Spørreskjema til sykepleiere i hjemmetjenester i Norge angående bruk av
undersøkelsesutstyr
1. Jobber du i hjemmetjenesten? kryss av
o Ja
o Nei
2. Hva er din yrkesbakgrunn: Kryss av
o Sykepleier
o Sykepleier med videreutdanning
o Annet
Svares det benektende på jobbing i hjemmetjeneste, og annet som yrkesvalg avvises
respondent med følgende beskjed;
«Siden spørreundersøkelsen kun er rettet til sykepleiere i hjemmetjenesten kan du dessverre
ikke delta. Vi takker for din tid, og ønsker deg en god dag.»
Spørsmål om behov for undersøkelsesutstyr ved pasientvurdering, opplæring, kontroll og
erfaring i bruk av undersøkelsesutstyr:
I spørsmålene nedenfor avvendes ordet «undersøkelsesutstyr» om medisinsk
undersøkelsesutstyr du bruker for å undersøke pasienter for å følge med på helsetilstand.
Bag, sekk eller annen oppbevaring som inneholder undersøkelsesutstyr kalles «utstyrssekk».
For deg som ikke har undersøkelsesutstyr så vil spørreundersøkelsen være kortere, men det
er viktig at du deltar for å gi riktig bilde av tilgang til undersøkelsesutstyr i hjemmetjenestene i
Norge.
3. I hvor stor grad har sykepleiere i din hjemmetjeneste tilgang til utstyrssekk med
undersøkelsesutstyr ved pasienttilsyn? Kryss av, ett svaralternativ mulig
o Ingen i hjemmetjenesten har tilgang på undersøkelsesutstyr
o Vi har ikke utstyrt utstyrssekk, men kan ta med noe undersøkelsesutstyr ved behov
o Vi har kun tilgang til utstyrssekk ved behov
o Mitt team må prioritere hvem av oss som får anvende utstyrssekk på hver vakt
o Utstyrssekken deles med neste vaktskift
o Alle sykepleiere over 50 % stilling har egen utstyrssekk hver
o Alle sykepleiere har utstyrssekk
o Alle sykepleiere har en utstyrssekk hver
o Annen organisering

Kryss av om disse gruppene disponerer utstyrssekk, flere svaralternativ mulig:
o Sykepleie nattevakter
o Sykepleie vikarer
Sykepleiere i helgestillinger
For de som krysser av på de to øverste svaralternativ i spørsmål 3, hvor de oppgir å ikke ha
utstyrssekk, utgår spørsmål 5, 8, 9 og 10.

4. Hvor ofte tas utstyrssekkene med ut ved pasienttilsyn?
Sett kryss, ett svaralternativ mulig:
o Ved hvert tilsyn
o Anvendes daglig
o Variabelt grunnet sone/team/ vaktskift
o Kun med ved mistanke om forverret tilstand
o Sekkene tas sjeldent med
o Vi har ikke sekker
5. Hvilket undersøkelsesutstyr er i utstyrssekken du disponerer? kryss av, flere svaralternativ
mulig:
o Pulsoksymeter, SpO2
o Stetoskop
o Manuelt blodtrykksapparat
o Digitalt blodtrykksapparat
o Blodtrykksmansjetter i flere størrelser
o Søsterur/ klokke
o Pannetermometer
o Øretermometer
o Rektaltermometer
o Blodsukkerapparat
o Målebånd
o Smerteskala
o Pupillometer
o Lykt
o U-stiks
o CRP-test
o Hb-test
o Monofilament
o Otoskop
o Reflekshammer

o Doppler
o Hjertestarter
o EKG
Annet, oppgi hvilket utstyr: _____________
6. Hvilket undersøkelsesutstyr mener du at DU TRENGER ved pasientbesøk? kryss av flere
svaralternativ mulig:
o Jeg trenger ikke noe undersøkelsesutstyr
o Pulsoksymeter, SpO2
o Stetoskop
o Manuelt blodtrykksapparat
o Digitalt blodtrykksapparat
o Blodtrykksmansjetter i flere størrelser
o Søsterur/ klokke
o Pannetermometer
o Øretermometer
o Rektaltermometer
o Blodsukkerapparat
o Målebånd
o Smerteskala
o Pupillometer
o Lykt
o U-stiks
o CRP-test
o Hb-test
o Monofilament
o Otoskop
o Reflekshammer
o Doppler
o Hjertestarter
o EKG
Annet, oppgi hvilket utstyr: _____________
7. Har du tilgang på MER undersøkelsesutstyr enn det som er i utstyrssekken som du kan ta

med ved behov? kryss av på det aktuelle ekstrautstyret, flere svaralternativ mulig:
Har du ikke utstyrssekk, så kryss av hvilke undersøkelsesutstyr du kan ta med fra kontoret.
o Nei, jeg har ikke tilgang til utstyr jeg kan ta med fra kontoret
o Vekt

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Pulsoksymeter, SpO2
Stetoskop
Manuelt blodtrykksapparat
Digitalt blodtrykksapparat
Blodtrykksmansjetter i flere størrelser
Søsterur/ klokke
Pannetermometer
Øretermometer
Rektalt termometer
Blodsukkerapparat
Målebånd
Smerteskala
Pupillometer
Lykt
U-stiks
CRP-test
Hb-test
Monofilament
Otoskop
Reflekshammer
Doppler
Hjertestarter
EKG
Oftalmoskop
Stemmegaffel

Annet, oppgi hvilket utstyr: _____________

8. Virker alt undersøkelsesutstyr du har i sekken? kryss av, ett svaralternativ mulig
o Ja, alt utstyret virker
o Det meste av utstyret virker
o Nei, kun noe av utstyret virker
o Vet ikke
9. Hvilke rutiner har dere for kontroll og rengjøring av undersøkelsesutstyret? Kryss av flere
svaralternativ mulig
o Hjemmetjenesten følger faste rutiner for regelmessig gjennomgang av
utstyrssekkens undersøkelsesutstyr
o Ansatte må selv vurdere/ melde fra om defekt/ tapt utstyr
o Vi har utviklet og anvender sjekklister for å påse at utstyret virker
o Vi har prosedyrer for rengjøring av utstyret etter hver bruk

o Vi har ingen rutiner
o Vet ikke
10. Hvilken opplæring har du fått fra arbeidsplassen om:
Svarkategori matrise flervalg: Ingen opplæring mottatt, Jeg har etterspurt - og kollega
veiledet, Fikk noe opplæring ved oppstart/mottak av sekk, Fikk grundig opplæring ved
oppstart/mottak av sekk, Årlig opplæring gis, Annet
o Riktig bruk av det spesifikke undersøkelsesutstyret dere disponerer
o I hvilke tilfeller du ikke kan stole på målingene
o Riktig rengjøring og smittebegrensning ved bruk av undersøkelsesutstyr og sekk

11. Har mangel på undersøkelsesutstyr ført til at du ikke har gjort kartlegginger du mener er
nødvendige? Kryss av, ett svaralternativ mulig
o
o
o
o
o
o

Aldri
En sjelden gang
Noen ganger
Av og til
Ofte
Svært ofte

Til slutt trenger jeg informasjon om hvilken del av landet du jobber i, og om du har
utrykningsansvar for å kunne vurdere dataene du har gitt mot andres svar. Dine data
anonymiseres av dataprogrammet før behandling.

Hvilket fylke jobber du i? Kryss av, ett svaralternativ mulig
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Agder
Innlandet
Møre og Romsdal
Nordland
Oslo
Rogaland
Troms og Finnmark
Vestfold og Finnmark
Vestland
Viken

12. Hvor er hjemmetjenesten lokalisert? Kryss av ett svaralternativ mulig
o By

o Distrikt
13. Noen hjemmetjenester har beredskapsansvar og rykker ut ved ulykker og hendelser. Har

dere det? Kryss av, ett svaralternativ mulig
o Ja
o Nei
o Vet ikke

På neste bilde får du tilbud om å få din besvarelse på mail.
Det er valgfritt, men mailen inneholder en link som gjør at du kan trekke din besvarelse.
Mailadressen din vil ikke være sporbar.
Takk for din deltakelse i studien.
Dine data vil bli behandlet konfidensielt, og resultatet vil legges på www.utviklingssenter.no
når masteroppgaven er ferdig.

