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Sammanfattning 
 
Inledning 
Gröna korset är ett bedömningsinstrument där daglig reflektion sker för att identifiera risk för och 
undvikbar vårdskada.  
 

Syfte 
Syftet med förbättringsarbetet är att förhindra undvikbar vårdskada på akutvårdsavdelningen, 
centrallasarettet Växjö. Genom tillämpning av gröna korset dagligen identifiera risker för undvikbar 
vårdskada så åtgärder kan sättas in för att förebygga vårdskada 

 
Studiens syfte är att undersöka om medarbetarna upplever att gröna korset är en bra metod att 
använda för att ändra arbetssätt så fler risker och undvikbar vårdskada identifieras och åtgärdas samt 
undersöka om patiensäkerhetskulturen förändras. 
 

Metod 
Förbättringsrampen har använts som metod i förbättringsarbetet, teman utkristalliserats och testats i 
PDSA-hjul. 
I studien har mixad metod använts, fokusgrupp samt patientsäkerhetskulturenkät. 
 

Resultat 
Tillämpning av gröna korset visar att undvikbara vårdskador minskat och förebyggande åtgärder ökat.  
Medarbetarna har fått ökad medvetenhet, bättre struktur och teamarbete. Patiensäkerhetskulturen 
kan ha påverkats i positiv riktning. 
 

Slutsats 
Studien och resultatet i förbättringsarbetet visar att Gröna korset är en bra metod för att få 
patientsäkerhetsarbetet som en naturlig del av arbetet då den innefattar dagliga reflektioner där 
patientsäkerhetsområden diskuteras. Enligt studiens resultat ökar patientsäkerhetsmedvetenheten hos 
medarbetarna vilket ger patienterna en säkrare vård..  
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Background 
Green cross is a assessment instrument to daily identify risk and avoidable health injuries.  

 
Purpose 
The purpose with the improvement is to prevent avoidable health injuries at the emergency 
department in Växjö hospital. By applying Green cross in daily work to identify risks and avoidable 
health injuries  makes it possible to implement preventive correction. 
The study is to investigate whether employees feel that the Green cross is a good method to use   by 
changing  way of working, more risks and avoidable health injuries is identified and  corrected, 
investigate if the patient safety culture is changing. 
 

Methods 
The Improvement ramp were used,, themes  identified and tests  in PDSA wheels. 
 Mixed method was  used, focus group and patient safety areas survey. 

 
Results 
Application of the Green cross shows  decreased avoidable  injuries  and preventive measures 
increased. The employees´awareness  increased, better structure and teamwork. Patient culture   is 
affected in a positive way. 
 

Conclusion 
The study and  improvement work shows that the Green cross is a good method to get patient safety in  
everyday work,  daily reflections   where patient safety area is  discussed.  The study shows increased 
patient safety awareness among employees.. 
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Inledning 

I Patientsäkerhetslagen 5 § 2010:659, (Regeringskansliets rättsdatabas, 2010) står det att vårdskada är 
lidande, kroppslig eller fysisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om 
adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. En vårdskada kan 
uppstå på grund av den vård och behandling patienten får men också av att patienten inte fått den 
vård som behövts.  Hälso- och sjukvårdspersonal omges av risker som kan drabba patienten i arbetet. 
Fel och misstag som begås under arbetstid kan leda till att patienter som vårdas utsätts för 
kroppsskada, fara eller i värsta fall död. Arbetet hälso- och sjukvårdspersonal utför kan innefatta 
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riskfyllda moment för patienten vilket gjort att de omges av föreskrifter och lagstiftning som innefattar 
deras skyldigheter (Nilheim & Leijonhufvud, 2013).  
I hälso- och sjukvårdslagen står de grundläggande åtaganden som ställs på sjukvården vilken ska 
bedrivas så den uppfyller kraven på god vård. Lagen vänder sig till vårdgivare och det ställs även i 
lagen krav på att hälso- och sjukvården ska vara organiserad så den tillgodoser hög patientsäkerhet 
(2017:30). Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet 
upprätthålls. Med patientsäkerhet avses skydd mot vårdskada (SOSFS 2011:9). I Patientsäkerhetslagen 
3 kap. 2§ (2010:659) kan vi läsa att vårdgivaren ska genomföra åtgärder som behövs för att förebygga 
att patienter drabbas av vårdskada, samt i kap 6. 4 § beskrivs att hälso- och sjukvårdspersonalen är 
skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. 
För patienten innebär det stort lidande att få en vårdskada, genom förbättringsarbetet som beskrivs i 
uppsatsen hoppas författaren kunna skapa värde för patienten, undvika att de ådrar sig undvikbar 
vårdskada under vårdtiden på akutvårdsavdelningen.  
 

Bakgrund 

Lokalt problem 

Akutvårdsavdelningen (AVA) på Växjö lasarett ingår i akutkliniken tillsammans med akutmottagning i 
Växjö och Ljungby. Sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare arbetar på 
avdelningen. Läkare har sin anställning på respektive klinik och gör vissa arbetspass på avdelningen.  
I takt med att vårdplatser dragits ned på övriga sjukhuset har AVA fått ändrat patientklientel.  Fler 
patienter är multisjuka med ökat omvårdnadsbehov. Faktorn att det vårdas patienter med större 
omvårdnadsbehov ses om en risk.  Ökad risk för vårdskador inom exempelvis fall och trycksår om de 
definierade riskpatienterna inte blir riskbedömda och får förebyggande insatser. Arbetsrutiner och 
arbetssätt som är utarbetade på AVA är anpassade efter korta vårdtider med snabba flöden av 
patienter. 
 
Under hösten 2017 genomfördes en patientsäkerhetskulturenkät i Region Kronoberg. Resultaten för 
akutkliniken bestående av sjuksköterskor och undersköterskor på akutmottagningen och 
akutvårdsavdelningen i Växjö visar att medarbetare har låg medvetenhet när det gäller 
patientsäkerhet. Rapportering av vårdskador i avvikelsesystemet som patienter kunde fått eller har 
drabbats av på respektive enhet visar sig vara låg. Då medarbetarna i enkäten skattat sin 
patientsäkerhetsnivå anger 17 % att de arbetar patientsäkert. Sammantagen säkerhetsmedvetenhet på 
arbetsplatsen ligger på 33 %. 56 % ansåg att det fanns aktivt arbete för att förbättra patientsäkerheten 
på akutkliniken( Institutet för kvalitetsindikatorer, 2017) .  
 

Tillgänglig kunskap inom patientsäkerhet 

Rollenhagen (2013) beskriver olika undersökningar som gjorts gällande organisationens betydelse för 
patientsäkerhet i en verksamhet. Faktorer som har betydande roll för att nå bra resultat för 
patientsäkerhet är ledningens engagemang och attityd till säkerhetsarbetet samt medarbetares 
delaktighet och utbildning i säkerhetsarbete.  Andra faktorer som lyfts är att alla medarbetare bör 
uppmuntras till att stödja varandra i patientsäkerhetsarbetet. Medarbetare och patienter bör göras 
delaktiga. 
 
Hale (2000) lyfter i sin artikel fram områden som är av vikt för att skapa en god säkerhetskultur i en 
organisation. Han menar att säkerhet ska prioriteras högt av ledare och anställda, även när det står i 
konflikt med andra av organisationens mål. Alla i organisationen ska vara involverade, engagerade och 
känna ett gemensamt ansvar för säkerheten. De som arbetar i organisationen ska ha ett kritiskt och 
kreativt tänkande gällande riskkontrollsystem så varje individ reflekterar och inte accepterar att 
säkerheten är så bra den kan bli. Hale lyfter även vikten av en ömsesidig omsorg och tillit samt ett 
gemensamt ansvar. Kommunikationen ska vara öppen så villighet finns att rapportera misstag, inte i 
syfte att hitta syndabockar. Orsaker till tillbud som inträffar ska sökas brett i organisationen inte bara 
på individnivå. En eftersträvan är att integrera säkerhetstänkande i alla aspekter i arbetet som utförs.  
 
Vid implementering och arbete med patientsäkerhet ska incidenter och vårdskador inte bara ses som 
nummer vilka ska beaktas, det behövs även innefattas av förståelse för hur patientsäkerheten 
kontinuerligt kan förbättras men även skapa en kultur där vilja finns att förbättra. Sjuksköterskor som 
arbetar närmast patienten och befinner sig i spetsen för frågor som rör patientsäkerhet spelar en viktig 
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roll när det gäller arbete och förbättringar av patientsäkerheten (Morris-Thompson, Aldred , Clark & 
Marks-Maran, 2012). 
 
Danielsson (2018) beskriver i sin avhandling att säkerhetskultur är ett begrepp som sammanfaller med 
säkerhetsklimat. Kultur avser djupt rotade värderingar, normer och uppfattningar. Klimat innefattar 
attityder och mer ytliga aspekter än kultur. Danielsson (2018) drar slutsatser i sin avhandling att det 
finns skillnader i patiensäkerhetskulturen mellan sjuksköterskor och undersköterskor inom hälso-och 
sjukvården. Då insatser för förbättrat patientsäkerhet görs behöver de anpassas efter olika 
professioners värderingar, normer och uppfattningar. Medarbetare inom hälso och sjukvård har ofta 
en förväntan på sig om att vara ofelbar. Dessa förväntningar kan minska viljan att lyfta de egna 
misstagen. Danielsson (2018) beskriver begreppet patientsäkerhetsrond, ledare från olika nivåer 
träffar hälso-och sjukvårdspersonal som arbetar närmast patienten för att diskutera 
patientsäkerhetsarbete och patientsäkerhetskultur. Patientsäkerhetsronder upplevs som bra sätt för 
lärande och kan påverka patiensäkerhetskulturen i positiv riktning. 
 
Öhrn (2012) visar i sin avhandling att mindre än två tredjedelar av patienter hon studerade som 
anmält sin vårdskada till patientförsäkringen var registrerade i avvikelsesystem. Precis som 
Danielsson (2018) visar Öhrn (2012) att patientsäkerhetsdialoger tillsammans med medarbetarna är 
ett sätt att förbättra patiensäkerhetskulturen inom vården. Studien visar även att utveckling av 
patiensäkerhetskulturen kräver systematiskt arbete med uppföljning, tid och uthållighet.  
 
Senior Alert är ett kvalitetsregister som används i Sverige för att stödja vårdprevention. Vårdtagare 
över 65 år inom såväl primärvård slutenvårdhemsjukvård eller kommunal äldreomsorg registreras 
med riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat. Områden som riskbedöms är fall, munhälsa, 

trycksår och undernäring (https://plus.rjl.se/senioralert, hämtad 2019-01-20) Lannering (2018) visar 

i sin avhandling att om resultaten som finns i Senior Alert inte visualiseras och diskuteras så finns risk 
att de förebyggande delarna som riskbedömningarna ska ge inte följs upp eller sätts in. Det finns 
behov av ett starkt ledarskap som är intresserat och visar resultat för att det förebyggande arbetet ska 
fortgå.  
 

Förbättringsvetenskap 

Förbättringsvetenskap är ett relativt nytt kunskapsområde. Enligt Deming bygger 
förbättringsvetenskap på fyra hörnstenar, systemtänkande, kunskap om variation, kunskap om 
förändringspsykologi samt kunskap om lärande/teori (Batalden & Stoltz, 1993). 
 
Systemtänkandet 
Systemsyn är grundläggande för att kunna nå framgång med kvalitetsarbete. Deming beskriver ett 
system som ”ett nätverk av komponenter, som strävar efter att uppnå ett gemensamt syfte”. Ledningen 
i organisationen måste ha kunskap om systemet, vilka gränser det har samt om människorna som 
befinner sig i systemet. Ledingens uppgift är att skapa systemets mål och få de olika delarna och 
medlemmarna i systemet att vilja uppnå målen (Batalden & Stoltz, 1993). 
Kunskap om variation 
I de system och processer som finns i en organisation finns ständiga variationer. Viss variation är inom 
de normala värden som förväntas att ske medan annan variation kan bero på slumpen. Att förstå 
variationen i systemet och processerna är en av framgångarna till förbättring i organisationen. Då en 
öppen förståelse finns för variation minskar riken att det reageras och ageras på slumpmässiga orsaker 
vilket kan leda till att vi stör ett system som egentligen är stabilt (Batalden & Stoltz, 1993). 
Kunskap om lärande/teori 
Det är viktigt att förstå hur teorier skapas, hur de kan relateras till verkliga livet och användas för 
förutsägelser.  Att utveckla och sammanfläta teori och handlingar är grunden för systematiskt 
förbättringsarbete. Då en teori utvecklas hjälper det oss att organisera och dela information men det 
leder inte automatiskt till lärande.  Professionerna inom sjukvården måste få vara experter inom sina 
specifika områden, att samtidigt förse sig med förbättringskunskap exempelvis PDSA-hjul gör att vi 
ständigt förbättras och förstår vår omgivning (Bergman & Klefsjö, 2007). 
Kunskap om förändringspsykologi 
Kunskap om psykologi behövs för att förstå olika människors förmåga att lära samt hur människan 
beter sig i samband med förändring. Psykologin behövs för att lära hur människor motiveras och för 
att förstå samspelet mellan individer (Bergman & Klefsjö, 2007) 
 

https://plus.rjl.se/senioralert
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Förändringar inom sjukvården bygger enligt tradition på kunskap från den traditionella professionella 
forskningen och dess kunskaper. Professionell kunskap utgår från tre komponenter, det vi lärt oss i vår 
profession som exempelvis sjuksköterska, kunskap inom våra yrkesämnen men även värden och etik 
för patienten och anhöriga. För att lyckas och skapa förutsättningar för systematiskt förbättringsarbete 
i en organisation ska förbättringsvetenskap och professionell kunskap integreras (figur 1) Batalden & 
Stoltz (1993) . 
 

 

 

Figur 1. Modell för förbättringsarbete (översatt till svenska) efter Batalden & Stoltz, 1993. 

Genom att bilda eller skapa team med deltagare från olika yrkesgrupper och ge dem uppgift att lösa 
problem med utgång från förbättringskunskap startas ett lärande och en ny förståelse i hur 
verksamheten kan förbättras, teammedlemmarna får känna sig delaktiga då det skapas gemensamma 
bilder av problemet som ska lösas (Thor, 2002). Ett effektivt sätt att arbeta fram förbättringsförslag 
och tillvägagångsätt i en förbättringsprocess är att skapa förbättringsteam som kan träffas och 
diskutera fram adekvata lösningar (Bergman & Klefsjö, 2007). 

 

Teoretisk ram  

Sensemaking                                                                                                                                                            
Karl Weick (1995) har myntat begreppen sensemaking vilket handlar om att skapa förståelse ” the 
making of sense”. Sensemaking är den process där individen skapar medvetenhet och förståelse i 
situationer som är komplexa och osäkra. Processen innefattar försök att förstå samband mellan 
människor, platser och händelser för att kunna förutse konsekvenser och kunna agera effektivt. Weick 
har utvecklat begreppet på individ- och organisationsnivå. Som individ behöver människan skapa sig 
en förståelse och mening i varför vi agerar och handlar på sättet vi gör. Sensemaking handlar om att 
plocka bort oförståelse och osäkerhet för att lämna plats åt mönster av mening. Människan behöver 
skapa mening som kan användas vid analys av vad som hänt. Sensemaking inom organisation handlar 
om hur medarbetaren har förståelse för en organisations struktur och de normer som finns. För att 
skapa sensemaking inom organisationen vid förändring behöver medarbetaren få förståelse av vad 
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som händer i förändringen, söka mening och integrera med andra i organisationen. Weick (1995) 
menar att organisatorisk sensemaking är en av grundpelarna vid organisatorisk förändring. Syftet och 
förändringens mening måste vara tydligt förankrat hos medarbetare för att inte skapa misstro och 
oförståelse. 

Sensegiving                                                                                                                            
Sensegiving är ett begrepp som används tillsammans med sensemaking. Sensegiving kan förklaras 
genom att en individ försöker påverka andras sensemaking-processer. En sensegiver i en organisation 
är oftast ledare som vill främja öppen kommunikation för att utveckla andras meningsskapande så de 
kan känna meningsfullhet i en förändring. Genom att vara öppen och visa sin syn på förändring som 
ska ske eller för stunden arbetas igenom kan andra påverkas att tänka liknande och då lättare hantera 
och delta i förändringen. Ledarens roll blir att vara en sensegiver för att medarbetarna ska utvecklas i 
sin sensemaking-process (Roleau, 2005). Balogun & Rouleau (2011) menar att ledaren närmast 
medarbetarna behöver utföra sensegiving som det mest fundamentala för att skapa sensemaking hos 
medarbetarna. Ledaren ska kunna förmedla rätt saker på rätt sätt och på rätt ställe. Använda ett språk 
för att inspirera andra till förändring för att nå individuell sensemaking. Genom uppnådd sensemaking 
hos medarbetarna inom organisationen blir det lättare för dem att genomföra det dagliga arbetet eller 
en kommande förändring.  Roleau, (2005) menar att sensemaking och sensegiving alltid följs åt. De är 
båda viktiga för medarbetares möjlighet till deltagande och skapande av sociala konstruktioner samt 
för att inbegripa förståelse för vad som sker. Kombinationen av de två begreppen bidrar till 
meningsskapande och ett gemensamt ramverk i en organisation.  

Gröna korset                                                                                                                                                        
Gröna korset är ett visuellt bedömningsinstrument för att identifiera undvikbar vårdskada eller risk 
för undvikbar vårdskada i realtid. Genom metoden ska risk- för eller undvikbar vårdskada identifieras 
dagligen. Gröna korset skapar ett underlag för förbättringsarbete vilket i sin tur ökar 
patientsäkerheten (http://sas.vgregion.se/om-sodra-alvsborgssjukhus/utvecklingsarbete/grona-
korset/). 

I Borås på Södra Älvsborgssjukhus togs metoden från industrin vidare och utvecklade det visuella 
instrumentet så det kan användas inom sjukvården. Metoden möjliggör daglig identifiering av risker 
samt vårdskador där medarbetarna själva kan ta ansvar för att minimera undvikbar vårdskada (Södra 
Älvsborgssjukhus, 2016).  

Gröna korset används i sju steg: 
1. Identifiering. Medarbetare diskuterar dagligen händelser och identifierar risker för undvikbar 

vårdskada. 
2.  Allvarlighetsbedömning. Diskussion om de undvikbara vårdskador eller risker som funnits 

och dess allvarlighetsgrad bedöms. Vårdskadan får en färg, gul, orange, röd beroende på 
allvarlighetsgrad. Har det inte funnits risk för undvikbar vårdskada sätts grön färg. 

3. Datainsamling. Risken för vårdskadan förs in i mallen, korset som är numrerat med 
månadens alla datum, bilaga 1.  

4. Avvikelserapportering. Registrering sker samma dag. 
5. Patient/närstående görs delaktig. Vid varje orange och röd färgkodning och det efterfrågas 

förbättringsförslag. 
6.  Förbättringsåtgärder. De risker som identifieras åtgärdas direkt. 
7. Uppföljning och lärande. Vilket sker på enhetsnivå, kliniknivå och sjukhusnivå 

(http://sas.vgregion.se/om-sodra-alvsborgs-sjukhus/utvecklingsarbete/grona-korset/). 
 
Ett liknande instrument som Gröna korset har testats i England då det 2011 startades ett projekt för att 
arbeta fram ett nationellt verktyg som kan användas i syfte att förbättra patientsäkerheten (Morris-
Thompson et al, 2012). En pilotstudie gjordes för att använda säkerhetskors numrerat med datum för 
en månad. Skillnaden mot gröna korset är att det angavs i tre färger, grön, gul och röd. Dagligen skulle 
fyra områden utvärderas fall, trycksår, urinvägsinfektioner till följd av kateter samt ventrombos. 
Säkerhetskorset hängdes centralt på avdelningen så medarbetarna lätt kunde se utvecklingen i deras 
arbete. Pilotstudien visade goda resultat i samband med användning av säkerhetskorset (Morris-
Thompson et al, 2012). 
 

Rationale 

http://sas.vgregion.se/om-sodra-alvsborgssjukhus/utvecklingsarbete/grona-korset/
http://sas.vgregion.se/om-sodra-alvsborgssjukhus/utvecklingsarbete/grona-korset/
http://sas.vgregion.se/om-sodra-alvsborgs-sjukhus/utvecklingsarbete/grona-korset/
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Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), (2018) genomförde 2013-2017 journalgranskning av 77 000 
vårdtillfällen för att identifiera och kartlägga vårdskador. Studien visar att 8 % av de 77 000 
vårdtillfällena motsvarande 110 000 patienter drabbas av vårdskada på sjukhusen runt om i Sverige 
med varierande allvarlighetsgrad. I Sverige dör 1 400 patienter varje år där man bedömer att 
vårdskada varit en bidragande orsak.  Vårdskada innebär i genomsnitt att vårdtiden förlängs med åtta 
vårddagar. Journalgranskningen visade att drygt 13-14 % av vårddagarna inom den somatiska 
slutenvården upptas av patienter som drabbats av vårdskada. Kostnaden blir nio miljarder kronor per 
år om man räknar att ett genomsnittligt vårddygn kostar 10000kr. Vanligaste vårdskada är 
vårdrelaterade infektioner, läkemedelsrelaterad skada, trycksår samt fallskador.  
 
Då AVA fått fler patienter i behov av mer omvårdnad och multisjuka behöver riskbedömningar och 
förebyggande omvårdnadsinsatser öka för att undvika att patienter drabbas av vårdskador under 
vårdtiden. Nyfikenhet fanns om Gröna korset är en bra metod för att ändra arbetssätt på AVA gällande 
riskbedömningar och förebyggande insatser hos patienten. 
 
Ett gap har identifierats i forskningen mellan införandet av Gröna korset och om modellens önskade 
effekter uppnås för patienter och medarbetare. Områden som är viktiga att testa och studera är i vilken 
utsträckning risker och undvikbara vårdskador uppmärksammas samt om medarbetare upplever att 
de får ökad kunskap och ändrar arbetssätt för att förebygga vårdskador. Med hjälp av den teoretiska 
och professionella kunskapen som beskrivits ovan har förbättringsarbete och studie genomförts. 
 

Syfte och mål förbättringsarbete 

Syftet med förbättringsarbetet är att förhindra undvikbar vårdskada på akutvårdsavdelningen, 
centrallasarettet Växjö. Genom tillämpning av Gröna korset dagligen identifiera risker för undvikbar 
vårdskada så åtgärder kan sättas in för att förebygga vårdskada. 

 
Specifika syften: 

1. Stärka medarbetarnas förmåga att identifiera risk för undvikbar vårdskada inom de fem 
kategorierna genom tillämpning av gröna korset.  

2. Vid identifierad risk eller undvikbar vårdskada kunna ge förebyggande åtgärder till 100 %.  
 

Mål 
Under testperioden 2018-09-01–2019-03-31 ska ingen patient drabbas av undvikbar vårdskada inom 
de fem kategorier som dagligen riskbedöms, checklista för säker inskrivning på akutvårdsavdelningen, 
fall, läkemedel, PVK, samt trycksår.  
 
Delmål 1:  
100 % av patienterna som skrivs in på akutvårdsavdelningen och faller inom kriterierna för att vara 
riskpatient ska vara riskbedömda.  
 
 
Delmål 2: 
Tillämpning av Gröna korset ska göra att medarbetarna börjar arbeta mer proaktivt så antalet 
identifierade risker minskar inom de fem kategorierna. Förebyggande åtgärder ska sättas in för att 
patienten inte ska drabbas av vårdskada under vårdtiden 
 

Syfte studie 

Syftet med studien är att undersöka om medarbetarna upplever att gröna korset är en bra metod att 
använda för att ändra arbetssätt så fler risker och undvikbar vårdskada identifieras och åtgärdas samt 
undersöka om patiensäkerhetskulturen förändras. 
 

1. Hur upplever sjuksköterskor och undersköterskor att riskbedömningar för att undvikbara 
vårdskador inte ska inträffa och förebyggande åtgärder förändras med hjälp av Gröna korset? 

2. Vilka skillnader identifieras mellan sjuksköterskors och undersköterskors uppfattning om 
testet av Gröna korset?  

3. Hur förändras patiensäkerhetskulturen under testet av Gröna korset? 
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Material och metod 

Kontext för förbättringsarbete och studie 
 
AVA är en observationsavdelning inom somatisk slutenvård med 24 vårdplatser. Fyra utav de 24 
vårdplatserna är observationsplatser där huvudsyftet är observation för tidig upptäckt av försämring 
som kan föranleda intensivvård eller annan vårdnivå. Ett kriterie för att skrivas in på avdelningen är 
att vårdtiden förväntas vara under 36 timmar. Den korta vårdtiden innebär att det sker mycket med 
patienterna under vårdtillfället.  
 
 Förankring 
Ledningen har under hösten 2017 i samband med att verksamhetsplanen för 2018 skrevs beslutat att 
tillämpa Gröna korset på AVA. I verksamhetsplanen beskrivs förbättringsarbetet som en del av 
patientsäkerhetsarbetet på akutkliniken 2018 och 2019. Utvärdering och uppföljning av metoden ska 
enligt verksamhetsplanen göras på enhetsnivå under våren 2019. Efter utvärdering ska enheten 
besluta om Gröna korset ska användas permanent på AVA. Vid goda resultat och ökat lärande finns 
önskan om att sprida kunskap och lärande vidare till övriga kliniker i hopp om att öka 
patientsäkerheten. 
 
Förbättringsgruppen 
Bergman & Klefsjö (2007) beskriver vikten av att stimulera medarbetare till utveckling genom 
förbättringsgrupper. Förbättringsgrupper skapar engagemang och utvecklar både medarbetare och 
organisation.  Det finns chans för medarbetarna att analysera, förstå och föreslå förbättringar på olika 
förslag. Vårdutvecklarna som arbetar på AVA fick hösten 2017 information om förbättringsarbetet och 
dess start hösten 2018.  I val av deltagare till förbättringsgruppen tog författaren hänsyn till 
medarbetares olika ansvarsområden som kunde ha betydelse för förbättringsarbetet. I februari 2018 
tillfrågades medarbetare om de ville delta i förbättringsgruppen för att sedan få en första information 
om Gröna korset och förbättringsarbetet. Förbättringsgruppen bestod av avdelningschef på AVA, två 
vårdutvecklare vilka har ett övergripande ansvar för att utveckla arbetet på avdelningen. De arbetar 
även kliniskt som sjuksköterskor. En patientsäkerhetsansvarig sjuksköterska som arbetar 
övergripande med patientsäkerhet på kliniken, tre sjuksköterskor och två undersköterskor som arbetar 
på avdelningen samt en sjuksköterska med ansvarsområde inom avvikelsehantering. Deltagare var 
viktiga då de arbetar kliniskt och har ansvarsområden inom kategorierna Gröna korset kommer 
innehålla.  Medarbetarna på AVA hade en viktig roll om förbättringsarbetet skulle nå sitt mål då de 
dagligen skulle identifiera risker och undvikbar vårdskada för att kunna arbeta mer proaktivt samt 
arbeta med förbättringsområden som kommer fram under testperioden. Under resans gång har 
medarbetare lämnat förbättringsgruppen på grund av graviditet och utbildning. Dessa har ersatts av 
personer i samma profession. 
 
Författarens roll 
Författaren arbetar som avdelningschef på akutvårdsavdelningen och är sjuksköterska i sin 
grundprofession. Det övergripande ansvaret för förbättringsarbetet hade författaren då med en 
coachande roll mot förbättringsgruppen och övriga medarbetare. Författaren har ansvarat för att 
förbättringsarbetet flyter mellan avstämningsmötena, stöttat och hjälpt förbättringsgruppen så alla 
tillsammans fört förbättringsarbetet i rätt riktning. Författaren hade ansvar för att kalla till möten och 
göra det administrativa arbetet som krävts. Uppgifter delegerades till förbättringsgruppen så som 
utbildning för medarbetare, mätningar, förbättringsåtgärder som identifierades vid arbetets gång etc. 
Anledning till att författaren hade det största ansvaret för förbättringsarbetet är att det fanns 
administrativ tid att arbeta på samt att författaren fanns på arbetet dagtid fem dagar i veckan som 
avdelningschef, de övriga deltagarna i gruppen arbetar oregelbundet och det blir svårt för dem att 
dagligen följa i vilken riktning arbetet utvecklas. 

Metod för förbättringsarbetet 

Som metod för förbättringsarbetet har modellen Nelson, Batalden och Godfrey (2007) 
förbättringsrampen använts (figur 2). Förbättringsrampens syfte är att ge microsystemet ett 
systematiskt tillvägagångssätt för att förstå sitt system och processer. Förståelsen för microsystemet 
ger förutsättningar att se vad som behöver förbättras. Förbättringsrampen hjälper microsystemet testa 
idéer som ska leda till systematiska förbättringar. Modellen innehåller sex steg som ska ta 
microsystemets förbättringsområde till målet. De sex stegen skapar ordning, processer och mätningar 
i förbättringsarbetet.  
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Figur 2. Modifierad bild av förbättringsrampen efter Nelson, Batalden  
och Godfrey (2007) 
 

Kartläggning 
Microsystem är den lilla enheten i den stora organisationen där patient, vårdgivare och anhörig möts. 
Alla är del i samma system, platsen där värde för patienten skapas. Patienten är en viktig del i 
microsystemet. I microsystemet finns delade värderingar. Det är samverkan i microsystemet som 
skapar resultat. Genom att kartlägga microsystemet med hjälp av 5p-6p kan medlemmarna i systemet 
se mikrosystemet från andra perspektiv, se nya möjligheter som inte noterats tidigare Nelson, 
Batalden & Godfrey (2007, med tillägg från Andersson Gäre 2015-09-29). Syftet med att identifiera 
microsystem på AVA var att få förståelse för hur medarbetare och verksamhetsledning ser på arbetet, 
patienten och processer för att kunna starta igång det kommande förbättringsarbetet. På AVA har 
förbättringsgruppen bestående av sjuksköterskor och undersköterskor som deltog i förbättringsarbetet 
kartlagt microsystemet med hjälp av 5-6p.  
 
Purpose 
I verksamhetsplanen för 2018 beskrivs akutklinikens uppdrag.  Vi ska ge bästa möjliga vård till de som 
akut kräver sjukhusens resurser. Det ska ske med människan i fokus: som patient hos oss ska man 
känna sig trygg i att man alltid får ett gott bemötande och att vården alltid sker med hög kvalitet . 
Vårt syfte på AVA är att patienter som vårdas ska lindras eller botas.  Vi ska övervaka och upptäcka 
förändring i patientens sjukdomstillstånd som leder till förbättring eller försämring. Patienten ska få 
en trygg, kompetent och säker vård. En säker kommunikation mellan professioner ska skapa en 
säkrare och tryggare vård för patienten. Patienten ska känna att hen är på rätt plats och får den vård 
som uppfyller behovet. 
 
Patienten 
2018 vårdades 5 119 patienter på AVA med en genomsnittligvårdtid på 20 timmar/ dygn. Det är 
snabba patientflöden med stor andel in- och utskrivningar över dygnet. Majoriteten av patienterna 
skrivs in från akutmottagningen med det förekommer även inskrivning från operationsenheten och 
mottagningar på sjukhuset. 
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Patienter som vårdas på AVA är över 18 år, det är variation i diagnos och orsak till inneliggande vård 
då vi servar infektion-, kirurg-, medicin-, onkolog-, ortoped, ögon och öronkliniken. Komplext spann 
med patienter allt från nyupptäckta diagnoser till den mest multisjuka äldre patienten. 
Vid kartläggning av microsystemet ser vi att det finns förbättringsområden gällande att lyssna och ta 
in vad patienten vill.  Hur vill patienten ha det?  Sjuksköterskor och undersköterskor förlitar sig på 
rapporten om patienten från kollega samt vad som står i journalen istället för att fråga patienten. Vi 
behöver involvera patienten, bli bättre på att fråga patienten och göra hen mer delaktig i sin vård 
under vårdtiden på AVA. Våra patienter är i stort behov av information. Vad händer? Vad ska hända? 
Medarbetarna behöver vara lyhörda för patientens behov och önskemål. Patienterna behöver vara 
delaktiga och informerade för att känna trygghet. Upplevelsen är att de flesta patienter känner sig väl 
omhändertagna under vårdtiden. 
 
Medarbetare 
Sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare är anställda på AVA. Sjuksköterskor och 
undersköterskor arbetar rotation så som dag, kväll och natt. En del av sjuksköterskorna och 
undersköterskorna tjänstgör hela sin arbetstid på AVA medan en annan del även tjänstgör på 
akutmottagningen.  Medicinska sekreterare arbetar dagtid. Läkare från de olika klinikerna som har 
inneliggande patienter på AVA tjänstgör på avdelningen i olika omfattning. Måndag till fredag arbetar 
arbetsterapeut och sjukgymnast på AVA. Dessa är anställda av annan verksamhet men tjänstgör i 
microsystemet. Patienttransportörer och servicevärdar är anställda av annan klinik men finns på 
avdelningen och servar med sina tjänster. 
Sjuksköterska och undersköterska arbetar tillsammans och har ett gemensamt ansvar för patienterna. 
Under dag/kvällstid är patienterna indelade i tre grupper, nattetid två grupper.  
Dagtid arbetar en resursskjuksköterska som har kontakt med sjukhusets vårdplatskoordinatorer. De 
bokar in patienterna på avdelningen, tar emot, skriver in dem, stöttar och gör punktinsatser i 
grupperna och ansvarar för inkommande samtal. Resurssjuksköterskan är spindeln i nätet och utför 
uppgifter som gör att sjuksköterska och undersköterska kan koncentrera sig på patienterna de har i 
grupperna. 
Medarbetare som arbetar på AVA utvecklar bred kompetens inom medicin och omvårdnad då de 
vårdar patienter från i stort sett alla kliniker på sjukhuset De vill ha variationen i arbetet och vårda den 
akut sjuka patienten. Snabba flöden och att det görs mycket med patienterna under vårdtiden 
stimulerar medarbetarna. Det är engagerade och lösningsfokuserade medarbetare på 
akutvårdsavdelningen som vill hjälpa och ge den bästa vården till patienterna. 
 
Processer 
Arbetet och vården på AVA bygger på flödet av patienten. Inom 36 timmar ska patienten skrivas hem 
eller flyttas till annan avdelning för fortsatt vård. 2018 skrevs 70 % av patienterna ut till hemmet och 
30 % flyttades till annan vårdnivå. Cirka 50 % av patienterna skrevs ut till hemmet från avdelningen 
inom 36 timmar. Patienten skrivs in på avdelningen av sjuksköterska och undersköterska. Därefter 
följer oftast en rad undersökningar och provtagningar för att snabbt kunna identifiera en diagnos om 
den inte är funnen på enheten patienten kommer ifrån. Kontinuerligt under dagtid rondas patienterna 
av ansvarig läkare.  Då prov- och undersökningssvar finns tillhanda görs en plan för patienten som 
leder till insatser från sjuksköterskor och undersköterskor för att upprätthålla god vård och flöden av 
patienter. Viktigt att vårdpersonalen informerar patienterna vad som förväntas hända under vårdtiden 
på akutvårdsavdelningen. 
 
Mönster 
AVA är oftast fullbelagd på morgonen. Under förmiddagen påbörjas ronder av läkare. Sjukgymnast 
och arbetsterapeut kommer till avdelningen och gör insatser för de patienter som behöver det. Under 
förmiddagen och eftermiddagen skrivs patienten hem eller flyttas till annan avdelning. Belastningen 
på AVA är ofta hög mellan klockan 15 och klockan 19 då flertalet av patienterna lämnar samtidigt som 
inflödet av nya patienter börjar för att sedan pågå under kvällen och natten. 
Mönster kan även ses i vilka patienter som vårdas på AVA beroende på årstid, exempelvis ökar antalet 
vårdtillfällen för infektionspatienter under influensatider. Annat mönster som ses är då övriga 
sjukhuset har fullbeläggning och patienter skrivs in på AVA som inte uppfyller målet med en vårdtid 
på mindre än 36 timmar. 
 
Passion 
Hos medarbetarna finns det en stolthet över insatser som görs för patienterna under vårdtiden på 
AVA. Passionen för arbetet blir tydlig då det är mycket att göra med den svårast sjuka patienten och 
kommunikationen mellan olika professioner fungerar så allt i arbetet klaffar. Det är fantastiskt att se 



  12 

 

den svårt sjuka patienten förbättras i sitt tillstånd. Uppskattningen från patienter och anhöriga är en 
annan drivkraft för medarbetarna. 
På AVA lär medarbetarna ständigt nya saker vilket leder till utveckling i sin profession. 
 
Avgränsning 
Förbättringsgruppen bestämde att fördjupning skulle ske inom fem kategorier där det ska identifieras 
risker och undvikbar vårdskada dagligen.  Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram 
åtgärdspaket inom nio områden för att förebygga vårdskador inom identifierade riskområden för att 
öka patientsäkerheten (Riskområden och åtgärdspaket inom patientsäkerhet, 2018). Tre utav de 
områden SKL ser som risk är fall, läkemedel och trycksår. Dessa är relevanta för arbetet på AVA. 
Förbättringsgruppen valde även att identifiera risker och undvikbar vårdskada inom perifer venkateter 
(PVK) då resultaten i lokala mätningar haft låg följsamhet gällande inspektion och dokumentation 
samt öka användandet av ”checklista för säker inskrivning på akutvårdsavdelningen” bilaga 2. 
 
Idéer att testa 
2018-04-08 träffades förbättringsgruppen för att göra en analys inom fyra av kategorierna fall, 
läkemedel, PVK och trycksår med hjälp av ett fiskbensdiagram, se  bilaga 2. Fiskbensdiagram är bra att 
använda då vi vill få kunskap om vad problemet beror på och därmed få fram förbättringsidéer 
(Tonnquist, 2016). Problemet på AVA är att risker- eller undvikbar vårdskada inte identifieras. Då 
fiskbensdiagrammet användes identifierades förbättringsidéer som ska testas för att nå syfte och mål. 
Förbättringsgruppen identifierade även behovet av att mer frekvent använda ”checklistan för säker 
inskrivning på akutvårdsavdelning” se bilaga 3, vilket gjorde att den kom med som egen kategori i 
förbättringsarbetet. Checklistan för säker inskrivning på akutvårdsavdelningen har arbetats fram som 
ett komplement till Senior Alert av patientsäkerhetsansvarig och vårdutvecklare på akutkliniken. 
 
Medarbetare behöver kunskap inom de fem kategorier som det ska arbetas med för att kunna 
identifiera risker för undvikbar vårdskada. Genom reflektion och påfyllnad av kunskap inom de olika 
kategorierna under den dagliga reflektionen hoppades det ske en kunskaps ökning hos medarbetarna. 
Då risk funnits eller om undvikbar vårdskada identifierats leder det till en förbättringsåtgärd. 
Kontinuerligt under förbättringsarbete har förbättringsidéer testats. 
 
Provost & Murray (2011) beskriver Nolans förbättringsmodell ett verktyg för att nå framgång i 
förändring. Modellen bygger på tre frågor som ska besvaras (figur 3). Frågorna i kombination med 
PDSA-hjul hjälpte förbättringsgruppen testa förändringar som vägledde i arbetet innan, under och vid 
implementering av förändringsarbetet. 

 

Figur 3. Modifierad bild av Nolans förbättringsmodell.                 
Nelson E, Batalden P-B & Godfrey M (2007) 

Vid test av Gröna korset startades fyra PDSA-hjul som förbättringsgruppen såg värdefulla att testa. 
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PDSA 1: En dagligmall bilaga1 och detaljplan för varje kategori, bilaga 4. 
För att lättare visualisera resultatet av identifiering av risker och undvikbar vårdskada testades en 
dagligmall och en detaljplan för Gröna korset per kategori som ska identifieras och diskuteras. 
PDSA 2: Förbättra inspektion och dokumentation av PVK enligt de rutiner som finns i Region 
Kronoberg. 
PDSA 3: Reflektion klockan 14:30 
Dagpersonalen samlas 14:30 i "närfikat" för genomgång av Gröna korset. Avdelningschefen håller i 
reflektionen, då hon inte är på plats ansvarar ledningsansvarig sjuksköterska för reflektionen.  
PDSA 4: Checklista för säker inskrivning på akutvårdsavdelningen 
Ska användas på samtliga patienser som skrivs in på avdelningen.  
 
Vid klockan 14:30 dagligen samlades medarbetare som arbetat dagtid för reflektion om det 
identifierats risk för eller om det har uppstått undvikbar vårdskada. Ingen identifierad risk blir dagen 
grön markerad, identifierad risk gul markering och vid identifierad undvikbar vårdskada orange eller 
röd markering beroende på allvarlighetsgrad. Röd markering föranleder Lex Maria vilket inte kan 
beslutas under reflektion på AVA utan av chefsläkare på sjukhuset. De olika färgmarkeringarna har 
använts som mätetal. Antalet markeringar i de olika färgerna är mått på om förändringen leder till 
förbättring. Antalet identifierade risker eller undvikbar vårdskada inom varje kategori har mätts och 
sammanställts varje månad/vecka. Genom fler gröna markeringar i slutet av förbättringsarbetet kan 
resultatet visa omförbättring skett gällande förebygga och identifiera risker för undvikbar vårdskada 
innan de uppstår.  
För att en dag ska bli grön ska följande ställningstagande gjorts inom de olika kategorierna: 
Checklista för säkerinskrivning på akutvårdsavdelningen 
Checklistan ska ha använts på samtliga patienter som blir inskrivna på AVA, medarbetaren som 
skriver in patienten tar ställning till vilka områden som är relevanta att bedöma på varje enskild 
patient.  Åtgärder som görs ska dokumenteras i journalsystemet. Har checklistan använts korrekt på 
samtliga patienter blir det grön markering i mallen. 
Fall 
Patient som uppfyller kriterier för fallrisk, är riskbedömda och insatta åtgärder utförda samt 
dokumenterade i journalsystemet. 
Läkemedel 
Inget avvikande inom läkemedelshantering, administrering eller ordinationer. 
PVK 
Inspektion samt dokumentation i journalsystemet har utförts tre gånger per dygn enligt Region 
Kronobergs riktlinjer. 
Trycksår 
Patient med ökad risk för trycksår skall vara hudbedömda inom åtta timmar efter inskrivningstillfället, 
därefter en gång per dygn enligt Region Kronobergs riktlinjer. Vid risk för trycksår ska förebyggande 
åtgärder sättas in och dokumenteras i journalsystemet. 
 
Då patienten riskbedöms och medarbetare identifierar risk för undvikbar vårdskada ska förebyggande 
åtgärder sättas in. Den 1:a och 15:e varje månad under mätperioden har insatta åtgärder mätts genom 
journalgranskning. Datumen valdes från början slumpvis utan något speciellt syfte. 

Metod för studien 

För att besvara frågorna i studien har mixad metod använts med konvergent design. Vid mixad metod 
integreras kvalitativ och kvantitativ metod som angreppssätt för att sedan föras samman och ge 
utrymme för mer djup tolkning av forskningsfrågorna. Då de numeriska siffrorna från den kvantitativa 
datan kombineras med personliga berättelser från den kvalitativa datan kan en bättre förståelse 
uppfyllas av forskarens syfte istället för att metoderna skulle gjorts enskilt (Creswell, 2015). 

Kvantitativ studiedesign innebär användning av strukturerad form av mätningar eller observationer 
för att besvara forskningsfrågan (Billhult & Gunnarsson, 2015). I denna studie har den kvantitativa 
delen använts i forma av patientsäkerhetskulturenkät för att jämföra ett tidigare resultat som fanns 
innan tillämpning av Gröna korset.  

Kvalitativ design har sin grund i den holistiska traditionen. Vid kvalitativ ansats vill forskaren studera 
personers erfarenheter av ett ämne eller tema.  Det finns ingen faktiskt sanning eller något som är fel i 
personens erfarenhet. Data kan exempelvis samlas in via intervjuer eller fokusgrupper. Det som sägs 
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till forskaren blir grunden till analys. Den insamlade data används för att skapa förståelse inom 
fenomenet (Creswell, 2015). I studien har fokusgruppsintervju utförts. 

Urval                                                                                                                                                                        
Deltagare i studien består av sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar på AVA. Samtliga 
medarbetare fick frågan om deltagande i studien. Mail med informationsbrev, om 
patientsäkerhetskulturenkäten skickades ut i samband med enkäten bilaga 6. Muntlig information om 
enkäten tilldelades arbetsgruppen cirka en vecka innan utskick. 

Medarbetarna informerades muntligt på reflektionen samt skriftligt via mail, se bilaga 7, om 
fokusgruppen. Alla medarbetare fick chans att lämna in intresseanmälan om deltagande i 
fokusgruppen.  

Datainsamling studie                                                                                                               
Datainsamling från fokusgrupp och patientsäkerhetskulturenkät skedde parallellt. De kvalitativa och 
kvantitativa delarna separerades under datainsamlingen för att integreras i resultatdelen.  

I dagligmallarna som använts per kategori har förbättringsförslag noterats vid identifikation av risk för 
undvikbar vårdskada eller om undvikbar vårdskada har inträffat. Dessa anteckningar är bifynd som 
presenteras i resultatet. 

Patientsäkerhetskulturenkäten                                                                                                                         
Sedan 2008 har den amerikanska enkäten Hospital survey on Patient Saftey Culture från Agency for 
Healthcare Research and Quality i USA funnits tillgänglig för svensk hälso- och sjukvård.  2012 gjorde 
SKL en revidering av patientsäkerhetskulturenkäten. De utökade enkäten med sju frågor som sedan 
testades och validerades (Sveriges kommuner och landsting, 2013). Delar av enkäten användes under 
studien av förbättringsarbetet. Enkäten är indelad i sex domäner.  Tre domäner användes inte då de 
besvarar frågor som inte är relevanta för utvärdering av Gröna korset då de inte omfattar 
microsystemet förbättringsarbetet ägt rum. Frågor om vilken verksamhet personen som svarar arbetar 
inom, frågor om högsta ledningen inom Region Kronobergs inställning till patientsäkerhet samt frågor 
om arbetstider och erfarenhet av yrket.  

De medarbetare som är fast placerade på AVA fick patientsäkerhetskulturenkäten via mail från 
patientsäkerhetsansvarig på akutkliniken. Totalt 39 stycken, 26 sjuksköterskor och 13 
undersköterskor.  13 sjuksköterskor och 11 undersköterskor svarade på enkäten.  24 stycken av 39 
tillfrågade vilket motsvarar en svarsfrekvens på 61,5%. En hög svarsfrekvens ger ett mer tillförlitligt 
resultat. Traditionen säger att 70-75% svarsfrekvens är acceptabel (Billund & Gunnarsson, 2015).  
 
Fokusgruppintervju 
En fokusgrupp hölls med fyra sjuksköterskor och fyra undersköterskor. Deltagarna har klinisk 
erfarenhet mellan ett och 20 år. För att behålla deltagarnas anonymitet höll en utomstående person 
som arbetar inom slutenvården Region Kronoberg i fokusgruppen. Fokusgruppen var 
semistrukturerad där moderatorn utgick från intervjuguide bilaga 8. I samband med intervjun skrev 
deltagarna på samtyckesblankett, bilaga 9. 

Dataanalys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Konvergent design (figur 4) är det vanligaste tillvägagångssättet inom mixad metod, den används då 
forskaren vill få en fullständig bild av ett fenomen. Kvalitativ och kvantitativ data prioriteras lika och 
används samtidigt i forskningsprocessen, den insamlade datan särskiljs under analysen och integreras 
i resultatet. Konvergent design används för att uppnå en mer fullständig förståelse av forskningsfrågan 
(Creswell, 2015). I dataanalysen har författaren analyserat det kvalitativa och kvantitativa materialet 
var för sig och i resultatet sammanställt analysen till en enhet. I slutet av analysfasen har fördjupning 
av den kvatitativa delen gjorts med hjälp av den kvalitativa analysen. 
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Figur 4. Beskrivning av mixad metod, konvergent design. 

Fokusgruppsintervjuerna transkriberades utav medicinska sekreterare på kliniken för att behålla 
anonymiteten hos deltagarna. Resultatet överlämnades skriftligt till författaren. 

Kvalitativ innehållsanalys har gjorts av materialet från fokusgruppsintervjun med induktiv ansats där 
analysen utgår från innehåll i texten Materialet från fokusgruppen analyserades med inspiration från 
Graneheim och Lundman (2004). Genom kvalitativ innehållsanalys kan innehållet beskrivas eller 
tolkas mer djupgående, i första delen av analysen är det textens innehåll som ligger i fokus. 
Huvudprincipen då analys görs av material från fokusgrupper är att författaren utgår från syfte och 
mål med studien (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017).  Texten systematiskt lästs igenom flertalet 
gånger av författaren. Betydande meningsenheter har lyfts fram och kategoriserats. Materialet har 
delats in i teman enligt Graneheim och Lundmans (2004) metod. Dessa teman och underkategorier 
har sedan analyserats för att nå ett resultat. 

Region Kronoberg har samarbete med Institutet för kvalitetsindikatorer och de har hjälpt författaren 
att sammanställa resultatet från patientsäkerhetskulturenkäten. Författaren har sedan analyserat 
materialet. 

Etiska aspekter 

Då en studie ska genomföras finns det etiska aspekter man måste ta ställning till (Dahlin-Ivanoff & 
Holmgren, 2017). Etiska dilemman i studien är att författaren är chef på avdelningen där studien 
genomförts vilket kunde göra att utvalda deltagare kan ha känt sig tvingade att delta då de är i 
beroendeställning till chefen. Deltagarnas beroendeställning till författaren måste beaktas i studien. 
Deltagare i studien informerades om att patientsäkerhetsansvarig är den som mailar ut 
patientsäkerhetskulturenkäten samt att Institutet för kvalitetsindikatorer är de som sammanställer 
den. Gällande medarbetares utsatthet i fokusgrupperna har författaren valt att inte hålla i intervjuerna 
eller transkribera dem. 

Människan har rätt till självbestämmande, att själv få bestämma om deltagande i forskningsprojekt 
(Kjellström, 2012). Kjellström (2012) skriver att utsatta grupper som exempelvis forskarens 
medarbetare ska endast användas om det kan belysa de specifika villkor och förutsättningar som 
studien har. Kan forskaren få samma kunskap av annan grupp ska de hellre användas. Informerat 
samtycke bygger på att deltagarna själva väljer om sitt deltagande i studier eller inte. Informerat 
samtycke säkerställer att individen vill delta i studien och fått information om studien på ett begripligt 
sätt (Gerdner, 2015). 
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För att uppnå att de forskningsetiska principerna följs i studien på akutvårdsavdelningen har 
författaren varit noga med att säkerställa informerat samtycke samt informera deltagarna om studiens 
syfte, vilken uppgift deltagarna kommer ha, vilken metod som ska användas så de fick möjlighet till 
ställningstagande om deltagande eller inte. Författaren gjorde ett medvetet val att själv inte genomföra 
fokusgrupperna samt att transkribera dem.   

Inför studien har författaren gjort etisk egengranskning relaterade till dess forskningsfrågor. 
Blanketten är hämtad från Jönköping University, 2018. Inga etiska hinder identifierades, handledaren 
har skrivit under egengranskningen.  

Resultat 

Resultat förbättringsarbete 
 
Tillämpningen av Gröna korset startade på AVA, mätperiod 2018-09-01–2019-03-31. Resultatet av 
mätningarna inom förbättringsarbetet presenteras via linjediagram per kategori som dagligen har 
bedömts. Diagrammen visar andel gröna, gula, orangea och röda dagar per månad. Antal identifierade 
risker presenteras i styrdiagram. 
 

 
Figur 5. Checklista för säker inskrivning, andel gröna, gula, orangea och röda dagar per månad. 
 
Checklistan för säker inskrivning ska användas på samtliga patienter som skrivs in på AVA. Sedan 
start av mätning har användandet ökat och andelen gröna dagar per månad har blivit fler. Identifiering 
av risk då checklistan inte använts till 100 % har identifierats och följer kurvan som stämmer överens 
med andel gröna dagar. Färre ifyllda checklistor ger mindre andel gröna dagar. Inom denna kategori 
kan inte vårdskada förekomma. Checklistan är ett stöd för att öka säkerheten i samband med 
inskrivning.  
 

 
Figur 6. Fall, andel gröna, gula, orangea och röda dagar per månad. 
 
Andelen gröna dagar inom kategorin för fall har under mätperioden legat relativt stabil. Risker för fall 
eller undvikbar vårdskada i samband med fall hos patient är låg då resultatet visar att patienter som 
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skrivs in på AVA blir bedömda om fallrisk föreligger. Under september och januari har andel orangea 
dagar varit högre då undvikbar vårdskada har identifierats.  

 
Figur 7. Läkemedel, andel gröna, gula, orangea och röda dagar per månad. 
 
Inom kategorin för läkemedel ses minst andel gröna dagar av de fem kategorier som mäts och testats 
under mätperioden.  Få undvikbara vårdskador har inträffat men risker som kunnat leda till undvikbar 
vårdskada har identifierats av sjuksköterskor som hanterar ordinationer och administrerar läkemedel. 
I början och slutet av mätperioden har andelen identifierade risker varit hög, andelen gröna dagar är 
låg inom kategorin för läkemedel. 
 

 
Figur 8. PVK, andel gröna, gula, orangea och röda dagar per månad. 

 
I början av mätperioden var andel gula dagar och antalet identifierade risker för undvikbar vårdskada 
hög. Sedan november månad har andel gröna dagar ökat och varit stabilt till mätperiodens slut. 
Undvikbar vårdskada har identifierats varje månad med undantag för januari. 
 

 
Figur 9. Trycksår, andel gröna, gula, orangea och röda dagar per månad. 
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Inom kategorin trycksår ses stabil process. Andelen gröna dagar har varit jämn med en viss ökning vid 
slutet av mätperioden. Antalet identifierade risker för undvikbar vårdskada är relativt låg, vilket kan 
tolkas att arbetet är proaktivt inom kategorin. Under oktober och december ses ökning av andel 
orangea dagar. Undvikbar vårdskada har inträffat. 
 

 
Figur 10. Antal identifierade risker för undvikbar vårdskada per vecka, akutvårdsavdelningen. 

 

I början av testperioden identifierades flest risker för undvikbar vårdskada på AVA. Mot 

sluten av testperioden ses en mer stabil minskning av de identifierade riskerna. Då flera 

mätpunkter i följd är under linjen kan trend påvisas. Antalet identifierade risker har minskat i 

takt med att antalet insatta åtgärder har ökat. 

 
 Figur 11. Antal åtgärder den 1:a och 15:e i månaden under mätperioden, akutvårdsavdelningen. 
                                
Under mätperioden 2018-09-01-2019-03-31 har journalgranskning gjorts den 1:a och 15:e varje 
månad.  I början av mätperioden var åtgärderna färreför att sedan öka. Nedgången i december kan 
bero på att antalet inskrivna patienter på avdelningen var färre.  I slutet av mätperioden har 
åtgärderna åter igen ökat, fem mätpunkter är över linjen, viss förbättringkan påvisas och arbetet blivit 
mer förebyggande då antalet risker och undvikbara vårdskador som identifierats blivit färre. 
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Figur 12. Antalet undvikbara vårdskador per månad, akutvårdsavdelningen. 
 
Resultatet visar att antalet undvikbara vårdskador har minskat sedan mätningarna startade i 
september. Fortfarande förekommer det undvikbara vårdskador, dock är de färre. I figur 7 ses en ökad 
andel risker som identifierats i slutet av testperioden. De gröna dagarna blir färre, dock är det inte 
inom läkemedelskategorin de undvikbara vårdskadorna identifierats utan inom trycksår och PVK.   
 
Det totala resultatet av mätningarna inom de olika kategorierna, identifierade risker, undvikbara 
vårdskador samt åtgärder visar att antalet förebyggande åtgärder har ökat samtidigt som identifierade 
risker och undvikbara vårdskador har minskat. 
 
Bifynd förbättringsarbetet 

 Vi kan nu gå med i långtidstest av PVK, vinst för patienter och medarbetare 
 Inköpta trycksårsförebyggande madrasser 
 Inköpta larmmattor för att minska risken för fallolyckor 
 Checklista för säker inskrivning på akutvårdsavdelningen placeras även på obs-platserna 
 Mollskinn placeras vid syrgastillbehören 
 Inventering av hjälpmedel för att förebygga fall och trycksår hos patienterna 
 Saxar i samtliga stickvagnar så vi gör det enklare att använda tubigrip då PVK sätts 
 Förslag att göra patientinformation om PVK, patienten kan då bli mer delaktig 
 Ändring rutin för utbyte av timma syrgastuber 
 Att sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans reflekterar gjorde att samtliga blev 

delaktiga. Då vi först bara lät ledningsansvarig sjuksköterska eller avdelningschef ansvara för 
reflektionerna gjorde det att flera dagar per månad inte blev riskbedömda eller registrerade. 
Förbättringsgruppen beslutade att samtliga medarbetare fick hålla i reflektion och registrering 
av gröna korset. Beslutet gjorde att fler medarbetare tog ansvar och klev fram i gruppen 
 

 

Resultat studie 
 
I resultatet presenteras delar av den analyserade datan från patientsäkerhetsenkät under de teman 
fokusgrupps resultat visar. Övriga delar från patientsäkerhetsenkäten presenteras separat. Ur den 
kvalitativa innehållsanalysen av materialet har tre teman identifierats, medvetenhet, struktur och 
teamarbete. 
Resultatet i patientsäkerhetsenkäten redovisas i form av andel respondenter som uppgivit ett positivt 
svar på respektive fråga. Resultaten redovisas främst i dimensioner där resultaten från flera frågor som 
fångar samma område har vägts samman. Resultatskalan går från 0 till 100 där ju högre resultat desto 
bättre. I enkäten finns ett antal omvända frågor, markerade med (R). I resultatredovisningen har 
svaren vänts på dessa frågor, de redovisas enligt samma principer som övriga frågor. Det vill säga 
grönt innebär att medarbetaren alltid har svarat positivt i den meningen att de anser sig vara nöjda. 
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Resultatet nedan presenteras via figurer och i löpande text. 
Medvetenhet 
Den kvantitativa analysen visar att säkerhetsmedvetenheten är 61 % för medarbetarna, i 
fokusgruppens resultat lyfter medarbetarna medvetenhet som en av de viktigaste vinsterna med Gröna 
korset. Det sammantagna resultatet från den kvantitativa och kvalitativa analysen visar att 
medvetenheten ökat och fått större plats för medarbetarna som arbetar närmast patienten. 

 
Figur 13. Sammantagen säkerhetsmedvetenhet 
 
Den sammantagna säkerhetsmedvetenheten på akutvårdsavdelningen är 61 %. Resultatet visar att 
rutiner och system på avdelningen är anpassade så det undviks att fel inträffar. 
 
Analys av kvalitativa data visar att medarbetarna upplever att största vinsten med Gröna korset är att 
de blir mer medvetna och upptäcker risker hos patienten som kan leda till undvikbar vårdskada. 
Medarbetarna upplever att de fått större medvetenhet om vad de ska uppmärksamma inom de olika 
kategorierna. Medvetenheten har ökat gällande vilka risker som finns och vad som ska 
uppmärksammas för att förhindra undvikbar vårdskada. Det sammantagna resultatet visar att 
medvetenheten ökat och medarbetarna till stor del tycker att det är lite problem med 
patientsäkerheten.   
 

”En större medvetenhet på alla områden, faktiskt, att tänka till, att reflektera” 
 

”Risker som vi kan upptäcka och förebygga och åtgärda” 
 
Reflektionerna som hålls varje eftermiddag har gjort att medarbetarna kommit in i tankesättet 
gällande riskbedömningar och åtgärder som kan sättas in i förebyggande syfte, att dagligen bli påmind 
ger en ökad medvetenhet. 
 

”Men just att man diskuterar det hela tiden gör ju att man tänker på det på ett annat 
sätt” 

 
En fara medarbetarna ser är den subjektiva bedömning som sker i samband med riskbedömningarna 
och de åtgärder som sätts in. Varje medarbetare bedömer på sitt sätt vilket gör att det kan finnas risk 
för felkälla i resultatet.  
 

”Jag tror det är så att man måste bilda sig en egen uppfattning,                     
med kanske, när det kommer en ny, för jag hade ju en patient för  
någon vecka sedan, eller några veckor sedan är det kanske, där 
 jag och undersköterskan hade helt olika bedömning om fallrisken, 
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 då. Det är ju två olika personer liksom, som gör olika bedömningar, 
 eller så” 

En annan oro deltagarna i fokusgruppen delger är att inte alla under reflektionen vågar säga om allt 
som borde vara utfört inom de olika kategorierna inte är utförda. Att medarbetarna av slentrian säger 
att resultatet är grönt för dagen utan utförda åtgärder eller tittat om annan kollega gjort dem.  
 

”…en mer kaotisk dag, är det kanske inte precis är någon som orkar gå in och kollar i 
alla rapportbladet om det är fallrisk, så jag har inte kollat den men jag säger att det 
var gjort. Det är ju ingen som kontrollerar i efterhand om datan är riktig, liksom” 

 
Oron stämmer överens med den kvantitativa delen där svaren visar att personalen känner måttlig 
rädsla att ställa frågor när något inte verkar stå rätt till, dock upplever de att det kan vara svårt att 
öppet ifrågasätta chefers och auktoriteters beslut och handlingar. Öppenhet och kommunikation ligger 
på 64 % positiva resultat.  

 
Figur 14. Öppenhet i kommunikationen 
 
Ur den kvalitativa analysen framkommer även vikten av att involvera patienten, att göra patienten mer 
medveten om risken att exempelvis ligga stilla och inte röra sig i sängen. Här ser medarbetarna ett 
förbättringsområde inom arbetet med Gröna korset, vi kunde involverat och informerat patienterna 
bättre.  
 
Medvetenheten inom kategorierna och vilka risker som kan finnas har gjort att medarbetarna upplever 
att de nu arbetar mer förebyggande i vården med patienterna. 
 

”…och man ger typ, då som halkstrumpor och sådant direkt för man vet ju att det kan 
vara en risk annars, att man ska göra det liksom.” 
 

Teamarbete 
Resultatet från de kvantitativa och kvalitativa analyserna visar att medarbetarna upplever hög grad av 
teamarbete på akutvårdsavdelningen sedan Gröna korset infördes. 
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Figur 15. Samarbete inom vårdenheten 
 
Samarbete inom vårdenheten får en hög siffra i det kvantitativa resultatet. Medarbetarna upplever att 
de behandlar varandra med respekt och stöttar varandra. Resultat för samarbete inom vårdenheten är 
positivt till 90 %.  
 
Både sjuksköterskor och undersköterskor upplever att de arbetar mer tillsammans som ett team med 
hjälp av Gröna korset.  Sjuksköterskorna upplever att undersköterskorna blivit mer involverade och 
tar mer ansvar för de områden som är relevanta för dem.  Undersköterskorna har blivit bättre på att 
dokumentera de insatser de gjort för patienten. Tidigare dokumenterade nästan alltid 
sjuksköterskorna oavsett vem som gjort insats för patienten. 
 

”Så har vi involverat undersköterskorna på ett helt annat sätt i de  
andra områdena än tidigare” 

 
Gröna korset har lett till ett gemensamt ansvar för patienten. Båda professionerna tar ökat ansvar för 
att patienten riskbedöms. Samarbetet mellan professionerna upplevs blivit bättre. 
 

”Att, istället för att det var väldigt…sjuksköterskans jobb att de till,  
att det här och det har, det var ett ansvar att det blev gjort, sen kan vi be någon om 
hjälp men så blev det ett gemensamt ansvar istället, att undersköterskorna ser till 
också att det blir gjort utan att de får en delegering” 

 
”Liksom, jag tycker vi samarbetar bättre på de punkter som vi  
kan samarbeta om” 

 
I den kvalitativa intervjun framkommer vikten av att samarbeta mellan professionerna som tjänstgör 
på avdelningen. Läkarna är inte informerade om kategorin läkemedel som ingår i det dagliga arbetet 
med Gröna korset. Vi hade eventuellt kunnat få fler gröna dagar inom kategorin läkemedel om de 
funnits med från start.  
 

”…vi är med …säger särskilda ordinationer och så, vi är på dom mer,  
att det ska vara utdelnings… att det ska vara såna grejer, men tror inte de har 
uppmärksammat skälet varför” 

 
Struktur 



  23 

 

Gröna korset har hjälpt arbetsgruppen arbeta fram en bättre struktur inom kategorierna. Arbetet med 
att identifiera och förebygga risker har alltid funnits på avdelningen men med hjälp av Gröna korset 
har det blivit mer strukturerat. Medarbetarna upplever att de bättre planerar sitt arbete, att det finns 
fasta tider och tidsaspekter som man ta hänsyn till inom de olika kategorierna som nu är tydligare. 
Dessa tider har alltid funnits men inte varit lika kända för varje medarbetare. Medarbetarna gör nu 
riskbedömning då patienten kommer till avdelningen rutinmässigt vilket inte gjordes innan 
tillämpning av Gröna korset.  
 

”Allting arbetas in på ett bättre sätt, till nytta för båda” 
 

”Jag tycker det hjälper till och arbeta in en bättre rutin, vi gjorde det  
innan men inte så strukturerat, riktigt, utan mer att man tryckt in det i sitt arbete 
under dagen. Inte bara att man kommer på det och gör det utan att man har en tanke, 
liksom” 

 
”Man tänker ofta direkt på det när man få ner en patient,  
att man gör alla bedömningar direkt” 

 
Rapportering av patienterna vid skiftbyte mellan medarbetare upplevs göras på ett mer strukturerat 
sätt nu än innan tillämpning av Gröna korset, där de olika risker som identifierats rapporteras.  
 

”Vi skriver om det också i våra rapporter, på ett naturligt sätt,  
faktiskt, alla bitarna i, som vi använder i gröna korset,  
rapporterar vi vidare från pass till pass oftast”. 

 
Figur 13 visar att medarbetarna som svarat på patientsäkerhetskulturenkäten tycker precis som i 
fokusgruppens resultat att det finns rutiner och system som förhindrar att fel inträffar.  

 
Figur 16. Självskattad patientsäkerhetsnivå 
 
Den självskattade patientsäkerhetsnivån hos medarbetarna och akutvårdsavdelningen  
är 71 %. 
 
Övrigt resultat från patientsäkerhetskulturenkäten visar att den totala benägenheten att rapportera 
händelser i avvikelsesystemet är 34 %. De misstag som inte kunnat skada patienten och upptäckts 
rapporteras i 16 % av fallen.  57 % uppger att de rapporterar misstag som om de inte upptäckts hade 
kunnat skada patienten. Totalt upplever 60 % att det inte finns straff- och skuldbeläggande kultur på 
akutvårdsavdelningen, 71 % av de som svarat på enkäten upplever sig inte få deras misstag till last eller 
utpekade vid avvikelse. Resultatet visar att medarbetarna upplever till 72 % att de får återkoppling på 
avvikelserapporter. 88 % anger att avvikelser diskuteras för att undvika att de inträffar igen.  
 
Majoriteten av medarbetarna (75 %) upplever en god bemanning för att klara av arbetsbelastningen på 
akutvårdsavdelningen, arbetsbelastningen är enligt resultatet inte alltför ansträngd och få utav 
medarbetarna upplever att de arbetar för många timmar som kan vara fara för patienterna. 

 
Sammanfattning av resultat 
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Resultatet av mätningarna i förbättringsarbetet visar att identifierade risker och undvikbara 
vårdskador har minskat samtidigt som förebyggande åtgärder har ökat. 
 
Det sammanförda resultatet av de kvalitativa och kvantitativa analyserna av studien visar att 
medarbetare fått ökad medvetenhet för sitt arbete så de arbetar mer patientsäkert. Teamarbetet är bra 
och arbetet med patienten följer bättre struktur för att undvika att patienten får undvikbar vårdskada. 

 
Diskussion 
 

Metoddiskussion förbättringsarbetet 
 
Momenten i förbättringsrampen (Nelson, Batalden & Godfrey, 2007) har hjälpt författaren att 
genomföra förbättringsarbetet på ett strukturerat sätt. Genom förbättringsrampen har författaren 
använt relevanta verktyg för att kunna genomföra förbättringsarbetet.  
 
En framgångsfaktor i förbättringsarbetet är att författaren tidigt i processen tillsatte 
förbättringsgruppen innehållande sjuksköterskor och undersköterskor med olika kompetenser. I 
förbättringsarbetet har medarbetarna stått för den professionella kunskapen och författaren för 
förbättringsvetenskapen. Batalden & Stoltz (1993) lyfter i förbättringsvetenskapen fram 
förutsättningar för det systematiska förbättringsarbetet, att sammanföra den professionella kunskap 
medarbetarna har med förbättringsvetenskapen. Genom att tillsätta medarbetare i olika professioner 
med olika kompetenser i förbättringsgruppen har dessa två kunskaper kunnat integreras och ge 
resultat i förbättringsarbetet. 
 
Då förbättringsgruppen tillsattes hade författaren ingen färdig struktur för hur förbättringsarbetet 
skulle bedrivas utan gruppen kunde vara med och göra en plan. Thor, (2002) styrker denna 
framgångsfaktor då han beskriver team med deltagare från olika professioner som får vara med inför 
och under förbättringsarbete som ett positivt arbetssätt. Deltagarna blir delaktiga och ett lärande 
skapas. Förbättringsgruppen fick vid genomgång av fiskbensdiagram fram orsaker till varför 
medarbetare på AVA inte riskbedömer patienter samt vilka åtgärder som behöver vidtas. Genom att 
använda Nolans förbättringsmodell med PDSA-hjul kunde förbättringsarbetet genomföras och 
justeras under testperioden.  
Under reflektionerna har författaren muntligt gått igenom vilka förändringar som ska göras i de olika 
PDSA-hjulen samt delgivit informationen skriftligt i veckobrev. PDSA-hjulen har inte visualiserats för 
medarbetarna, då författaren känt att den muntliga kommunikationen varit viktigare. Det har inte 
funnits utrymme för utbildning i PDSA för medarbetarna då arbetsgruppen är stor och utbildning i 
Gröna korset var mer aktuell vilket var en bidragande orsak till att de inte visualiserades.  
 
Förbättringsarbetet involverade endast personal på akutkliniken, främst medarbetarna som arbetar på 
AVA. Det innebar således att det endast skedde ändringar i det egna systemet, systemen runt omkring 
påverkades inte. En svaghet i förbättringsarbetet är att medarbetarna på akutmottagningen inte fått 
information lika frekvent om det pågående förbättringsarbetet som medarbetare på AVA. Författaren 
kunde varit bättre på att informera de medarbetare som roterar mellan akutmottagningen och AVA 
om förbättringsarbetet. Information har skett löpande i veckobrev. Författaren känner att mer muntlig 
dialog till de medarbetarna hade kunnat göra dem mer delaktiga i förbättringsarbetet. 
Patientmedverkan har inte funnits i planering och genomförande av förbättringsarbetet vilket kan ses 
som en svaghet. Att inte inneliggande patient ska drabbas av undvikbar vårdskada under vårdtiden på 
AVA har varit huvudsyftet och målet med förbättringsarbetet. Patienten har varit en central 
utgångspunkt i förbättringsarbetet och har deltagit vid de riskbedömningar som gjorts enligt 
checklistan för säker inskrivning på AVA. 
 

Metoddiskussion studie 
 
Mixad metod med konvergent design tillämpades för studien av förbättringsarbetet med Gröna korset 
för att få svar på studiens syfte att undersöka om medarbetarna upplever att Gröna korset är en bra 
metod samt om patiensäkerhetskulturen påverkas. Akutkliniken genomförde 2017 
patientsäkerhetskulturenkät. Resultatet visade områden inom patientsäkerhetsarbetet som behövde 
förbättras, patientsäkerhetskulturenkäten upplevdes spännande att använda efter tillämpning av 
Gröna korset under sju månader. För att få djupare resultat av metoden och medarbetares upplevelse 
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av arbete med Gröna korset valdes även en kvalitativ del i form av fokusgrupp. Styrkor med att 
använda konvergent design var att få bredare och djupare resultat av syfte och frågeställning. Frågor 
som besvarades i patientsäkerhetskulturenkät kunde bekräftas och fick mer djup i fokusgrupperna 
trots att de inte utfördes samtidigt utan var två skilda delar av studien som sedan sammanfördes i 
resultatet.  
 
Fokusgrupp valdes då författaren ville ha fler deltagare och de tillsammans skulle diskutera Gröna 
korset utifrån frågeställning och studiens syfte.  Mixad grupp med sjuksköterskor och undersköterskor 
var ett medvetet val för att nå erfarenhetsutbytet med tankar från professionerna. Klimatet i 
arbetsgruppen är positivt. Under reflektionerna som varit dagligen har både sjuksköterskor och 
undersköterskor deltagit i diskussionerna. Författaren upplever ingen hierarki mellan professionerna 
som under en fokusgrupp skulle kunna påverka resultatet. Författaren är chef över medarbetarna som 
deltar i fokusgruppens och med anledning av det valde författaren att själv inte genomföra 
intervjuerna då medarbetarna kan anses vara i beroendeställning. Pålitlighet och trovärdighet det vill 
säga reliabilitet är viktiga begrepp inom forskning. Går det att lita på undersökningen (Jacobsen, 
2012)? Att ha en utomstående intervjuare kan stärka reliabiliteten då intervjuaren hade låg kunskap 
inom Gröna korset vilket gjorde att hen inte kunde påverka resultatet i någon riktning. Nackdelen med 
en utomstående intervjuare var att författaren inte själv kunde ställa följdfrågor som kunde varit 
relevanta för att få svar på syftet med studien.   

 
Syfte med studien var att undersöka om patiensäkerhetskulturen förändras genom tillämpning av 
Gröna korset. Författaren valde att låta medarbetarna göra om delar av patientsäkerhetskulturenkät 
som genomfördes 2017. Resultatet kan inte generaliseras då det inte är samma medarbetare som fyllt i 
enkäten nu som 2017, dock visar resultatet hur patiensäkerhetskulturen upplevs idag på avdelningen 
vilket är det som är intressant och relevant. 
 
En styrka i resultatet är att författaren använde konvergent design i studien. Om den kvalitativa eller 
kvantitativa delen använts enskilt hade inte resultatet i studien blivit lika brett och omfattande. Det 
hade varit svårt att fånga djupet med endast patientsäkerhetskulturenkäten. 
 
Författaren har inte kunnat finna någon tidigare studier inom modellen Gröna korset. Validitet 
handlar om en mätmetods relevans. Mäts det vi avser att mäta (Jacobsen, 2012)? Validiteten i denna 
studie hade kunnat vara starkare om det funnits tidigare studier att jämföra med gällande upplevelse 
av metoden och om det sker förändring inom patiensäkerhetskulturen på enheter där Gröna korset 
tillämpas. 
 

Resultatdiskussion förbättringsarbete 
 
I varje process finns inbyggd slumpmässigvariation som beror på orsaker vilka kan vara svåra att 
fastställa. Orsak kan vara människorna i processen, hur de utför sitt arbete samt management hur 
arbetsprocesserna är utformade och organiserade (Elg, 2013). Dessa orsaker kan ha bidragit till 
variationen i mätningarna som gjorts. Variationen i resultatet av identifiering av risker och insatta 
åtgärder kan bero på vilka patienter som var inskrivna på avdelningen dagen mätningen gjordes samt 
vilken personal som arbetade. Vårdas patienter med mindre omvårdnadsbehov och ingen PVK 
minskar riskerna för undvikbara vårdskador i form av trycksår, komplikationer till följd av PVK etc. 
som mätts vilket gör att mindre åtgärder behövdes sättas in.  Med denna variation kan man inte helt 
förlita sig på resultatet att arbetet till 100 %. Om arbetet blir proaktivt genom förebyggande åtgärder 
eller samtliga risker eller undvikbara vårdskador som eventuellt funnits har identifierats. Vilket var två 
utav de specifika syftena får att nå det huvudsakliga målet att ingen patient ska få undvikbar 
vårdskada under vårdtiden. 
 
I metoden Gröna korset finns ingen standard för vad en grön dag är, det har förbättringsgruppen 
definierat med hjälp av PM och riktlinjer som finns i Region Kronoberg och på AVA. I det specifika 
syftet samt mål beskrivs att med hjälp av Gröna korset ska förebyggande åtgärder vidtas för att 
förhindra undvikbara vårdskador samt arbeta proaktivt i vården av patienten. Antalet markeringar i de 
olika färgerna är mått på om förändringen leder till förbättring. Genom ökat antal gröna dagar inom 
de olika kategorierna samt ökat antal förebyggande åtgärder kan resultatet tolkas att medarbetarna 
blivit bättre på det proaktiva arbetet. Generalisering av resultat innebär huruvida resultatet kan 
användas i andra sammanhang utanför området som undersökts (Jacobsen, 2012). Resultatet med 
åtgärder och andel gröna dagar kan inte generaliseras och ses helt tillförlitligt då varje identifiering av 
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risk eller undvikbar vårdskada är subjektiv. Identifiering av risker samt undvikbara vårdskador är en 
subjektiv bedömning från medarbetare till medarbetare. Denna subjektiva bedömning gör att det finns 
risk att medarbetare bedömer risker samt undvikbara vårdskador olika och inte identifierar dem. Det 
ökade antalet gröna dagar inom kategorierna, fler insatta åtgärder och mindre vårdskador kan inte till 
100 % säkert styrka att samtliga tänkbara risker och undvikbara vårdskador har identifierats. 
Rollehagen (2013) lyfter fram faktorer som medarbetarnas delaktighet och utbildning i säkerhet som 
viktiga fenomen i säkerhetsarbetet. Författaren har sett det som en stor utmaning att nå samtliga 
medarbetare på individnivå för att säkerställa att de tagit till sig informationen de fått om vad risk för 
undvikbara vårdskada är samt de riktlinjer som finns inom Region Kronoberg och AVA hur 
riskpatienter och PVK ska dokumenteras och kontrolleras.  
 
Av de fem kategorier som var med i förbättringsarbetet är det läkemedel som det inte ses bättre 
resultat. Inom kategorin ses dock minst antalet undvikbara vårdskador. I kategorin har det under 
testperioden identifierats mest risker, risker som om de inte uppmärksammats kunna leda till 
undvikbar vårdskada. Övervägande har de identifierade riskerna handlat om felaktiga ordinationer av 
patienters läkemedel.  Författaren valde att göra förbättringsarbetet i microsystemet på AVA. Övriga 
mottagningar och kliniker på sjukhuset involverades inte. AVA har inga läkare anställda utan läkare 
som arbetar på avdelningen har sin ordinarie anställning på annan klinik. Identifierade risker och 
undvikbara vårdskador inom kategorin läkemedel har varit sådant sjuksköterskorna inte kunnat 
påverka eller åtgärda själva. Danielsson (2018) beskriver i sin avhandling att det finns skillnader i 
patiensäkerhetskulturen beroende på vilken profession man har. Vid förbättrad patientsäkerhet 
behöver vi anpassa åtgärder efter de olika professionernas värderingar, normer och uppfattningar. En 
möjlig väg till förbättrat resultat hade kunnat vara att läkare, sjuksköterskor och undersköterskor 
tillsammans dagligen diskuterat och reflekterat över kategorin läkemedel för ökad förståelse och delge 
varandra vilka risker som identifierats.  
 
Förbättringsarbetes mål var att ingen patient ska drabbas av undvikbar vårdskada inom de fem 
kategorier som dagligen riskbedöms i arbetet på AVA. Målet har inte uppnåtts under testperioden. 
Resultatet visar att antalet undvikbara vårdskador har minskat och antalet insatta åtgärder har ökat 
sedan mätningarna startade i september. Fortfarande förekommer det undvikbara vårdskador dock är 
de färre och inträffar mer sällan. I förhållande till det stora flödet av patienter som är på avdelningen 
identifieras få undvikbara vårdskador. En aspekt kan vara att patienten vårdas i genomsnitt 20 timmar 
per dygn på AVA vilket gör att undvikbar vårdskada inte hinner utvecklas innan patienten lämnar 
avdelningen. Är vårdtiden för kort för att vi ska hinna se effekt av icke förebyggda åtgärder? 
Författaren har valt att fylla i Gröna korset en gång per dygn tillsammans med de som arbetat dagpass 
trots att arbetet på AVA pågår dygnets alla timmar. Risk för mörkertal av identifierade risker och 
undvikbara vårdskador kan finnas. Det är endast ett fåtal av medarbetarna som arbetar endast natt 
och aldrig deltar på reflektion och genomgång av Gröna korset. Övriga medarbetare är delaktiga på 
reflektion en eller flera gånger per vecka vilket kan ha gjort att identifiering av risker och undvikbara 
vårdskador pågår dygnet runt utan att de registreras i dagligmallen. 
 
Förbättringsgruppen var enig i att Gröna korset skulle göras vid daglig reflektion, PDSA 3. Författaren 
ser reflektionen som den klart främsta framgångsfaktorn i genomförandet av förbättringsarbetet. I 
PDSA 1 testades att visualisera varje kategori för sig via en dagligmall per kategori, bilaga 3. 
Medarbetarna fick dagligen återkoppling på hur identifierade risker och vårdskador mättes och 
förändrades under pågående förbättringsarbete. Nelson, Batalden & Godfrey (2007) lyfter fram 
visualisering av mätningar som ett sätt att motivera deltagare i förbättringsarbete. Att återkoppla mått 
löpande och visualisera hur förändringar påverkar de valda måtten ger en enkel och tydlig 
återkoppling på hur arbetet fortskrider. Genom att Gröna korset visualiseras dagligen sker 
återkoppling av resultat till medarbetargruppen vilket varit en del under reflektionerna. 
 
Balanserade mått är viktigt att fundera över i förbättringsarbeten, se systemet från olika håll, vad 
händer med systemet och vilka faktorer kan i övrigt påverkas av förändringen (Provost & Murray, 
2011). Förbättringsarbetet som gjort på AVA har för medarbetarna inneburit mer omfattande åtgärder 
med patienten i samband med inskrivning. Kan denna tid medarbetarna tillbringar längre initialt med 
patienten påverka det övriga arbetet med patienter som vårdas på avdelningen? Denna synvinkel hade 
varit intressant att mäta. Det hade även varit intressant att mäta patientens upplevelse av 
omhändertagandet vid ankomst till akutvårdsavdelning för att se hur det upplevs idag gentemot innan 
förbättringsarbetet.  
 

Resultatdiskussion studie 
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Studiens syfte var att undersöka om arbetssättet förändras så fler risker och undvikbara vårdskador 
identifieras och åtgärdas. I studiens sammantagna resultat framkommer att medarbetarna fått större 
medvetenhet om vad de ska uppmärksamma inom de olika kategorierna för att förhindra att 
undvikbar vårdskada ska drabba patienterna. En framgångsfaktor som anges är att Gröna korset 
bidrar till daglig reflektion av kategorierna vilket gjort att medarbetarna ändrat arbetssätt gällande 
riskbedömningar och åtgärder. De riskbedömer patienten tidigare under vårdprocessen samt fått ökad 
medvetenhet och kunskap om vad som kan vara risk för undvikbar vårdskada. Karl Weicks (1995) 
begrepp sensemaking, där förståelse skapas ” the making of sense” har enligt författaren kunnat bidra 
till ökad medvetenhet hos medarbetarna. Genom att dagligen reflektera och lyfta fram risker som 
identifierats och vilka åtgärder som bör sättas in för att förhindra vårdskada har medarbetarna skapat 
förståelse för varför kategorierna i Gröna korset är viktiga. Sensegiving är ett begrepp som används 
tillsammans med sensemaking. En sensegiver är ofta en ledare som vill främja öppen kommunikation 
för att utveckla andras meningsskapande så de kan känna meningsfullhet i en förändring (Weicks 
,1995). I resultatet framkom att medarbetare ibland inte är helt ärliga och uppger om riskbedömningar 
eller åtgärder som borde vara utförda inte varit det. Författaren som haft huvudansvar för de dagliga 
reflektionerna är medarbetarnas närmsta chef. Det kan ses som en nackdel om medarbetarna inte 
vågar vara ärliga om uppgifter inte utförts enligt rutiner då de kan känna beroendeställning inför 
chefen. Författaren har under reflektionerna försökt sprida öppen kommunikation där alla deltar för 
att skapa mening i arbetet med Gröna korset så säker vård bedrivs. Resultatet ifrån fokusintervjuerna 
och patientsäkerhetsenkäten visar att arbetssättet, struktur i arbetet samt samarbete mellan de olika 
professionerna har förändrats till det bättre. I patientsäkerhetskulturenkäten visar resultatet att 
samarbete inom vårdenheten är positivt till 90 %.  Författaren upplever att klimatet i gruppen är 
avgörande hur resultatet av de dagliga bedömningarna i Gröna korsets färgkodning blir, det krävs 
mycket för att medarbetare ska våga ange att hen inte utfört sina arbetsuppgifter enligt de rutiner som 
finns.  
 
Andersson & Granberg, (2016) beskriver att reflektion i grupp kan vara en framgångsrik väg mot ett 
utvecklingsinriktat lärande. Då reflektion förs i grupp ges eventuellt individen kvalité som kan leda till 
ett utvecklingsinriktat lärande. Då ämnen belyses i grupp som individen tar för givet kan gruppen se 
dessa ämnen från andra vinklar vilket ger möjlighet till djupare reflektion och förståelse för 
deltagarna. Den enskilda individen blir inte unik utan det blir ett kollektivt lärande och delad 
förståelse i gruppen. Vid gruppreflektion är det viktigt att det finns ett analytiskt förhållningssätt, en 
gemensam problemförståelse samt en vilja att bidra till sitt eget och andras lärande. Gemenskapen i 
gruppen ska präglas av öppenhet där nya idéer vågar testas och skapa utrymme för att göra misstag. 
Reflektion i grupp kan leda till ökad förståelse för individens tidigare handlande för att sedan skapa en 
ny förståelse vilket kan påverkar framtida ageranden i positiv riktning (Andersson, 2016). De flesta 
system avsätter för lite tid till reflektion av arbetet som utförts (Berwick, 1996). Resultatet i studien 
visar att teamarbetet har förbättrats mellan de olika professionerna under tillämpning av Gröna 
korset, det har blivit en tydligare fördelning mellan vilken profession som har ansvar för vilka 
arbetsuppgifter. Resultatet visar ett mervärde som skapats under tillämpning av Gröna korset. 
Sjuksköterskor och undersköterskor tar ansvar tillsammans för patienten under vårdtiden på AVA. I 
samband med reflektionerna har varje profession berättat om vilka riskbedömningar och åtgärder som 
utförts vilket kan ha lett till ökat lärande för vad de olika professionerna gör i vardagen tillsammans 
med patienten. 
  
Att dagligen bli påmind och diskutera kategorierna i Gröna korset gör att patientsäkerhetsarbetet 
ständigt finns som ett naturligt och aktuellt ämne på arbetsplatsen. Reflektionerna kan liknas vid 
dagliga patientsäkerhetsronder som Danielsson (2018) beskriver. Genom att diskutera 
patientsäkerhetsarbete och patientsäkerhetskultur kan dessa områden påverkas i positiv riktning. I 
enkätresultatet anger medarbetarna till 100 % att det arbetas aktivt med att förbättra 
patientsäkerheten på AVA, denna siffra var 2017 56 %. Den andra delen av studiens syfte var att se om 
patiensäkerhetskulturen förändras genom tillämpning av Gröna korset. Det går inte att dra slutsatser 
efter så kort tid som testperioden varit, men via fokusgrupp och enkätresultat ses att 
säkerhetsmedveten har ökat. År 2017 skattade medarbetarna sin egen patientsäkerhetsnivå till 17 %, 
efter tillämpning av Gröna korset 71 %.  Författaren upplever att det är ett mer öppet klimat då det i 
gruppen diskuteras risker inom Gröna korset. Danielsson (2018) beskriver i sin avhandling att kultur 
är djupt rotade värderingar, normer och uppfattningar, klimat innefattar attityder och mer ytliga 
aspekter. Vid tillämpning av Gröna korset upplever författaren att klimatet runt patientsäkerhets 
frågor blivit lättare att diskutera. Denna aspekt kan på sikt påverka patiensäkerhetskulturen och 
patientsäkerhetsarbetet positivt på akutvårdsavdelningen.  
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Hale (2000) visar i sin artikel att god säkerhetskultur skapas genom ledare och medarbetare som är 
involverade, det ska finnas ett gemensamt ansvar, en öppen kommunikation så misstag rapporteras, 
skapa ett klimat där syndabockar inte finns. I resultaten från studien kan vi anta att kommunikationen 
och det gemensamma ansvaret för att ge patienterna en säker vård har förbättrats. Att dagligen 
reflektera och diskutera risker med hjälp av Gröna korset upplever författaren bidrar till ett minskat 
antal undvikbara vårdskador.  
 
Om patiensäkerhetskulturen har förändrats på AVA under testperioden av Gröna korset är inget 
resultat i studien bekräftar. Medarbetarna anger reflektionerna där patientsäkerhetsområden 
diskuteras varje dag som en bidragande orsak till ökad medvetenhet om patientsäkerhet samtidigt som 
det i den kvantitativa delen anges en hög patientsäkerhetsnivå på 71 %. De dagliga reflektionerna och 
diskussionerna kan på sikt leda till en förändrad patientsäkerhetskultur i positiv riktning. 
 

Slutsats 

I den genomförda studie kan de resultat som framkommit fylla något av det kunskaps gap som 
identifierats i forskningen mellan införandet av Gröna korset och om modellens önskade effekter 
uppnås för patient och medarbetare. Resultatet visar att Gröna korset är en bra metod för att få 
patientsäkerhetsarbetet som en naturlig del av arbetet i vardagen då den innefattar dagliga 
reflektioner där patientsäkerhetsområden diskuteras. Metoden ökar enligt studiens resultat 
patientsäkerhetsmedvetenheten hos medarbetarna vilket i sin tur gör att patienterna får säkrare vård, 
det bekräftas i resultatet av förbättringsarbetet där undvikbara vårdskador minskat.  
En viktig reflektion från studien och förbättringsarbetet är att identifiering av risker samt undvikbar 
vårdskada är en subjektiv bedömning. Denna subjektiva bedömning kan bidra till risk att medarbetare 
bedömer situationer olika och risker samt undvikbara vårdskador inte blir identifiera 
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Bilaga 3 

 

Checklista säker inskrivning AVA   

1 Vid bokning av patient.                          
Från:________________ Till sängplats/grupp:____________ Info mottagen av:________ 

Inläggningsorsak/klinik:_____________________________________________________ 

BEHOV AV ENKELRUM:    JA       NEJ          Orsak:   smitta     annat:___________________ 

2 När patienten har anlänt. 

Checklista, stryk över de rutor som 
är irrelevanta för patienten. 
 

Exempel på observationer/åtgärder 
Dokumentera bedömningar och åtgärder i Cosmic. 

Dokumenterat 
i rapportblad. 
(signera) 

Aktivitet 
ADL-förmåga 
 

Fallrisk 
– tidigare fall 
– tidigare gånghjälpmedel 
– kognitiv 
funktionsnedsättning 
 
Dokumentera riskbedömning och 
åtgärd i rapportblad under sökord: 
AKTIVITET 

 Antihalksockar, vik upp för långa byxor 

 Sängen på lägsta nivå 

 Behov av tillsyn, larmmatta 

 Höjda sänggrindar- fråga 

patient/anhörig. 

 Visa vart ringklockan finns 

 Behov av hjälpmedel, rollator, gåbord, 

rullstol 

 
. 

 

ID 
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Hud/vävnad 
Dokumentera alltid hudstatus på 
riskpatienter även om 
hudkostymen är hel. 

Riskpatienter för trycksår: 

 Patienter över 70 år 

 I alla åldrar med nedsatt rörlighet, 

rullstolsbundna och sängliggande 

 Svår sjukdom, nedsatt allmäntillstånd 

 Diabetes, amputerade, nedsatt cirkulation 

 Feber, Hb under 100 

 Inkontinens 

 Intox, kognitiv svikt 

 Över- och undervikt 

Har patienten risk för trycksår? Se baksida! 

 

Infart Behövs infarten? Dokumentera i journaltabell 
infarter.  

 

Elimination, Utfart KAD, dokumentera i journaltabell utfarter.  Blöja, 
behov av bladderscan. 

 

Kommunikation Demens, språk/ tolk, rymningslarm  
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Trycksårprevention AVA 

 

 

Checklista riskpatienter  Exempel på observationer/åtgärder 
Dokumentera bedömningar och åtgärder i Cosmic så snart som möjligt. 

Hudbedömning vid ankomst - 
alla trycksårspunkter! 

 
(Bilden visar vanliga trycksårspunkter.) 

Dokumentera i rapportbladet. Se lathund på skrivbord vid behov. 

 Påbörja omvårdnadsplan 

 Avlasta 

 Antidecubitusmadrass  

 

Gradering av trycksår (se trycksårskort) 
Kategori 1: Röd fläck som inte bleknar vid tryck 
Kategori 2: Skador på överhuden (ex blåsor) 
Kategori 3: Skada genom hela huden 
Kategori 4: Skada på underliggande vävnader 
 
Rodnad där tveksamhet råder om den bleknar vid tryck – avlasta området 
30 min och gör om testet. Be ev. någon annan titta. Vid tveksamhet 
mellan två kategorier, välj den högre. 
Om hudinspektion inte kan göras, tex för att patienten inte vill medverka, 
dokumentera detta. Gör nytt försök senare. Informera om syftet, att 
förebygga trycksår (liggsår). 
Trycksår som upptäcks under vårdtiden är en vårdskada – skriv i Synergi! 

Åtgärder 
Understrukna åtgärder 
dokumenteras i Cosmic! 

Antidecubitusmadrass: 
Curocell-madrass-t.o.m. trycksårs kategori 3 
Luftväxlande madrass t.o.m. kategori 4 

Avlastningshjälpmedel: 
Kilkudde, multikudde, slider, glidlakan 

Hudinspektion vid varje lägesändring 
Signera på omvårdnadsöversikten! 
 
Knixa sängarna i knäled  - minskar trycket på hälarna! 
 

Omvårdnadsöversikt: 
Ange intervall för lägesändring - 2 tim vanlig madrass 
Antidecubitusmadrass 3 tim eller individuellt 
P-skiva 

Ev. MepilexBorder sacrum  
Motverkar skjuv 
Kan sättas i förebyggande syfte på hel hud, byts då var tredje dag 
Skriv datum på förbandet 
Inspektera huden under dagligen (lyft, titta, sätt tillbaka om hel hud) 

Barriärtvättlapp – vid inkontinens, förebygga och behandla fuktskador 

Mollskinn (rosa filt) klistra under syrgasmask/grimma för att skydda huden över 

näsbenet/bakom öronen 
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Bilaga 4 
 
PDSA 1:1 och 1:2 En dagligmall och detaljplan för varje kategori 
 
Syfte/övergripande mål: Bra överblick av identifierade risker i dagligmallen Gröna Korset 
Mått: Antalet färgade rutor 
Förändring att pröva: Ett grönt kors per kategori, trycksår, fall, riskpatienter, PVK, läkemedel 
Vad tror vi den ska leda till? Lättare se de risker och vårdskador vi funnit 
 
Plan Do Stady Act 
För att lättare 
visualisera resultatet av 
identifiering av risker 
och vårdskador 
kommer det användas 
en dagligmall och en 
detaljplan för gröna 
korset per kategori som 
ska identifieras och 
diskuteras  

Från 1/9 då gröna 
korset införs ska en 
kategori identifieras 
och diskuteras i taget 
under reflektionen. 
Testa sättet till 30/9.  

Medarbetarna tyckte 
det underlättade att 
reflektera över en 
kategori i taget för att 
hålla isär kategorierna. 
 
Lätt att få överblick för 
dagarna och vilken färg 
dagen får inom varje 
kategori. 
 
Fler detaljmallar 
behöver skrivas ut till 
varje kategori. 

Vi fortsätter en månad 
till som vi arbetat 
under september. 
 
Ökat antal detaljmallar 
skrivs ut så det alltid 
finns tillgängliga. 

PDSA 1:2    
Plan Do Stady Act 
För att lättare 
visualisera resultatet av 
identifiering av risker 
och vårdskador 
kommer det användas 
en dagligmall och en 
detaljplan för gröna 
korset per kategori som 
ska identifieras och 
diskuteras 

Från 1-31/10 fortsatt 
test av en dagligmall 
och detaljplan per 
kategori. 

Bra överblick gällande 
vilken färg varje dag får 
inom de olika 
kategorierna. 
 
Medarbetarna 
reflekterar och 
diskuterar självmant 
identifierade risker en 
efter en, de är inte i 
behov av att få 
diskutera en kategori i 
taget utan har en 
sammantagen 
diskussion om 
kategorierna. 

Vi kommer behålla en 
dagligmall och 
detaljplan per kategori 
men inte ha 
reflektionerna styrda i 
vilken kategori som ska 
diskuteras. 

 
 
PDSA för Perifervenkateter (PVK) 2:1 
 
Syfte/övergripande mål: Förbättra inspektion och dokumentation av PVK 
Mått: Antal korrekt inspekterade och dokumenterade PVK: er 
Förändring att pröva: Göra en baslinjemätning 
Vad tror vi den ska leda till? Få en bättre bild av hur god följsamhet det är av inspektion och 
dokumentation av PVK. 
 
Plan Do Stady Act 
Jessica utför mätning 
av inspektion samt 
dokumentation av 
PVK:er  under vecka 
35. 

Mätning inspektion 
och dokumentation av 
samtliga PVK:er 
patienterna som 
vårdades på 
akutvårdsavdelningen 
den aktuella dagen.. 

Varierade resultat.  
Är inte PVK 
dokumenterad av 
enheten som lagt in 
den är det lätt att vi 
glömmer bort att göra 
det eller inte 
uppmärksammar att 

Vi behöver informera 
och påminna varandra 
om inspektion och 
dokumentation av 
PVK. Test, från 10/9 
ska det anges vid 
överrapportering om 
patient har PVK samt 
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det finns en PVK. 
 
Brister i följsamhet av 
inspektion och 
dokumentation enligt 
rutin som finns Region 
Kronoberg. 

hur infarten sett ut vid 
inspektion. 
 
Kontrollera om patient 
har PVK ”live” då 
patienten kommer till 
avdelningen. 

 
PDSA för Perifervenkateter (PVK) 2:2 
 
Syfte/övergripande mål: Förbättra inspektion och dokumentation av PVK 
Mått: Antal korrekt inspekterade och dokumenterade PVK: er 
Förändring att pröva: I samband med rapport mellan kollegor ange om patienten har PVK 
Vad tror vi den ska leda till? Påminnelse att patienten har PVK, förbättrad inspektion och 
dokumentation. 
 
Plan Do Stady Act 
Om patient har PVK 
ska det anges i 
samband med 
överrapportering från 
10/9 

Mätning utförd 21/9 Av 15 kontrollerade 
PVK på avdelningen 
var det fyra som inte 
var registrerade i 
journaltabell. Orsak, 
att journalsystemet låg 
nere så det inte funnits 
möjlighet för efter 
registrering? PVK som 
inte var 
dokumenterade i 
journaltabell enligt 
rutin var inte satta av 
personal på AVA utan 
på annan enhet. 

Fortsatt måste det anges 
vid rapport att patient 
ha PVK, i samband med 
inskrivning kontrollera 
om PVK finns 
dokumenterad i 
journaltabell. 
 
Planeras föreläsning om 
PVK av 
patientsäkerhetsansvarig 
på sjukhuset 4/11-2018 

 
 
PDSA för Perifervenkateter (PVK) 2:3 
 
Syfte/övergripande mål: Förbättra inspektion och dokumentation av PVK 
Mått: Antal korrekt inspekterade och dokumenterade PVK: er 
Förändring att pröva: Föreläsning om PVK av patientsäkerhetsansvarig på sjukhuset. 
Vad tror vi den ska leda till? Ökad medvetenhet hos medarbetarna om varför inspektion och 
dokumentation är så viktigt. 
 
Plan Do Stady Act 
Ingela från 
patientsäkerhetsnätverket 
kommer och föreläser om 
PVK på APT 4/11. 

PVK ansvarig på 
akutvårdsavdelningen 
gör 6/11 ny mätning av 
följsamhet på samtliga 
PVK:er. 

Resultaten gällande 
inspektion och 
dokumentation 
fortsatt bättre.  

Senaste resultat av 
mätningen gör att 
akutvårdsavdelningen 
nu kan gå med i 
långtidstest för PVK. 
Långtidstest innebär 
att patienten får ha sin 
PVK upp till sju dygn 
om den inspekteras 
och dokumenteras 
enligt rutin. Planera gå 
in i långtidstest 1/1-
2019. 
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PDSA för PVK 2:4 
 
Syfte/övergripande mål:  
Mått: Antal dokumenterade inspektioner per PVK. 
Förändring att pröva:  
Vad tror vi den ska leda till?  
 
Plan Do Stady Act 
21/1 och 15 dagar 
framåt mäta 
dokumentation av 
inspektion av PVK i 
journalsystemet. 80 % 
följsamhet i 
dokumentation krävs 
för att patienten ska 
kunna ha sin PVK 
Nexiva upp till sju 
dygn. 

Tre sjuksköterskor 
ansvarar för att 
mätningarna utförs och 
sammanställer 
resultatet. 

Goda resultat i 
mätningarna. 

27/3-2019 tas beslut 
att patienterna får ha 
PVK (Nexiva) i sju 
dygn. Fortsätta med 
täta mätningar av 
inspektion och 
dokumentation 

 
 
PDSA Reflektion 3:1 
 
Syfte/övergripande mål: Införa gröna korset. Genomgång av gröna korset 14:30 varje dag. 
Mått: Reflektionen ska inte ta mer än totalt 15minuter 
Förändring att pröva: Reflektion 14:30 
Vad tror vi den ska leda till? Öka antalet riskbedömningar på Akutvårdsavdelningen 
 
Plan Do Stady Act 
Avdelningschef håller i 
reflektionen, då hon 
inte är på plats 
ansvarar 
Ledningsansvarig SSK 
för reflektionen. 
Dagpersonalen samlas 
14:30 i "närfikat". 

Från 1/9-30/9 ska 
daglig reflektion hållas 
där gröna korset är en 
stående punkt. All 
personal som arbetat 7-
16 eller 8:30–16:30 ska 
delta. Vi ställer oss 
frågan om det funnits 
risk för vårdskada eller 
identifierats vårdskada 
under arbetspasset. 

Vissa dagar är det svårt 
att få till så alla kan 
sitta med på 
reflektionen pga. hög 
belastning på 
avdelningen. Fem 
dagar inte i fyllda pga. 
högbelastning eller för 
att avdelningschef inte 
fanns på plats. 
Reflektionen tar lång 
tid, upp till 20 minuter. 

Vi behöver få till en 
effektivare reflektion. 
Personalen måste 
innan reflektion ha 
funderat igenom om de 
identifierat risker eller 
vårdskada. 
 
Påminna 
Ledningsansvarig SSK 
att hålla i reflektionen 
då avdelningschef inte 
är på plats. 

 

 

PDSA Reflektion 3:2 

 

Syfte/övergripande mål: Genomgång av gröna korset 14:30 varje dag 

Mått: Reflektionen ska inte ta mer än totalt 15minuter 

Förändring att pröva:  
Vad tror vi den ska leda till? Ökat medvetande om vad risker  

 

Plan Do Stady Act 

Reflektionerna 

behöver bli mer 

effektiva.  

Kommer teamen 

förberedda finns mer 

1/10-31/10 

Teamen ska 

tillsammans gå 

igenom patienterna 

och identifiera om 

Tiden som läggs för 

reflektion av gröna 

korset har blivit 

kortare men vi 

upplever att samma 

Fortsätta hålla oss till 

ämnet vid 

reflektionerna. 

 

Avdelningschef ska 
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utrymme till 

diskussioner och 

lärande under 

reflektionstiden. 

det funnits risk för 

vårdskada eller 

identifierats någon 

vårdskada under 

arbetspasset. 

Ledningsansvarig 

SSK håller i 

reflektionerna då 

avdelningschefen 

inte är på plats. 

resultat kommer fram 

då teamen är väl 

förberedda inför 

reflektionsstunden. 

Teamen har lärt sig 

vad de ska 

uppmärksamma 

snabbare än tidigare. 

peppa och utse vem 

som håller i 

reflektionerna då hen 

inte är på plats.  

Diskussion i 

förbättringsgruppen 

om något team ska 

hålla i gröna korset 

reflektion då 

avdelningschef inte 

är på plats. 

 

PDSA Reflektion 3:3 

 

Syfte/övergripande mål: Genomgång av gröna korset 14:30 varje dag 

Mått: Gröna korset utfört varje dag 

Förändring att pröva: Allas ansvar i gruppen att gröna korset görs varje dag. 

Vad tror vi den ska leda till? Med ett gemensamt ansvar blir gröna korset ifyllt. 

 

Plan Do Stady Act 

Under september-

november har det i 

varit 5-6 dagar i 

månaden som gröna 

korset inte varit 

utfört. 

Alla medarbetare i 

gruppen ska ta 

initiativ till att gröna 

korset fylls i dagligen 

då avdelningschef 

inte är på plats. 

Bättre följsamhet i 

antalet ifyllda dagar. 

Alla medarbetare får 

ta initiativ till 

reflektion av gröna 

korset. Fortsätta mäta 

antalet ifyllda dagar. 

 

PDSA 4:1 Checklista för säker inskrivning på akutvårdsavdelningen. 

 

Syfte/övergripande mål: Öka antalet i fyllda checklistor 

Mått: Antalet gröna dagar 

Förändring att pröva: Uppdatera checklistan. 

Vad tror vi den ska leda till? Checklistan blir aktuell och har adekvat innehåll som passar de 

fem kategorierna vi använder i Gröna korset. 

 

Plan Do Stady Act 

Uppdatera checklistan 

som använd vid 

inskrivning av patient 

på 

akutvårdsavdelningen. 

Förbättringsgruppen 

ska tillsammans 

22/10 uppdatera 

innehållet i 

checklistan.  

Vårdutvecklarna har 

samlat in information 

inom området 

fallriskbedömningar 

som ska skrivas in i 

checklistan. 

Flertalet av 

punkterna på 

checklistan är inte 

relevanta utan 

behöver uppdateras 

för att kunna 

användas på ett 

relevant sätt i 

samband med 

inskrivning. 

 

Vi behöver skapa 

rutin för hur 

checklistan ska 

Ulrika uppdaterar 

checklistan på de 

punkter 

förbättringsgruppen 

kom fram till. 

 

Ulrika skapar en 

rutin för hur 

checklistan ska 

användas efter de 

punkter 

förbättringsgruppen 

kom fram till. 
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användas i samband 

eller kort efter 

inskrivning. 

Ulrika mailar 

förbättringsgruppen 

för eventuellt 

ytterligare ändringar. 

 

Införa den nya 

checklistan i arbetet 

från 1/11. 

 

Under vecka 44  och 

45 prata om 

checklistan på 

reflektionerna. 

 

 

PDSA 4:2 Checklista för säker inskrivning på akutvårdsavdelningen. 

 

Syfte/övergripande mål:  

Mått: Antalet gröna dagar 

Förändring att pröva: Ny version att använda 

Vad tror vi den ska leda till? Fler riskbedöma patienter på AVA 

 

Plan Do Stady Act 

Ändringar av 

checklistan utförda. 

Checklistan ska 

användas på samtliga 

patienter som skrivs 

in på avdelningen. 

1/11 dagligen 

reflektera över om 

checklistan är 

använd. 

Test hela november. 

Checklistan är lätt att 

använda. Används 

inte på alla, lätt att 

glömma. 

Finns inte på våra 

fyra obs-platser 

Se till att checklistan 

finns på obs-

platserna. 

Fortsätta prata om 

checklistan på 

reflektionerna. 
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Bilaga 5 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  42 

 

 

 

 
Bilaga 6 

 
Till medarbetare på Akutvårdsavdelningen 

 
Jag har beslutat att använda delar av patientsäkerhetskulturenkäten vi senast besvarade hösten 2017 
för att mäta patientsäkerhetkulturen på akutvårdsavdelningen i samband med tillämpning av gröna 
korset. Enkäten innehåller frågor som rör din uppfattning om patientsäkerhet på 
akutvårdsavdelningen. 
 
Enkäten tar 5-10 minuter att besvara. 
 
Syftet med studien är att undersöka om medarbetarna upplever att gröna korset är en bra metod att 

använda för att ändra arbetssätt så fler risker för- och vårdskador identifieras och åtgärdas, sker 

förändring av patiensäkerhetskulturen under testet av gröna korset? 

Resultaten kommer att användas i utvärdering av modellen gröna korset på akutvårdsavdelningen.  
 
De uppgifter du lämnar är anonyma för mottagaren och ingen kan därför veta vad just du svarat. 
 
Sista svarsdatum 2019-03-10 
 
 
Länk till enkäten: 
 
Har du frågor, kontakta  X eller X 
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Bilaga 7 

 
Till medarbetare på Akutvårdsavdelningen inför deltagande i 

fokusgrupp. 
  
Jag har beslutat att använda fokusgrupper som metod i studien för test av gröna 
korset. 
 
Syftet med studien är att undersöka om medarbetarna upplever att gröna korset är en 

bra metod att använda för att ändra arbetssätt så fler risker för- och vårdskador 

identifieras och åtgärdas. 

 

Fokusgrupper kan definieras som diskussioner i grupp där människor möts för att på 

ett fokuserat sätt ledda av en gruppledare diskutera olika aspekter av ett ämne eller 

tema. XXX, sjuksköterska som arbetar på sjukhuset genomför fokusgruppen. 

Materialet från fokusgruppen kommer att behandlas konfidentiellt i den 

meningen att ditt namn aldrig kommer att publiceras, författaren får inte veta vad 

du berättade under fokusgruppen. 

 
Resultaten kommer att användas i utvärdering av testet av modellen gröna korset på 
akutvårdsavdelningen.  
 
 
Har du frågor, kontakta: 
 
XXX eller  XXX 
 
Mail:  
Telefon:  
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 Bilaga 8 

Intervjuguide 
 

 

1. Hur upplever sjuksköterskor och undersköterskor att riskbedömningar och förebyggande 

åtgärder förändras med hjälp av gröna korset? 

 

2. Finns det skillnad mellan sjuksköterskors och undersköterskors uppfattning om testet av 

gröna korset?  

 
3. Vilka andra värden har gröna korset bidragit till? 

 
 

Har arbetetssättet förändrats efter införandet av gröna korset? Om, på vilket sätt? 

 

Positiva respektive negativa delar av gröna korset? 
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Bilaga 9 

Samtyckesblankett 
 
 
 
Medgivande 
 
Jag har tagit del av information kring testet av gröna korset som bedrivs på akutvårdsavdelningen. 
Fått information om metoden fokusgrupper och dess upplägg. 
 

 Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående fokusgruppen besvarade innan den påbörjas 
och vet vem jag ska vända mig till med frågor. 

 

 Jag deltar i fokusgruppen frivilligt och har blivit informerad om syftet med deltagandet och 
studien. 

 

 Jag är medveten om att jag när som helst under och efter fokusgruppen kan avbryta mitt 
deltagande utan att jag behöver förklara varför. 

 

 Jag ger mitt medgivande att intervjuaren och den medicinskasekreterare som ska transkribera 
materialet dokumenterar, bearbeta och arkivera den 
information som samlas in under fokusgruppen samt att författaren får publicera resultat från 
fokusgruppsstudien.  

 
Materialet från fokusgruppen kommer att behandlas konfidentiellt i den 
meningen att ditt namn aldrig kommer att publiceras, författaren får inte veta vad du berättade under 
fokusgruppen. 
 
 
Ort/Datum  
 
 
…………………………….. 
 
 
Namnteckning 
 
 
………………………………  
 
 
Namnförtydligande 
 
 
……………………………… 
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