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Sammanfattning 

Inledning: Fallolyckor är ett stort folkhälsoproblem och i genomsnitt avlider tre personer i 

världen varje dag i denna typ av olyckor. Evidensbaserade åtgärder för fallprevention finns, 

men tillämpas inte konsekvent i hälso- och sjukvården.  

 

Syfte: Studien utvärderar implementeringen av ett fallpreventivt åtgärdspaket ämnat att redu-

cera antalet fallolyckor inom neurologisk slutenvård vid ett svenskt universitetssjukhus.  

 

Metod: En observationsstudie med kvantitativ ansats användes. Interventionen bestod av ett 

multifaktoriellt åtgärdspaket: utbildning, formulär för fallprevention, aktivitetstavla, lathund 

riskbedömning i fickformat och skyddsrond. Interventionen prövades i en pilotstudie i liten 

skala på en observationsavdelning. Därefter infördes interventionen på enheten. Intervention-

en utvärderades genom en observationsstudie. Före och efter interventionen inhämtades sta-

tistik ur en databas (inträffade fallolyckor, antalet riskbedömningar och upprättade vårdpla-

ner) journalgranskning, observation, enkät fallprevention och enkät enligt PARIHS-metoden.  

 

Resultat: Ingen statistisk signifikant förändring av antalet riskbedömningar och vårdplaner 

kunde säkerställas. Det kunde inte heller säkerställas att antalet fallolyckor reducerats. Vid 

observation före och efter interventionen noterades att följsamheten till vårdplanerna ökade 

från 72 % till 87 %. En signifikant kunskapsökning kring fallprevention kunde inte säkerstäl-

las men en marginell kunskapsökning hos läkare, sjuksköterskor och undersköterskor notera-

des. En ökad följsamhet till lokala anvisningar har noterats efter interventionen. Läkare och 

sjuksköterskor upplever att de informeras i högre grad då en patient har en ökad fallrisk. Re-

sultatet från enkät PARIHS som besvarades av personalen visade att på enheten använde sig 

personalen i liten utsträckning av betydelsen av forskningsresultat, klinisk erfarenhet, patien-

ters erfarenhet och sammanhang i vården. 

 

Slutsats: Interventionen har resulterat i en ökad följsamhet till lokala riktlinjer men det kunde 

inte säkerställas att antalet fallolyckor har reducerats på grund av interventionen.  

 

Nyckelord: Fallprevention, multifaktoriell intervention, observationsstudie, kvantitativ, evi-

densbaserad, förbättringsarbete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Summary  

Introduction: Accidental falls are a major public health problem and an average of three 

people die in the world each day due to this type of accident. Evidence-based measures for 

fall prevention exists but is not applied consistently in health care. 

 

Aim: The study evaluates the implementation of a fall prevention package of measures in-

tended to reduce the number of falls in a neurological clinic at a Swedish university hospital. 

 

Method: An observational study with quantitative approach was conducted. The intervention 

consisted of a multifactorial program: education, forms fall prevention, activity board, a sim-

plified risk assessment in pocketsize and safety inspection. The intervention was verified in a 

pilot study in an observation ward before the intervention was introduced on the unit. The 

intervention was evaluated by an observational study. Data was collected from a database 

(number of accidental falls, risk assessment and care plans), journal review, observation and 

questionnaires before and after the intervention.  

Results: No statistically significant change in the number of risk assessments and care plans 

could be ensured. It could not be ensured that the number of accidents was reduced. The ad-

herence to care plans increased from 72 % to 87 % after the intervention. A significant 

knowledge improvement could not be ensured but a marginal increase for doctors, nurses and 

assistant nurses were noticed.  Increased adherence to local guidelines has been noted after the 

intervention. Doctors and nurses feel that they are informed to a greater extent when a patient 

has an increased risk of falling. The survey PARIHS answered by staff revealed that the staff 

perceived the importance of research and evidence, the importance of the dissimilar contexts 

in the care environment, patient experience and clinical experience are discussed in low grade. 

 

Conclusion: The intervention has resulted in an increased adherence to local guidelines, but it 

could not be ensured that the number of accidental falls has been reduced due to the interven-

tion. 

 

Keywords: Fall prevention, multifactorial intervention, observation study, quantitative, evi-

dence based knowledge, quality improvement  
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1. Inledning 

Fallolyckor är en frekvent förekommande företeelse globalt. World Health Organization 

(WHO, 2007) klassificerar fallolyckor som ett stort folkhälsoproblem och i genomsnitt avlider 

tre personer i världen dagligen till följd av fallolyckor (Folkhälsoinstitut, 2009). Patienter med 

sjukdom av neurologisk härkomst såsom stroke, Parkinsons sjukdom, demens, polyneuropati 

och neurologiska funktionsnedsättningar har en signifikant ökad fallrisk i jämförelse med en 

frisk individ (Thurman, Stevens & Rao, 2008). En person som har drabbats av stroke har fyra 

gånger så hög risk att råka ut för en fallolycka än befolkningen i övrigt (Batchelor, Hill, 

Mackintosh & Said, 2010). En fallolycka räknas som en vårdrelaterad skada och kan för pati-

enten innebära rädsla, ökat lidande och förlängd vårdtid. Oberoende om patienten ådragit sig 

en fysisk skada eller ej kan fallet leda till konsekvenser i det dagliga livet såsom försämrad 

livskvalitet i form av ensamhet, depression och ökad fallrisk på grund av rädsla över att falla 

på nytt (Boyd & Stevens, 2009). Fallpreventivt arbete bedrivs globalt för att reducera antalet 

fallolyckor. Flertalet studier betonar vikten av att i ett tidigt skede identifiera riskpatienter 

genom ett välfungerande riskbedömningsinstrument, individuellt utformade vårdplaner och 

teamets samlade kunskaper (Close & Lord, 2011; Pearson & Coburn, 2011; Lach, Spoelstra, 

Given & Given, 2011). Genom att finna ett effektivt multifaktoriellt åtgärdspaket kan en god, 

säker och evidensbaserad vård bedrivas för patienter med neurologisk sjukdom.  

 

1.1 Bakgrund 

I nedanstående avsnitt följer en bakgrundsbeskrivning till fallprevention och vilka faktorer 

som har betydelse för fallpreventivt arbete. 

1.1.1 Definitioner av begreppet fallolycka 

Enligt World Health Organization definieras en fallolycka som “inadvertently coming to rest 

on the ground, floor or other lower level, excluding intentional change in position to rest in 

furniture, wall or other objects” (WHO, 2007, s.1). På nationell nivå definieras ett fall som 

”en händelse då någon oavsiktligt hamnar på golvet eller marken, oavsett om en skada inträf-

far eller ej” (Vårdhandboken, 2013, s. 1). Skånes universitetssjukhus använder sig av definit-

ionen ”en oväntad händelse som resulterar i att en person hamnar på marken, golvet eller 

lägre nivå”. Definitionen innefattar alla fall oberoende av om fallet leder till en skada eller ej 

(SUS, 2011, s. 3).  

1.1.2 Fallriskfaktorer 

Enligt National Institute for Clinical Excellence (2011) finns det fler än 400 fallriskfaktorer. I 

tabell 1 redovisas faktorer som medför en ökad fallrisk. Då det förekommer mer än en risk-

faktor hos varje enskild patient är fallrisken signifikant förhöjd (Voerman, Snijders, Schoon & 

Bloem, 2007). Fallolyckor kategoriseras i tre grupper: olycksfall, förutsägbara fall och oförut-

sägbara fall där förutsägbara fall visats vara vanligast (Pearson & Coburn, 2011). Ett olycks-

fall orsakas av att patienten halkar eller snavar. Förutsägbara fall innebär att patienten har 

riskfaktorer såsom en ökad fallrisk, mer än en diagnos, nedsatt balans eller intar fler än tre 

läkemedel (polyfarmaci). Oförutsägbara fall innebär t ex att patienten plötsligt svimmar eller 

får blodtrycksfall (Morse, 2009). Flertalet fallolyckor på sjukhuset sker på toaletten och i när-

heten av sängen (Evans, Hodgkinson, Lambert, Wood & Kowanko, 1998; Voerman et al., 

2007; Pearson & Coburn, 2011).  
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Tabell 1. Faktorer som medför ökad fallrisk (Evans et al., 1998; Voerman et al., 2007; Pear-

son & Coburn, 2011) 

 Kognitiv påverkan  Behov av gånghjälpmedel 

 Stigande ålder  Perifier neuropati 

 Akut inläggning på sjukhus  Muskelsvaghet 

 Neurologisk sjukdom, stroke, parkinson  Synnedsättning 

 Polyfarmaci  Svaghet i nedre extremiteterna 

 Demens  Känselnedsättning i benen 

 Försämrad gång  Yrsel 

 Balanssvårigheter  Diuretika, bensodiazepin, sederande, neuroleptika, 

antihypertensiva, antidepressiva och sömntabletter  Tidigare fall  

 

Det finns flertalet patientgrupper som är i behov av särskilt anpassad intervention såsom: pati-

enter med neurologisk sjukdom, mental ohälsa, nedsatt ADL-förmåga, eliminationsproblema-

tik, tidigare fall, polyfarmaci, yrsel och konfusion (Choi, Lawler, Boenecke, Ponatoski & 

Zimring, 2011). 

1.1.3 Studier av fallolyckor 

 

Internationella studier 

 

Ett stort antal interventioner har utförts världen över för att finna en åtgärd/åtgärder som kan 

reducera antalet fallolyckor. I Singapore genomfördes en studie med intentionen att utveckla 

ett multifaktoriellt fallpreventivt program för att öka sjuksköterskornas kunskap, öka följsam-

heten till riskbedömningen och reducera antalet fallolyckor. Interventionen resulterade i ökad 

kunskap hos sjuksköterskorna men ingen reducering av antalet fallolyckor. Interventionen 

bestod av att en tvärprofessionell grupp bildades. Gruppen reviderade rutiner, utformade ett 

utbildningsprogram, utvecklade ett påminnelsesystem (påminnelse om att utföra riskbedöm-

ning och vårdplan) och gav feedback till personalen i form av statistik (Koh, Hafizah, Lee, 

Loo & Muthu, 2009). 

 

I en studie som utfördes i Australien av Cumming, Sherrington, Lord, Simpson,Vogler, Ca-

meron och Naganathan (2008) utarbetades en intervention som utfördes av en erfaren sjuk-

sköterska och en sjukgymnast. De utbildade patienter, personal och ett larm placerades på 

patientens fot. Någon reducering av antalet fallolyckor kunde inte påvisas. En möjlig orsak till 

att interventionen inte lyckades kan vara att för lite tid tillbringades på avdelningarna med att 

förändra kulturen samt att patienterna hade korta vårdtider. 

 

I en review skriven av Choi et al. (2011) beskrivs en modell för evidensbaserade fallpreven-

tiva åtgärder. Interventionen var multifaktoriell och följande tre områden belystes: den fysiska 

miljön, vårdprocesser och kulturer samt teknologi. Åtgärder i den fysiska miljön som rekom-

menderades var: personalens synlighet och närhet till patienten bör maximeras. Rum kan an-

passas efter vårdbehovet i anslutning till expeditioner och miljön kan anpassas (sängar, möb-

ler, rullstolar, räcken, handtag, halkfria golv och toalett). När det gäller vårdprocesser- och 

kulturrelaterade åtgärder betonas fallriskbedömning, läkemedelsgenomgång, id-band för att 
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uppmärksamma ökad fallrisk, utbildning till patienter och anhöriga samt regelbundna toalett-

besök. När det gäller tekniska åtgärder föreslogs: ringklocka, skor, låg säng och höftskydd. 

Pearson och Coburn (2011) beskriver att effektiva interventioner bygger på tvärprofessionellt 

samarbete. Ett samarbete mellan farmaceut, sjuksköterska, läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut 

och kvalitetsansvarig. 

 

I en review skriven av Lach et al. (2011) beskrivs framgångsrika multifaktoriella fallpreven-

tiva åtgärdspaket som har utförts inom slutenvården. Dessa interventioner var multifaktoriella 

och byggde på följande faktorer: fallriskbedömning ska utföras, journaler ska vara datorbase-

rade och projektet ska ledas av en kompetent sjuksköterska. Säkerhetskulturen var väl utveck-

lad med uppföljning och kvalitetsförbättring. 

 

Svenska studier och vårdprogram 

 

På 1990-talet utfördes en av de första studierna gällande införande av identifiering av riskpa-

tienter, riskbedömning och vårdplan. Resultatet av studien visade att det tidigare inte har do-

kumenterats fallpreventiva åtgärder i journalen. I studiegruppen ökade antalet patienter som 

riskbedömdes från 0 till 96 % (Uden & Ehnfors, 1999). En annan studie har utförts på en 

strokerehabiliteringsavdelning av incidensen, förekomsten och konsekvensen av fallolyckor 

studerades. Studien visade att patienter som har drabbats av stroke har en ökad fallrisk jämfört 

med friska individer. Flertalet fall inträffade vid förflyttningar av patienten eller då patienten 

satt i en rullstol eller fåtölj. I 46 % av fallen erhöll patienten en fraktur (Nyberg & Gustafson, 

1995). Resultatet av en randomiserad kontrollstudie bedriven på ett sjukhus i norra Sverige 

visade att det går att effektivt reducera antalet fallolyckor för patienter med höftfraktur. Här 

användes ett multifaktoriellt interventionsprogram. Interventionen bestod av ökad bemanning, 

personalutbildning, teamarbete, individuell vårdplan, förebyggande behandling av komplikat-

ioner och behandling av komplikationer, träning och rehabilitering (Stenvall, Olofsson, Lund-

ström, Englund, Borssen & Svensson, 2007). 

 

Sveriges kommuner och landsting bedriver en satsning som inriktar sig på att öka medveten-

heten om risker i vården och preventivt arbete. För att stödja hälso- och sjukvården har ett 

evidensbaserat åtgärdspaket tagits fram som innefattar obligatoriska åtgärder såsom initial 

fallriskvärdering, fallriskutredning, fallpreventiva åtgärder, uppföljande fallriskvärdering, 

fallhändelserapportering och fallutredning samt överrapportering till vidare instanser. År 2008 

upprättades kvalitetsregistret Senior Alert med intentionen att göra preventiv systematisk upp-

följning av trycksår, fall, munhälsa och undernäring. Primärvården, äldreboende och flertalet 

sjukhus registrerar riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat för vårdtagare 65 år och 

äldre. Registret följer individen mellan huvudmännen (SKL, 2011). 

 

Under år 2010 inträffade 73 847 fallolyckor i Sverige varav 875 fall resulterade i dödsfall 

(Folkhälsoinstitutet, 2009). Fallskador står för ca tolv procent av antalet vårdtillfällen. Den 

direkta kostnaden i samhället för fallolyckor hos den äldre befolkningen beräknas till 4,8 mil-

jarder kronor år 2005 (Folkhälsoinstitutet, 2009). För att reducera antalet fallolyckor i Sverige 

har det utförts studier, bedrivits projekt, upprättats kvalitetsregister och vårdprogram. Projekt 

Kompetensstegen var en treårig nationell satsning i avsikt att stödja primärvårdens kvalitets-

arbete inom äldrevården inom sex områden. Intentionen med delprojektet fallskadeprevention 

var att undersöka om utbildning i fallprevention ledde till ökad kunskap efter utbildning samt 

om utbildningen kunde leda till att antalet fallolyckor reducerades. Resultatet visade att ut-

bildningen hade en positiv inverkan på kunskapsnivån samt att de allvarligaste fallolyckorna 
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reducerades. Då deltagarna besvarade uppföljningsenkäten hade antalet korrekta svar ökat 

med tio procent och förståelsen för preventiva åtgärder hade ökat (Socialstyrelsen, 2010).  

Ett flertal vårdprogram och standardvårdplaner som har utformats i Sverige visade att de vik-

tigaste huvudkomponenterna för att reducera antalet fallolyckor var identifiering av riskpati-

enter genom riskbedömning, utformning av vårdplan till riskpatienter, teamsamverkan samt 

god kommunikation och utbildning (Sörmlands landsting och kommuner, 2010; Skånes uni-

versitetssjukhus & Primärvården, 2012). 

 

1.2 Förbättringsarbete 

I nedanstående avsnitt beskrivs de teoretiska grunderna för förbättringsarbete, PARIHS-

modellen, teamarbete och kommunikation samt evidensbaserat arbetssätt.  

1.2.1 De teoretiska grunderna för förbättringsarbete 

Inom vården används förbättringskunskap för att åstadkomma förbättringar, innovationer och 

förändringsarbeten. För att åstadkomma en bestående förbättring krävs en god förståelse för 

förbättringsområdet (Langley, Moen, Nolan, Norman & Provost, 2009). Förbättringskunskap 

och professionell kunskap baseras på förståelsen av att sjukvården är ett komplext system. 

Systemet kan förbättras långsiktigt då professionell kunskap integreras med förbättringskun-

skap och kontexten (Batalden & Stoltz, 1993). I ett framgångsrikt förbättringsarbete redovisas 

tillförlitliga mätningar fortlöpande gällande bästa praxis. Infrastrukturen baseras på förbätt-

ringskunskap, arbete utifrån tvärprofessionella team och coaching. Utbildningssystem och 

samtliga medarbetare involveras i förbättringsarbetet (Brandrud, Schreiner, Hjortdahl, Hellje-

sen, Nyen & Nelson, 2011). I de åtta kunskapsdomänerna står det beskrivet att det är av vikt 

att se sjukvården som både ett system och en process. Vidare beskrivs vikten av att förstå va-

riationen i systemet och ha en god kunskap om vårdtagarna samt ett välutvecklat teamarbete. 

Det bör finnas en god förmåga att hantera förbättringsarbete och god förståelse för implemen-

tering. Hänsyn bör tas till den sociala strukturen. Professionerna behöver stärkas och en god 

förmåga behövs för att kunna sprida ny lokal kunskap (Batalden & Splaine, 2002). Vid im-

plementering finns det fyra faktorer som är avgörande för utfallet: organisationskulturen, 

tvärprofessionellt engagemang, strategisk prioritering och organisationens kapacitet (Benn, 

Burnett, Parand, Pinto, Iskander, & Vincent, 2009). När en förändring indikeras ska hänsyn 

tas till svårighetsgraden att implementera, kostnaden och hur mycket lidande patienten utsätts 

för (Ranji & Shojania, 2008).  

 

Förbättringsarbete bedrivs genom förbättringar och lärande i upprepade PDSA-cykler. PDSA-

cykeln (plan-do-study-act) är en systematisk problemlösningsmetod och en modell för konti-

nuerlig förbättring av kvalitet som utvecklades av Dr Edward Deming (Langley et al., 2009).  

Modellen bygger på en logisk sekvens av fyra faser som upprepas för fortsatt utveckling och 

inlärning. PDSA-cykeln används i ett fortlöpande arbete för att analysera, utveckla, förändra 

och förbättra vårdkvaliteten. Små förändringar testas i liten skala. Ett problem uppdagas, en 

orsaksutredning indiceras och en tänkbar lösning studeras och mäts över tid. Mätningarna är 

relaterade till mål och idéer. Därefter utvärderas resultatet. För att förbättringen ska bli bestå-

ende krävs det att medarbetarna engageras och är delaktiga i förändringsarbetet (Batalden & 

Stoltz, 1993; Langley et al., 2009; Brandrud et al., 2011). Följande frågor ska kunna besvaras 

vid studier av förbättringsarbetet: Vad är målet med förbättringsarbetet? Hur vet vi att en 

förändring är en förbättring? Vilka förändringar kan vi göra som leder till en förbättring? 

(Berwick, 1996).  
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Lärande, som är en förutsättning för ett framgångsrikt förbättringsarbete, är mer stimulerande 

då medarbetarna kan identifiera sig själva med projektet och där intresset är gediget. Följande 

punkter i kvalitetsarbete upplevs som meningsfullt deltagande:  

 

• Kontinuerliga mätningar av kvaliteten i sjukvården genom att undersöka input till systemet 

och interaktionen mellan personal och patienter (Armstrong, Headrick, Madigosky & 

Ogrinc, 2012). 

 

• Jämförelse av arbetssättet med aktuell bästa praxis, designa, testa interventioner samt iden-

tifiera hinder och svårigheter (i b).  

 

• Patientnöjdheten förbättras genom tvärprofessionella team och integrerad service (personal 

och patientutbildning) (Wensing, Wollersheim & Grol, 2006). 

1.2.2 PARIHS-modellen 

PARIHS-modellen är ett verktyg i förbättringsarbete. Förkortningen står för Promotion Ac-

tion on Research Implementation in Health Services. Modellen utvecklades av Kitson och 

medarbetare. Intentionen med modellen är att den ska fungera som en resurs för sjuksköters-

kor som aktivt deltar i den kliniska verksamheten och som planerar och följer upp föränd-

ringsstrategier (Thomson, Estabrooks, Scott-Findley, Moore & Wallin, 2007). Dynamiska 

samband har identifierats mellan evidens, sammanhanget, underlättare och implementering. 

Är ovanstående faktorer i god relation till varandra är förutsättningarna goda för att imple-

menteringen och införandet av ny kunskap blir framgångsrikt. Evidens (kunskap) bygger på 

vetenskapligt underlag, klinisk erfarenhet, vårdtagarnas erfarenheter och lokal 

data/information. Sammanhanget (vårdmiljön) är miljön där patienten vårdas, där forskning 

omvandlas till praktik och förändringen ska äga rum. Sammanhanget innefattar rådande kul-

tur, värderingar och relationer som ger uttryck i organisationen. Faktorer såsom ekonomiska, 

sociala, historiska och psykologiska. Underlättare är personer som använder sig av metoder 

och tekniker som underlättar för andra. Underlättarens funktion är att möjliggöra, stödja och 

uppmuntra medarbetares handlingar (Kitson, Harvey & Mc Cormack, 1998; Rycroft- Malone 

et al., 2002; Rycroft- Malone, 2004).  

 

Följande förhållande mellan faktorerna gynnar en framgångsrik implementering i verksam-

heten: evidens bör vara vetenskapligt hållbar och matcha professionen, konsensus och patien-

ten. Forskningen ska vara väl genomtänkt, väl utformad, väl genomförd, sedd som utveckl-

ingsbar, som en social process och kunna appliceras i verksamheten. Klinisk erfarenhet ska 

vara genomtänkt och beprövad av professionen. Erfarenheter och patientberättelser bör tas till 

vara och värderas som evidens. Patienten bör vara delaktig och vara sedd som en samarbets-

partner. I sammanhanget bör det finnas tydligt definierade kulturella, sociala och fysiska 

strukturella system. Vårdmiljön ska vara mottaglig för förändring med sympatisk kultur och 

starkt ledarskap. Beslutsfattandeprocessen ska vara öppen för förändring och ha god insyn. 

Den bör präglas av tydliga roller, decentraliserat beslutsfattande och tydligt visionärt ledar-

skap. Patienter, organisationen, personalens enskilda handlingar bör uppskattas, värderas och 

uppmuntras till lärande. Vidare bör verksamheten ha god uppföljning och återkoppling. Un-

derlättare bör inrikta sig på helhetssynen, kritiskt tänkande, flexibilitet och genuinitet. Under-

lättaren bör ha en bred kunskap inom området samt god förmåga att tillämpa olika strategier 

(Rycroft-Malone et al., 2002; Rycroft-Malone, 2004; Thomson et al., 2007).   
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1.2.3 Teamarbete och kommunikation 

Bristande kommunikation leder till att patientsäkerheten äventyras vilket kan orsaka lidande 

för patienterna, långa vårdtider, extra resurser och frustration hos personalen (Pronovost, Be-

renholtz, Dorman, Lipsett, Simmonds & Haraden, 2003). Inom sjukvården är bristande kom-

munikation ett vanligt förekommande problem på grund av högt arbetstempo, att profession-

erna ”talar olika språk” och en hierarkisk organisation. För att få ett välfungerande teamarbete 

behöver personalen sitta ned tillsammans i början av varje arbetspass för att teamkänslan ska 

infinna sig, rapportera fortlöpande under pågående händelse inom teamet och ge feedback 

(Leonard, Graham & Bonacum, 2004). Vid ett välfungerande teamarbete ges teamet utrymme 

att arbeta efter en god och levande värdegrund. Verksamheten ska ha klart definierade mål 

och vårdtagarens resurser ska tillvaratas. Alla medarbetares kompetens är en viktig tillgång i 

patientsäkerhetsarbetet och samverkan i teamet spelar en viktig roll för att en god och säker 

vård ska kunna bedrivas. För att öka samhörigheten och prestationen i teamet behövs en re-

gelbunden kompetensutveckling (SOSFS 2005:12).  

1.2.4 Evidensbaserat arbetssätt 

En viktig byggsten i patientsäkerheten är att använda sig av ett evidensbaserat arbetssätt vilket 

gör vården effektiv, god, säker och av hög kvalitet (Odell & Barta, 2011). Evidensbaserad 

vård innebär att individuell klinisk expertis integreras med bästa möjliga kliniska evidens uti-

från systematisk forskning (Bahtsvani, Uden, & Willman, 2004). Det finns goda belägg för att 

klinisk expertis, patientpreferenser och klinisk relevant forskning leder till effektiv och indi-

viduellt anpassad vård. Då evidensbaserad vård bedrivs är professionens förhållningssätt ve-

tenskapligt. Åtgärder och insatser vilar på beprövad erfarenhet och evidens dvs de kliniska 

ställningstagandena och besluten är kopplade till erfarenhet och expertis hos sjukvårdsperso-

nalen (Rosswum & Larrabee, 2007; Cleaty-Holdforth, & Leufer, 2008).  

 

Säker vård innebär att vården är patientsäker och att vårdskador förhindras genom aktiv pre-

vention. Vården bygger på vetenskaplig och beprövad erfarenhet utifrån det individuella be-

hovet. Då god omvårdnad utförs försäkras vårdtagaren om en god och säker vård utifrån be-

hov och situation. Patienten och anhöriga är delaktiga i omvårdnaden, känner trygghet och 

bemöts med respekt så att integritet, värdighet och autonomi bibehålls i största möjliga ut-

sträckning. För att kunna skapa bästa nytta och värde för patienten krävs professionell ämnes-

kunskap dvs personlig färdighet, värderingar och ett etiskt förhållningssätt (Socialstyrelsen, 

2006). 

 

1.3 Problembeskrivning 

På kliniken där denna studie genomförs vårdas svårt sjuka patienter som i flertalet fall är äldre 

och multisjuka. Vårdtiderna kan vara långa och riskfaktorerna många för denna patientgrupp. 

Flertalet av patienterna har ett stort hjälpbehov och behov av assistans i basal omvårdnad och 

förflyttningar. Patienter med sjukdom av neurologisk härkomst såsom stroke, Parkinsons 

sjukdom, demens, polyneuropati och neurologiska funktionsnedsättningar har en signifikant 

ökad fallrisk i jämförelse med en frisk individ (Thurman et al., 2008). En person som har 

drabbats av stroke har fyra gånger så hög risk att råka ut för en fallolycka än befolkningen i 

övrigt (Batchelor et al., 2010). Enligt gällande riktlinjer från SKL (2011) ska samtliga patien-

ter över 65 år med nedsatt gångförmåga eller annan funktionsnedsättning som medför ökad 

fallrisk riskbedömas. Detta avser även patienter under 65 år med nedsatt gångförmåga eller 

annan funktionsnedsättning som medför en ökad fallrisk, bortsett från patienter med förväntad 

vårdtid under 24 timmar samt intensivvårdspatienter. Patienter med neurologisk sjukdom eller 
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annan riskfaktor som medför en ökad fallrisk ska riskbedömas för att förebygga fallolyckor 

(Thurman et al., 2008). 

 

Under 2012 inträffade 632 fallolyckor varav 103 fall ledde till skada på universitetssjukhuset. 

På neurologiska kliniken inträffade 85 fallolyckor varav 18 fall ledde till skada. Under tidspe-

rioden januari till maj 2012 riskbedömdes i genomsnitt 70 % av patienterna. Under motsva-

rande tidsperiod upprättades det i genomsnitt en vårdplan hos 83 % av patienterna i de fall det 

förelåg en ökad fallrisk. Målet från sjukhusledningen 2012 var följande: samtliga patienter ska 

riskbedömas och förebyggande åtgärder ska genomföras hos de patienter som bedömts ha 

fallrisk (Skånes universitetssjukhus, 2011).  

 

En journalgranskning som utfördes våren 2012 av författaren gav indikationer om att flertalet 

patienter riskbedöms efter 24 timmar och vårdplaner upprättas därefter. I vissa fall riskbe-

döms och upprättas en vårdplan då patienten skall lämna sjukhuset. Då riskbedömningen ut-

förs i ett sent skede fördröjs informationsflödet till övrig personal. Patientansvarig läkare er-

håller i vissa fall information om att en patient har en ökad fallrisk först när patienten har 

ådragit sig en vårdskada. För att kunna bedriva en vård som är inriktad på individuella åtgär-

der för patienten är det viktigt att personalen har en god kunskap om patienten. Enligt gäl-

lande riktlinje SOSFS (2005:12) ligger det under vårt åtagande att upprätthålla en vård som är 

säker, individuellt anpassad och evidensbaserad. För att uppfylla dessa krav krävs det att pro-

fessionerna har en kontinuitet till patienterna och tidsutrymme för att lära känna patienten och 

dennes behov. I det nuvarande arbetssättet på kliniken har kontinuiteten och tidsutrymmet inte 

varit optimalt. I vissa avseenden har det funnits en tidsfördröjning i informationsflödet med 

avseende att förmedla att en patient har ökad fallrisk.  

 

Det finns stor kunskap om riskfaktorer, vikten av att arbeta preventivt för att förebygga fallo-

lyckor genom att utföra riskbedömningar och upprätta vårdplaner. Inom primärvården och 

äldreboende finns det många vårdprogram som har upprättats. Inom slutenvården och akut-

vården finns det däremot enbart enstaka studier där intentionen har varit att finna ett åt-

gärdspaket som kan reducera antalet fallolyckor. Interventioner har utförts inom slutenvården 

men endast som ”singelinterventioner”, vilket i flertalet fall inte har reducerat antalet fallo-

lyckor (Lach et al., 2011). Det finns även studier som visar att kostnaden för vårdrelaterad 

skada är stor till följd av lång vårdtid och extra resurser. Patienten får utstå lidande och en 

utdragen vårdtid (Boyd & Stevens, 2009). Antalet studier som har fokuserat på patienter med 

neurologisk sjukdom är få. Ett område som behöver studeras djupare för att kunna identifiera 

en intervention som är specifikt utformad till denna patientgrupp (Choi et al., 2011).  

 

1.4 Förväntad nytta  

Utifrån ovanstående problembeskrivning som kartlagts av författaren initierades idén till att 

skapa en intervention med syfte att reducera antalet fallolyckor. Genom att i ett tidigt skede 

under vårdtiden uppmärksamma föreliggande fallrisk, utforma individuella vårdplaner med 

fokus på patienten och dennes behov kan patienten undsättas från ökat lidande genom att ådra 

sig en fallskada. Ekonomiska kostnader kan reduceras genom att undvika långa vårdtider och 

patientsäkerheten kan upprätthållas.  
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1.5 Syfte 

Förbättringsarbetets syfte var att implementera ett fallpreventivt åtgärdspaket ämnat att redu-

cera antalet fallolyckor inom neurologisk slutenvård vid ett svenskt universitetssjukhus. 

 

Studiens syfte var att utvärdera implementeringen genom en observationsstudie.  

 

1.6 Frågeställningar 

• Hur mottas ett fallpreventivt åtgärdspaket ämnat att reducera antalet fallolyckor inom neu-

rologisk slutenvård vid ett svenskt universitetssjukhus?  

 

• Hur förändras praxis och förekomsten av fall i samband med införandet av ett sådant åt-

gärdspaket? 

 

2. Metod 

I detta avsnitt beskrivs metoden och tillvägagångsättet av förbättringsarbetet och studien.  

 

2.1 Kontext 

Förbättringsarbetet genomfördes på en neurologisk klinik på ett universitetssjukhus i södra 

Sverige. Kliniken bestod av en vårdavdelning, en observationsenhet och en mottagning. Kli-

nikens uppdrag bestod av att tillgodose neurologisk sjukvård i ett upptagningsområde med 

580 000 invånare. Under år 2012 vårdades 1770 patienter på kliniken. På kliniken bedrevs ett 

multidisciplinärt teamarbete nära patienten. Teamen bestod av sjuksköterska, undersköterska, 

läkare, arbetsterapeut och sjukgymnast. Den akuta vården integrerades med rehabilitering för 

att tillvarata patientens förbättringspotential. Kliniken bestod av 28 slutenvårdsplatser avsedda 

för patienter med diagnoser såsom Parkinson, ALS, epilepsi, multipel skleros, stroke och 

hjärntumörer. På vårdavdelningen vårdades patienter som genom läkare bedömts ej vara i 

behov av monitorövervakning eller intensiv vård. Patienter som bedömts vara instabila i neu-

rologiska parametrar, vitalparametrar eller bedömts vara aktuella för reversering eller propp-

lösande behandling sk trombolys hänvisades till Neuro-OBS. På Neuro-OBS bedrevs en 

avancerad högteknologisk vård och därav bemannades observationssalen dygnet runt av per-

sonal och patienterna erhöll kontinuerlig övervakning till monitor. Flertalet patienter som vår-

dats på kliniken var multisjuka och hade ett stort vårdbehov (Neurologiska kliniken Malmö, 

2012). Fortsättningsvis benämns avdelningen och Neuro-OBS som enheten i uppsatsen. 

 

Under sommaren 2012 genomfördes en organisationsförändring. Initialt bestod kliniken av 

två vårdavdelningar och en mottagning men pga diverse omständigheter upphörde en vårdav-

delning. Kvar återstod en avdelning med 22 vårdplatser och en observationsenhet (Neuro-

OBS) med 6 vårdplatser. 

 

År 2007 inleddes ett sjukhusövergripande fallpreventionsarbete på universitetssjukhuset. Ini-

tialt bildades en tvärprofessionell expertgrupp som utarbetade fallpreventiva kliniska riktlin-

jer, införde riskbedömning, vårdplan och utvecklade journalmallar för att etablera ett välfun-

gerande uppföljningssystem i verksamheterna. En handbok utformades, breddutbildning ge-

nomfördes och fallombud utsågs på samtliga avdelningar. Fallombuden har spridit informat-

ion och bedrivit fallpreventivt arbete. Gruppen utformade en nätbaserad fallpreventionsut-

bildning, en patientbroschyr och en miljöchecklista för att säkerställa att närmiljön är säker. I 

samarbete med primärvården utformades ett vårdprogram. 
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2.1.2 Författarens roll 

Författaren var initiativtagare till förbättringsarbetet, studien och har varit projektledare för 

den tvärprofessionella gruppen. Sedan några år tillbaka är författaren medlem i nätverksgrup-

pen på sjukhuset sk referensgruppen. Författaren är verksam inom enheten som sjuksköterska.   

 

2.2 Design – förbättringsarbetet 

Som modell i förbättringsarbetet använde författaren PDSA-modellen och Nolans förbätt-

ringsmodell. PDSA-cykeln användes fortlöpande för att analysera, utveckla, förändra och 

förbättra vårdkvaliteten. Små förändringar testades i liten skala. Fallolyckor uppdagas som ett 

problem och en orsaksutredning indicerades. En intervention studerades och mättes över tid. 

Därefter utvärderades interventionen (Batalden & Stoltz, 1993; Langley et al., 2009; Brandrud 

et al., 2011). Nolans förbättringsmodell användes för att kritiskt granska att förbättringsarbetet 

var genomtänkt genom att författaren ställde sig tre frågor som modellen bygger på (Langley 

et al., 2009).  

 

2.3 Tillvägagångssätt förbättringsarbetet 

Under hösten 2012 initierades ett förbättringsarbete av författaren med syfte att reducera anta-

let fallolyckor genom att implementera ett fallpreventivt åtgärdspaket. När projektet påbörja-

des bildade författaren en tvärprofessionellgrupp på enheten vilken bestod av en läkare, en 

sjukgymnast, en arbetsterapeut, fyra sjuksköterskor och två undersköterskor. I gruppen var 

författaren projektledare.  

 

Plan: Den tvärprofessionella gruppen träffades kontinuerligt under hösten och utarbetade 

interventionen på basis av tidigare utförda mätningar (data ur databas, journalgranskning), 

observation, enkät, artikelgranskning och input från referensgruppen fallnätverket på SUS (se 

figur 1). Den tvärprofessionella gruppen utarbetade ett åtgärdspaket bestående av utbildning, 

formulär fallprevention, skyddsrond, en lathund över riskbedömningen i fickformat och en 

aktivitetstavla där fallpreventiva åtgärder antecknades (Langley et al., 2009). 

 

Do: Införandet av interventionen på enheten föregick av en pilotstudie då interventionen prö-

vades i liten skala på Neuro-OBS. Genom att interventionen prövades i liten skala erhölls till-

fälle för utvärdering och korrigering i tidigt skede innan interventionen utfördes i större skala. 

Pilotstudien fortlöpte under en tvåveckors period i november 2012.  

 

Study: Efter två veckor utvärderades interventionen i form av att personal tillfrågades hur de 

upplevde interventionen och om de ansåg att korrigeringar var nödvändiga. I förbättringsar-

betet var det av relevans att medarbetarna involverades och engagerades i arbetsprocessen 

(Batalden & Stoltz, 1993; Langley et al., 2009; Brandrud et al., 2011).  

 

Act: Smärre justeringar utfördes i utformandet av arbetsfördelningen av formulär fallprevent-

ion. Initialt var det tänkt att sjuksköterskorna ansvarade för att formuläret fylldes i men pga 

argumentation från sjuksköterskorna fördelades ansvaret till undersköterskorna. Därefter fort-

löpte interventionen på Neuro-OBS och interventionen introducerades på vårdavdelningen (i 

b).  
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Figur 1: Förbättringsmodell efter Langley et al., 2009. 

Hur vet vi att en förändring är en förbättring?  

 

• Antalet fallolyckor reduceras  

• Följsamheten ökar till gällande riktlinjer  

• Informationsflödet effektiviseras  

• Kompetenshöjning i yrkesgrupperna  

 

Genom mätningar: 

• Statistik ur databas 

• Observation  

• Journalgranskning 

• Enkät 

Act              Plan 
 Korrigera            Kartlägga 

 Införa                   Planera 

 intervention         intervention         
 på enheten 

 

Study            Do 
 
Utvärdera             Införa      

pilotstudie             Pilotstudie   

                                        

                               

                     

Vad vill vi åstadkomma? 

 

• Reducera antalet fallolyckor 

Vilka förändringar resulterar i förbättringar? 

 

• Utbildning  

• Formulär fallprevention  

• Skyddsrond  

• Lathund - riskbedömningen i fickformat  

• Aktivitetstavla   
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2.4  Komponenterna i förbättringsarbetet  

Interventionen bestod av följande komponenter: utbildning, formulär fallprevention, skydds-

rond, en lathund över riskbedömningen i fickformat och en aktivitetstavla där fallpreventiva 

åtgärder antecknades. I nedanstående avsnitt följer en redogörelse för respektive komponent i 

interventionen. I figur 3 visas en schematisk figur över tillvägagångssättet vid införandet av 

datainsamling, förbättringsarbete och studien.  

2.4.1 Utbildning 

Utbildningen riktades till samtliga yrkesgrupper på enheten som kom i kontakt med patienter 

där. Författaren riktade ett specifikt utbildningsprogram till läkare, sjukgymnaster och arbets-

terapeuter samt ett specifikt utbildningsprogram för sjuksköterskor och undersköterskor.   

Utbildningen för sjuksköterskor och undersköterskor pågick under tre timmar och upprepades 

vid tre tillfällen så att all personal erhöll möjlighet till fortbildning. Utbildningen bestod av: 

genomgång av gällande riktlinjer, dokumentation, avvikelserapportering, läkemedelsbiverk-

ningar, riskfaktorer som medför ökad fallrisk samt följsamhet till vårdplaner. För att öka för-

ståelsen för patientupplevelsen bjöds en strokepatient in för att delge sin upplevelse.  

 

Läkarna erhöll en utbildning utformad efter deras behov dvs föreläsning om läkemedelsbi-

verkningar, riskfaktorer och diskussion kring patientfall. Samtliga yrkesgrupper erhöll in-

formation om vikten av teamarbete och individuellt anpassad vård. I båda grupperna diskute-

rades verkliga och simulerade patientfall. Utöver utbildningen erbjöds undersköterskorna se-

parat praktisk utbildning i riskbedömning och upprättande av vårdplaner. Utbildningen grun-

dades på resultatet från enkät fallprevention, observationerna, avvikelser samt tidigare utbild-

ningar som bedrivits på sjukhuset.  

 

I en studie av Koh et al. (2009) beskrivs att utbildning ökade sjuksköterskornas professionella 

förhållningssätt och medvetenhet om fallpreventivt arbete. I flertalet studier beskrivs att fall-

preventiv utbildning till vårdpersonal var en viktig faktor i ett interventionsprogram (Stenvall 

et al., 2007; Lach et al., 2011; Pearson & Coburn, 2011).  

2.4.2 Formulär fallprevention  

Formulär fallprevention (se bilaga 4) användes som en översikt vilken medföljde patienten 

från inskrivning tills patienten lämnade enheten. Formuläret placerades i pärmen och med-

följde på ronden med intentionen att uppmärksamma samtliga yrkesgrupper om fallrisk och 

eventuella problemområden. Undersköterskan ansvarade för att formuläret uppmärksamma-

des på ronden och fylldes i. På så sätt uppmärksammades hela teamet om att det förelåg en 

ökad fallrisk hos en patient och adekvata åtgärder kunde vidtas och diskuteras i teamet. Un-

dersköterskan noterade i formuläret datum när fallriskbedömningen utfördes och uppskattad 

poäng. Därefter markerades om patienten var i behov av en vårdplan. Förelåg en ökad fallrisk 

markerades vilka problemområden som förelåg. Efterhand som yrkesgrupperna informerades 

markerades det i formuläret. Formuläret bestod även av en individuell vårdplan som fylldes i.  

 

Formuläret byggde på fallriskbedömningen och vårdplanen i journalsystemet. Formuläret 

avsågs att användas under en inkörningsperiod för att initiera ett teamarbete kring fallprevent-

ion. Öka följsamheten till riktlinjerna och effektivisera informationsflödet. I ett flertal studier 

beskrivs vikten av teamsamarbete, god kommunikation och individuell vårdplan. Samtlig per-

sonal ska erhålla information om att en patient har ökad fallrisk så att individuellt fallpreven-

tivt arbete kan bedrivas (Stenvall et al, 2007; Pearson & Coburn, 2011; Lach et al., 2011). 
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2.4.3 Aktivitetstavla 

En whiteboardtavla placerades vid patientens fotända. Tavlan tydliggjorde viktiga fallpreven-

tiva åtgärder såsom t ex mobilisering, används sänggrindar eller rörelsedetektor. En hjälp till 

patienten, personalen och anhöriga. Aktivitetstavlan uppdaterades dagligen av undersköters-

kan efter morgonronden. Samtliga aktivitetstavlor var märkta med patientens initialer och 

datum då åtgärderna fyllts i.  

 

I en studie av en framgångsrik intervention beskriver Dykes et al. (2010) att en ”poster” an-

vänts i liknade konstellation. I en annan artikel beskrivs att påminnelser har bevisats ha god 

effekt (Koh et al., 2009). 

2.4.4 Lathund- riskbedömning i fickformat 

Sjuksköterskor och undersköterskor erhöll en folder i fickformat där utförandet av riskbe-

dömningen beskrevs. Foldern har även funktionen att fungera som en påminnelse om vad som 

är viktigt att tänka på vad det gäller fallprevention (Koh et al., 2009). Vid utbildningstillfället 

gick foldern igenom och eventuella frågor besvarades.   

2.4.5 Skyddsrond 

Tidigare utarbetade nätverksgruppen en checklista med avsikt att påtala viktiga faktorer i 

närmiljön som var viktiga att se över regelbundet. Eftersom flertalet fall beror på faktorer i 

närmiljön var det viktigt att inspektera miljön som patienterna befann sig i t ex om hjälpmedel 

var intakta, belysningen godtagbar och om möbler var lämpligt utplacerade (Healey, 2004; 

Fonda, Cook & Sandler, 2006; Kline, Thom, Quashie, Brosnan & Dowling, 2009).  

 

I nedanstående figur beskrivs PDSA-cykel nummer två då interventionen introducerades på 

vårdavdelningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: åskådliggör tillvägagångsättet vid implementering av interventionen i en PDSA-

cykel.

Act              Plan 
Framtida              Informera 

 arbetssätt             Organisera 

                              intervention         
                               på avdelning 

 

Study            Do 
 
Utvärdera             Införa      

intervention          Intervention   
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   Enkät fallprevention 

Studie                                                                       Före intervention 

 
    Statistik ur databas                    Journalgranskning                           Observation                          Enkätfallprevention                 Enkät PARIHS                                                          
- Månadsvis                                      - Månadsvis                                     - Följsamhet till vårdplan                 - Frågor gällande:                          - Frågor gällande:    

- Följsamhet till riktlinjer                 - Följsamhet till riktlinjer                - Hur upprättas vårdplaner                - Kunskap                                        - Patienterfarenhet      

- Förekomst av fallolyckor               - Förekomst av fallolyckor                                                                        - Attityd                                          - Klinisk erfarenhet                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                             - Synsätt                                         - Sammanhang i vårdmiljön                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                     - Forskningsresultat

  

                                Sep - 2012 – Jan - 2013                                                                                                                     Sep - 2012        
 

 Förbättringsarbete                                                                           Intervention 

                                      
          Utbildning                     Formulär fallprevention                Aktivitetstavla                  Lathund riskbedömning         Skyddsrond 

- För samtlig personal                      - Översikt i patientens pärm              - Fäst på väggen vid sängen.             - Fickformat av                               - Genomgång av avdelningens                                                    

- 3 h yrkesinriktad utbildning            gällande om riskbedömning,            - Information om hjälpmedel              fallriskbedömningen                        närmiljö enligt checklista                               

                                                           vårdplan och åtgärder utförts               

                                                                                                                     
                                                                             15 Okt 2012- 20 Jan 2013 

  

Studie                                                                        Efter intervention 
 

    Statistik ur databas                 Journalgranskning                     Observation                        

- Månadsvis                                     - Månadsvis                                       - Följsamhet till vårdplaner            - Frågor gällande:                            

- Följsamhet till riktlinjer                - Följsamhet till riktlinjer                   - Hur upprättas vårdplaner             - Kunskap                                         

- Förekomst av fallolyckor              - Förekomst av fallolyckor                                                                 - Attityd                                                

                                                                                                                                                                            - Synsätt    
 
      Sep 2012- Mars 2013                       Sep- 2012- Mars 2013                                                          Jan - 2013 

 

 

 

Figur 3: Schematisk figur över tillvägagångssättet vid utförandet av datainsamlingen, förbättringsarbetet och studien.  

             Tidslinje för datainsamlingen och förbättringsarbetet under perioden januari 2012- januari 2013.
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2.5 Design – studie 

Med hänsyn till studiens förutsättningar, syfte och utformning valde författaren att genomföra 

en observationsstudie med kvantitativ ansats. Författaren genomförde en observationsstudie 

då numeriska trender följdes över tid och observerades för att kunna utvärdera implemente-

ringen av ett fallpreventivt åtgärdspaket i verksamheten. En observationsstudie är fördelaktig 

på så sätt att den är flexibel, parametrar följs inte enbart utan följsamheten studeras kliniskt. 

Genom observation kan studien få ett djup och ökad förståelse för studerad företeelse. En 

renodlad observationsstudie har svårt att kunna generalisera och validiteten är begränsad. 

Därav kompletterades observationsstudien med fler analysmetoder, en statistisk mätning före 

respektive efter interventionen för att öka studiens validitet (Jadad, 2000; Eliasson, 2006). 

Data inhämtades från journalgranskning, statistik ur databas och enkäter för att avspegla fler 

dimensioner av implementeringen (Eliasson, 2006). En kvantitativ ansats valdes då en förete-

else har mätts med målsättning att koppla kvantifierbar information till teorier och begrepp 

(Eliasson, 2006; Polit & Beck, 2006; Trost, 2012). Utgångspunkten grundades på tidigare 

forskningsresultat, litteraturstudier och forskarens egna erfarenheter inom ämnet (Polit & 

Beck, 2006).  

 

2.6 Tillvägagångssätt och metoder för datainsamling- studie  

I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet och metoder för datainsamlingen före och efter 

interventionen.   

2.6.1 Före intervention - Studie 

Inom ramen för studien genomfördes följande moment: månadsvis datainsamling från data-

bas, journalgranskning, observationer samt enkäter (enkät fallprevention och enkät PARIHS).  

Statistik ur databas  

I september månad genomfördes en baseline mätning på enheten. Fortlöpande hämtades 

nedanstående parametrar månadsvis från databasen Qlickview som är kopplad till journalsy-

stemet:  

 

• Hur stor andel av patienterna riskbedömdes? 

• Hur stor andel av patienterna med ökad fallrisk har en vårdplan?  
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Journalgranskning 

En journalgranskning genomfördes månadsvis av de 20 första patienternas journaler retro-

spektivt utifrån nedanstående parametrar på enheten: 

 

• Hur stor andel av patienterna riskbedöms? 

• Utförs riskbedömningar inom 24 timmar? 

• Hur stor andel av de bedömda patienterna har en ökad fallrisk? 

• Hur stor andel av patienter med ökad fallrisk har en vårdplan? 

• Hur stor andel av samtliga patienter har en vårdplan? 

• Upprättas vårdplanen inom 24 timmar? 

• Antalet inträffade fallolyckor 

 

Författaren utförde själv journalgranskningen för att undvika olika tolkningar av granskning-

en. För att i så stor grad som möjligt åstadkomma en likvärdig tolkning av samtliga journaler 

användes en granskningsmall (se bilaga 9). För att undvika egentolkning vid granskningen 

valde författaren att studera parametrar som är definitiva dvs kan besvaras med ja eller nej. 

Journalgranskningen utfördes som ett komplement till den månadsvis hämtade statistiken från 

databasen (Jadad, 2000).  

Observation 

På enheten genomfördes två observationer med intention att se följsamheten till vårdplanerna 

före och efter interventionen (se bilaga 1). Två dagar före observationen upprättade två sjuk-

sköterskor som ansvarat för patienten oberoende varandra varsin vårdplan. De båda vårdpla-

nerna analyserades av författaren utifrån hur väl vårdplanerna överensstämde med varandra.  

Utifrån sjuksköterskornas bedömning av behov av åtgärder upprättades en ny vårdplan i jour-

nalen så att denna kunde efterföljas. I de fall då sjuksköterskornas bedömningar skilde sig åt 

valde författaren vårdplanen med flest åtgärder då författaren inte hade någon djupare kun-

skap om respektive patient.  

 

Inför observationen utfördes en journalgranskning av de observerade patienterna. Gransk-

ningen innefattade följande punkter: var patienter fallriskbedömda, hade de en ökad fallrisk, 

inträffad fallolycka under vårdtiden samt om det fanns en upprättad och utvärderad vårdplan. 

 

Inför observationen instruerade författaren medobservatörerna om tillvägagångssättet av ob-

servationen (två undersköterskor från avdelningen). De två observationerna var strukturerade 

icke deltagande observationer. Observatörerna hade ett protokoll där kategorier av parametrar 

som avsågs studeras var noterade i förväg. Observationsprotokollet byggde på vårdplan - fall-

prevention från journalen. Observationen ägde rum under ca två timmar under morgonarbetet 

med syfte att se följsamheten till vårdplanerna i journalerna. Innan patienterna stigit upp ob-

serverades parametrar såsom grindar uppe på natten och nattbelysning. Varje observatör ob-

serverade sju patienter. Under observationerna höll sig observatörerna passiva i bakgrunden. 

Observatörerna hade tillgång till observationsprotokollet under observationen där de två sjuk-

sköterskornas bedömningar av åtgärdsbehov fanns. En kolumn fanns till för observatörens 
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noteringar och observationer. Observationsprotokollet utformades av författaren med vård-

planen i journalen som underlag (Eliasson, 2006; Polit & Beck, 2006; Trost, 2012). 

 

Enkäter 

Enkäter delades ut till samtliga läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster (87 st) som var i kontakt med patienterna på enheten. Respondenterna besva-

rade två enkäter. Enkät fallprevention och enkät PARIHS. Enkäterna var standardiserade dvs 

frågeformuläret utformades på samma sätt till alla deltagarna. Enkäterna besvarades under 

liknande förhållanden på arbetstid under uppsikt för att undvika felkällor. Enkäterna samlades 

in i en förseglad låda och bockades av på en kodlista (Eliasson, 2006; Polit & Beck, 2006; 

Trost, 2012). 

 

Innan enkäten fallprevention (se bilaga 2) delades ut till respondenterna besvarade fem obero-

ende personer enkäten för att få en uppfattning om enkäten var lätt att besvara. Enkäten best-

od av 27 frågor gällande respondentens uppfattning om kunskap, arbetssätt, inställning till 

fallprevention och informationsflödet. Inledningsvis markerades vilken yrkeskategori respon-

denten tillhörde. Enkäten bestod av elva kunskapsfrågor med flervalsalternativ. Kor-

rekt/korrekta svarsalternativ markerades med ett kryss. Frågor gällande arbetssätt och inställ-

ning till fallprevention bestod av 16 frågor. Dessa frågor kunde respondenterna besvara ge-

nom att markera ett av fyra svarsalternativ: instämmer helt, instämmer ofta, instämmer ibland, 

instämmer inte alls. Enkäten innehöll också två öppna frågor. Kunskapsfrågorna utformades 

av författaren själv med stöd av gällande riktlinjer (Vårdhandboken, 2013). Frågor gällande 

attityd hämtades från en enkät som utformats på akutcentrum SUS, Malmö. För att öka relia-

biliteten i enkäten fokuserades frågorna till fallprevention dvs berörde samma område och 

mätte samma företeelse som den avsåg att göra (Eliasson, 2006; Polit & Beck, 2006; Trost, 

2012). 

 

Enkäten PARIHS (se bilaga 3) bestod av sju frågor gällande respondentens uppfattning om 

implementeringsmiljön som rådde i verksamheten och hur förhållningssättet var hos persona-

len till evidensbaserad kunskap. Inledningsvis tre korta bakgrundsfrågor med envalsalternativ. 

Därefter följde fyra frågor som besvarades med ja eller nej. Frågorna i enkäten hämtades från 

en enkät som tidigare använts på ortopeden av Idvall och Bahtsvani i modifierad version.  

2.6.2 Efter intervention 

Efter interventionen utfördes nya mätningar och journalgranskning. Observationen utfördes 

på motsvarande sätt som före interventionen. Enkät fallprevention delades ut på nytt i upp-

följningssyfte för att studera en eventuell kunskapshöjning eller ökad följsamhet till riktlinjer-

na. Enkät PARIHS delades enbart ut före interventionen för att få en uppfattning om hur mot-

taglig verksamheten var till implementering.  

 

2.7 Analys av data  

Data analyserades utifrån statistik från databas, journalgranskning, observationer och enkäter. 

I edanstående avsnitt redogörs analysmetoderna. 

2.7.1    Enkäter 

Data från enkäten fallprevention och enkät PARIHS sammanställdes och behandlades i sta-

tistikprogrammet SPSS 2.0. En deskriptiv analys utfördes av enkät fallpreventions kunskaps-
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frågor genom Pearsons Chi2-test med signifikansnivå (referensvärde p<0,005) för totala po-

pulationen (69 st före respektive 61 st efter interventionen) (Norusis, 2002). 

 

Vid analysen delades enkät fallprevention upp i tre teman: kunskapsfrågor, riskbedömningar, 

vårdplaner och informationsflöde. Resultatet studerades sammantaget för samtliga yrkesgrup-

per. När det gäller frågorna som respondenten besvarade utifrån en skala 1-4 delades svarsal-

ternativen in i två grupper och analyserades utifrån kategorierna: Instämmer helt/oftast och 

instämmer ibland/inte alls. Registreringen utfördes av författaren för att undvika tolkning av 

flertalet personer. Enkäterna kodades och författaren lade stor vikt vid att vara objektiv och 

inte bidra med egentolkning av resultatet. Det kan dock ej uteslutas att författarens förkun-

skaper kan ha inverkat på objektiviteten (Eliasson, 2006; Polit & Beck, 2006; Trost, 2012).  

Enkäten PARIHS analyserades för varje fråga sammantaget för samtliga yrkesgrupper och 

specifikt för varje yrkesgrupp. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter grupperades till en grupp 

pga få medlemmar i respektive yrkeskategori.  

2.7.2    Observation 

Analysen av observationsprotokollen innefattade följande tre moment: journalgranskning, 

jämförelse av sjuksköterskornas vårdplaner samt följsamheten till vårdplanerna. Inför obser-

vationen utfördes en journalgranskning av de observerade patienterna. Analysen bestod av en 

jämförelse före och efter interventionen av följande aspekter: huruvida patienterna var fall-

riskbedömda, förelåg en ökad fallrisk, inträffad fallolycka under vårdtiden samt om det fanns 

en upprättad och utvärderad vårdplan.  

 

Därefter jämfördes de båda sjuksköterskornas vårdplaner i observationsprotokollet utifrån hur 

väl de överensstämde. Protokollen analyserades utifrån om det fanns en eventuell skillnad i 

sjuksköterskornas bedömningar vid observationstillfällena och jämfördes före och efter inter-

ventionen. Därefter analyserades observationsprotokollen vid varje observationstillfälle uti-

från följsamheten till vårdplanerna och jämfördes före och efter interventionen (Eliasson, 

2006; Langley et al., 2009). 

2.7.3    Statistik ur databas 

Andelen riskbedömda patienter och andel patienterna med vårdplan samlades in från databa-

sen Qlickview och bearbetades och analyserades i Excel. Data analyserades utifrån tre ålders-

grupper: patienter yngre än 65 år, patienter 65 år och äldre samt samtliga patienter. Vid analys 

av antalet fallolyckor delades inte patienterna in i åldersgrupper.  Data studerades under peri-

oden september 2012 till mars 2013. Genom att studera data under en längre period kan vari-

ationer och mönster utläsas (Langley, 2009; Jadad, 2000). I resultatdelen redovisas diagram-

men för åldersgruppen 65 år och äldre förutom antalet fallolyckor de redovisas i åldersgrup-

pen 18 år och äldre.  

 

Författaren valde att analysera antalet fallolyckor, riskbedömningar och vårdplaner genom att 

konstruera kontrolldiagram i Excel. Antalet fallolyckor analyserades i ett u-chart. Ett u-chart 

valdes då data är klassificerad. Antalet händelser räknas klassificerades ”faller” eller ”faller 

inte”. Händelsen kan upprepas om patienten faller flera gånger. Riskbedömningar och vård-

planer analyserades i p-charts då data är klassificerad och sk nonconforming dvs besvarar 

frågan ja eller nej. Håller sig kurvan mellan övre och nedre gränsvärdena är detta en indikat-

ion att ingen statistisk signifikant förändring är säkerställd. Inga yttre faktorer inverkar då på 

variabeln (Montgomery, 2005).    
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2.7.4    Journalgranskning  

Vid analysen delades data upp i tre åldersgrupper: 18 till 65 år, 65 år och äldre samt 18 år och 

äldre. Författaren valde att dela upp i separata åldersgrupper samt totala då riktlinjerna från 

SKL och lokala anvisningar innefattar att patienter 65 år och äldre ska riskbedömas samt risk-

grupper (SKL,2011; Skånes universitetssjukhus, 2011). Då det framkom i tidigare studier att 

neurologiska patienter var en utsatt riskgrupp valde författaren att studera hur parametrarna 

utföll även för 18 år och äldre (Batchelor et al., 2010; Choi et al., 2011).  I analysen ingick sju 

parametrar (se tillvägagångssätt och metoder för datainsamling - studie). 

 

2.8 Urval 

I nedanstående tabell framgår inklusionskriterierna för moment i interventionen och datain-

samlingen. 

 

Tabell 2: Inklusionskriterier för respektive moment i datainsamlingen och interventionen 

 

 
Inkluderade 

Journalgranskning 

 

De 20 första journalerna granskas varje månad under perioden ok-

tober 2012- januari 2013 på enheten. 

  

Observation 

 

Samtliga patienter på observationsdagen som i förväg har två vård-

planer ifyllda av två sjuksköterskor.  

 

Enkäter 

 

Fast anställda läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnas-

ter och arbetsterapeuter som är verksamma på enheten. 

  

 

Intervention - Pilot  

 

Samtliga patienter under perioden 5 november 2012 - 9 januari 

2013 

 

Utbildning Samtliga läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast, 

arbetsterapeut och tallogopeder som är verksamma på enheten. 

 

Intervention 

 

Samtliga patienter på enheten under perioden 18 nov 2012- 20  

januari 2013 

. 

 

2.9 Etiska överväganden 

Förbättringsarbetet och studien har bedrivits inom ramen för god forskningsetik. Verksam-

hetschefen och berörda enhetschefer har givit sitt tillstånd att genomföra förbättringsarbetet i 

verksamheten (se bilaga 5). Insamlade enkäter har behandlats konfidentiellt och deltagandet 

har skett på frivillig basis. Ingen patient eller personal kan identifieras i presentationen av 

resultatet. Ingen information av känslig natur har efterfrågas. Deltagarna har informerats om 

syftet både muntligt och skriftligt. En kodlista användes för att kunna påminna respondenter 

som ej besvarat enkäten. Kodlistan förstördes efter enkätinsamlingen. Journalgranskningen 

utfördes av författaren själv, väl förtrogen med tystnadsplikten. Granskningen av patienternas 

vårdtillfällen utfördes retrospektivt. På så sätt undanröjdes risken att den enskildes vård på-
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verkades (WMA Helsinki declaration, 2008). Etisk egengranskning enligt Hälsohögskolans 

anvisning har genomförts (se bilaga 6). 

 

3 Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultatet av förbättringsarbetet och studien.  

 

3.1    Resultat förbättringsarbete 

I utbildningen deltog 16 av 20 läkare, 25 av 37 sjuksköterskor, 20 av 23 undersköterskor och 

1 av 8 från rehab personalen. Av 43 inlämnade utvärderingar var 43 nöjda med utbildningen. 

Samtliga respondenters svar återfinnes i bilaga 7. 

 

3.1.1 Enkät fallprevention  

Enkäten användes som datainsamlingsmetod för att mäta resultatet av utbildningen. Enkäten 

delades ut före utbildningen i september månad 2012 och efter utbildningen i januari månad 

2013. Före utbildningen besvarades enkäten utav 69 respondenter (78 %). Varav 13 läkare (65 

%), 27 sjuksköterskor (73 %), 22 undersköterskor (96 %) och 6 från rehab (75 %). Efter ut-

bildningen besvarades enkäten utav 61 respondenter (69 %). Inräknat 16 läkare (80 %), 27 

sjuksköterskor (73 %), 11 undersköterskor (48 %) och 7 från rehab (88 %). 

 

Kunskapsfrågor 

En beräkning av medelvärdet för kunskapsfrågorna (figur 4) visade att före interventionen 

besvarade 73, 6 % av respondenterna kunskapsfrågorna korrekt jämfört med 71,5 % efter in-

terventionen. Hos rehabgruppen noterades störst förändring i andelen korrekta svar 69,6 % 

före jämfört med 60,8 % efter interventionen.  

 

 
 

Figur 4: Andelen korrekt besvarade kunskapsfrågor besvarade av samtliga respondenter obe-

roende av yrkesgrupp respektive separat för varje yrkesgrupp. 
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Vid Pearson Chi-två- test noterades ingen signifikant kunskapsökning i den totala gruppen 

(referensvärde p <0,005). ”Fråga (4) vem har huvudansvaret för riskbedömningen (p 0,001) 

samt fråga (8)” vem har huvudansvaret för upprättande av vårdplan”(p 0,001) visade en sig-

nifikant reducering av korrekt besvarad fråga efter interventionen.  

 

Följsamhet till riskbedömningar och vårdplaner  

 

Totala antalet respondenter oberoende yrkesgrupp instämde oftast/helt med 62,8 % före inter-

ventionen respektive 67,1 % efter interventionen (medelvärde) i att riskbedömningar upprät-

tades, följdes och förnyades. Att vårdplanen upprättades ansågs som en ordination och efter-

följdes. Riskbedömningar och vårdplaner lästes igenom vid påbörjat arbetspass och ansågs 

som ett arbetsredskap för att göra vården säkrare.  

 

Samtliga yrkesgrupper förutom undersköterskorna instämde i större grad i påståendena efter 

interventionen. Läkarna instämde oftast/helt med 47,1 % jämfört med 51,0 % efter intervent-

ionen. Sjuksköterskorna instämde med 83,2 % jämfört med 86,5 % efter interventionen. Re-

habgruppen instämde oftast/helt till 44,6 % före interventionen respektive 55,2 % efter inter-

ventionen. För undersköterskorna var siffran oförändrad 51,2 % före och efter interventionen. 

Ovanstående procentsatser är medelvärdet av frågor som berör följsamhet till riskbedömning-

ar och vårdplaner.   

 

Informationsflöde  

 

Av totala antalet respondenter oberoende yrkesgrupp ansåg 68,0 % före interventionen jäm-

fört med 69, 6 % efter interventionen att fallrisk togs upp på ronden och rapporten samt att de 

erhöll information om att patienten hade en ökad fallrisk. Läkare och sjuksköterskor instämde 

i högre grad i påståendena medan undersköterskona inte instämde i lika hög grad. Läkarna 

instämde oftast/ helt med 56,3 % före intervention jämfört med 77,3 % efter intervention om 

att de informerades i högre grad om fallrisk. Sjuksköterskorna instämde med 67,6 % före in-

terventionen jämfört med 72,6 % efter interventionen. Undersköterskorna instämde i lägre 

grad med 76,0 % före interventionen jämfört med 61,0 % efter interventionen. Information 

om fallrisk inhämtades av personalen genom journalen och överrapportering. Ovanstående 

procentsatser är medelvärde av frågor som berör informationsflöde.  
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3.2     Resultat studie 

I nedanstående avsnitt redovisas resultatet av studien.  

  

3.2.1 Statistik ur databas  

 

Inträffade fallolyckor 

 

I diagrammet nedan visualiseras antalet fallolyckor som inträffat under perioden januari 2012 

- januari 2013 på enheten i åldrarna 18-65 år. Under perioden inträffade 87 fallolyckor varav 

19 fallolyckor resulterade i skada, varav två frakturer och 17 sårskador. I diagrammet åskåd-

liggörs även andelen riskbedömda patienter samt andelen patienter med upprättad vårdplan 

som är 65 år och äldre under tidsperioden januari 2012- mars 2013. Interventionen pågick 

mellan den 15 oktober till den 20 januari.   

 
Figur 4: Antalet inträffade fallolyckor, andelen riskbedömda vårdtillfällen och andelen risk-

patienter med vårdplan på enheten. 
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I nedanstående kontrolldiagram (u-chart) visualiseras antalet inträffade fallolyckor under pe-

rioden januari 2012 till mars 2013. Antalet fallolyckor ligger inom normalvariansen dvs det 

fanns ingen statistisk säkerställd förändring av antalet fallolyckor under tidsperioden.  

 

 
 

Figur 5: Antalet inträffade fallolyckor under tidsperioden januari 2012 till januari 2013.  

 

 

Upprättande av riskbedömningar och vårdplaner  

I nedanstående kontrolldiagram (p-chart) visualiseras antalet riskbedömda patienter under 

perioden januari 2012 till mars 2013. Antalet riskbedömda patienter ligger inom normal vari-

ansen dvs det fanns ingen statistisk säkerställd förändring av antalet riskbedömningar under 

tidsperioden.  

 

  
 

Figur 6: Antalet riskbedömda patienter under tidsperioden januari 2012 till januari 2013.  
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I nedanstående kontrolldiagram (p-chart) visualiseras antalet upprättade vårdplaner under pe-

rioden januari 2012 till mars 2013. Antalet upprättade vårdplaner ligger inom normal varian-

sen dvs det fanns ingen statistisk säkerställd förändring av antalet upprättade vårdplaner under 

tidsperioden.  

 

 
 

Figur 7: Antalet upprättade vårdplaner under tidsperioden januari 2012 till januari 2013.  
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3.3 Journalgranskning 

I nedanstående diagram redovisas analysen av journalgranskningen i kategorierna: samtliga 

åldrar, äldre än 65 år samt yngre än 65 år för tidsperioden oktober 2012 till januari 2013. 

Varje månad granskades sammanlagt 40 journaler på enheten. Vid närmre analys av inträffade 

fallolyckor under perioden visade analysen att under oktober månad var en patient riskbe-

dömd enligt gällande riktlinjer samt två patienter var ej riskbedömda. Under november månad 

var en patient ej fallriskbedömd, en patient bedömdes ej ha ökad fallrisk samt en patient erhöll 

ej någon förnyad riskbedömning efter att ha vårdats 14 dagar på sjukhus. Under december 

månad bedömdes två patienter enligt riktlinjerna och en patient riskbedömdes ej. Under janu-

ari månad riskbedömdes samtliga patienter enligt lokala anvisningar.  

 

 
Figur 8: Andelen patienter med ökad fallrisk som riskbedömts enligt lokala anvisningar och 

antalet inträffade fallolyckor redovisas månadsvis.  

 

3.4 Observation 

I nedanstående resultatet redovisas observationen av följsamheten till vårdplanerna och ge-

nomgång av de observerade patienternas journaler.    

 

Före intervention  

Vid genomgång av de 14 inkluderade patienternas journaler före interventionen noterades att 

tio patienter var riskbedömda. Av dessa tio patienter var tre patienter riskbedömda på annan 

avdelning, åtta patienter bedömdes ha en ökad fallrisk varav fyra patienter hade upprättade 

vårdplaner på avdelningen. Utav 14 patienter hade en patient en utvärderad vårdplan. Inga fall 

dokumenterades under vårdtiden.   

 

Efter intervention  

Vid genomgång av de 16 inkluderade patienternas journaler efter interventionen noterades att 

samtliga patienter var riskbedömda på enheten. Av de 16 patienterna noterades att en patient 

hade en ökad fallrisk. Under vårdtiden inträffade två fallolyckor vilka orsakade sårskador. 

Samtliga patienter hade upprättade vårdplaner varav tre patienter hade utvärderade vårdpla-

ner.  
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Följsamhet till vårdplaner 

En beräkning av medelvärdet visade att före interventionen var sjuksköterskorna till 73 % 

överens i ställningstagandet till vilka åtgärder som var optimala för patienter i vårdplanerna 

respektive 79 % efter interventionen (se tabell 3). Efter interventionen var sjuksköterskorna i 

högre grad överens om följande åtgärder: larmsignal, sänggrindar, skor och extra tillsyn. I sin 

tur var sjuksköterskorna i lägre grad överens om följande åtgärder: lift och extra låg säng. 

Antalet valda åtgärder som sjuksköterskorna föreslagit i vårdplanerna reducerades med 22 % 

(medelvärdet) efter interventionen.  

 

Tabell 3: Andelen patienter där de två sjuksköterskorna var överens om vilken/vilka åtgärder 

som var optimala för patienten före (14 patienter) respektive efter (16 patienter) intervention-

en 
 

Åtgärder Före intervention, n=14 [%] Efter intervention, n=16 [%] 

Larmsignal 50 69 

Lift 100 81 

Gånghjälpmedel 86 94 

Rullstol 93 88 

Extra låg säng 79 69 

Sänggrindar 71 81 

Skor 57 94 

Rum nära expedition 86 75 

Extra tillsyn 21 81 

Säng nära toalett  71 69 

Hjälp med glasögon 71 88 

Nattbelysning 79 75 

Hjälp med toalettbesök 64 69 

KAD 86 88 

Hjälp med inkontinensskydd 71 44 

Inga åtgärder 86 94 

Medelvärde 73 79 

n=antal patienter 
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Resultatet i tabell 4 visade att före interventionen var följsamheten till vårdplanerna 72 % och 

efter interventionen 87 %. Före interventionen var följsamheten störst till lift, gånghjälpme-

del, skor, rum nära expeditionen och KAD (kateter). Efteråt var följsamheten störst till skor, 

rum nära expedition, extra tillsyn och KAD. Följsamheten var lägst till att använda extra låg 

säng före interventionen och att använda sänggrindar efter interventionen.    

 

Tabell 4: Antal patienter som har mottagit de åtgärder som rekommenderats gemensamt av de 

båda sjuksköterskorna i vårdplanen 

 

Åtgärder Före intervention, n=14 Efter intervention, n=16 

Larmsignal 5 av 7 
7 av 8 

 

Lift 4 av 4 
 

1 av 2 
 

Gånghjälpmedel 2 av 2 
 

2 av 3 
 

Rullstol 4 av 6 
 

4 av 6 
 

Extra låg säng 0 av 6 
 

16 av 16 
 

Sänggrindar 7 av 8 
 

7 av 11 
 

Skor 1 av 1 
 

1 av 1 
 

Rum nära expedition 6 av 6 
 

3 av 3 
 

Extra tillsyn 0 av 1 
 

1 av 1 
 

Nattbelysning 3 av 4 
 

16 av 16 
 

KAD 2 av 2 
 

1 av 1 
 

n =antal patienter 
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3.5 Enkät PARIHS 

 

Enkät PARIHS besvarades utav 62 anställda (67 %). Av dessa var inräknat 11 läkare (55 %), 

25 sjuksköterskor (68 %), 20 undersköterskor (87 %) och 6 från rehab (75 %). Samtliga re-

spondenters svar återfinnes i bilaga 8.  

 

I figur 9 redovisas respondenternas svar oberoende yrkesgrupp. Demografiska frågor redovi-

sas ej i diagrammet. Majoriteten av personalen uppgav att de i lägre grad ”arbetar aktivt på 

avdelningen med att diskutera och reflektera över betydelsen av forskningsresultat samt bety-

delsen av patienters erfarenhet”. En marginell skillnad noteras i svarsfrekvensen på reste-

rande frågor ”betydelse av klinisk erfarenhet och sammanhang i vårdmiljön.  

 

 
 

Figur 9: Samtliga respondenters uppfattning om huruvida personalen diskuterar och reflekte-

rar över evidens, patienter, forskningsresultat och sammanhang i verksamheten.  
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I nedanstående diagram redovisas de separata yrkesgruppernas uppfattning om hur personalen 

diskuterade och reflekterade över evidens, patienter, forskningsresultat och sammanhang i 

verksamheten. Läkarna och rehabpersonalen uppgav att det sker en reflektion kring områ-

dena. Det ansåg däremot inte sjuksköterskorna och undersköterskorna.  

 

 
Figur 10: Samtliga respondenters uppfattning oberoende av yrkesgrupp respektive separat för 

varje yrkesgrupp och yrkesspecifik grupp om huruvida personalen diskuterar och reflekterar 

över evidens, patienter, forskningsresultat och sammanhang i verksamheten. 
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4 Diskussion 

I nedanstående avsnitt förs en diskussion kring val av design, tillvägagångssätt, datain-

samlingsmetod, analysmetod, implikationer samt förslag på fortsatt forskning.  

 

4.1 Metoddiskussion - förbättringsarbete 

Valet av metod för förbättringsarbetet var naturligt då PDSA-modellen och Nolans förbätt-

ringsmodell är grundstenar i förbättringskunskap. PDSA-modellen användes kontinuerligt 

under förbättringsarbetets gång. Intentionen var att utveckla en intervention som avsåg att 

förbättra vårdkvaliteten utifrån ett konstaterat problem. En tänkbar lösning studerades och 

prövades i liten skala för att i ett tidigt skede uppmärksamma eventuella brister innan inter-

ventionen introducerades i större skala. Interventionen studerades, mättes över tid och analy-

serades (Batalden & Stoltz, 1993, Langley et al., 2009).   

 

Batalden och Splaine (2002) påtalar vikten av att ha förståelse för variationen i systemet, kun-

skap om området och ett välutvecklat teamarbete. Det bör finnas i åtanke att varje system 

(verksamhet) har utformats för att uppnå ett specifikt resultat. Det innebär att systemet inte 

enbart kan förändras genom att enstaka komponenter korrigeras utan processen behöver stu-

deras i detalj. En verksamhet är ett komplext system bestående av flertalet processer vilka 

interagerar och har betydelse för resultatet av en förändringsprocess. På så sätt har förbätt-

ringsarbetet som bedrivits av författaren påverkats av ett flertal faktorer såsom teamarbetet, 

ledarskapet, variationen, resurser och verksamhetens mottaglighet för förändringar.  

För att ett förbättringsarbete ska generera goda resultat krävs det att personalen i organisat-

ionen har förståelse för att: tillsammans skapas processer vilka interagerar med varandra. 

Medarbetarna behöver vägledas, erhålla rätt verktyg, avsätta tid och utbildning i förbättrings-

kunskap. Författaren antar att om medarbetarna varit mer insatta i förbättringsmetodik och att 

förbättringsarbeten hade varit en del i det dagliga arbetet hade en ökad förståelse funnits för 

att resultatet är beroende av grupprocessen. Författaren upplever även att då ordet förändring 

uttrycks så uppfattas det som negativt laddat och förenat med ytterligare arbetsuppgifter. 

Klefsjö & Bergman (2007) påtalar att en förändring inte ska misstolkas vara en automatisk 

förbättring. Förbättringen måste bekräftas via en utvärdering. Verksamhetens förmåga att 

hantera förbättringsarbeten och förståelsen för implementering har en inverkan på resultatet 

av implementeringen (Batalden & Splaine, 2002).  

4.1.1 Författaren och den tvärprofessionella gruppens roll 

Författaren hade goda kunskaper i ämnet fallprevention och upplevde det som en fördel att 

vara en del av verksamheten där förbättringsarbetet bedrevs. Författaren var dock noggrann 

med att inte bygga studien på egna erfarenheter eller förförståelse. Den tvärprofessionella 

gruppen bidrog med ett helhetsperspektiv. Den tvärprofessionella gruppen bildades strax före 

projektet påbörjades. Vid eftertanke vore det en fördel om gruppen bildats tidigare. Förutsätt-

ningarna fanns inte men flertalet av gruppmedlemmarna hade en gedigen erfarenhet av arbe-

tet på kliniken dock inte specifikt med fallprevention. Det fanns en begränsning i gruppens 

arbete då gruppmedlemmarna hade ytterligare uppdrag parallellt.  

4.1.2 Tillvägagångssättet 

Pilotstudien som utfördes initialt medförde att interventionen lättare kunde införas på vårdav-

delningen då författaren kunde hänvisa till pilotstudien. Önskvärt hade varit att pilotstudien 

bedrivits under en längre period innan interventionen infördes på hela enheten. Då hade den 

möjligtvis genererat fler mätetal som hade tagits hänsyn till inför introduktionen på vårdav-

delningen. Datainsamlingen pågick under september månad vilket medförde att intervention-
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en först påbörjades i mitten av oktober månad efter att författaren noggrant informerat perso-

nalen om kommande förbättringsarbete. När en förändring introduceras i verksamheten är det 

viktigt att informera ingående om kommande förändringsarbete (Bergman & Klefsjö, 2007; 

Langley et al, 2009). Då interventionen påbörjades i oktober fanns det inte mer tidsutrymme 

än att låta interventionen fortgå till mitten av januari månad 2013 för att avslutningsvis göra 

en uppföljning av datainsamlingen. Då interventionen fortlöpte under en kortare period är det 

svårt att kunna dra slutsatser om interventionen enbart i sig har haft en god inverkan på fall-

preventivt arbete eller om andra faktorer i verksamheten inverkat.  

 

4.2 Metoddiskussion - studie 

Med hänsyn till studiens förutsättningar, syfte och utformning valde författaren att genomföra 

en observationsstudie med kvantitativ ansats. Då observationsstudier har som svaghet att det 

är svårt att dra slutsatser och validera valdes som tidigare nämnts kompletterande datain-

samlingsmetoder för att öka tillförlitligheten och trovärdigheten. Författaren bedömer att ob-

servationsstudiens reliabilitet är relativt god eftersom data är systematiskt inhämtad. Dock är 

författaren osäker över huruvida observationen skulle kunna upprepas och ett motsvarande 

resultat skulle noteras med tanke på att samma patienter då inte observeras. Samma patient-

grupp observeras i samma miljö men ej samma patienter. Om tidsutrymme och förutsättning-

ar hade funnits hade författaren valt att göra en randomiserad studie en sk RCT- studie. En 

RCT-studie räknas som en forskningsdesign med starkt bevisvärde. Då hade patienterna 

slumpmässigt fördelats i en experimentgrupp och en kontrollgrupp. En grupp hade erhållit 

åtgärdspaketet medan den andra gruppen hade erhållit ordinarie vård. Data samlas in före och 

efter interventionen i jämnförande syfte (Jadad, 2000).  

4.2.1 Datainsamlingsmetod 

Vid val av datainsamlingsmetod är det viktigt att ta hänsyn till att mätinstrumenten mäter 

avsedd parameter och belyser ämnesområdet (Polit & Beck, 2006). Författaren valde fyra 

datainsamlingsmetoder för att besvara syftet och frågeställningarna: statistik ur databas, 

journalgranskning, observationer och enkäter. Genom att använda sig av flertalet datain-

samlingsmetoder ökade författaren möjligheten att fånga mer än en dimension av företeelsen.  

Detta utfördes genom att studera frekvensen av antalet fallolyckor, andelen patienter som 

riskbedömts och andelen upprättade vårdplaner över tid. Författaren valde att hämta statistik 

från en journalansluten databas samt genom journalgranskningen då det eventuellt fanns ett 

mörkertal över antalet fallolyckor i databasen. Genom att utföra två observationer jämfördes 

dels data före och efter interventionen. Följsamheten kunde även studeras till föreslagna åt-

gärder i praktiken. Variationen i sjuksköterskornas upprättade vårdplaner kunde även stude-

ras. I enkäterna fångades personalens kunskaper om fallprevention och förhållningssätt till 

fallprevention upp. Journalgranskningen hölls strikt efter en granskningsmall som författaren 

själv utformat. Granskningsmallen avsåg att säkerställa att samma parametrar studerades i 

journalerna och att en likvärdig tolkning utfördes. Med hänsyn till sekretessen har författaren 

ensam granskat journalerna (Eliasson, 2006; Polit & Beck, 2006). Enligt Polit och Beck 

(2006) är det fördelaktigt att använda sig av flera datainsamlingsmetoder för att öka tillförlit-

ligheten och trovärdighet sk triangulering.  

Observation  

För att reducera risken att samma faktorer inte observeras vid båda tillfällena utformades ett 

observationsprotokoll vilket ökade observationens validitet och reliabilitet. Författaren ser 

fördelar med observationen som en del i datainsamlingsmetoden. Fördelar såsom att observat-

ionen studerade flertalet moment. Sjuksköterskornas bedömningar av vårdplaner, följsamhet 

till gällande riktlinjer och följsamheten till åtgärder i vårdplanerna. Det fanns dock en be-
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gränsning i observation som datainsamlingsmetod. Sjuksköterskorna upprättade vårdplanerna 

en dag innan observationen. Detta kan ha medfört att åtgärderna som utformats till patienten 

inte uppmärksammats vilket kan ha medfört en lägre följsamhet till vårdplanerna. Hade för-

fattaren delat ut vårdplanerna två dagar innan fanns en risk att endast ett fåtal patienter inklu-

derats i observationen och detta ville författaren undvika. När sjuksköterskorna fyllt i vård-

planerna jämfördes vårdplanerna. I de fall vårdplanerna skiljde sig avsevärt åt valde författa-

ren att upprätta den vårdplan som innehöll flest åtgärder. Författaren valde att inte granska 

journalerna mer än utifrån de parametrarna som efterfrågas i observationsprotokollet för att 

undvika egentolkning. Då protokollet är speciellt utformat mäter det endast parametrarna det 

är avsett att mäta vilket ökar observationens validitet och reliabilitet (Eliasson, 2006; Polit & 

Beck, 2006; Trost, 2012). 

 

När observation används som en datainsamlingsmetod finns det en risk att observatören väljer 

att se vad denne önskar. Det går inte att utesluta att observationer skiljer sig mellan observa-

törer och eventuellt att parametrar inte noterats. Möjligtvis hade fler observationer kunnat 

utföras. Observationerna som utfördes var en punktobservation vilket innebar att resultatet 

grundades på vad som mätts vid en viss tidpunkt. Hade utrymme funnits hade författaren valt 

att utföra en pilotobservation för att ytterligare validera observationsprotokollet samt vara 

säker på att observatörerna noterar korrekt. Författaren hade även önskat komplettera den 

kvantitativa ansatsen med kvalitativ fokusgrupp intervjuer och individuella intervjuer med 

personal och patienter för att fånga deras upplevelse av interventionen (Polit & Beck, 2006). I 

observationen var författaren en icke deltagande observatör men i observationsstudien har 

författaren varit deltagande på så sätt att författaren har infört en observation vilket medför att 

det inte kan uteslutas att resultatet har påverkats av den anledningen.   

 

Enkäter 

Enkät PARIHS är validerad genom att den har modifierats av Bahtsvani och Idvall. Den an-

vändes av ovanstående författare i en studie. Enkät fallprevention har delvis utformats av för-

fattaren själv så att frågorna skulle vara relevanta för undersöknigen. Om författaren funnit en 

validerad enkät hade detta ökat validiteten.  

 

Författaren valde att inkludera samtlig fastpersonal till att besvara enkäten som kom i kontakt 

med patienter på enheten för att få en bild av hela teamet som vårdat patienten. I efterhand 

har det visat sig att några av respondenterna väldigt sällan eller aldrig har varit i kontakt med 

riskbedömningar och vårdplaner. Detta kan ha haft en negativ inverkan på resultatet av enkät 

fallprevention. Det finns även en risk för att respondenterna tolkat en fråga felaktigt eller inte 

förstått innebörden. Enkäten besvarades av fem utomstående personer med sjukhusanknyt-

ning innan enkäten delades ut för att reducera risken för missförstånd av frågor och bekräfta 

att frågorna besvarar sitt syfte (Eliasson, 2006; Trost, 2012). Det är möjligt att svarsfrekven-

sen blivit högre om svarsperioden för enkäten hade förlängts. Samtidigt fanns det en risk att 

personalen informerade varandra om enkäten (Polit & Beck, 2006). 

4.2.2 Analys av data  

Det finns en risk när samma person utformar en intervention och analyserar dess resultat att 

en positiv trend av resultatet presenteras. Därför valde författaren att validera resultaten med 

deskriptiv statistisk metod i de fall det var möjligt. Enligt Polit & Beck (2006) är det fördel-

aktigt att använda sig av flertalet datainsamlingsmetoder och analysera dessa för att öka till-

förlitligheten. Intentionen med triangulering är att minimera felkällor och stärka studiens till-

förlitlighet och trovärdighet. 
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Enkäter 

SPSS användes till viss del i analysen av enkät fallprevention. Initialt kodades enkäten i Excel 

och fördes därefter över till SPSS. Vid eftertanke hade det varit mer optimalt att sammanställa 

och bearbeta samtlig data från enkäterna i SPSS. Författaren valde att utföra Pearsons chi2-

test för att verifiera eller förkasta en signifikant kunskapsökning. Författaren hade önskat att 

utföra Pearsons chi2-test för respektive yrkesgrupp på kunskapsfrågona.   

 

Vid tolkning av enkät PARIHS studerades tidigare studier där PARIHS modellen benämnts 

(Rycroft-Malone, 2004; 2002). Det var dock svårt att kunna dra fullständiga slutsatser då ori-

ginalenkäten bestod av flertalet frågor men enkäten gav en indikation om kulturen i verksam-

heten. Erfarenheter från Bahtsvani och Idvall var att enkäten i sin helhet var omfattande och 

bortfallet var påtagligt. Författaren fick rådet att inte använda enkäten i orginalversion.  

Statistik ur databas och journalgranskning  

Författaren i studien valde att inhämta statistik från databasen och journalsystemet för att öka 

trovärdigheten. Då data inhämtas från databas och journal finns risken att det finns mörkertal. 

Databasen bygger på uppgifter som personalen dokumenterat under specifika sökord. Vid 

journalgranskning finns en risk att det som verkligen utförs i praktiken inte dokumenteras i 

journalen. Därav valde författaren att använda sig av båda datainsamlingsmetoderna i kombi-

nation av observation för att försöka få en så trovärdig bild som möjligt av verkligheten (Eli-

asson, 2006; Polit & Beck, 2006; Trost, 2012). 

 

4.3 Resultatdiskussion - förbättringsarbetet 

Syftet med förbättringsarbetet var att reducera antalet fallolyckor genom att implementera ett 

fallpreventivt åtgärdspaket. Syftet med studien var att utvärdera effekterna av implemente-

ringen genom en observationsstudie. Utifrån ovanstående syften valde författaren att bygga 

upp en multifaktoriell intervention som inkluderar evidensbaserade åtgärder. Det fanns både 

för- och nackdelar med den valda interventionen. I nedanstående avsnitt kommer en diskuss-

ion att föras kring detta.   

 

Det har utförts flertalet studier på nationell och internationell nivå inom området. Fokus har 

till stor del varit riktat mot kartläggning av fallriskfaktorer och bedömningsinstrument. Inom 

akutsjukvården har endast ett fåtal interventioner utvärderats (Evans et al., 1998). Patienter 

med neurologisk sjukdom är en utsatt patientgrupp med långa vårdtider och en ökad fallrisk 

(Batchelor et al., 2010; Tsur & Segal, 2010; Thurman et al., 2012). Enligt Batchelor (2010) 

har enbart ett fåtal interventioner utförts på strokepatienter. Hos denna patientgrupp har en-

bart D-vitamin påvisats reducerat antalet fallolyckor.  

 

Enligt tidigare studier har multifaktoriella interventioner i jämförelse med singelintervention-

er resulterat i framgångsrik reducering av antalet fallolyckor (Cameron, Murray, Gillespie, 

Robertson, Hill, Cumming & Kerse, 2010; Lach et al., 2011). Cameron et al. (2013) påtalar 

dock att tolkningen av en multifaktoriell intervention är komplex beroende på variationen av 

uppbyggnaden av interventionen, duration, intensitet och hur interventionen implementera-

des. För att åstadkomma en långsiktig förbättring krävs det att interventionen består av en 

multifaktoriell intervention där teamarbetet är välfungerande och patienten och anhöriga är 

delaktiga i vården. För att kunna utvärdera och bekräfta effektiviteten av multifaktoriella in-

terventioner behöver flera studier utföras.  

 

Författaren valde att utveckla en multifaktoriell intervention bestående av utbildning, formu-

lär fallprevention, aktivitetstavla, riskbedömning i fickformat och skyddsrond. Utbildningen 
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riktades mot läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter som 

träffar patienten dagligen och som ingår i teamet. Fallprevention är ett område som kräver det 

samlade teamets kompetens. Teamets medlemmar besitter specifik kompetens och den sam-

lade kompetensen möjliggör att patienterna kan erbjudas god vård och stöd. Författarens in-

tention var att möjliggöra att personalen i teamen kunde erhålla utbildning i fallprevention så 

att yrkesgruppernas infallsvinklar tillvaratogs vid fallpreventivt arbete. 

 

Inledningsvis planerade författaren en utbildning till personalen vilken riktade sig mot hela 

teamet och bestod till stor del av utbildning i fallprevention och teamarbete. Då det inte fanns 

utrymme till mer än en tre timmars utbildning var det inte möjligt att ge en yrkesinriktad ut-

bildning samtidigt med en tvärprofessionell. Därför erhåll läkare en separat utbildning och 

sjuksköterskor och undersköterskor en utbildning. I utbildningsgruppen med sjuksköterskor 

och undersköterskor kunde interaktionen mellan yrkesgrupperna fångas i större utsträckning. 

Utbildningen som personalen erhöll i interventionen innefattade utbildning i fallprevention 

och teamarbete. För att åstadkomma en utbildning som är givande vid implementering bör 

den innefatta kunskap i teamarbete, patientcentrerad vård, kvalitetsförbättring och evidensba-

serad medicin. För att utbildningen ska vara meningsfull bör den vara händelserik och inte 

bara föreläsande (Armstrong et al., 2012). I detta fall innefattade utbildningen föreläsning, 

patientberättelse och fallbeskrivningar som personalen fick diskutera och reflektera över. Det 

hade varit önskvärt med fler utbildningstillfällen för respektive yrkesgrupp samt gemensamt 

tillfälle att diskutera patientfall och utföra övningar i samarbete och kommunikation länkade 

till fallpreventivt arbete. 

 

Det finns olika uppfattningar om hur effektivt personalutbildning reducerar antalet fallolyckor 

och bidrar till ökad kunskap hos personalen. Cameron et al. (2013) har i en review analyserat 

13 singelinterventioner och fyra multifaktoriella interventioner som har utförts inom sluten-

vården. Två av interventionerna som har studerats berör personalutbildning. Ingen av dessa 

studier visar att antalet fallolyckor har reducerats men i en av studierna av Koh et al. (2009) 

ökade sjuksköterskornas kunskap och fler patienter riskbedömdes även om det inte skedde 

någon signifikant reducering av antalet fallolyckor. I en randomiserad kontrollstudie av Sten-

vall et al. (2007) beskrivs en framgångsrik reducering av fallolyckor i Sverige. Författarna 

använde sig av ett multifaktoriellt interventionsprogram, identifiering av patienter med ökad 

fallrisk, systematisk riskbedömning och preventivt arbete. Andra exempel där utbildning har 

varit effektiv beskrivs av Pearson och Coburn (2011), Socialstyrelsen (2011) och Lach et al. 

(2011). I en artikel av Dykes et al., (2010) beskrivs att fallpreventiv utbildning till vårdperso-

nal har visat sig vara effektivt kortsiktigt men inte i ett långsiktigt perspektiv. 

 

4.4 Resultatdiskussion – studie 

Sammantaget deltog 70 % av personalgruppen i utbildningen. Uppslutningen var störst hos 

läkarna och undersköterskorna. Rehabpersonalen hade lägst antalet deltagare. Vid tillfället då 

utbildningen anordnades skedde en organisatorisk förändring inom rehabgruppen. Av den 

anledningen fanns det inte utrymme för all rehabpersonal att deltaga i utbildningen. För öv-

riga yrkesgrupper är en möjlig orsak till det låga deltagande att det var svårt att få ihop det 

bemanningsmässigt.  

4.4.1 Enkät fallprevention 

Enkät fallprevention bör ha så pass bra reliabilitet att den kan ge en indikation om resultatet. 

Externt bortfall var 22 % före interventionen respektive 31 % i uppföljningsenkäten. Det är 

vanligt vid enkätundersökningar att svarsfrekvensen inte är total. Bortfallet är dock ett mått 

för enkätens reliabilitet. Ett stort bortfall medför att resultatet inte är lika tillförlitligt. Det in-
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terna bortfallet var 5 % före respektive 6 % i uppföljningsenkäten vilket ger en indikation om 

att enkätens frågor inte har uppfattats som svåra att besvara. Respondenter kan uppleva att 

enkäter kan vara svåra att besvara om enkäten innehåller många frågor och ett avancerat 

språk används (Polit & Beck, 2006; Trost, 2012). 

 

Kunskapsfrågor 

Andelen korrekt besvarade kunskapsfrågor hos sjuksköterskan var förhållandevis låg före 

interventionen 77,1 % med tanke på att sjuksköterskan har huvudansvaret för fallriskbedöm-

ningen (Vårdhandboken, 2013). Efter genomgången utbildning hade författaren förväntat sig 

en kunskapsökning i de yrkesgrupper där kunskapen inledningsvis var lägre dock ej i re-

habgruppen då de ej deltagit i utbildningen. Chi2-testet kunde dock ej påvisa någon signifi-

kant förändring i kunskapsförändring mer än på två frågor. Frågorna nummer 4 och nummer 

8 besvarade respondenterna i högre grad fel på i uppföljningsenkäten. Dessa frågor gällde 

vem som har ansvaret för riskbedömning och vårdplaner.  

 

Följsamhet till riskbedömningar och vårdplaner  

En beräkning av medelvärdet vid observationen visar att före interventionen var sjuksköters-

korna till 73 % överens i ställningstagandet till vilka åtgärder som var optimala för patienter i 

vårdplanerna respektive 79 % efter interventionen. I sin tur var sjuksköterskorna i lägre grad 

överens om åtgärderna lift och extra låg säng. Resultatet visade att sjuksköterskorna använde 

sig i lägre grad av låg säng vilket kan tyda på att personalen har tagit till sig informationen i 

utbildningen. Antalet valda åtgärder som sjuksköterskorna föreslagit i vårdplanerna reducera-

des med 22 % (medelvärdet) efter interventionen. Resultatet kan tyda på att före intervention-

en markerade sjuksköterskorna fler åtgärder till patienten som inte alltid var lämpade speci-

fikt för patienten utan mer generella åtgärder. Interventionen har gjort personlen uppmärksam 

på att vårdplanen ska vara inriktad specifikt till patienten och inte av allmän karaktär. Före 

interventionen markerades exempelvis rum nära expeditionen då patienten i själva verket vår-

dades på en sal som låg avskilt långt ifrån expeditionen. Resultatet visar att före intervention-

en var följsamheten till vårdplanerna 72 % och efter interventionen 87 %. Dvs sjuksköters-

kans föreslagna åtgärder i vårdplanerna efterföljdes i högre grad efter interventionen. Samt-

liga yrkesgrupper utom undersköterskan instämmer i att följsamheten till lokala anvisningar 

har blivit större.  

 

Resultatet från observationen visar att följsamheten till lokala anvisningar var större efter 

interventionen. Samtliga patienter var riskbedömda och hade upprättade vårdplaner. Inga fall 

under vårdtiden. Det finns alltid risk för felkällor då siffror jämförs vid olika tidpunkter om 

förhållandena inte är identiska. Det finns flertalet faktorer som kan ha inverkat på resultatet 

såsom att antalet patienter var mer multisjuka och hade fler riskfaktorer. En fallolycka går 

inte i alla fall att förhindra men förutsättningarna för att förhindra den ska vara de bästa 

(Montgomery, 2005).      

 

Informationsflöde  

Gällande informationsflödet var det varierande uppfattning om personalen informerades om 

att en patient har ökad fallrisk eller ej. Läkarna och sjuksköterskorna uppfattar i högre grad att 

de informeras om att en patient har en ökad fallrisk. Undersköterskorna och rehabpersonalen 

har inte samma uppfattning. Vad orsaken till detta är har författaren svårt att uttala sig om. 

Möjligen var det så att kedjan i informationsflödet var inriktat på att förbättra för läkaren. 

Samtliga yrkesgrupper är dock representerade på ronden där de erhåller samma information.  
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Inträffade fallolyckor 

Utifrån diagrammen som presenterats i resultatet är det svårt att kunna uttala sig om att det 

finns ett mönster mellan antalet fallolyckor och antalet vårdplaner. Möjligen finns det ett 

samband mellan andelen riskbedömda patienter och antalet fallolyckor.  Det är dock påvisat i 

ett flertalet studier att antalet patienter som faller reduceras då fallrisk bedömts (Lach et al., 

2011; Pearson & Coburn, 2011; Close & Lord, 2011). Journalgranskningen av inträffade fal-

lolyckor under perioden oktober 2012 till januari 2013 tyder på att det finns ett mönster mel-

lan fallolyckor och följsamhet till lokala anvisningar.  

4.4.2 Enkät PARIHS 

Enkät PARIHS bör ha en så pass bra reliabilitet att den kan ge en indikation om resultatet. 

Externt bortfall var 33 % och internt bortfall 0 %. Hade mer tidsutrymme funnits hade en 

första intervention riktats mot att arbeta med att integrera mer forskning i personalens arbete.  

Resultatet från enkät PARIHS visade att på enheten använder sig personalen i liten utsträck-

ning av betydelsen av forskningsresultat, klinisk erfarenhet, patienters erfarenhet och sam-

manhang i vården. Resultatet kan möjligen kopplas till den svåra implementeringen i verk-

samheten. Om författaren haft som delmål att åtgärda detta resultat hade möjligen intervent-

ionen resulterat i ett mer framgångrikt resultat.  Eventuellt hade fler personer arbetat mer mål-

inriktat med interventionen om förbättringsarbete hade varit en del i det vardagliga arbetet 

(Kitson et al., 1998; Rycroft-Malone et al., 2002; 2004).   

 

Personalen behöver mer utrymme att integrera förbättringskunskap och professionell kunskap 

i det dagliga arbetet samt få utrymme att medverka i förbättringsarbete och utvecklas som 

team. Den gemensamma kompetensen i teamet är betydelsefull. Medarbetarna i teamet har ett 

uppdrag att tillsammans skapa ett öppet klimat där individerna möter varandra med respekt 

och arbetar tillsammans målfokuserat på patienten och dess välbefinnande. Vården som pati-

enterna erhåller grundas på personalens professionalitet och kompetens. (Batalden & Stoltz, 

1993; Benn et al., 2009; Brandrud et al., 2011).  

 

Om författaren hade valt att inledningsvis fokusera på kulturen i verksamheten hade författa-

ren tagit hänsyn till följande parametrar:  

 

 Hur ser vårdtagarens behov ut? 

 Hur ser sammanhanget ut där implementeringen sker? 

 Hur ser resurserna ut? 

 Hur är kulturen i verksamheten? 

 Finns det några värderingar som kan ha en inverkan på införandet? 

 Vilket inflytande har medarbetarna? 

 Hur ser ledarskapet ut? 

 Finns det system att utvärdera vården? 

 

Potentiella orsaker till att en intervention inte får önskat resultat kan vara att evidens inte 

överensstämmer med medarbetarnas kliniska erfarenhet, vårdtagarens behov och preferenser 

och att ledningen inte ger sitt fulla stöd eller avsaknad av underlättare. Verksamheten bör vara 

positiv till förändring och det bör finnas ett tydligt och stödjande ledarskap. Dessa förutsätt-

ningar är av betydelse för planeringen av resurser för att lyckas med att skapa en förbättring 
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av en förändring. PARIHS- modellen visar hur komplex en förändringsprocess är. En lärande 

organisation är en viktig byggsten i kontexten som har god inverkan på förändring. Ledar-

skapet spelar stor roll i att effektivisera teamarbete och organisatoriska strukturer för att om-

vandla evidens till praktik. Att organisationen värdesätter personalen, är öppen, har ett de-

centraliserat beslutsfattande och delar en gemensam vision (Kitson et al., 1998; Rycroft- Ma-

lone et al., 2002; 2004). Patientsäkerhet kan uppnås genom välgenomtänkt och systematiskt 

arbete med utrustning, organisation, träning, simulering och teamarbete. Organisatören kan 

utbilda och träna personalen att använda sig av rutiner som gör vården säkrare genom att dis-

kutera patientfall och analysera avvikelser och låta det bli en undervisningsform (Nelson, 

Batalden & Marjorie, 2007).  

 

4.5 Implikationer 

Utifrån resultatet som presenterats följer några rekommendationer:  

Det tvärprofessionella fallpreventiva arbetet behöver fortlöpa. Rutiner bör utformas för hand-

havandet av patienter med ökad fallrisk så att sjukhusvistelsen blir säker. Riskbedömning och 

vårdspecifika åtgärder bör vidtas i ett tidigt skede genom en individuellt utformad vårdplan. 

Sökorden i vårdplanen behöver ses över och specificeras. Till exempel bör ett sökord som 

”tillsyn” kompletteras med hur ofta tillsynen bör genomföras och av vem. Vårdplanen som 

upprättas måste följas och revideras annars finns risk att patienten erhåller en vårdrelaterad 

fallskada. Nyanställd personal behöver utbildas i fallprevention eftersom personalomsättnigen 

är förhållandevis hög på kliniken. Det är viktigt att följa sjukhusets lokala anvisningar, För att 

förbättringsåtgärder ska kunna implementeras effektivt i verksamheten bör personalen få av-

satt tid och verktyg för att bedriva förbättringsprojekt. Fokus bör initialt läggas på att inven-

tera kulturen i verksamheten. Evidensbaserad vård och kritiskt tänkande bör vara en naturlig 

del i arbetet. Betydelsen av forskning, patienters erfarenheter, klinisk erfarenhet och sam-

manhang i vården bör vara en grundsten i hur arbetet bedrivs och utvecklas efter.  

 

4.6 Förslag till fortsatt forskning 

 

Då tidsutrymmet var begränsat i genomförd studie föreslår författaren att i en framtida studie 

utarbeta en tvärprofessionell intervention för patienter med neurologisk sjukdom där patien-

ten är delaktig. En intervention där områdena: den fysiska miljön, vårdprocesser och kulturen 

samt, teknologi belyses (Choi et al., 2011).  En sådan form av intervention skulle för patienten 

innebära att patientens fallrisk i ett tidigt skede identifieras av teamet. Teamet träffar gemen-

samt patienten och gör en inskrivning. På så sätt blir patienten vid ankomsten till avdelningen 

bedömd utifrån ett helhetperspektiv. Redan efter en kort stund har teamet en samlad bild av 

patienten. Föreligger en ökad fallrisk blir teamet varse detta och upprättar en vårdplan. Vård-

planen bör respektive yrkesgrupp fylla i utifrån sin specialist kompetens (Cummings et al., 

2008; Vardhandboken, 2013). Vid inskrivningen av patienten då teamet är samlat är det av 

relevans att patienten utbildas och informeras om eventuell föreliggande fallrisk samt bakom-

liggande orsak. På så sätt ökas patientens delaktighet (SOSFS 2005:12). Därefter bör närmil-

jön anpassas så att den är rätt utformad för patienten t ex placering av möbler och närhet till 

toalett (Stenvall et al., 2007; Choi et al., 2011). Är patienten i behov av hjälpmedel provas 

detta ut och eventuella restriktioner ordineras t ex grenbälte eller rörelsedetektor. Tillsam-

mans med patienten bör sjuksköterskan gå igenom delmål för att fallrisken ska kunna reduce-

ras i de fall det är möjligt. En vecka efter att patienten har kommit bör riskbedömningen och 

vårdplanen revideras. Har patientens tillstånd ändrats tidigare innan en vecka tidigareläggs 

revideringen (Skånes universitetssjukhus, 2011).  
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Förslag på vidare forskning är även att utforma ett riskbedömningsverktyg som är specifikt 

utformat för patienter med neurologiska sjukdomar med ett poängsystem som genererar po-

äng efter hur stor fallrisk symtomet genererar. 

 

4.7 Slutsatser 

 En ökad kunskap har noterats hos sjuksköterskor beträffande utformningen av vård-

planen 

  

 Läkare och sjuksköterskor informeras i högre grad än före interventionen när en pati-

ent har en ökad fallrisk 

 

 Följsamheten till vårdplanen har ökat 

 

 Följsamheten till lokala anvisningar har ökat  

 

 Ingen signifikant förändring i antalet riskbedömningar och vårdplaner som upprättats 

har påvisats 

 

 Ingen signifikant kunskapshöjning har noterats i yrkesgrupperna 

 

 Utvärderingstid var för kort för att kunna uttala sig om antalet fallolyckor har reduce-

rats. Under den tid då observationen pågick noterades ingen signifikant reducering av 

antalet fallolyckor 

 

 I verksamheten använder sig personalen i liten utsträckning av betydelsen av forsk-

ningsresultat, klinisk erfarenhet, patienters erfarenhet och sammanhang i vården. Detta 

leder till sämre förutsättningar vid implementering av interventioner.  

 

 Fallpreventivt arbete måste fortsätta att bedrivas för att förhindra fallolyckor vilket 

medför lidande och sämre livskvalitet för patienten.   
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Bilagor 

Bilaga 1 Observationsprotokoll 
 

Personnr: …………….. Lotnr: …………. 

Riskbedömd: Ja Nej          Antal poäng……..                                            

Vårdplan:      Ja Nej           Fallolycka: Ja Nej          Inneliggande mer än 24 timmar:   Ja    Nej 

Enligt Vårdplan 1 Vårdplan 2 Observation 

 JA NEJ  JA Nej  JA NEJ 

HJÄLPMEDEL/TRÄNING       

Antihalkmatta       

Betastöd       

Fyrpunktstöd       

Glidbräda       

Gåbord       

Larmklocka       

Lift        

Rollator       

Rullstol       

Turner       

Vårdbälte       

Övriga hjälpmedel        

Träning        

SÄNGEN       

Extra låg säng       

Säng nära en toalett        

Säng längs med en vägg       

       

SÄNGGRINDAR       
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Både dag och natt       

Endast på natten        

Endast en sänggrind       

Inga sänggrindar       

Extra höga sänggrindar       

       

VÅRDÅTGÄRDER       

Ortostatiskt blodtryck       

Närstående kontaktade om skor       

Klädsel       

Höftskyddsbyxor       

Antihalkstrumpor       

Tillsyn       

Rum nära expeditionen 
      

Rörelsedetektor 
      

Optimera sinnesintryck 
      

Hjälp med glasögon 
      

Hjälp med hörapparat 
      

Närstående kontaktade 
      

Nattbelysning 
      

       

ELIMINATION       

Regelbunden hjälp med toalettbesök 
      

Hjälp med inkontinensskydd 
      

Kort tömbar uribag 
      

UTVÄRDERING 
      

Planerad utvärdering 
      

Utvärdering 
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Bilaga 2 Enkät fallprevention 

 

ENKÄT- FALLPREVENTION 
 
 

Denna enkät är en del i kartläggningen av mitt examensarbete för Masterutbildning i 
kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd. Examensarbetet kommer in-
rikta sig på att förbättra arbetet kring kvalitetsindikatorn- fall på Neurologen, Malmö. 
Genom att du besvarar enkäten tillför du viktig information och är delaktig i kvalitetsar-
betet.  
 

     

     SSK    USK       Arbt       Sjgy      Läk 
              

1. Vilken yrkeskategori tillhör du?                                                                          

 

 

Följande frågor är hämtade från SUS riktlinjer gällande fallprevention. Markera ett eller 

flera alternativ som du anser stämmer bäst överens med riktlinjerna.    

 

2. Vilka patienter ska riskbedömas? 

        Patienter äldre än 65 år                  

        Patienter äldre än 75 år   

        Patienter äldre än 65 år samt patienter som tillhör riskgrupper  

        Vet ej   

 

3. Inom vilken tidsram ska patienterna riskbedömas?  

       Inom 24 timmar                             

       Inom 48 timmar                                                                                                                                  

       Innan patienten skrivs ut från avdelningen   

 Vet ej   

 

 

                                                                                                      SSK  USK   Arbt    Sjgy   Läk  

 

4. Vem har huvudansvaret för riskbedömningen?            

5. Vem anser du kan vara delaktig i riskbedömningen?             
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6. När ska en vårdplan upprättas? 

        Först när patienten fallit   

        Riskbedömd mer än 3 poäng    

        Bedöms ha en ökad fallrisk oberoende poäng i riskbedömning  

        Vet ej    

 

 

7. Inom vilken tidsram ska en vårdplan upprättas? 

       Inom 24 timmar                             

       Inom 48 timmar   

       Innan patienten skrivs ut från avdelningen   

 Vet ej      

 

 SSK  USK   Arbt    Sjgy      Läk  
 
8. Vem har huvudansvaret för vårdplanen?              

9. Vem anser du kan fylla i vårdplanen?             

 

10. Vad räknas till fallolycka?  Flera alternativ kan markeras.  

      Patienten glider ner från sängen. Ingen skada har uppkommit.               

      Patienten glider ner från sängen. Skada uppkommer.    

Faller i korridoren   

      Vet ej                  

11. Vilka åtgärder ska tas vid inträffad fallolycka? Flera alternativ kan markeras 

        Dokumenteras i Melior – daganteckning                                               

        Dokumenteras i Melior- sökord fallolycka             

        Avvikelse skrivs    

        Informerar annan yrkesgrupp i så fall vilken?....................   

        Vet ej   
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Nedanstående frågor ska du besvara utifrån hur väl påståendet stämmer in på dej.  

                   
                                                                                                 Instämmer                   Instämmer 

                                                                                                      inte alls                         helt       

                                            

12. Jag använder riskbedömningar och vårdplaner som ett                                 

arbetsredskap för att ge patienten bättre och säkrare vård                                                                                                               

__________________________________________________                                                   

13. Jag ser vårdplanen som en ordination                                                                                                                                                                              

vilken ska följas av all personal                                                                                          

__________________________________________________                                              

14. Jag gör riskbedömningar utifrån Downton fallrisk index                                                                                                                                                                                                       

__________________________________________________                                              

15. Jag får information när en patient har ökad fallrisk                                                  

__________________________________________________                                              

16. Jag upprättar vårdplan om patienten                                                                                                                                                                                  

är en riskpatient                                                                                                                       

__________________________________________________                                              

17. Jag utför de åtgärder som ordineras i vårdplanen                                   

________________________________________________                                                   

18. Jag gör en ny bedömning om patientens tillstånd ändras                                                                                                                                                                                                                                                                           

___________________________________________________                                             

19. Jag upplever att vårdplanerna                                                                                                                                                                                                      

följs och att åtgärderna blir utförda                                                                          

___________________________________________________                                            

20. Jag läser riskbedömningarna och vårdplanerna                                                                                                                                        

när jag läser in mig på patienterna                                                                          

___________________________________________________                                             

21. Jag upplever att samarbetet är tillfredställande                                         

mellan yrkeskategorierna i teamet                                                             

___________________________________________________                                          

22. Fallrisk tas upp på ronden                                                                                   

___________________________________________________                                           

23. Fallrisk tas upp på rapporterna                                                          

___________________________________________________                                            

24. Jag upplever mig ha tillräcklig kunskap i fallprevention                                   

____________________________________________________                                          

25. Jag informeras om att en patient har fallrisk                                     
På vilket  sätt........................................................................................................................................  

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 Enkät PARIHS 

 

ENKÄT INFÖR FÖRBÄTTRINGSARBETE  - 

FALLPREVENTION – NEUROLOGISKA KLINIKEN MALMÖ 

 

 

Denna enkät är en del i kartläggningen av mitt examensarbete för Masterutbildning i kvali-

tetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd. Examensarbetet kommer inrikta sig på 

att förbättra arbetet kring kvalitetsindikatorn- fall på Neurologen, Malmö. Genom att du be-

svarar enkäten tillför du viktig information och är delaktig i kvalitetsarbetet.  

 

 

Enkäten är uppdelad i fyra områden. Inledningsvis allmän bakgrundsinformation därefter 

följer frågor som berör din uppfattning om hur det förhåller sig med olika förutsättningar i 

Din verksamhet där Du arbetar. Följande område berörs: klinisk erfarenhet, patienters erfa-

renhet, forskning, vårdmiljö och underlättare.  

 

Besvara frågorna utifrån din uppfattning om hur det förhåller sig i er verksamhet just nu. Frå-

gor är av krysskaraktären Ja/ Nej/ Vet ej. 
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Jag arbetar som:     Arbetsterapeut              Sjukgymnast            Läkare     

                                            

                              Undersköterska             Sjuksköterska  

 

 

 

Antalet yrkesverksamma år i aktuellt yrke:________ 

 

 

 

Antal år inom samma klinik:________  

 

 

 

Arbetar ni tillsammans på avdelningen aktivt med att diskutera och reflektera över be-

tydelsen av klinisk erfarenhet? 

 

 

Ja             Nej                 Vet ej  

 

 

 

Arbetar ni tillsammans på avdelningen aktivt med att diskutera och reflektera över be-

tydelsen av patienters erfarenheter? 

 

  Ja          Nej                   Vet ej  

 

 

Arbetar ni tillsammans på avdelningen aktivt med att diskutera och reflektera över be-

tydelsen av användning av forskningsresultat? 

 

 

 Ja             Nej                 Vet ej    

 

 

Arbetar ni tillsammans på avdelningen aktivt med att diskutera och reflektera över be-

tydelsen av olika sammanhang i vårdmiljön (t ex kultur, ledarskap, utvärderingsfor-

mer)? 

 

                                                                          

  Ja               Nej               Vet ej   

 

 

 

Tack för Din medverkan! 

 

Lämnas senast den 3 oktober i försluten låda i personalrummet på avdelningen.  
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Bilaga 4: Formulär fallprevention  

   

FORMULÄR – FALLPREVENTION 
 

ID- ETIKETT                 

Datum Fallriskbedömning:     Downton Fallriskindex:     poäng 

Behov av vårdplan                Ja              Nej     

Datum Sjukgymnastbedömning:    Datum Arbetsterapeutbedömning:   

Informerade om fallrisk:  

     Sjukgymnast  Arbetsterapeut Läkare     Undersköterska 

 

INDIVIDUELL VÅRDPLAN 

 

      GÅNGHJÄLPMEDEL        ÖVERVAKNING  KLÄDER 

      Rollator            Tillsyn                        Skor 

      Vårdbälte           Levande stöd   Långa byxor 

      Rullstol            Grenbälte   Glasögon 

      Gåbord                                 Rörelsedetektor   Hörrapparat 

      Käpp            Vak                                                  Halksockar 

      Fyrpunktstöd           Rum nära expeditionen             LÄKEMEDEL 

      Betastöd                 Läkemedelsöversyn 

      ELIMINATION           INFORMATION                    SÄNGEN 

      Inkontinensskydd           Muntlig information    Sänggrindar 

      Kort uribag                            Broschyr om fallrisk       Inga sänggrindar          

                                                     Anhöriga informerade               Lättillgänglig ringklocka

                                                                             

Revidera vårdplan:                                                       
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Bilaga 5: Tillstånd om genomförande av studie på kliniken   

 

Ansökan om tillstånd för att genomföra en studie inom ramen för exmens-

arbetet 
Som en del i masterutbildningen inom kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och 

omsorg vid Högskolan i Jönköping ingår det att skriva ett examensarbete. Under tidsperioden 

september 2012 tom februari 2013 kommer ett förbättringsarbete att bedrivas på kliniken med 

syfte att reducera antalet fallolyckor genom att implementera ett fallpreventivt åtgärdspaket 

vilket kommer att utvärderas genom ett pre-posttest före och efter interventionen.  

 

Studien är en observationsstudie med kvantitativ ansats. Datainsamlingen består av statistik 

ur databas (Qlickview), observation, journalgranskning och enkäter. 

 

Datainsamling genomförs av författaren. Ingen obehörig kommer att ha tillgång till data-

materialet. Observationen och utdelning av enkäterna sker före och efter interventionen. 

Journalgranskningen och statistik ur databas analyseras fortlöpande under förbättringsarbetet 

och studien retrospektivt.  Vid journalgranskningen redovisas resultatet på gruppnivå. Inga 

patienter kan identifieras i presentationen av resultatet. Vad beträffar enkäterna som besvaras 

av personalen kommer ingen enskild person att kunna identifieras i presentationen av resulta-

tet. Det analyserade resultatet kommer att avidentifieras.  

 

Handledare för uppsatsen är professor Ewa Idvall  

Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Malmö. 

 

Universitetsadjunkt Ann- Christine Andersson  

Institution för vårdvetenskap, Högskolan i Malmö  

 

 

Härmed godkänner undertecknad verksamhetschef att ovanstående förbättringsarbete med 

efterföljande studie bedrivs på kliniken.  

 

__________________________ 

Namn/Verksamhet/Ort 

 

Vid frågor kontakta:  

Pamela Bartholdson    

Sjuksköterska     

E- post: xxxxxxxxxx 

Tfn: xxxxxxxxxxxxx 
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Bilaga 6: Egengranskning vid examensarbete  

 

Examensarbetets titel:       

Student/studenter:       

Handledare:       

    1.   Kan projektet innebära någon eller några av följande nackdelar                     

      för deltagaren (patient, försöksperson, informant)?                      Ja Tveksamt Nej

   

a/ Medicinsk risk                                                            

 

b/ Smärta                                    

 

c/ Hot mot personlig integritet                                     

 

d/ Annat obehag                                                            

2. Kan det garanteras att deltagarna inte kan identifieras 

 i resultatredovisningen?                                                      

 

3. Är deltagandet i projektet frivilligt?                                                         

 

4. Kan en deltagare när som helst och utan angivande av skäl 

 avbryta sitt deltagande?                                                      

 

5. Innebär studien att personregister upprättas - om ja -                                   

 vem ansvarar för registret och till vem anmäls registret? 

  

 ....................................................................... 

 (registeransvarig person) 

 

6. Hur är den skriftliga informationen utformad? 

a/ Beskrivs projektet så att deltagarna förstår dess uppläggning 

 och syfte. (Inga fackuttryck, klar svenska)                                                      

 

b/ Framgår det att vården eller andra insatser inte påverkas av 

 beslut om att medverka eller avstå från medverkan?                                   

 

c/ Framgår det att vården eller andra insatser inte påverkas om 

 deltagaren avbryter sin medverkan?                                                            

 

7. Erbjuds försökspersonerna att ta del av forskningsresultatet?                                        

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

 

Jönköping den  

............................................................ 

............................................................ ............................................................ 

Student/studenter                    Handledare 
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Bilaga 7: Redovisning av enkät fallprevention 

 

Frågor enkät fallprevention Före intervention Efter intervention  

Fråga 1. Vilken yrkeskategori 

tillhör du? 

LÄK     

(n: 13) 

SSK 

(n: 27) 

USK 

(n:22) 

Rehab 

(n:7) 

Totalt 

(n:69) 

LÄK 

 (n: 16) 

SSK 

(n: 27) 

USK 

(n: 11) 

Rehab 

(n: 7) 

Totalt 

(n: 61) 

 

 %  %  %  %  %  %  %  %  %  %  

SSK   27      27  39   27      27  44  

USK     22    22 32     11    11  18  

Rehab       7  7 10       7  7   11  

LÄK 13        13 19 16        16  26  

Fråga 2. Vilka patienter ska 

riskbedömas? 
  

 

Patienter > 65 år 2  15 4 15 1 5 0 0 7 10 1 6 0 0 0 0 0 0 1   2  

Patienter > 75 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Patienter > 65 år samt patien-

ter som tillhör riskgrupper* 
11  85 21  78 20  91 6 86 58  84 14 88 26 96 10 91 6 86 56  92 

 

Vet ej  0 0 0 0 0 0 1 14 1 1 1 6 1 4 1 9 1 14 4 7  

Ej svarat  0 0 2   7 1 5 0 0 3  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  

Fråga 3. Inom vilken tidsram 

ska patienterna riskbedömas? 
   

Inom 24 timmar 11 85 25  93 20  91 5 71 61 88 15 94 26 96 11 100 6 86 58  95  

Inom 48 timmar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 2  

Innan patienten skrivs ut från 

avdelningen 
1 8 1 4 2  9 0 0 4  6 0 0 0 0 0 0 1 14 1 2 

 

Vet ej 1 8 1 4 0 0 0 0 2 3 1 6 0 0 0 0 0 0 1 2  

Ej svarat 0 0 0 0 0 0 2 29 2  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Fråga 4. Vem har huvudansva-

ret för riskbedömningen? 
   

SSK* 9 69 25 93 21  95 7 100 62 90 8 50 22 81 8 73 6 86 44  72  

USK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ARBT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

SJGY 1 8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 0 0 0 0 1 14 2 3  

LÄK 2 15 0 0 1 5 0 0 3  4 5 31 0 0 0 0 0 0 5 8  

Vet ej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 5 19 3 27 0 0 10 16  

Ej svarat 1 8 2 7 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Fråga 5. Vem anser du kan 

vara delaktig i  

riskbedömningen? 

   

SSK 11 85 24 89 16 73 5 71 56 81 13 81 17 63 8 73 6 86 44 72  

USK 12 92 26 96 18 82 5 71 61 88 12 75 23 85 9 81 6 86 50 84  

ARBT 10  77 25 93 8 36 5  71 48 70 11 69 19 70 9 81 7 100 46 75  

SJGY 13 100 26 96 15 68 5 71 59 86 12 75 24 89 8 73 7 100 51 84  

LÄK 10 77 15 56 5  23 5 71 35 51 10 63 9 33 7 64 5 71 31 49  

Vet ej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Ej svarat 0 0 0 0 2 9 2 29 4 6 2 13 2 7 1 9 0 0 5 8  

Fråga 6. När ska en vårdplan 

upprättas?  
   

Först när patienten har fallit 0 0 2 7 1 5 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Riskbedömd >3 poäng 2   15 6  22 4 18 2 29 14  20 4 25 8 30 3 27 1 14 16 26  

Bedöms ha en ökad fallrisk obe-

roende poäng i riskbedömningen 
9 69 14  52 14  64 4 57 41  59 11 69 14 52 7 64 4 57 35 57 

 

Vet ej  2 

 
15 1 4 1 5 1 14 5 7 1 6 5  19 1 9 2 29 9 15  

Ej svarat 0 0 4 15 2 9 0 6 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

*Korrekt svar 
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Fråga 7. Inom vilken tidsram 

ska en vårdplan upprättas? 

Före intervention Efter intervention  

LÄK 

(n: 13) 
SSK 

(n: 27) 
USK 

(n:22) 
Rehab 

(n:7) 
Totalt 

(n:69) 
LÄK 

(n: 16) 
SSK 

(n: 27) 

USK 

(n: 11) 

Rehab 

(n: 7) 

Totalt 

(n: 61) 

 

 %  %  %  %  %  %  %  %  %  %  

Inom 24 timmar* 6 46 18  67 16 73 3 43 43 62 12 75 21 78 8 73 2 29 43 70  

Inom 48 timmar 2 15 3 11 1 5 0 0 6 9 2 13 2 7 2 18 2 29 8 13  

Innan patienten skrivs ut från 

avdelningen 
2 15 3 11 1 5 0 0 6 9 0 0 4 15 0 0 0 0 4 7 

 

Vet ej 3 23 3 11 2  9 2 29 10 14 2 13 0 0 1 9 1 13 4 7  

Ej svarat 0 0 0 0 2  9 2 29 4 6 0 0 0 0 0 0 2 29 2   3  

Fråga 8. Vem har huvudansva-

ret för vårdplanen? 
   

SSK* 9  69 21 78 18  82 7 100 55 80 7 44 17 63 10 91 3 43 37 61  

USK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  

ARBT 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

SJGY 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

LÄK 3 23 3 11 1 5 0 0 7 10 8 50 0 0 0 0 0 0 8 13  

Vet ej  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 10 37 1 9 3 43 15 25  

Ej svarat 1  8 3 11 3 14 0 0 7  10 0 0 0 0 0 0 1 14 1 2  

Fråga 9. Vem anser du kan 

fylla i vårdplanen?  
   

SSK 12 92 20 74 19 86 7 100 58 84 15 94 22 81 9 82 3 43 49 80  

USK 6 46 17 63 9 41 4 57 36 52 5 31 19 70 5 45 4 57 33 54  

ARBT 5 38 16 59 9 41 4 57 34 49 8 50 18 67 5 45 4 57 35 57  

SJGY 5 38 20 74 9 41 4 57 38 55 11 69 21 78 5 45 4 57 41 67  

LÄK 5 38 12 44 4 18 4 57 25 36 9 56 6 22 4 36 4 57 23 38  

Vet ej  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Ej svarat 0 0 3 11 2 9 0 0 5 7 1 6 2 7 2 18 3 43 8 13  

Fråga 10. Vad räknas till fall-

olycka? 
   

Patienten glider ner från sängen. 

Ingen skada har uppkommit.  
1 8 1 4 1 5 0 0 3 4 0 0 2 7 0 0 0 0 2 3 

 

Patienten glider ner från sängen. 

Skada uppkommer. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 2 

 

Faller i korridoren 0 0 0 0 2 9 0 0 2 3 1 6 0 0 0 0 0 0 1 2  

Alt 2,3 2 15 2 7 3 14 1 14 8 12 0 0 1 4 1 9 0 0 2 3  

Alt 1,2,3 9 69 24 89 16 73 6 86 55 80 14 88 24 89 10 91 6 86 54 89  

Vet ej  1 8 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Ej svarat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 1 2  

*Korrekt svar 
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Fråga 11. Vilka åtgärder ska 

tas vid inträffad fallolycka? 

Före intervention Efter intervention  

LÄK 

(n: 13) 
SSK 

(n: 27) 
USK 

(n:22) 
Rehab 

(n:7) 
Totalt 

(n:69) 
LÄK 

 (n: 16) 
SSK 

(n: 27) 

USK 

(n: 11) 

Rehab 

(n: 7) 

Totalt 

(n: 61) 

 

 %  %  %  %  %  %  %  %  %  %  

Dokumenteras i Melior- dag-

anteckning 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 2 

 

Dokumenteras i Melior- sökord 

fallolycka 
0 0 0 0 0 0 1 14 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 1 2 

 

Avvikelse skrivs 0 0 0 0 1 5 0 0 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 1 2   
Informerar annan yrkesgrupp i så 

fall vilken? 
2 15 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 9 0 0 1 2   

Alt 1,2 1 8 0 0 1 5 0 0 2 3 1 6 0 0 0 0 0 0 1 2   
Alt 1,3 0 0 2 7 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 9 0 0 1 2   
Alt 1,4 1 8 1 4 0 0 0 0 2 3 1 6 0 0 0 0 0 0 1 2   
Alt 2,3 0 0 1 4 1 5 3 43 5 7 4 25 3 11 0 0 1 14 8 13   
Alt 2,4 1 8 0 0 1 5 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 14 1 2   
Alt 1,2,3 1 8 3 11 4  18 1 14 9 13 1 6 5 19 3 27 1 14 10 16   
Alt 1,2,4 1 8 1 4 1 5 0 0 3 4 1 6 0 0 0 0 0 0 1 2   
Alt 1,3,4* 4 31 1 4 2 9 1 14 8 12 2 13 1 4 0 0 0 0 3 5   
Alt 2,3,4* 1 8 8 30 3 14 0 0 12 17 0 0 4 15 1 9 2 29 7 11   
Alt 1,2,3,4* 1 8 10 37 8 36 1 14 20 29 3 19 13 48 5 45 1 14 22 36   
Vet ej  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Ej svarat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 1 14 2 3   
11b. Yrkesgrupp som informe-

ras 
    

SSK 1 8 3 11 1 5 2 29 7 10 3 11 4 36 2 18 1 14 10 16   
USK 0 0 8 30 1 5 2 29 9 13 2 7 8 73 2 18 1 14 13 23   
LÄK 6 46 17 63 12 55 2 29 37 54 7 26 17 63 5 45 3 43 32 52   
ARBT 0 0 7 26 0 0 2 29 9 13 2 7 6 22 1 9 1 14 10 16   
SJGY 3 23 12 44 2 9 2 29 19 28 3 11 12 44 3 27 1 14 19 33   
Vet ej   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Ej svarat 5 38 8 30 9 41 5 71 27 39 8 30 9 33 5 45 4 57 26 43   
Fråga 12. Jag använder risk-

bedömningar och vårdplaner 

som ett arbetsredskap för att 

ge patienten bättre och säkrare 

vård 

    

1 3 23 0 0 1 5 3 43 7   10 4 25 1 4 0 0 1 14 6 10   
2 4 31 0 0 7 32 0 0 11 16 4 25 1 4 1 9 1 14 7 11   
3 2 15 9 33 4 18 1 14 16 23 5 31 7 26 5 45 4 57 21 34   
4 4 31 18 67 9 41 3 43 34 49 3 19 18 67 2 18 0 0 23 38   
Ej svarat 0 0 0 0 1  5 0 0 1 1 0 0 0 0 3 27 1 14 4 7   
Fråga 13. Jag ser vårdplanen 

som en ordination vilken ska 

följas av all personal 

    

1 0 0 1 4 4 18 0 0 5 7 2 13 0 0 1 9 0 0 3 5   
2 1 8 2 7 3 14 0 0 6 9 2 13 1 4 2 18 2 29 7 11   
3 3 23 9 33 3 14 0 0 15 22 5 31 9 33 2 18 1 14 17  28   
4 9 69 15 56 11 50 7 100 42 61 7 44 17 63 4 36 2 29 30 49   
Ej svarat 0 0 0 0 1 5 0 0 1 1 0 0 0 0 2 18 2 29 4 7   

*Korrekt svar 
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Fråga 14. Jag gör riskbedöm-

ningar utifrån Downton fall 

risk index 

Före intervention Efter intervention   

LÄK 

(n: 13) 
SSK 

(n: 27) 
USK 

(n:22) 
Rehab 

(n:7) 
Totalt 

(n:69) 
LÄK 

(n: 16) 
SSK 

(n: 27) 

USK 

(n: 11) 

Rehab 

(n: 7) 

Totalt 

(n: 61) 
  

 %  %  %  %  %  %  %  %  %  %   

1 11 85 0 0 7 32 6 86 24 35 12 75 1 4 0 0 5 71 18 30   
2 1 8 2 7 4 18 1 14 8 12 2 13 0 0 3 27 0 0 5 8   
3 0 0 4 15 4 18 0 0 8 12 0 0 4 15 5 45 1 14 10 16   
4 1 8 21 78 3 14 0 0 25 36 2 13 22 81 1 9 0 0 25 41   
Ej svarat 0 0 0 0 4 18 0 0 4 6 0 0 0 0 2 18 1 14 3 5   
Fråga 15. Jag får information 

när en patient har ökad fallrisk 
    

1 2 15 0 0 1 5 0 0 3 4 1 6 1 4 0 0 0 0 2 3   
2 5 38 3 11 2 9 2 29 12 17 1 6 2 7 2 18 3 43 8 13   
3 5 38 11 41 5 23 2 29 23 33 9 56 15 56 2 18 1 14 27 44   
4 1 8 12 44 13 59 3 43 29 42 5 31 9 33 5 45 3 43 22 36   
Ej svarat 0 0 1 4 1 5 0 0 2 3 0 0 0  0 2 18 0 0 2 3   
Fråga 16. Jag upprättar vård-

plan om patienten är en risk-

patient 

    

1 11 85 1 4 14 64 5 71 31 45 8 50 1 4 5 45 4 57 18 30   
2 1 8 0 0 2 9 1 14 4 6 4 25 0 0 1 9 0 0 5 8   
3 1 8 2 7 0 0 1 14 4 6 3 19 3 11 2 18 1 14  9 15   
4 0 0 24 89 5 23 0 0 29 42 1 6 23 85 1 9 1 14 26 43   
Ej svarat 0 0 0 0 1 5 0 0 1 1 0 0 0 0 2 18 1 14 3 5   
Fråga 17. Jag utför de åtgärder 

som ordineras i vårdplanen 
     

1 3 23 0 0 2 9 2 29 7 10 1 6 0 0 0 0 0 0 1 2   
2 3 23 4 15 1 5 1 14 9 13 5 31 2 7 3 27 1 14 11 18   
3 4 31 9 33 5 23 3 43 21 30 6 38 13 48 1 9 3 43 23 38   
4 3 23 14 52 13 59 1 14 31 45 4 25 12 44 5 45 3 43 24 39   
Ej svarat 0 0 0 0 1 5 0 0 1 1 0 0 0 0 2 18 0 0 2  3   
Fråga 18. Jag gör en ny be-

dömning om patientens till-

stånd ändras 

    

1 2 15 0 0 10 45 3 43 15 22 3 19 1 4 3 27 0 0 7 11   
2 2 15 5 19 1 5 0 0 8 12 1 6 3 11 1 9 2 29 7 11   
3 4 31 12 44 2 9 0 0 18 26 1 6 10 37 2 18 2 29 15 25   
4 5 38 10 37 8 36 3 43 26 38 11 69 13 48 3 27 3 43 30 49   
Ej svarat 0 0 0 0 1 5 1 14 2 3 0 0 0 0 2 18 0 0 2 3   
Fråga 19. Jag upplever att 

vårdplanerna följs och att 

åtgärderna blir utförda 

    

1 1 8 2 7 1 5 0 0 4 6 3 19 1 4 1 9 0 0 5 8   
2 4 31 9 33 5 23 2 29 20 29 2 13 9 33 2 18 1 14 14 23   
3 8 62 15  56 10 45 1 14 34 49 9 56 15 56 4 36 5 71 33 54   
4 0 0 1 4 4  18 1 14 6 9 1 6 2 7 1  9 0 0 4 7   
Ej svarat 0 0 0 0 2 9 3 43 5 7 1 6 0 0 3  27 1 14 5 8   

*Korrekt svar 
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Fråga 20. Jag läser riskbedöm-

ningarna och vårdplanerna när 

jag läser in mej på patienterna 

Före intervention Efter intervention   

LÄK 

(n: 13) 
SSK 

(n: 27) 
USK 

(n:22) 
Rehab 

(n:7) 
Totalt 

(n:69) 
LÄK 

 (n: 16) 
SSK 

(n: 27) 

USK 

(n: 11) 

Rehab 

(n: 7) 

Totalt 

(n: 61) 
  

 %  %  %  %  %  %  %  %  %  %   

1 5 38 0 0 6 27 1 14 12 17 3 19 1 4 0 0 1 14 5 8   
2 3 23 10 37 5 23 2 29 20 29 6 38 7 26 1 9 1 14 15 25   
3 3 23 10 37 7 32 3 43 23 33 6 38 12 44 5 45 3 43 26 43   
4 2 15 7 26 2 9 1 14 12  17 1 6 7 26 2 18 2 29 12 20   
Ej svarat 0 0 0 0 2 9 0 0 2 3 0  0 0 0 3 27 0 0 3  5   
Fråga 21. Jag upplever att 

samarbetet är tillfredställande 

mellan yrkeskategorierna i 

teamet 

     

1 1 8 1 4 3 14 0 0 5 7 1 6 3 11 0 0 0 0 4 7   
2 5 38 3 11 5 23 3 43 16 23 3 19 6 22 4 36 4 57 17 28   
3 5 38 20 74 7 32 2 29 34 49 3 19 14  52 3 27 3 43 23 38   
4 2 15 2 7 6 27 2 29 12 17 8 50 4 15 2  18 0 0 14 23   
Ej svarat 0 0 1 4 1 5 0 0 2 3 1 6 0 0 2 18 0 0 3 5   
Fråga 22. Fallrisk tas upp på 

ronden 
    

1 1 8 4 15 2 9 0 0 7 10 1 6 4 15 1 9 0 0 6 10   
2     2 15 8 30 1 5 3 43 14 20 1 6 11 41 1 9 2 29 15  25   
3 6 46 8 30 7 32 1 14 22 32 2 13 6  22 5 45 3 43 16  26   
4 4 31 5 18 9 41 2 29 20 29 11 69 6  22 1 9 1 14 19  31   
Vet ej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0 0 0  0   
Ej svarat 0 0 2 7 3 14 1 14 6 9 1  6 0  0 3 27 1 14 5 8   
Fråga 23. Fallrisk tas upp på 

rapporterna 
    

1 3 23 3  11 1 5 0 0 7  10 1 6 1 4 1 9 0 0 3 5   
2 1 8 1 4 2 9 1 14 5 7 1  6 5  19 1  9 1 14 8 13   
3 2 15 11 41 6 27 3 43 2 32 5 31 11 41 4  36 2 29 22 36   
4 2  15 12  44 11 50 0 0 25 36 5 31 10  37 3  27 1 14 19 31   
Ej svarat 5 38 0 0 2 9 3  43 10  15 3  19 0  0 2 18 3 43 8 13   
Vet ej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 2   
Fråga 24. Jag upplever mig ha 

tillräcklig kunskap i fall-

prevention 

    

1 3 23 0 0 1  5 1 14 5 7 2  13 0 0 0 0 1  14 3 5   
2 4 31 7 26 8 36 1  14 20 29 4 25 3 11 2 18 0 0 9  15   
3 4  31 15 56 10 45 2  29 31 45 9 56 16 59 6  55 3 43 34 56   
4 1 8 5 19 2 9 3  43 11  16 1 6 8 30 1 9 3  43 13 21   
Ej svarat 1 8 0 0 1  5 0  0 2 3 0 0 0 0 2 18 0  0 2 3   
Fråga 25. Jag informeras om 

att patienten har fallrisk 
    

1 1 8 0 0 1 5 0 0 2 3 1 6 1 4 0 0 1 14 3 5   
2 5 38 4 15 4 18 0 0 13 19 4 25 2 7 1 9 1 14 8 13   
3 5 38 8 30 6 27 4 57 23 33 7 44 16 59 3 27 1 14 27 44   
4 1 8 11 41 10 45 2 29 24 35 3 19 7 26 4 36 3 43 17 28   
Ej svarat 1 8 4 15 1 5 1 14 7 10 1 6 1 4 3 27 1 14 6 10   

*Korrekt svar 
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Fråga 25b. På vilket sätt? 

Före intervention Efter intervention   

LÄK 

(n: 13) 
SSK 

(n: 27) 
USK 

(n:22) 
Rehab 

(n:7) 
Totalt 

(n:69) 
LÄK 

 (n: 16) 
SSK 

(n: 27) 

USK 

(n: 11) 

Rehab 

(n: 7) 

Totalt 

(n: 61) 
  

 %  %  %  %  %  %  %  %  %  %   
Träffa patienten 0 0 2 7 0 0 2 29 4 6 0 0 1 4 1 9 0 0 2 3   
Journalen 1 8 9 33 2 9 5 71 17 25 2 13 12 44 2 18 5 71 21  34   
Överrapportering 4 31 24 89 18 82 4 57 50 72 6 38 17 63 7 64 3 43 28 46   
Rapportblad 0 0 8 30 1 5 1 14 10  15 0 0 5 19 1 9 2 29 8 13   
Riskbedömning 0 0 2 7 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Rond 8 62 0 0 2 9 2 29 12 17 5 31 0 0 0 0 2 29 7 11   
Tavlan 0 0 2 7 0 0 0 0 2 3 0 0 2 7 0 0 0 0 2  3   
Skriftligt 0 0 1 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Ej svarat 4 31 3 11 5 23 1 14 13 19 9 56 9 33 4 36 1 14 23  38   

*Korrekt svar 

 



 

59 

Bilaga 8: Redovisning av enkät PARIHS 

 

 
 

 

Fråga 4 Arbetar ni tillsammans på avdelningen  

aktivt med att diskutera och reflektera över betydelsen 

av klinisk erfarenhet?                   

 

LÄK 

(n: 11) 

 

 

SSK 

(n: 25) 

 

 

USK 

(n: 20) 

 

 

Rehab 

(n: 6) 

 

 

Totalt 

(n: 62) 

 

 %  %  %  %  % 

Ja 

 
7 64 6 24 10 50 4 67 27 44 

Nej 2 18 12 48 8 40 2 33 24 39 

Vet ej 2 18 7 28 2 10 0 0 11 18 

Fråga 5 Arbetar ni tillsammans på avdelningen aktivt 

med att diskutera och reflektera över betydelsen av pati-

enters erfarenheter?   
 

Ja 5 45 4 16 9 45 3 50 21 34 

Nej 3 27 14 56 9 45 2 33 28 45 

Vet ej 3 27 7 28 2 10 1 17 13 21 

Fråga 6 Arbetar ni tillsammans på avdelningen aktivt 

med att diskutera och reflektera över betydelsen av  

forskningsresultat 

 

           

Ja 7 64  2 8 2 10 5 83 16 26 

Nej 2 18 19 76 15 75 0 0 36 58 

Vet ej 2 18 4 16 3 15 1 17 10 16 

Fråga 7 Arbetar ni tillsammans på avdelningen  

aktivt med att diskutera och reflektera över betydelsen  

olika sammanhang i vårdmiljön (tex kultur, ledarskap, 

utvärderingsformer)?                    

 

         

Ja 6 55 7 28 7 35 3 50 23 37 

Nej 2  18 12 48 11 55 1 17 26 42 

Vet ej  3 27  6 24 2 10 2 33 13 21 
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Bilaga 9: Granskningsmall 

 

 

 

 

Löpnr Ålder 
Riskbedömd 

<65 år 

Riskbedömd 

> 65 år 

Bedömd        

poäng 

Ökad    

fallrisk 

Vård-

plan 
Fallolycka 

Riskbedömd         

< 24 h 

Reviderad 

vårdplan 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 


