-
följningsföreläsning ska bygga på utbildning.” 

En första uppföljningsföreläsning ska ligga cirka ett halvt till ett år efter 
avslutad kurs. Bra vore att ha samma grupperingar av deltagare som i kur-
sen, annars kan deltagarna lätt komma ifrån varandra, ansåg en chef. 

”För övrigt är det jättebra att det finns uppföljningar, nätverksträffar, man måste 
se till att verksamheten fungerar som ska ge nytta.” 

Baserat på undersköterskornas synpunkter om kursen, gav avdelningsche-
ferna förslag på fördjupningar inom ämnen i den. 
Etik/Andra Kulturer. Ett ämne som kan utvecklas mer än i nuvarande före-
läsning. 
Nutrition. Hur kroppen reagerar när patienten blir liggande. Vad händer 
med till exempel lungor och andningscirkulation som sjunker samman. 
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Ögon. Patienter med olika ögonsjukdomar och ögonoperationer finns över-
allt och vissa avdelningar tar hand om patienter som ska ögonopereras. Fö-
reläsningen ska innehålla vad olika operationer innebär och annan kunskap 
om ögon. Som föreläsare föreslås personal från Ögonavdelningen. 

Övriga synpunkter 

Liksom undersköterskorna som har gått kursen och undersköterskan som 
inte har gått kursen ville även avdelningscheferna få del av utredningen i 
form av skriftligt material. 
Som övriga åsikter avslutade avdelningscheferna med att sammanfatta kur-
sen: 

”Det är roligt att det finns möjligheter för undersköterskorna, jämfört med tidigare 
år. Alla behövs och när det gäller samarbete i teamen, gör undersköterskorna en 
jätteviktig bit, absolut!” 

”Helheten är det viktigaste! Alla representerar vi specialiteter på sjukhuset! Vi är 
alla lika viktiga! Studierektor och Bemanningsservice gör ett utomordentligt bra 
arbete!” 

”Kursen är ett värdefullt inslag eftersom undersköterskorna inte har så stort utbud 
av vidareutbildningar och kompetensutbildningar, som det finns för sjuksköters-
kor. Undersköterskorna är en väldigt viktig och värdefull grupp för vården, det 
ska man inte glömma. De fokuserar på patienten utifrån sitt sätt och det är inte alls 
ifrån det sätt som sjuksköterskorna gör. De behövs verkligen!” 

”Generellt har undersköterskorna varit väldigt, väldigt nöjda med kursen och se-
dan är det roligt att det finns något att de känner att de har nytta i jobbet direkt. 
Det är matnyttigt, inte för mycket flum. De ska känna att det här verkligen är nå-
got som de använder sig i sin vardag, då känner de att det är värt!” 

”Kursen är jättebra! De har givit undersköterskorna så mycket, den är bred och 
täcker upp det vi arbetar med över hela SÄS. Det finns inte mycket utbildningar 
att välja på för undersköterskor. Det är väldigt synd om kursen inte ska fortsätta!” 

”Kursen skall fortsätta! Undersköterskorna känner sig sedda och får stimulans. Ef-
ter många år i arbetslivet tycker de att kursen är ett lyft. Att komma ut och träffa 
andra kollegor. Att det inte förekommer läxor gör att de lyssnar på ett intensivare 
sätt, tycker de. Kursen ska absolut fortsätta!” 
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SAMMANFATTNING AV RESULTAT 

Kursen innehöll en del nytt material, men för majoriteten av undersköters-
korna var kursen en repetition på vad de hade lärt sig under gymnasieut-
bildningen. Men kursen har också medfört att nya kontakter har knutits 
mellan kursdeltagarna och samarbetet mellan avdelningarna på SÄS har 
ökat. Undersköterskorna vet efter kursen att de kan vända sig till andra av-
delningar för råd och hjälp i arbetet. De vet vad andra avdelningar arbetar 
med, deras arbetssätt och de har namn och ansikten på personer som arbetar 
där. Gemenskapen på arbetsplatsen har vuxit. 
Utbudet av kurser och föreläsningar för undersköterskor på SÄS är inte stor 
och när kursen var ny fick avdelningarna informationen att alla underskö-
terskorna som ville gå kursen skulle få gå den. Men till en början rådde det 
en viss tveksamhet bland undersköterskorna över kursens innehåll. De för-
sta kursdeltagarna blev därför pionjärer som fick dela med sig av erfarenhe-
ten från kursen varpå antalet intresserade ökade och fler och fler underskö-
terskor ville gå.  
Det blev kö till kursen. För att bestämma turordningen bland undersköters-
korna som skulle gå den tillämpade avdelningscheferna olika system. En 
del använde lottdragning. Andra fördelade platserna utifrån vilka kurser 
undersköterskorna hade gått tidigare, för att få en jämn spridning på avdel-
ningen. Medan andra fördelade platserna beroende på vilken undersköters-
ka som hade mest behov av kursen utifrån dennes arbetsuppgifter. 
Undersköterskorna anser att kursen har förbättrats för varje gång den har 
hållits, men både undersköterskorna och avdelningscheferna hade flera för-
slag på ytterliggare ämnen som de anser ska ingå i kursen och på fördjup-
ningar. 

Kursens uppläggning, arbetsformer och material 

Varje termin har två kurser gått, två gånger i veckan, varannan vecka. Un-
dersköterskorna tyckte att kurslängden är lagom. Undersköterskorna anser 
att två föreläsningar per vecka, varannan vecka är tillräckligt så att de hin-
ner ta till sig kursinnehållet och samtidigt inte komma ifrån kursen och 
kurskollegorna. Ur planeringssynpunkt menar avdelningscheferna att kurs-
längden är bra som det är, inte för tätt och inte heller för långt spridiet. 
Att gå kursen har varit frivilligt och det vill både undersköterskorna och 
avdelningscheferna att det ska fortsätta vara, samtidigt som båda menar att 
det bästa vore om alla undersköterskorna går den. 
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För att gå kursen och tillgodogöra sig den anser majoriteten av de intervju-
ade att undersköterskorna ska efter gymnasieutbildningen arbeta en viss tid 
på SÄS för att få arbetslivserfarenhet. Denna tid varierar beroende på vil-
ken avdelning undersköterskan arbetar på, men de intervjuade föreslår an-
tingen cirka två till fem år eller fem till tio år. 
Kursen bestod av föreläsningar där undersköterskorna i de flesta fall satt 
och lyssnade på föreläsarna. De arbetsformer som förekom i kursen var 
grupparbete, praktiska övningar, patientfall. Eftersom undersköterskornas 
arbete inte är stillasittande, uppskattade dem de gånger de fick röra på sig 
och engagera sig i uppgifter. Att sitta en hel kursdag, speciellt på eftermid-
dagarna, och bara lyssna var för majoriteten av undersköterskorna ganska 
påfrestande.  
Vid varje kursstart delades deltagarna upp i olika grupper bestående av un-
dersköterskor från olika avdelningar. Detta såg undersköterskorna fram 
emot då de skulle byta kunskap och erfarenheter med varandra under kur-
sens gång i olika gruppdiskussioner. Men grupparbetet användes inte i kur-
sen förrän i slutet, vid förberedelse av det case som gruppen skulle presen-
tera på examinationsdagen, och under själva examinationen. Att endast ha 
grupparbete i slutet av kursen var inte tillräckligt tyckte undersköterskorna 
som vill ha mer grupparbeten under hela kursen. Det stärker grupptillhörig-
heten i kursen, deltagarna lär känna varandra och eventuella spärrar av ner-
vositet släpper, menar de. Undersköterskorna upplever att det är lättare att 
diskutera föreläsningsämnena i grupp än att fråga föreläsaren inför hela 
gruppen under föreläsningen. Flertalet undersköterskor är inte vana att stå 
och tala inför en grupp, vilket de inte känner sig bekväma med. 
Patientfall tyckte undersköterskorna var ett mycket bra arbetssätt även om 
undersköterskorna satt och lyssnade. Att ha en föreläsare som berättar av 
egna erfarenheter och upplevelser uppskattades mer än någon som talar i 
exempelvis i tredje hand. Föreläsaren upplevs som mycket mer trovärdig, 
denne vet vad den talar om och det är lättare att ställa frågor och få direkta 
svar. 
Studiebesök vill undersköterskorna ha mer av. Det var väldigt intressant att 
ta del av vad andra avdelningar arbetar med, hur de arbetar och hur det ser 
ut där. Undersköterskorna upplever att det underlättar att veta till vilka av-
delningar de kan vända sig till då annan kunskap än deras egen behövs. De 
har en plats, namn och ansikten på kollegor som arbetar där, de har en kän-
nedom om vilka frågor de kan få hjälp med. 
I kursen förekom kurslitteratur som kompendier, lösblad, häften och böck-
er. För mycket papper som borde komprimeras, ansåg undersköterskorna. 
De vill få kursmaterialet i förväg, från gång till gång, för att läsa igenom 
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det och eventuellt förbereda sig med frågor. Men varken läxor eller hem-
uppgifter vill undersköterskorna ha, utan kursen ska vara som den är. 
Böckerna som delades ut i kursstarten och som var till låns har under kur-
serna används olika mycket eller inte alls. Undersköterskorna undrar om de 
behövs i kursen eller om det går att få utdrag på just det innehåll som är 
intressant. Men de vill samtidigt att böckerna ska finnas på de avdelningar 
som har nytta av dem och att avdelningscheferna ska informeras att skaffa 
dem till sina avdelningar. 

Kursinnehåll 

Avdelningscheferna vill vara med i utformningen av kursinnehållet, så att 
det anpassas för alla avdelningar och på rätt nivå för undersköterskorna. 
Undersköterskorna vill att kursen ska bestå av både fördjupningar av äm-
nen som varit med i kursen och nya ämnen som inte har ingått i den. För-
djupningarna och de nya ämnena kan ingå i en fortsättningskurs och inte 
lösa uppföljningsföreläsningar som nu. Att ha en fortsättningskurs med ett 
tydligt syfte, ett mål och innehåll, där samma deltagare ingår som i kursen 
och som varje avdelning kan planera in i sin verksamhet. Och inte som i 
dagsläget bjuda in alla undersköterskorna som har gått kursen på en upp-
följningsföreläsning. Det fungerar inte planeringsmässigt och är orättvist 
och omöjligt då alla inte kan ta ledigt från sitt arbete samtidigt. 
Avdelningscheferna vill att det ska avsättas tid och pengar för att varje av-
delning ska diskutera kursens föreläsningar på avdelningsmötena. Detta för 
att kursdeltagarna ska dela med sig till kollegorna och avdelningschefen av 
den senaste informationen inom de olika områdena som kursen behandlar. 
På ett flertal avdelningar har ändringar i arbetssättet som undersköterskorna 
har informerat kollegorna och avdelningschefen som ett resultat från kur-
sen. Avdelningscheferna menar att många fler förändringar kan göras om 
det finns tid för interna diskussioner av kursen på avdelningarna. 

Examination 

Som examinationsform användes Case-metodiken där varje grupp redovi-
sar förslag på lösningar till det case de tilldelats. Undersköterskorna vill ha 
ytterliggare schemalagt tid för förberedelse av casen för att arbeta med kur-
sen på deras lediga tid och för att alla ska delta i grupparbetet. De vill att 
casen ska vara jämnare i omfattning och tiden för redovisning ska vara lika 
för alla grupperna. Att använda opponenter som ställer frågor till grupperna 
om deras case, tycker majoriteten är bra, men opponenterna ska ha samma 



 

 42

möjlighet att veta vilket case de får och få schemalagd tid för att förbereda 
sig inför uppgiften. 
Majoriteten av undersköterskorna vill att avdelningscheferna ska närvara 
på examinationsdagen och inte endast i mån av tid, men de vill samtidigt 
kunna tacka nej till det om dem känner för stor press och nervositet, utan 
att det leder till komplikationer. Däremot anser majoriteten av underskö-
terskorna att föredragshållarna inte ska vara med på examinationsdagen. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Uppdraget innebar att utvärdera kursen Kompetensbevis för undersköters-
kor vid SÄS Borås och Skene genom att intervjua tre grupper anställd per-
sonal. Grupp 1 skulle bestå av cirka tio undersköterskor som hade gått kur-
sen. Grupp 2 av cirka fem som inte hade gått kursen och grupp 3 av cirka 
fem avdelningschefer. Utvärderingen skulle framföra kursdeltagarnas; un-
dersköterskornas, synpunkter om dess innehåll, - föreläsningar och förelä-
sare, arbetsformer, längd, placering, etc. Men även hur avdelningscheferna 
ser på kursen. Eftersom kursen har pågått sedan 2002 vill SÄS göra utvär-
deringen för att utveckla den befintliga kursen och anpassa den till rätt nivå 
för de nuvarande och presumtiva undersköterskor som ska gå den. 
Uppdraget innebar att intervjua tre grupper. Till grupp ett och tre var det 
relativt lätt att få intervjudeltagare att ställa upp, även om några personer 
inte vågade ställa upp eller inte hade tid. Till grupp två var däremot svår att 
få medverkande till. Den största anledningen till att flertalet undersköters-
kor i denna grupp valde att inte delta i kursen är att de anser att de är för 
gamla och ger hellre då sin plats till en yngre kollega som har större nytta 
av att gå kursen än dem som snart ska pensionera sig. Endast en underskö-
terska ställde upp i på intervju. Undersköterskan hade en mycket positiv 
syn på kursen och arbetet i helhet även om hon snart ska pensioneras. Hen-
nes engagemang för kursen speglar med stor sannolikhet inte samma upp-
fattningar som de andra undersköterskorna som inte har gått kursen har. 
Detta gjorde att resultatet från grupp 2 inte stämmer helt överens med verk-
ligheten. Kanske just deras motvilja att ställa upp i en intervju visar att de 
har en mindre positiv syn på kursen. 

”Det är lätt att vi äldre inte vill lära oss något nytt, utan vill göra som det alltid har 
gjorts. Det är inte bra. Man ska vara positivt inställd till ny kunskap som kan göra 
att arbetet blir bättre för både patienter och personalen.” 

Totalt intervjuades 17 anställda. Elva undersköterskor som hade gått kur-
sen, en undersköterska som inte hade gått kursen och fem avdelningsche-
fer. De var alla kvinnor, arbetade dagtid (förmiddag och eftermiddag), var i 
olika åldrar och kom från olika avdelningar. Intervjuerna med både under-
sköterskor och avdelningschefer var avslappnade och flöt på mycket bra. 
Några undersköterskor antog att det skulle vara besvärligt att bli intervjua-
de, men de slappnade av under intervjuerna och tyckte sedan att det hade 
varit som ett vanligt samtal. Ett fåtal kände sig blyga inför att träffa en 
främmande person, men tyckte att mötet hade underlättats genom att de 
först blev kontaktade per telefon och hade en röst att gå efter vid intervju-
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tillfället. Ett par undersköterskor tyckte att det skulle vara obekvämt att bli 
inspelade på band. En undersköterska tyckte att hon hade varit stark som 
hade vågat gå kursen med alla främmande människor, men att hon hade 
vågat ställa upp på en intervju gjorde att hon kände sig ännu starkare. En 
annan undersköterska glömde bort att bandspelaren fanns under intervjun 
och den hade hon mest varit orolig för, berättade hon efter intervjun. Un-
dersköterskorna engagerade sig i sin uppgift och kom med åsikter och för-
slag på ändringar i kursen. Flertalet av dem hade gjort svarsanteckningar 
bredvid intervjufrågorna som de hade förberett sig med. 

Resultatdiskussion 

I denna utvärdering har hänsyn till de ekonomiska resurserna som kan 
komma att påverka kurskostnaden vid en eventuell omarbetning av dess 
innehåll inte behövts tas. Därför har utvärderingen endast fokuserat på de 
intervjuades synpunkter angående innehåll, arbetsformer och examinations-
form. 
Syftet med kursen är att tydliggöra undersköterskans roll och arbetsuppgif-
ter vid Södra Älvsborgs Sjukhus. 
Även om kursen för flertalet undersköterskor var en repetition av gymna-
sieutbildningen, Vårdlinjen eller Omvårdnadsprogrammet, var den ändå 
berikande med en del nya kunskaper. De arbetsformer där undersköters-
korna fick röra på sig var de mest uppskattade eftersom undersköterskorna 
inte är vana vid stillasittande arbeten. I kursen vill undersköterskorna defi-
nitivt ha mer av arbetsformerna: grupparbete, praktiska övningar, patient-
fall och studiebesök på olika avdelningar. På en del avdelningar har det 
gjorts positiva ändringar på förslag av undersköterskorna som ett resultat 
av kursen, berättade både undersköterskor och avdelningschefer. 

”I vår kurs hade vi bra gruppindelningar. Vi var fem till sex kursare i gruppen från 
olika avdelningar och det var bra sammanhållning. Det kändes att det hela med 
gruppindelning var genomtänkt.” 

”Det är lättare att ’se’ och förstå när man föreläser om ett patientfall.” 

Samtliga intervjuade pratade väldigt varmt om en föreläsare. Det är en man 
som själv är patient på SÄS. Han vet vad han talar om, som en underskö-
terska uttryckte sig. 

”Vi hade en patient som kom och föreläste och var jättebra. Det gav mycket att 
höra ’en levande person’ prata direkt och inte någon som föreläser om någon an-
nan, så kan personen få respons direkt.” 
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Att ha levande personer som föreläsare är positivt ur lärandesynpunkt. Fö-
reläsaren delar med sig av egna erfarenheter och kan svara direkt på frågor. 
Dialogen blir intressantare anser kursdeltagarna. Undersköterskornas posi-
tiva utvärdering av denna föreläsning kan i hög grad ligga till grund för fler 
sådana inslag i kursen. 
Förutom de föreläsare som talade fritt ur hjärtat och trollband kursdeltagar-
na så finns nästan inget som binder samman människor som mat gör. Frå-
gan Hade ni fika?, engagerade undersköterskorna. Det finns lika många 
synpunkter på fika som det finns fikasorter. Ur utvärderingen framkommer 
det tydligt att det är viktigt med fika (smörgås och fikabröd/frukt) under 
kursen. Att den ska vara lika i alla kurser som hålls på SÄS, oavsett till vil-
ka yrkesgrupper kurserna vänder sig till. Fikapauserna något undersköters-
korna ser fram emot. Det är under dem som de intensivaste grupparbeten 
bedrivs, då kunskaper utbyts mellan kursdeltagarna och resulterar i en ännu 
större yrkestillhörighet. Många forskare talar om vikten av välbefinnande 
för att tillägna sig ny kunskap en kunskap som är mycket viktig när man 
planerar ett så trivialt inslag som fika i samband med kurs.  

”Jajamän, vi var så välförsedda. Det är så uppskattat med fika! De var dagens 
höjdpunkter!” 

Utvärderingen visar tydligt att kursen är mycket populär bland både under-
sköterskor och avdelningschefer. Den största förändringen som kursen har 
bidragit till är att det har växt fram ett samarbete mellan avdelningarna som 
inte fanns innan i lika stor utsträckning. Just möjligheten att samarbeta med 
andra avdelningar är något som starkt kan belysas i kursen. Detta skapande 
av nätverk är ett tungt vägande skäl till att kursen skall fortsätta ges. SÄS 
har genom kursen blivit en förenad arbetsplats. 

”Jag har blivit mer kompetent, samtidigt som jag har fått reda på vart jag kan söka 
hjälp. Jag visste inte att jag kunde ringa till andra avdelningar och fråga om hjälp, 
och det känns bra att veta att jag kan vända mig till dem.” 

”Vi hejar och småpratar när vi träffas i korridoren. Det är massor av kollegor från 
andra avdelningar som man har kontakt med på detta viset. På så sätt har det blivit 
en mer öppen ridå för avdelningarna emellan, mer gemenskap.” 

Kursen har också gjort att undersköterskorna ser sig sedda och stärkta i sin 
roll som undersköterskor. De har inte fått en tydligare arbetsroll men en 
bekräftelse på att deras arbetsuppgifter har betydelse och att de är betydel-
sefulla. 

”Kursen var mycket bra. Jag fick bevis på att det jag kan är riktigt. Det stärkte mig 
i min undersköterskeroll.” 

I samtliga tidigare kurser har det gjorts utvärderingar, där undersköterskor-
na har kunnat ange synpunkter på kursen. Det som skiljer denna utvärde-
ring från de tidigare är att här, förutom undersköterskor, har även avdel-
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ningschefer blivit intervjuade. Avdelningschefernas kontakt med kursen 
har varit genom undersköterskorna och genom att närvara vid examina-
tionsdagen. Ur intervjuerna framkommer det att avdelningscheferna ser att 
kursen påverkar undersköterskorna mycket positivt. Kursen är mycket bra, 
men för att göra den ännu bättre vill även avdelningscheferna medverka vid 
planeringen av kursinnehållet och vid eventuella uppföljningsföreläsningar. 
Av denna uppfattning kan man läsa ut att delaktighet är minst lika viktig 
för personer i arbetsledande ställning som för övriga medarbetare. 
Sedan de första utvärderingarna har kursen genomgått kontinuerliga för-
ändringar så att den har anpassats till undersköterskornas behov. De interna 
kursutvärderingarna har haft och har stor betydelse för kursens utveckling. 
Denna information upplyste Length-Persson och Andersson då de den 2 
maj 2007 träffade Arvidsson och Litescu för att utreda frågeställningar som 
har uppkommit under arbetes gång och för att granska den preliminära rap-
porten. En av förändringarna är föreläsningen Etik vars innehåll och förelä-
sare är idag mycket uppskattade av kursdeltagarna. En annan förändring är 
att uppföljningsföreläsningar har utvecklats till en utvecklingsdag som an-
ordnas av utvecklingsenheten för undersköterskor. Denna äger endast rum 
en dag per år.  
I denna utvärdering har 17 anställda medverkat. Grupp 1, elva underskö-
terskor som har gått kursen. Grupp 2, en undersköterska som inte har gått 
kursen och grupp 3, fem avdelningschefer. Utvärderingen ger en god bild 
av svaren på uppdragets syfte om kursdeltagarnas och avdelningschefers 
synpunkter på kursen. Dock är grupp 2 underrepresenterad. SÄS menar att 
under de närmaste åren sker det ett generationsbyte på SÄS och många an-
ställda går i pension. Majoriteten av undersköterskor vid SÄS har i skri-
vande stund redan gått kursen. Endast ett fåtal undersköterskor är kvar och 
väntar på sin tur att gå den. Detta betyder att nästa generation underskö-
terskor som går kursen är yngre och går den mycket tidigare i arbetslivet än 
flertalet som har gått den tills idag. De kommer med största sannolikhet 
mycket tidigare uttrycka sig som en av de intervjuade undersköterskorna 
gjorde om hur kursens påverkan: 

”Inte en tydligare roll, men en bekräftelse på att det vi gör, det kan vi och gör det 
bra, rätt och riktigt och att det har betydelse. Jag är stolt att jag är undersköterska 
och detta kan jag och det gör jag bra!” 
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Bilaga 1 

Uppdragsbeskrivning - Borås, 2006-11-20 

Högskolan i Borås har av Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås (SÄS) fått i upp-
drag att genomföra en utvärdering av kursen Kompetensbevis för underskö-
terskor. Kontaktpersoner från SÄS är Gunilla Length-Persson (studierek-
tor), Christina Hjalmarsson (verksamhetschef, bemanningsservice) och Eli-
sabeth Andersson (planeringsansvarig). Utförare av utvärderingen är Cent-
rum för lärande och undervisning (CLU) vid Högskolan i Borås (HB).  
Utvärderare: Daniela Litescu 
Handledare: Iréne Arvidsson 

Projektbeskrivning 
Kursen Kompetensutveckling av undersköterskor är en intern utbildning 
som vänder sig enbart till undersköterskor för att höja deras kompetens 
inom yrkeslivet. Enligt SÄS behövs kursen eftersom undersköterskor inte 
har en tydlig roll i arbetslivet. Undersköterskornas utbildning är treårig 
gymnasium eller annan likvärdig utbildning som inte automatiskt leder till 
yrket. Detta till skillnad från sjuksköterskor som har en treårig högskoleut-
bildning, och därmed en tydlig arbetsroll. Uppdraget är att göra en utvärde-
ring av kursen, vilken är ett Mål 3- projekt. 
Kursen började år 2002 och planeras pågå till första hälften av år 2007, 
med på en kursomgång på våren och en på hösten. Varje kurstillfälle har 
bestått av cirka 50 personer per grupp, totalt cirka 100 personer per år. Hit-
tills har 400, av sjukhusets 450 undersköterskor från olika avdelningar och 
i olika åldrar gått kursen. Kursen består av 15 olika föreläsningar med in-
terna föreläsare (några kursomgångar har bestått av 18 föreläsningar), en 
föreläsning per heldag. Föreläsningarna behandlar olika områden inom 
vården. Som examinationssätt används Casemetoden, med grupparbete och 
gruppredovisningar. Efter genomförd kurs erhålles ett skriftligt intyg, ett 
kompetensbevis, på att man har gått kursen. Under år 2007 kommer kursen 
endast att hållas en gång. 
Deltagandet i kursen har varit frivillig. De anställda som inte har varit in-
tresserade av att gå kursen är från olika avdelningar och är antingen mycket 
äldre eller mycket yngre än de som deltagit. De äldre menar att de inte 
finns någon anledning till att gå kursen eftersom de ändå ska pensioneras 
och sluta snart. De yngre som är nyexaminerade, har färska skolkunskaper 
och behöver praktisera ett tag innan kursen är aktuell. Samtidigt har de un-
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dersköterskor som gått kursen förmedlat positiv information till dem som 
inte har deltagit och på så sätt har fler och fler anställda genomgått den. 

Utvärderingen 
Kursen är uppskattad av både arbetsgivaren (SÄS) och kursdeltagarna, och 
man anser att det finns behov för den. Varje år satsar SÄS 450 000 kronor 
på denna interna utbildning. Eftersom kursen har pågått i fem år, vill SÄS 
göra en mera omfattande utvärdering av kursen. Tidigare har SÄS gjort ut-
värderingar av varje kurs, däremot har ingen effektutvärdering genomförts. 
Det tidigare gjorda utvärderingsunderlaget kommer att vara tillgänglig för 
denna utvärdering. 
En anledning till att göra utvärderingen är att många undersköterskor under 
de närmaste åren kommer att gå i pension och SÄS vill veta om de skall ha 
beredskap för att kunna erbjuda såväl nuvarande som presumtiva underskö-
terskor samma kurs och kursinnehåll som hittills. Frågor som bland annat 
ska besvaras är om kursen ska vara längre eller kortare, om den ska ligga 
senare eller tidigare efter anställningens start, och om föreläsningar ska 
läggas till, ändras respektive tas bort. Utvärderingen skall ligga till grund 
för fortsatt erbjudande av kursen, vilket innebär att såväl innehåll och tid 
som arbetsformen skall vara föremål för utvärderingen. 
Utvärderingen ska göras i form av intervjuer av de anställda. Intervjuerna 
ska omfatta cirka tio undersköterskor som har gått kursen, cirka fem under-
sköterskor som inte har gått kursen och cirka fem avdelningschefer. Inter-
vjuerna skall vara cirka en timme per intervjuad deltagare. 
Mottagare av resultatet är beställare Length-Persson från SÄS och Hjal-
marsson från Bemanningsservice. Utvärderingsarbetet ska pågå under år 
2007. Uppdragsgivaren förväntar sig ett resultat som presenteras kvalitativt 
och inte kvantitativt. 
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Tidsplan 
Hösten 2006: Kontrakt/Avtal beskrivning. Frågeställningar. Skicka ut brev 
till dem som ska intervjuas. 
Våren 2007: Intervjuer. Skriftsammanställning av material. 
Hösten 2007: Utvärdering klar. Materialet presenteras för uppdragsgivaren. 
Uppdragsgivare SÄS och Bemaninningsservice 
Gunilla Length-Persson (Studierektor, SÄS)  
Gunilla.Length-Persson@vgregion.se 
Tfn arbete: 033-616 32 44 
Tfn mobil: 0702-37 14 86  
Christina Hjalmarsson (Verksamhetschef, Bemanningsservice) 
Christina.Hjalmarsson@vgregion.se 
Tfn arbete: 033-616 15 73 
Elisabeth M. Andersson (Planeringsansvarig Bemanningsservice) 
Elisabeth.M.Andersson@vgregion.se  
Tfn arbete: 033-616 33 49 

Utförare HB, CLU 
Daniela Litescu (Utvärderare CLU, HB) 
Daniela.Litescu@hb.se  
Tfn mobil: 0709-26 15 02 
Irene Arvidsson (Föreståndare CLU, HB) 
Irene.Arvidsson@hb.se 
Tfn arbete: 033-465 41 13 
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Bilaga 2 

Brev till berörda 

Brev till medverkande i Utvärdering av kursen Kompetensutveckling för 
undersköterskor. 
Högskolan i Borås har av Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) fått i uppdrag att 
genomföra en utvärdering av den interna kursen Kompetensutveckling för 
undersköterskor, som pågått sedan år 2002. Utvärderingen skall ligga till 
grund för fortsatt erbjudande av kursen, vilket innebär att såväl innehåll 
och tid som arbetsformen skall vara föremål för utvärderingen. Underteck-
nad följer projektet som utvärderare och är anställd vid Högskolan i Borås. 
Utifrån resurser och tid, har jag valt att genomföra utvärderingen genom 
intervjuer av de anställda. Intervjuerna omfattar cirka tio undersköterskor 
som har gått kursen, cirka fem undersköterskor som inte har gått kursen 
och cirka fem avdelningschefer. 
Intervjuerna behandlas konfidentiellt och redovisas anonymt. Resultatet 
återges i en rapport till ledningen för SÄS som är ägare till resultatet. 
Varje intervjutillfälle tar cirka en timme per intervjutillfälle och medver-
kande och jag skulle uppskatta om Du har möjlighet att dela med Dig av 
Din dyrbara tid. Intervjuerna kommer att pågå under januari/februari 2007. 
Tyvärr förfogar jag inte över medel så att jag kan locka Dig till att delta 
genom ett löfte om ersättning. Mitt enda lockbete är att Din medverkan i 
undersökningen bidrar till att säkerställa och vid behov öka kvaliteten i un-
dersköterskekursen vid SÄS. 
Som Du säkert förstår är det viktigt att Du som får detta brev medverkar 
och jag vädjar därför till Dig att prioritera detta intervjutillfälle. Vi träffas 
på Din avdelning, dagen respektive tiden vi har kommit överens om i tele-
fonsamtalet. 
Om du har några frågor når du mig på telefon 0709 – 26 15 02. 
Som bilaga finner Du fyra sidor med frågor som jag vill att vi diskuterar 
vid mötestillfället. 
Tack på förhand för Din medverkan! 
Med vänlig hälsning, 
Daniela Litescu 
Utvärderare, Högskolan i Borås 
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Bilaga 3 

Frågeguide 

Frågor till medverkande undersköterskor från SÄS, som gått kursen, i ut-
värderingen av Kompetensbevis för undersköterskor. 
Hej! 
Här följer frågorna jag önskar svar på när vi träffas. Tag en titt i din utbild-
ningspärm för att uppdatera dig och tag med den gärna till mötet. 
Bakgrund 

1. Är du Man eller Kvinna? 
2. Hur gammal är du? 
3. Vilket år tog du gymnasiestudenten/annan utbildning? 
4. Hur länge har du arbetat på SÄS? 
5. Vilken avdelning arbetar du på? 
6. Vilka avdelningar har du arbetat på? 
7. Hur länge har du arbetat på respektive avdelning? 

Övergripande åsikt om kursen 

8. Har du gått kursen? 
9. Vad tycker du om kursen? Om negativt svar: Varför inte? Vad 

skulle man kunna ha istället? 
10. Vad anser du om att kursen är frivillig? 
11. Vad anser du om kursens längd? 
12. Har du några ändringsförslag på kursen? 
13. Hur är kursen placerad i tid efter din utbildning? 
14. Hur är kursen placerad i förhållande till ditt arbete? 

Syftet med kursen 

15. Syftet med kursen är att tydliggöra undersköterskans roll och ar-
betsuppgifter vid SÄS. Tycker du att du har fått en tydligare roll 
och tydligare arbetsuppgifter efter kursen? 

16. Har dina kunskaper förbättrats sedan du gick kursen? På vilket 
sätt? 

17. Har du använt ditt kompetensbevis efter kursen? Hur? 
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Kursen 

18. Vad anser du om upplägget av kursen? 
19. Var det rätt ämnen som ingick i kursen? Ska något ämne bort eller 

tillkomma? 
20. Något ämne som det bör vara mer respektive mindre av? 
21. Har du fått utbildningsmaterial/kompendium före kursens start? 

(För att i tidigt skede veta vilka föreläsningar som väntar, vad de 
innehåller och ev. förbereda sig inför dem genom att själv ta reda 
på mer och ha frågor). 

22. Vad anser du om att föredragshållarna ska vara med på examina-
tionsdagen? 

23. Var avsatt tid för redovisning på examinationsdagen tillräcklig? 
24. Hade ni paus/bensträckare? Om nej: skulle det ha behövts? 
25. Hade ni fika? Om nej: skulle det ha behövts? 
26. Var det något du saknade i kursen? (innehållet?) 
27. Vad har du fått ut av utbildningen? 

Bemötande, samarbete och relation 

28. Hur har bemötandet av undersköterskor som inte gått kursen va-
rit/blivit? 
a) Före kursen? 
b) Efter kursen? 

29. Hur har bemötandet av övrig personal (sjuksköterskor, läkare, labb 
personal, etc.) varit/blivit? 
a) Före kursen? 
b) Efter kursen? 

30. Har du någon kontakt med någon som har gått kursen tillsammans 
med dig? På vilket sätt? 

31. Har du någon kontakt till någon annan som gått kursen men inte 
samtidigt som dig? På vilket sätt? 

32. Har den relationen förändrats? (Blivit starkare/svagare?) 
33. Har du samma relation till andra arbetskamrater som inte gått kur-

sen? 
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Föreläsningarna 

34. Vad tyckte du om föreläsningsämnena? (Relevant för underskö-
terskor?) 

35. Vad tyckte du om föreläsarna? (Kunskaper, engagemang.) 
36. Vad tyckte du om arbetsformen? 

a) Grupparbete. 
b) Föreläsningen. 
c) Praktisk övning. 
d) OH, PP, video, film, etc. 
e) Patientfall – muntligt/dokumenterat. 

37. Vad tyckte du om arbetslitteraturen? 
a) Häften, broschyr, kompendium, lösblad, dokumenterat patient 

 fall, etc. 
38. Vad tyckte du om tiden? 

a) För föreläsningen? (Teori/praktiska övningar/diskussion.) 
b) För utvärdering? 
c) För diskussion efter avslutad föreläsning? 

39. Vad tyckte du om gruppindelning? (Antal i gruppen, indelning, 
etc?) 

40. Hade du uppdrag inför föreläsningarna? (Möjlighet att förbereda 
sig med frågor) 
a) Hur tror du det hade varit att ha uppdrag inför föreläsningarna? 
b) Hade det tillfört dig något om du hade haft det? 

41. Vad tycker du om eventuella material du fått? Vad? 
42. Har hjälpmedlen hjälpt dig i dina studier? 

a) OH, PP, video, film. 
b) Litteratur: kompendier, häften, lösblad, patient fall, boken ”Mat 

  och Kostbehandling av äldre”. 
43. Hur kan föreläsningarna förbättras? 
44. Har du använt det du lärt dig i arbetet? På vilket sätt? Om nej, var-

för inte? 
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Uppföljning 

45. Har det funnits någon uppföljning av kursen? Hur gick den till? 
Om nej: se fråga 45 a och 45 b. 
a) Vad ska den innehålla? 
b) När ska den ligga i tid efter första kursen? 

46. Har uppföljningen bidragit till att du lärt dig någon mer? 
a) Vad? 
b) I vilket ämne? 
c) Hur använder du det i arbetet? 

Övrigt 

47. Övriga synpunkter. 

Föreläsningarna 
Föreläsningarnas namn är hämtade från det första kurstillfället. Namnen 
kan ha ändrats under årens gång. 
Dokumentation 
Bröstcancerförening 
Stomivård 
Andningsfysiologi 
Hygien 
Klinisk kemi 
Läkemedel 
Cirkulation 
Etik/Andra Kulturer 
EKG-utbildning 
Njursvikt/Nutrition 
Hemocue 
Konflikthantering 
Andra kulturer 
Sårvård 
Sondmatning/Nutrition 
Palliativ vård 
Munvård 
Mikrobiologi 
Diabetes/Nutrition 
Datorkunskap 
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Aptitreglering, Cancerkomplikation/Nutrition 
Urologivård 
Sjukdomar/Munvård 
Demens 
Trycksår 
Case-metodik 
 
Tack än en gång för din medverkan! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Daniela Litescu 
 
Utvärderare, Högskolan i Borås, januari 2007 
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Bilaga 4 

Frågeguide 

Frågor till medverkande undersköterskor från SÄS som ej gått kursen i ut-
värderingen av kursen Kompetensbevis för undersköterskor. 
Hej! 
 
Här följer frågorna jag önskar svar på när vi träffas. 
Bakgrund 

1. Är du Man eller Kvinna? 
2. Hur gammal är du? 
3. Vilket år tog du gymnasiestudenten/annan utbildning? 
4. Hur länge har du arbetat på SÄS? 
5. Vilken avdelning arbetar du på? 
6. Vilka avdelningar har du arbetat på? 
7. Hur länge har du arbetat på respektive avdelning? 

Övergripande åsikt om kursen 

8. Har du gått kursen? Varför inte? 
Syftet med kursen 

9. Syftet med kursen är att tydliggöra undersköterskans roll och ar-
betsuppgifter vid SÄS. Tycker du att de som gått kursen har fått en 
tydligare roll och tydligare arbetsuppgifter efter kursen? 

10. Har du märkt någon skillnad i kunskap mellan de som gått kursen 
och dig? På vilket sätt? 

11. Tror du att om du hade gått kursen hade fått annan kunskap? På 
vilket sätt? 

Bemötande, samarbete och relation 

12. Hur har du bemöts av undersköterskor som gått kursen? Före re-
spektive efter att de har gått kursen? 

13. Hur har du bemöts av övrig personal (sjuksköterskor, läkare, labb 
personal, etc.)? Före respektive efter att de har gått kursen? 

14. Har du någon kontakt med någon som också inte har gått kursen 
på din avdelning? På vilket sätt? Har den relationen förändrats? 
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15. Har du någon kontakt till någon annan som inte har gått kursen 
men på någon annan avdelning? På vilket sätt? Har den relationen 
förändrats? 

16. Har du kontakt med någon från din avdelning som gått kursen? På 
vilket sätt? Har den relationen förändrats? 

17. Har du kontakt med någon från en annan avdelning som har gått 
kursen? På vilket sätt? Har den relationen förändrats? 

Övrigt 

18. Övriga synpunkter. 
 
Tack än en gång för din medverkan! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Daniela Litescu 
 
Utvärderare, Högskolan i Borås, januari 2007 
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Bilaga 5 

Frågeguide 

Frågor till medverkande avdelningschefer från SÄS i utvärderingen av 
Kompetensbevis för undersköterskor. 
Hej! 
Här följer frågorna jag önskar svar på när vi träffas. 
Bakgrund 

1. Är du Man eller Kvinna? 
2. Hur gammal är du? 
3. Hur länge har du arbetat på SÄS? 
4. Vilken avdelning arbetar du nu på? 
5. Vilka avdelningar har du arbetat på? I vilket yrke? 
6. Hur länge har du arbetat på respektive avdelning? 
7. Hur många undersköterskor är du nu avdelningschef för? 
8. Har du annan personal som du är chef för? Vilka yrkesgrupper? 

Hur många? 
Övergripande åsikt om kursen 

9. Vad tycker du om kursen? Om negativt svar: Varför inte? Vad 
skulle man kunna ha istället? 

10. Vad anser du om att kursen är frivillig? 
11. Vad anser du om kursens längd? 
12. Vet du vilka föreläsningar kursen innehåller? 
13. Har du några ändringsförslag på kursen? 
14. Hur är kursen placerad i tid efter undersköterskornas utbildning? 

Syftet med kursen 

15. Syftet med kursen är att tydliggöra undersköterskans roll och ar-
betsuppgifter vid SÄS. Tycker du att de undersköterskor som gått 
kursen har fått en tydligare roll och tydligare arbetsuppgifter efter 
kursen? 
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Bemötande, samarbete och relation 

16. Finns det skillnad på förhållningssättet i arbetslaget, på de under-
sköterskor som gått kursen? 
a) Före att de har gått kursen? 
b) Efter att de har gått kursen? 

17. Finns det skillnad på förhållningssättet i arbetslaget, på de under-
sköterskor som inte har gått kursen? 

Uppföljning 

20. Vem har ansvar för en uppföljning av kursen? 
21. Har det funnits någon uppföljning av kursen? 
22. Om ja: Hur gick den till? 

a) Vad innehöll den? Resultat? 
b) När låg den i tid efter avslutad kurs? 

23. Om nej: 
a) Vad ska den innehålla? 
b) När ska den ligga i tid efter avslutad kurs? 

Övrigt 

26. Övriga synpunkter? 

Föreläsningarna 
Föreläsningarnas namn är hämtade från det första kurstillfället. Namnen 
kan ha ändrats under årens gång. 
Dokumentation 
Bröstcancerförening 
Stomivård 
Andningsfysiologi 
Hygien 
Klinisk kemi 
Läkemedel 
Cirkulation 
Etik/Andra Kulturer 
EKG-utbildning 
Njursvikt/Nutrition 
Hemocue 
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Konflikthantering 
Andra kulturer 
Sårvård 
Sondmatning/Nutrition 
Palliativ vård 
Munvård 
Mikrobiologi 
Diabetes/Nutrition 
Datorkunskap 
Aptitreglering, Cancerkomplikation/Nutrition 
Urologivård 
Sjukdomar/Munvård 
Demens 
Trycksår 
Case-metodik 
 
Tack än en gång för Din medverkan! 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Daniela Litescu, Utvärderare, Högskolan i Borås, januari 2007 
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