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Uppdragsbeskrivning för instruktörer i beslutsstöd 
enligt VISAM-modellen inom kommunal hälso- och 
sjukvård 

 
Bakgrund och syfte 
Skånes Centrala Samverkansorgan har beslutat att rekommendera att de skånska 
kommunerna inför beslutsstöd enligt VISAM-modellen. VISAM ska sålunda användas 
när sjuksköterska från den kommunala organisationen i samband med förändringar i 
patienternas hälsotillstånd rapporterar till det läkarstöd som utgår från Region Skåne.  
Plan för implementering inkluderande frågor kring utbildning och ekonomi samt 
tidsplan godkändes av Centralt samverkansorgan oktober 2017.  
Skånes kommuner rekommenderas att använda Beslutsstödet enligt ViSAM-
modellen i alla verksamheter inom vård- och omsorg där kommunen har ett hälso- 
och sjukvårdsansvar.  
 
För att få arbetssättet med beslutsstödet enligt VISAM-modellen hållbart över tid är 
det nödvändigt att kommunerna har möjlighet att upprätthålla kompetens inom 
området klinisk bedömning och beslutsstödet enligt VISAM-modellen. Kommunerna 
i Skåne ska ansvara för att det finns sjuksköterskor med kompetens för att 
vidareutbilda inom sina respektive verksamheter. 
Instruktörerna från varje kommun utbildas initialt i beslutsstödet enligt VISAM samt 
klinisk kunskap och rapporteringsverktyget SBAR genom regional utbildningsinsats 
under januari och februari 2018. Utbildningen leds utav Lenimentus AB som 
Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har slutit en överenskommelse med.  
 
Beslut har fattats att anta detta arbetssätt av varje enskild kommun genom socialchef 
eller motsvarande chef i de delregionala tjänstemannaberedningarna årsskiftet 
2017/2018. 
 
Kompetens krav för att bli instruktör 
Alternativ 1; Legitimerad sjuksköterska som genomgått en utbildning i beslutsstödet 
VISAM-modellen eller liknande som är en kurs i att förebygga och behandla 
livshotande tillstånd. Kursen bygger på ett strukturerat ABCDE omhändertagande, 
säkert och effektivt teamarbete samt kommunikation enligt SBAR. 
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Alternativ 2; Legitimerad sjuksköterska som fått utbildning av en instruktör i 
beslutsstödet enligt VISAM modellen som använt utbildningsmaterialet hämtat från 
Leminentus AB i Örebro och som är anpassat utifrån det kommunala perspektivet.     
 
Alternativ 3; Legitimerad sjuksköterska med bred erfarenhet av kommunal hälso- och 
sjukvård.  
 
Ansvar och roller 
Instruktörerna arbetar på uppdrag av den egna kommunen. Som instruktör ansvarar 
du för att vidareutbilda dina kollegor i kommunen. Kommunen ansvarar för att 
instruktörerna har de ekonomiska resurser som krävs för utbildningsmaterial, tid för 
planering, genomförande av utbildning i den egna kommunen. 
 
Certifikat 
Efter genomgången instruktörsutbildning kommer utbildaren utfärda certifikat som 
lämnas ut på utbildningstillfället. Dessa ska ligga till grund för det fortsatta 
instruktörsuppdraget i den egna kommunen/verksamheten.  
 
Mål 
Instruktörernas övergripande mål är att vara ett stöd för kommunen att säkerställa 
kompetensen hos sjuksköterskorna, att använda beslutsstödet enligt VISAM 
modellen vid bedömning av rätt vårdnivå för att uppnå god och säker vård samt 
överrapportera enligt SBAR. 
 
Uppdrag 
Instruktörens uppdrag är att: 

• Utbilda alla anställda och nyanställda sjuksköterskor inom den kommunala 
hälso- och sjukvården i beslutsstödet enligt VISAM modellen, med hjälp av 
framtaget utbildningsmaterial samt utfärda utbildningsintyg.  

• Vara en resurs för den egna kommunens/verksamhetens sjuksköterskor så att 
arbetssättet med att använda beslutsstödet enligt VISAM modellen 
upprätthålls och utvecklas. 

• Genomföra en repetitionsutbildning vid behov för anställda sjuksköterskor i 
den egna kommunen      

• Kontinuerligt följa upp hur det strukturerade arbetssättet fungerar hos 
medarbetarna och kontinuerligt delta i diskussioner i eventuella avvikelser 
relaterade till bedömningar enligt beslutsstödet enligt VISAM modellen.     

• Upprätthålla befintlig egen kompetens som instruktör 
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Utbildningens innehåll 
Instruktörerna ska använda det gemensamt framtagna utbildningsmaterialet som 
innehåller följande delar: 

• Genomgång av konceptet A.B.C.D.E, medicin/fysiologiska effekter och 
förutsättningar 

• Genomgång av patient scenarier och praktisk övning samt återkoppling 
• Genomgång av Beslutsstödets komponenter/uppbyggnad/hantering 
• Genomgång av dokumentation/rutiner/riktlinjer runt beslutsstödet enligt 

VISAM modellen utefter lokala dokumentationsrutiner i den egna kommunen.  
 

Följa upp, förbättra och lära 
Instruktörernas uppdrag och arbetssätt följs upp årligen av verksamhetsansvarig i 
den egna kommunen. Införandet och arbetssättet av beslutsstödet enligt VISAM 
modellen följs även upp av det delregionala samverkansorganet där kommunen 
deltar.  
 
Instruktören bör beredas möjlighet att delta i skåneövergripande nätverk för det 
systematiska förbättringsarbetet av beslutsstödet enligt VISAM modellen. I dessa 
nätverk sker uppföljning av följsamhet samt ev. avvikelser i samband med 
användandet av beslutsstödet. Det skåneövergripande nätverket rapporterar till 
tjänstemannaberedning för Centralt samverkan.  
 
 
 
Detta gäller i …………………………………………………...kommun  
 
Datum…………………………………. 
 
Underskrift av instruktör   Underskrift av ansvarig chef 
 
…………………………………………………… ……………………….……………………………….. 
 
Namnförtydligande  Namnförtydligande 
 
…………………………………………………… ……………………….……………………………….. 


