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Till SUD 

Återrapportering av uppdrag att utbilda sjuksköterskor i att använda 

beslutsstödet ViSam 
I samband med den nationella äldresatsningen (2011-2014) lanserades ViSam-modellen som utarbe-

tades i Örebro https://www.visamregionorebro.se/beslutsstod/. Syftet med beslutsstödet är att 

sjuksköterskans bedömning ska vara strukturerad, patienten ska få vård på optimal vårdnivå och 

informationsöverföringen till nästa vårdgivare ska säkras. Detta väckte intresse på Region Dalarna 

och chefsnätverket beslutade att ett pilotprojekt skulle genomföras. Uppdraget gick till Högskolan 

Dalarna. 

Inledningsvis utbildades fem instruktörer och tre kommuner ingick i pilotprojektet. Projektet genom-

fördes 2015 och därefter beslutade chefsnätverket på Region Dalarna om att implementering skulle 

ske i hela länet.  

Högskolan Dalarna fick uppdrag att utbilda alla sjuksköterskor i Dalarnas kommuner i beslutsstödet. 
Inför starten behövde en styrgrupp utses med företrädare från kommuner, landsting och Högskolan 
Dalarna. Tillsättningen av styrgrupp drog ut på tiden och det första mötet hölls i oktober 2017. I styr-
gruppen har följande personer deltagit: 
Sven-Erik Edholm, MAS Orsa (ViSam-instruktör). 
Helena Strandberg, verksamhetschef vårdcentralen Avesta (till 31 mars 2018) 
Renée Bauer, verksamhetschef vårdcentralen Avesta (från och med 1 april 2018 -). 
Teresia Karlsson, MAS Leksand 
Maria Gelin, distriktssköterska och verksamhetsutvecklare vårdcentralen Jakobsgårdarna Borlänge. 
Suzan Jacobs, Högskolan Dalarna (ViSam-instruktör) - adjungerad från och med mars 2019. 
Lena Olai, lektor och vårdutvecklare Högskolan Dalarna. 

Genomförande 
Under 2018 utbildades ca 320 sjuksköterskor, se rapport från instruktörerna ”Slutrapport VISAM – 

utbildning hösten 2018”. 

Nätverk 
En första träff med Inspiratörer från kommunerna har ägt rum och en ny träff är planerad till maj 

månad 2020. 

Magisteruppsats 
En fristående magisteruppsats pågår. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur sjuksköterskorna 

inom kommunal hälso- och sjukvård i Dalarnas kommuner upplever och använder ett strukturerat 

kliniskt beslutsstöd för bedömning av äldres hastigt försämrade hälsa. 

https://www.visamregionorebro.se/beslutsstod/


 
Styrgruppens rekommendationer 
I styrgruppens sista protokoll daterat 2019-09-13 anges, under punkten Fortsatt arbete, följande: 

”Styrgruppen överlämnar ansvaret för implementeringen av ViSam till kommunerna.  

Alla kommuner måste ha tillgänglig, och tillräcklig, utrustning för att sjuksköterskorna ska kunna 

göra ViSam-bedömning. MAS beslutar om utrustningen, så att arbetet kan bedrivas patientsäkert.  

Planen var inledningsvis att nyanställda sjuksköterskor skulle ges möjlighet att kontinuerligt få delta i 

den reguljära ViSam-utbildningen som sker i termin 5 på sjuksköterskeprogrammet. Pga förändringar 

i kursplanerna är detta ingen hållbar strategi över tid. I dagsläget finns filmer som Björn Lennhed har 

spelat in på Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvårds (KKHS) hemsida (dessa filmer är 

bra för alla att se). Det har också gjorts en film om beslutsstödet av ViSam-instruktörerna. De föreslår 

att de lokala inspiratörerna går igenom alla filmerna tillsammans med nyanställda sjuksköterskor. Ett 

nätverk för inspiratörer har skapats och deras nästa möte är inplanerat till maj 2020. 

Styrgruppen föreslår att KKHS kontaktar inspiratörerna under hösten 2019, för att hålla dem 

uppdaterade. 

Styrgruppen rekommenderar att KKHS gör en uppföljning under våren 2020 av hur arbetet fortgår i 

kommunerna. Detta rapporteras till MAS-nätverket i september 2020.” 

  

Lena Olai  
Sammankallande i styrgrupp ViSam 
Lektor, Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård, Högskolan Dalarna. 
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VISAM-instruktörer: 

Suzan Jacobs  

Leg sjuksköterska, Högskolan Dalarna 

 

Sven Erik Edholm  

Leg sjuksköterska, Medicinskt ansvarig sjuksköterska   

Orsa Kommun 

Uppdragets omfattning 

15 kommuner 

Samtliga sjuksköterskor i Dalarnas kommuner. 350 sjuksköterskor utbildades (tidigare hade 

sjuksköterskor i tre kommuner utbildats). 

 



 
 

Syfte 

Syftet är att utbilda alla sjuksköterskor inom kommunal Hälso- och sjukvård i Dalarna. Efter 

utbildningen kan sjuksköterskan, med hjälp av beslutsstödet, göra en strukturerat bedömning, 

där patienten ska få vård på rätt vårdnivå och informationsöverföringen till nästa vårdgivare 

säkras. 

Förändring av utbildningens upplägg 

Grundutbildningen i sin originalversion pågår två dagar med föreläsning, grupparbete med 

patientfall och examination. Målet att utbilda 350 sjuksköterskor, utsprida i länet, var inte 

realistiskt och därför beslutades om en kortare variant. 

Styrgruppen för VISAM och instruktörerna valde en lösning i två steg. Geriatriker Björn 

Lennhed, Falu lasarett, spelade in faktafilmer och vi tog fram ett komprimerat föreläsnings-

paket omfattande tre timmar. 

Få så många sjuksköterskor som möjligt att delta 

Målet var att så många som möjligt skulle få med sig en så god bild av beslutstödet, som det 

bara var möjligt på tre timmar och att de skulle kunna använda beslutsstödet i sin kliniska var-

dag. Inbjudan skickades till länets Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS). De var be-

hjälpliga med att hitta passande utbildningslokaler samt de hjälpmedel som behövdes för att 

kunna genomföra utbildningen. Alla anmälningar gjordes till Suzan Jacobs, som kommunice-

rade med respektive MAS hur många deltagare som skulle delta vid de olika utbildningstill-

fällena. 

Utbildningen 

Inför utbildningstillfället skulle deltagarna förbereda sig genom att se de förinspelade filmerna 

som totalt omfattade tre timmar. Det erbjöds möjlighet att se filmerna under utbildningsdagen, 

på förmiddagen, inför själva utbildningstillfället som gavs på eftermiddagen. Inga önskemål 

att se filmerna på plats framkom och därmed antas att alla deltagare har tagit del av filmerna 

på egen hand.  

Utbildningstillfällena omfattade ytterligare tre timmar. Efter avslutad utbildning fick deltagar-

na ett intyg på genomförd utbildning. 



Under föreläsningarna, som gjordes på 11 platser i länet, betonades vikten av att implemen-

tera VISAM som beslutstöd i kommunerna.  

ViSam implementeringsträff 

Efter alla genomförda utbildningstillfällen fick MASarna som uppgift att utse några personer i 

respektive kommun som ViSam-nyckelperson (inspiratör). Dessa personer bjöds in till en im-

plementeringsträff. 

Alla kommuner var representerade förutom Avesta och Smedjebacken.  

Implementeringsträffen inleddes med en redovisning av de genomförda utbildningarna. Där-

efter ställdes frågan hur kommunerna kan hålla ViSam levande i verksamheten. De fick jobba 

i grupper med hjälp av en förenklad SWOT-analys. Frågorna deltagarna behövde fundera och 

svara på var: 

1. Vad är verksamhetens styrkor för att lyckas med implementering och utveckling av 

beslutsstödet? 

2. Vad är verksamhetens svagheter som kan försvåra implementeringen och utvecklingen 

av beslutsstödet? 

3. Vad är verksamhetens möjligheter att implementera och utveckla beslutstödet? 

4. Vad kan vara ett hot i verksamheten för att försvåra implementeringen och utveck-

lingen av beslutsstödet? 

 

Därefter behövde de fundera och svara på följdfrågorna: 

1. Vad ska vi göra för att förbättra verksamhetens styrkor? 

2. Vad ska vi göra för att minimera verksamhetens svagheter? 

3. Vad ska vi göra för att ta tillvara verksamhetens möjligheter? 

4. Vad ska vi göra för att förebygga och neutralisera hoten? 

Sammanfattning SWOT-analys 

Mora kommun såg de största hindren. De hade bytt chef flera gånger och organisationen upp-

fattades som rörig. Två sjuksköterskor från hemsjukvården representerade Mora kommun och 

ingen visste hur de hade det på säbo.  

Falu kommun hade önskat att chef och MAS hade varit med då det är en stor kommun och de 

kände inte heller till hur de andra avdelningarna, såsom säbo och jourteamet kan implemen-

tera ViSam. De skulle även behöva representanter från dessa teams. Ett annat hinder i Falun 

var journalsystemet (de använder Procapita). De skulle ta kontakt med IT-kunnig och journal-

ansvarig i kommunen och undersöka vilka möjligheter som finns för att kunna dokumentera 

ViSam på ett samlat ställe i patientjournalen.  

De mindre kommunerna hade redan kommit igång eller ska komma igång omgående och de 

såg inga hinder då de är en bra arbetsgrupp med få sjuksköterskor. Dock såg alla hinder med 

att läkarna oftast inte vill ha brytpunktssamtal i god tid och inte vänta till dess det bara är 

några dagar kvar. Vissa undrade om förståelsen från ambulansen, här framkom olika erfaren-

heter. I de kommuner som upplever hinder eller hot enligt SWOT-analysen är det angelägen 

att bjuda in VC-chef/ ambulanschef till APT för att få ett nära samarbete. De behöver få hjälp 

av hälso- och sjukvårdschefen (som i dessa kommuner inte var representerade på träffen).  

Hålla ViSam levande i kommunen 

Alla kommuner har fått material för att kunna utbilda ny personal. Det är viktigt att filmerna 

som Björn Lennhed har spelat in ligger kvar på KKHS’ hemsida 

www.du.se/kommunalvardutveckling. En länk till den inspelade föreläsning som vi hade till 

studenterna har efter träffen skickats ut till alla nyckelpersoner/inspiratörer. 

http://www.du.se/kommunalvardutveckling


Gruppen tycker det är en bra idé att träffas 1 gång per år, där Högskolan ordnar lokal och fika. 

De är införstådda med att det blir en självstyrande grupp och de står för innehållet den dagen 

med diskussioner om hur de kan hålla beslutstödet levande och vilka problem eller framsteg 

som har gjorts i de olika kommunerna. 

För att hålla ViSam levande, ska sjuksköterskestudenter i termin 5 se på de inspelade filmerna 

av Björn Lennhed samt den inspelade föreläsningen om beslutsstödet. Innan studenterna går 

ut på sina verksamhetsförlagda utbildningsplatser (VFU) i kommunen examineras de genom 

att de i grupp ska redovisa ett patientfall med hjälp av beslutsstödet. På så sätt känner nyut-

examinerade sjuksköterskor till beslutsstödet ViSam. 

Till slut 

Sammanfattningsvis tycker vi att utbildningsinsatserna har fallit väl ut i det stora hela. Alla 

kommuner har skickat sjuksköterskor till föreläsningarna och föreläsarna har upplevt ett gott 

engagemang och intresse från samtliga kommuner.    

En stor utmaning förblir hur kommunerna kan hålla ViSam levande inom deras verksamheter.  

Avslutningsvis vill vi också tacka alla inblandade som gjort ViSam projektet genomförbart, 

ingen nämnd ingen glömd. 

Slutligen vill vi instruktörer också tacka alla som kom och lyssnade på våra föreläsningar. En 

fantastisk publik har vi mött och vi har haft otroligt roligt under vår föreläsningsturné. 

 

Falun den 12 september 2019  

Suzan Jacobs    Sven Erik Edholm 

Leg sjuksköterska, Fil magister   Leg sjuksköterska,  

Högskolan Dalarna   Medicinskt ansvarig sjuksköterska   

    Orsa Kommun 
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