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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Fallskador räknas idag som ett folkhälsoproblem som, förutom personens lidande, 
kostar kommuner och landsting ca 5 miljarder kronor per år. En tidig riskbedömning liksom 
följsamhet gentemot evidensbaserade åtgärder är avgörande för att minska detta problem 
inom slutenvård. Att utforma vården med hjälp av standardiserade vårdplaner (SVP) är i en-
lighet med omvårdnadsprocessen. Studier har beskrivit sjuksköterskors upplevelser och moti-
vation till att använda sig av SVP. Föga studerat är hur implementeringsprocessen stimulerar 
sjuksköterskors lärandeprocess i förhållande till prestation.  
 
Syfte: Förbättringsarbetets syfte är att tillämpa en evidensbaserad omvårdnad i ett led för att 
förebygga fall. Studien syftar till att utvärdera implementeringen av SVP ur sjuksköterskans 
lärandeperspektiv.  
 
Metod: En projektgrupp genomförde interventionen i form av 8 aktiviteter med hjälp av för-
bättringskunskapsverktyg såsom PDSA-hjul och Nolans tre frågor. Under 6 månader journal-
granskades 10 slumpmässigt utvalda patientjournaler två gånger i månaden för att granska 
riskbedömning, implementering och följsamhet till SVP. Data analyserade med deskriptiv 
statistik. Nio sjuksköterskor intervjuades om implementeringen ur ett lärandeperspektiv med 
strukturerade intervjuer, som analyserades med riktad innehållsanalys.  
 
Resultat: En förbättring skedde i andel fallriskbedömda patienter, liksom andel med upprät-
tad SVP. Följsamheten kan ännu ej räknas som en förbättringstrend. Utbildning, förändrings-
ledare och påminnelsesystem ansågs mest betydelsefulla vid implementeringen. Lathund och 
resultatåterkoppling ansågs minst betydelsefulla. Fallgropar i implementering var tidsbrist, 
arbetsbelastning, attityd, samt saknad av en gemensam vision i personalgruppen. Upplevd 
patientnytta var stärkt patientsäkerhet, ”rätt från början”, ett tidigt agerande kring fallriskpati-
enter, en ökad kollektiv medvetenhet samt lika vård för alla.   
 
Slutsatser: Förbättringskunskap och aktiviteter resulterade i fler riskbedömningar, fler fall-
riskpatienter som får en upprättad SVP med evidensbaserade omvårdnadsåtgärder, men det 
kunde inte säkerställas att åtgärderna också utfördes. Ingen tydlig koppling kunde ses mellan 
implementering av SVP och reducerat antal fallolyckor. Att intervjua sjuksköterskor om deras 
lärande, förutsättningar och upplevda effekter gav en betydande grund för liknande förbätt-
ringsarbeten i framtiden.  
 
Nyckelord: evidensbaserad omvårdnad, fallprevention, förbättringsarbete, implementering, 
lärande  
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Summary 
 
Background: Presently, falls account for a major national healthcare problem, which apart 
from the patient’s own suffering, brings costs of about 5 billion SEK annually for municipali-
ties and regions. Research shows that an early risk assessment together with adherence to evi-
dence based actions for fall prevention is necessary to counter this problem. Making standard-
ized nursing care plans (SVP) for patients is in line with the nursing process. Some studies 
have focused on nurses’ experience and motivation to use SVP, but little research has focused 
on how the implementation process promote nurses learning process in relation to perfor-
mance. 
 
Purpose: The aim of the improvement work was to practice evidence based nursing to pre-
vent fall injuries and the purpose of the research was to evaluate the implementation process 
from a nurse’s learning- and development perspective. 
 
Method: A project group managed the intervention through 8 activities using established 
quality improvement methods and tools such as the PDSA-wheel and Nolans’ three questions. 
During a period of 6 months, the journals of 10 random patients records were reviewed two 
times each month to identify and map risk, implementation and adherence to the SVP. Data 
were analyzed with descriptive statistics. To illuminate learning in relation to the implementa-
tion process, nine nurses were interviewed,, using directed content analysis as the method.  
 
Findings: During the period of study, both the portion of early fall risk assessments and cre-
ated SVP increased. However, adherence cannot yet be seen as an improvement trend. Train-
ing, the change manager and a reminder-system were seen as most important during imple-
mentation. A simple manual and feedback of results were seen as the least important imple-
mentation factors. Time, workload, attitude and a lack of a common vision among the nursing 
staff were seen as the largest challenges. From a patient perspective, the benefits identified 
were improved patient safety, “right from the start”, early preventive actions on risk patients, 
collective awareness and equal care for all patients. 
 
Conclusion: An implementation taking consideration to quality improvement and activities 
has generated an increase in risk assessments and an increased proportion of fall risk patients 
with an established SVP containing evidence based nursing actions. However, this study 
could not verify that the identified actions were carried through. During the period and with 
the sample of the study, no clear relation between implementation of SVP and a reduction in 
fall injuries could be proven. The method of interviewing nurses about their learning and de-
velopment process, prerequisites and experienced effects has provided good insights and 
knowledge for use in future improvement and implementation work. 
 
Keywords: evidence based nursing, fall prevention, quality improvement, implementation, 
learning 
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Bakgrund 

Vårdskada 
Socialstyrelsens termbank definierar en vårdskada som ett lidande, obehag, kroppslig eller 
psykisk skada, sjukdom eller död som orsakats av hälso- och sjukvården. En vårdskada är en 
konsekvens av en patients tillstånd som hade kunnat undvikas, eller en förväntad effekt av den 
behandling patienten har erhållit på grund av tillståndet (1). Vårdskada definieras också som 
något som skulle ha kunnat undvikas eller ha förhindrats om rätt åtgärder hade satts in vid 
patientens initiala vårdkontakt (2). Bland Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) åtta ut-
sedda högriskområden som sjukvården ska ägna extra stor uppmärksamhet gentemot återfinns 
bland annat fall och fallskador (3). Patientsäkerhetslagen i Sverige syftar till att främja hög 
patientsäkerhet genom att arbeta mer proaktivt för att minska antalet vårdskador. Detta är obe-
roende av systemfel eller misstag begått av vårdpersonal. Således har vårdpersonalen ett an-
svar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete för att förhindra att vårdskador uppstår. 
Detta innefattar att undanröja eller begränsa risker (2). 
 
En strategi för att arbeta med patientsäkerhet i syfte att förbättra säkerhetskultur och därige-
nom nå hög patientsäkerhet (låg incidens av vårdskador), kan visualiseras i Donabedians tri-
angel som uppmärksammar en mål-medel-hierarki. Varje steg i triangeln utgör ett medel för 
att nå målet. En hög patientsäkerhet motsvarar resultatet. Detta mål förutsätter i sin tur pro-
cesser i form av patientsäkerhetsdialoger såsom händelseanalyser, avvikelsehantering och 
journalgranskningar. Processen innebär således de aktiviteter som görs för att nå lärande och 
kunskapsspridning om patientsäkerhet. Processerna förutsätter vidare att det finns en struktur 
av resurser och olika verktyg (riktlinjer, IT-stöd och metoder) (Figur 1) (4). 
 

 
Figur 1. Donabedians hierarkiska triangel över hur mål förutsätter medel (4) 

Fall och fallskada 
Fall definieras som ”en händelse då en person oavsiktligt hamnar på golvet eller marken, oav-
sett om skada inträffar eller ej”. Åtta av tio som faller är över 65 år och allt eftersom personen 
åldras ökar fallrisken (5). Studier visar att var tredje äldre person över 65 år, oftast kvinnor, 
faller varje år (6). De flesta fallen sker i sjukhusmiljön, inne på patientens rum, i den inle-
dande delen av vårdtiden eller under patientens mest aktiva tid på dygnet. På kvällen och nat-
ten bidrar mörker och sömntabletter till ökad fallrisk. Ett fall ökar även risken för att falla igen 
(5). Fall är den vanligaste skadeorsaken oavsett ålder, men drabbar främst äldre både vad gäl-
ler frekvens och efterföljande konsekvens (7).  
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En fallskada definieras som ”en fysisk konsekvens som uppstår vid ett fall” (8). Andelen 60 år 
och äldre som vårdas på sjukhus till följd av ett fall i Australien, Kanada och UK varierar från 
1.6 till 3.0 per 10 000 invånare (5). Fall utgör ofta orsak till akutbesök. Fall leder till skada i 
ca 10% av fallen och av dessa utgör ca 5% frakturer (9). Andra vanliga allvarliga skador är 
traumatisk hjärnskada eller skada på övre extremiteter, men fallen kan också leda till död. 
Konsekvensen kan också innebära postfallsyndrom som inkluderar ett beroende, förlust av 
autonomi, förvirring, immobilisering och depression, vilket leder till ytterligare restriktioner i 
det dagliga livet. Den skada som sällan registreras som en följd av fall är det psykiska lidandet 
(5).  
 
Majoriteten av fallen sker i höginkomstländer där Europa och regionen väster om Stilla havet 
står för närmare 60% av fallrelaterad död i världen (5). I Sverige sker ett fall i minuten och de 
efterföljande skadorna orsakar tillräckligt mycket skada och lidande för att det ska anses som 
ett folkhälsoproblem (6). Exempelvis orsakar fall ca 19 000 höftfrakturer per år vilket kräver 
50 000 vårddagar (10). I Sverige avlider ca 1400 personer varje år av fallskador (8). Vidare 
beräknas fallskador i Sverige öka med 65 % bland äldre fram till år 2035, vilket beror på att 
det faktiska antalet äldre ökar (11). 
 
Sjukhusvård och kostnader  
Antalet vårddygn efter fall varierar från fyra till 15 dagar i Schweiz, Sverige, USA, västra 
Australien och Kanada (5). I Sverige utgör ungefär tolv procent av vårdtillfällena en konse-
kvens av fall, vilket innebär att efter hjärt- och kärlsjukdom är fallskador den främsta orsaken 
till sjukhusvård i Sverige (3). Det är fem gånger så många som får sjukhusvård till följd av 
fallskador jämfört med efter trafikolyckor (12). Årligen söker ca 84 000 äldre personer vård 
till följd av fall (3). Den ekonomiska följden av fall är betydande för närstående och samhället 
(5). Kostnaderna för sjukvården till följd av fall och fallskador i samhället stiger över hela 
världen och beräknas till ca 5 miljarder per år för kommun och landsting i Sverige (6). Höft-
fraktur står för en betydande del av kostnaden (13), men även den förlängda vårdtiden, sjuk-
vården, transporter, rehabilitering och hemtjänst. Mer svårberäknade kostnader är personens 
följder såsom nedsatt allmäntillstånd och nedsatt livskvalitet (14). Om trenden inte bryts be-
räknas kostnaderna öka till 7,9 miljarder kronor år 2035 (6).  

Riskfaktorer och riskutredning  
Fall ska inte ses som en del av det naturliga åldrandet, utan är möjligt att förebygga proaktivt 
(10). Att identifiera en fallrisk förutsätter en initial riskbedömning av patienten (15) och ligger 
till grund för att kunna sätta in rätt åtgärder (16). WHO kategoriserar riskfaktorerna för fall 
bland äldre i fyra delar; biologiska (ålder, kön och kroniska sjukdomar), beteendegrundande 
(läkemedel, alkoholintag eller brist på träning), miljöberoende (hala eller ojämna golv, mindre 
anpassad design i hemmet eller otillräcklig belysning) samt socioekonomiska (låg inkomst och 
utbildningsnivå, brist på kommunala insatser eller otillräckliga boendeförhållande). Allt ef-
tersom utsattheten för riskfaktorer ökar, ökar även risken för att falla och ådra sig en skada 
(5). Andra exempel på riskfaktorer är muskelsvaghet, balanssvårigheter, artros, yrsel, dåligt 
näringsintag, nedsatt ADL-förmåga (aktiviteter i det dagliga livet), depression, hjärt- och kärl-
sjukdom, nedsatt kognitiv förmåga, läkemedel samt rädsla för att ramla (10, 15, 16).  
 
Medan en riskbedömning syftar till att identifiera riskpatienter innan ett fall inträffar (11), 
syftar en riskutredning till att identifiera fallriskfaktorer och hur dessa kan påverkas eller 
kompenseras för (3). Sjukvårdspersonal är idag skyldig enligt lag att riskbedöma patienterna 
inom 24 timmar i samband med inskrivning på sjukhuset (2, 3). Riskbedömningsinstrument 
ökar personalens medvetenhet inom vilka områden risk föreligger. Downton Fall Risk Index 
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(Bilaga 1) är ett förstahandsval på många sjukhus och ingår bland annat i det nationella kvali-
tetsregistret Senior Alert (11, 17). Utvärderingar visar att en tidig riskbedömning kan rädda 
patienterna från smärta, sänkt livskvalitet och lidande om rätt omvårdnadsåtgärder relaterat 
till risken sätts in i tid. Det är också viktigt att som vårdpersonal ta reda på när fallen har som 
störst risk att ske hos patienten (3). 

Fallpreventiv omvårdnad  
Fallrisk, tillsammans med den snabbt ökande åldrande befolkningen, kräver ett proaktivt och 
systematiskt förhållningssätt till prevention som integrerar styrdokument, förebyggande mät-
ningar och praktik så att evidensen kring fallförebyggande vård tillämpas i praktiken. Det 
finns bevis för att när åtgärderna är anpassade till resultaten av den genomförda riskbedöm-
ningen minskar också andelen fall. Det optimala är när evidensbaserad fallprevention över-
sätts till genomförbara, prisvärda och hållbara interventioner (5). SKL:s åtgärdspaket av evi-
densbaserade åtgärder syftar till att förebygga vanliga fall, men också att underlätta tillämp-
ning inom vården. Trots dessa åtgärdspaket har SKL identifierat ett gap där kunskapen inte 
appliceras eller används systematiskt i vården (3).  
 
En tidig fallriskbedömning kan utgöra bästa preventiva behandling eftersom det innebär såväl 
tidig upptäckt som tidigt insatta åtgärder, vilket gör att fallet förhoppningsvis aldrig behöver 
uppstå (3). En litteraturstudie sammanfattar en multisystemisk modell för fallprevention (se 
Figur 2), som innefattar de åtgärder med hittills bäst evidens inom tre identifierade områden; 
den fysiska miljön, vårdprocessen och kulturen samt teknologin. Det är svårt att urskilja vil-
ken åtgärd som ger bäst effekt. Många gånger är kombinationen det vinnande konceptet (18, 
19). När en fallrisk har identifierats ska individanpassade multifaktoriella åtgärder sättas in 
hos patienten. Därefter ska vårdpersonalen utvärdera huruvida åtgärderna har genomförts och 
om de har haft avsedd effekt. Åtgärderna får med tiden revideras efter behov (3). 
 

 
Figur 2. En multisystemisk fallpreventionsmodell utifrån riskfaktor, typ av intervention samt resultat 
fritt översatt (18) 
 
Sjuksköterskor konstaterar också att beroende på bemanning, resurser och patientens tillstånd 
går fall inte alltid att undvika, men de gör sitt absolut yttersta för att förebygga. De beskriver 
vikten av att veta att patienten är trygg och säker samt fri från skada här och nu, men kan upp-
leva skuld när en patient faller. Genom kontinuerlig riskbedömning, övervakning och kom-
munikation som också involverar anhöriga, underlättas hens försäkran om att patienten är 
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trygg och säker (20). I en amerikansk studie jämfördes sjuksköterskors förslag på lösningar 
med annan forskning för att förebygga fall. Majoriteten av sjuksköterskornas förbättringsför-
slag kopplades till ”osäker vårdmiljö” såsom bättre handtag i badrummen, bättre fungerande 
larmsystem, lägre sängar, fler rollatorer, behov av ombyggnad av patientsalar för att få ut-
rymme, fler liftar och förbättrad belysning. Därefter placerades förslagen under ”inadekvat 
kommunikation mellan vårdgivare”. Enstaka förslag placerades under ”otillräcklig riskbe-
dömning/förnyad riskbedömning” samt otillräcklig vårdplanering” (21).  

Evidensbaserad omvårdnad  
Som krav på god vård har Socialstyrelsen utsett sex kvalitetsområden som menar att hälso- 
och sjukvården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effek-
tiv, jämlik samt ges i rimlig tid (22). Att prioritera utveckling, utvärdering och forskning för-
bättrar beslutsunderlag i vården. Ett exempel är att skaffa kunskap om olika åtgärders effekter 
och dess nytta inom såväl medicin som omvårdnad. Vård ska bedrivas så att kunskapsun-
derlagen som vårdbesluten vilar på ska vara så säkra som möjligt. Det ursprungliga begreppet 
Evidence based medicine (EBM) har översatts till evidensbaserad vård. På samma sätt finns 
begreppet Evidence based nursing (EBN) (23), vilket kan definieras som: 
 

An ongoing process by which evidence, nursing theory and the practitioners´ clinical expertise are 
critically evaluated and considered, in conjunction with patient involvement, to provide delivery of 
optimum nursing care for the individual (24).  

 
Sammantaget kan evidensbaserad vård beskrivas som både en process och ett förhållningssätt. 
Som process innebär det att göra systematiska sammanställningar, kvalitetsgranska, värdera, 
tolka och tillämpa befintliga forskningsresultat. Som ett förhållningssätt innebär det en vilja 
hos individen att tillämpa bästa möjliga tillgängliga vetenskapliga bevis som underlag för 
vårdbeslut. God omvårdnad är inte bara relevanta forskningsresultat, utan kombineras med 
kunskap om den enskilde patientens behov och upplevelser samt de resursförutsättningar som 
råder inom vården. Sjuksköterskor såväl i Sverige som internationellt tillämpar inte alltid re-
sultat från omvårdnadsforskningen i den kliniska verksamheten (23). Detta trots att lagar och 
författningar, sätter som krav att grunda åtgärder på vetenskap och beprövad erfarenhet (2). 
Sjuksköterskor med en äldre utbildning har inte utbildats i principer för forskning och dess 
tillämpning och har därmed inte alltid förmågan att kritiskt granska eller tillgodogöra sig om-
vårdnadsvetenskap (23). Att implementera evidens i en stor och komplex organisation är ut-
manande då en förändring alltid involverar beteendeteori, sociala influenser och organisato-
riska teorier. Omvårdnadsforskare menar att tillämpad evidensbaserad omvårdnad förutsätter 
att chefer och ledare måste ta ansvar för omvårdnadens utveckling, vilket kräver kunskap om 
just EBN (25).  

Omvårdnadsprocessen 
Sjuksköterskans ansvarsområde beskrivs genom omvårdnadsprocessen (26). Den benämns 
ofta som en problemlösningsmodell för sjuksköterskan eftersom den tillåter/skapar ett kritiskt 
tänkande och då den stämmer överens med forskningsprocessen (27). Det systematiska ar-
betssättet möjliggör en optimal dokumentation (26). Processen omfattar följande steg: 
Bedömningsfasen innebär datainsamling av omvårdnadshistoria och hälsobedömning. Ett an-
komstsamtal samlar observationer och identifierade omvårdnadsbehov, ofta med hjälp av ett 
bedömningsinstrument. Här bedöms vilka förebyggande åtgärder som är nödvändiga. Bedöm-
ningsfasen dokumenteras i patientens journal och skapar en omvårdnadsdiagnos (28), vilket 
definieras som: 
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A clinical judgement about an individual, a family or a community´s responses to actual and po-
tential health problems/life processes. Nursing diagnoses provide the basis for selection of nursing 
interventions to achieve outcomes for which the nurse is accountable (29). 

 
Planeringsfasen innefattar måldefiniering, prioritering, omvårdnadsstrategier och omvård-
nadsplanering som visar riktning mot förväntat resultat (30). ”Vårdplan” (eng. care plan) an-
vänds i denna studie synonymt med ”omvårdnadsplan”. En omvårdnadsplan kan vara skriven 
riktad individuellt till patienten (IVP), men den kan även vara utformad som en standardiserad 
vårdplan (SVP) och är då riktad mot en mer homogen patientgrupp med likartade problem 
(31), såsom patienter med fallrisk.  
Genomförandefasen innebär att omvårda och utföra de ordinerade omvårdnadsåtgärderna ur 
omvårdnadsplanen för att uppnå definierade mål.  
Utvärderingsfasen innebär att resultatet bedöms och värderas, liksom effekten av omvård-
nadsåtgärderna. Utvärderingen av planen bottnar i måluppfyllelsen. Om målet inte har nåtts 
ska omvårdnadsplanen revideras utefter patientens situation (26, 28, 30). 

Standardiserad vårdplan (SVP) 
Sjuksköterskan är skyldig enligt lag att föra journal. I dokumentationen ska det gå att åter-
finna aktuellt hälsotillstånd, uppgifter om vårdplanering, ordinationer och olika behandlingar, 
undersökningsresultat samt sammanfattningar av genomförd vård, dvs samtliga delar av om-
vårdnadsprocessen. Vården av den enskilde patienten ska kunna följas i dokumentationen i 
patientjournalen (32). Omvårdnadsdokumentation möjliggör också kvalitetsuppföljning vad 
gäller patientens vård. Därför är det viktigt att dokumentationen är välstrukturerad och av god 
kvalitet. Omvårdnadsdokumentation kan ses som en kvalitetsindikator i sig eftersom övriga 
kvalitetsindikatorer hämtas ur just journalen. Dokumentationen är ett redskap för hög kvalitet 
och en garanti för kontinuitet och säkerhet under vårdtiden. Det är också ett sätt att underlätta 
användande av EBP (26). 
 
SVP utgör en vård- och omsorgsplan som fastlagts på förhand, utifrån systematiskt framtaget 
kunskapsunderlag, och rekommenderar hälso- och sjukvårdsåtgärder för specifika hälsopro-
blem (1). Begreppet standardiserad vårdplan (SVP) definieras i Sverige enligt följande: 
 

”Standardvårdplanen (SVP) är en generell handlingsplan formulerad i enlighet 
med omvårdnadsprocessen. Den anger en basnivå för sjuksköterskans omvård-
nadsinsats och kan användas för patienter med samma medicinska diagnos, för 
patienter som genomgår likartad behandling eller för patienter med likartad om-
vårdnadsproblematik. Planen ska ge utrymme för viss individualitet, men ska om 
den visar sig otillräcklig kompletteras med en individuell vårdplan (IVP)” (31). 

  
Standard i det här fallet innebär inte automatisering av omvårdnaden, utan avser snarare en 
standard på kvalitetsnivån på åtgärderna. Detta möjliggör en vård av samma höga, jämna och 
goda kvalitet oavsett vem patienten möter. SVP har utvecklats för att ge stöd till dokumentat-
ionen för olika patientgrupper, vårdrutiner eller specifika omvårdnadsproblem. Avsikten är att 
en basnivå av god vård kan garanteras till alla patienter som vårdas enligt en SVP. Den är 
strukturerad så att den har en samling på förhand utvalda och, för patientgruppen, väsentliga 
omvårdnadsdiagnoser och omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan helt eller delvis ska 
komma att ansvara för. Att handla efter en SVP förväntas leda fram till det uppsatta målet för 
patienten. Med andra ord utgör standardvårdplanen en evidensbaserad rekommendation (31). 
Även om en SVP är framtagen så att den ska kunna passa flera patienter med samma proble-
matik, kan den behöva anpassas efter individens speciella behov (33) eller till och med ersät-
tas av en individuell vårdplan (IVP) (31). 
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Lärande och implementering 
Det finns åtskilliga definitioner på begreppet lärande. Två olika sätt att lära har föreslagits; 
utveckling av tänkandet respektive inlärning av något avgränsat faktamässigt. Den först-
nämnda utvecklar kognitiva strukturer, sättet att tänka, hur kunskap tas in och bidrar till för-
ståelse av omgivningen. Hur människan lär är beroende av personlighetsfaktorer, tidigare er-
farenheter och miljöpåverkan (34). Malcolm Knowles, grundare till teorin om vuxenpedago-
gik lägger där till om personen är ung eller vuxen. Han menar att det främst är motivationen 
till lärandet som skiljer sig mellan barns (pedagogik) och vuxnas (andragogik) lärande, där 
vuxna enkom lär sig sådant som de har nytta av. Med en människas mognad över tid förflyttas 
föreställningen om jaget från att vara beroende till att själv vara ansvarig. Med tiden ackumu-
leras en växande bank av erfarenhet som blir en viktig resurs till allt lärande. Den vuxne öns-
kar kunskap som hen direkt kan applicera i sin specifika kontext på arbetsplatsen eller i sitt 
privatliv, det som har direkt relevans (35).  
 
Motivation anses också vara essentiellt för lärandet och påverkar såväl lärande som beteende. 
Motivation styr människan mot specifika mål, manar till ökad ansträngning och stärker oftast 
prestationen. Medan den yngre människan belönas av yttre ting såsom betyg eller beröm, mo-
tiveras den vuxne av inre belöningar såsom ökat självförtroende, livskvalitet och arbetstill-
fredsställelse. Således är det viktigt att låta vuxna vara involverade i planering, utvärdering 
och utbildning. Lärandeaktiviteter bör vara utformade med deltagarnas erfarenheter inklusive 
misstag som grund (35). Undervisningen måste möta de vuxnas inre motivation och länka till 
tydliga mål som upplevs som eftersträvansvärda, intressanta och värdefulla. Effekter av en 
meningsfull vuxenutbildning är nya tolkningar av en kunskap, att nyskapat intresse bygger 
upp ny kunskap, att studierna bidrar till en förändring i arbetslivet samt att utbildningen givit 
en känsla av mer bildning och således ett stärkt självförtroende (36). Lärandet innebär också 
en förändring så att individen, gruppen eller organisationen blir annorlunda än innan föränd-
ringen skedde (37). Kunskap om det lärandestyrda och hur detta bäst appliceras bland förbätt-
ringsarbeten behöver tillämpas allt mer i hälso- och sjukvården i syfte att förbättra kvalitet 
och patientsäkerhet (38). 
 
För att en organisation ska kunna arbeta med förändringar och mot förbättrad säkerhetskultur 
krävs ett lärande av de misstag som uppstått eller begåtts tidigare. Lärande kan betecknas dels 
som ett reproduktivt lärande (single loop lärande), dels som ett utvecklingsinriktat lärande 
(double loop lärande). Det första innebär att man korrigerar uppstådda fel så att det aktuella 
problemet löses. Här ges ingen lösning på de mer grundläggande problemen kring varför 
dessa problem uppstår. Det senare däremot innebär att man omvärderar mål, ramar och even-
tuellt förändrar värderingar, vilket ger en mer hållbar lösning samt att systemfel åtgärdas (39).  
 

 
Figur 3. Single and double loop learning fritt översatt (39)  
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Implementering är en form av lärande och definieras som en grupp aktiviteter designade för 
att sättas i praktiken. Implementering är en process och inte en händelse och sker således 
stegvis (Figur 4). Processimplementering innefattar att nya procedurer i verksamheten prakti-
seras genom workshops, handledning och utbyte av information. Flera författare till studier 
inom implementeringsforskning föreslår att processen börjar vid utforskning och godkän-
nande där det sker en bedömning av beredskapen. Behoven kartläggs, såväl organisationens 
som konsumentens och information införskaffas så att en preliminär bedömning kan göras av 
matchningen mellan det evidensbaserade programmet och avdelningens behov. Detta mynnar 
ut i en implementeringsplan innehållande uppdrag och en tidslinje. Nästa steg heter program-
installation och innebär en bekräftelse på att alla resurser, referenser och stödfunktioner är 
koordinerade, liksom att det finns ramverk och en strategi att utgå från. Här sätts förväntning-
arna på resultatet. Steget därefter är initial implementering och innebär att all den förändring 
som en implementering kräver i form av kunskapsnivå, organisatorisk kapacitet och organisa-
torisk kultur, förutsätter utbildning, praktik och tid att mogna. I denna fas brottas känslor av 
rädsla för förändring, en tröghet samt bekvämlighet i status quo med det komplexa i att im-
plementera något nytt. Här försöker programmet sätta fart. Full drift kan ske först när det nya 
lärandet blir integrerat hos deltagarna, i organisationen och i riktlinjer och rutiner. Det tar tid 
för en innovation att bli accepterad i praktiken. Under denna fas bör fördelarna av implemen-
teringen gå att urskönja då personalen blivit mer kompetenta och då processen närmar sig 
rutin. Förhoppningen är att förändringen under processens gång ska lyftas till något önskvärt 
och då definieras som en innovation som måste inkluderas i standardmodellen. Den slutliga 
fasen fokuserar på vikten av hållbarhet. Att etablera ett fullt implementerat evidensbaserat 
vårdprogram tar oftast 2 – 4 år. Det är viktigt att vara medveten om ”shifting ecology”, att 
trots påverkande faktorer kunna anpassa sig utan att förlora värdefulla komponenter. Målet är 
en överlevnad med fortsatt effektivitet trots en föränderlig värld (40).  
 

 
Figur 4. visar implementeringsprocessens steg fritt översatt (40) 

Evidens att implementera evidens 
Omvårdnadsforskningen ökar, vilket förbättrar möjligheterna att vårda patienter med hög kva-
litet och på ett säkert sätt. Av den anledningen borde processen av hur ny kunskap integreras i 
den kliniska verksamheten ha hög prioritet för forskare. Trots det höga intresset för evidens-
baserad vård är implementeringen ännu otillräckligt beforskad (41). I implementeringslittera-
turen diskuteras att relevanta fynd och kunskaper inte kommer patienterna till nytta på ett 
konsekvent sätt (42, 43). Implementeringsforskning innebär bland annat evidensbasering och 
berör metoder i klinisk verksamhet. Studier visar att ingen implementeringsmetod för kliniska 
riktlinjer är given för en effekt på praxis (42-44). Huruvida implementeringen får ett genom-
slag eller ej kan också påverkas av budskap, målgrupp, timing och rådande praxis i den lokala 
kontexten. Begreppet kontext speglar här den organisatoriska, kulturella, fysiska, ekonomiska 
och sociala miljön (45). När en implementeringsprocess studeras är det viktigt att förstå hur 
personer anammar ny kunskap, under vilka förutsättningar och hur påverkan sker. Således 
måste förändringsprocessen studeras fortlöpande och under vilka förhållanden den fungerar 
väl eller mindre väl (43). Förhållanden i vården som kan påverka effekten av implementering 
av evidens kan sammanfattas i tabell 1 nedan: 
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Tabell 1. Förhållanden som kan påverka effekten av implementering av evidens (43). 
Förhållande Effekt 
Ledarskap Formellt och informellt stöd för lärande och förändring 
Arbetsklimat Öppenhet, tillit, attityder till kunskap, samarbete inom och mellan per-

sonalgrupper, tolerans för experimenterande och misslyckanden 
Återkoppling Återkoppling av vårdresultat till personalen 
Delaktighet Befogenheter, medinflytande för vårdpersonalen 
Arbetsbelastning Ork att ta in ny kunskap och förändra 
Resurser Tillgång till kunskapskällor, tid och pengar för lärande 
Flexibilitet Utrymme för spontant kunskapsutbyte och konsultation 
Individfaktorer Kompetens, självbild, attityder, beredskap för lärande och kritisk reflekt-

ion  
 
Utöver den komplexa kontexten behövs en förståelse för det som underlättar respektive för-
svårar implementering. Att teoretisera barriärerna på individ-, team- och organisationsnivå är 
värdefullt vid förändring. Förståelse för framför allt hinder skapar effektiva interventioner och 
strategier som i sin tur skapar möjligheter till förändring. En litteraturstudie på implemente-
ringsforskning konstaterar att de mest frekvent förekommande förändringsstrategierna bland 
professionsorienterade interventioner är utbildningsstrategier, granskning och återkoppling, 
påminnelsesystem, samt kombinationen av multifaceterade strategier (42).  
 
En amerikansk litteraturstudie lyfter problemet att få studier beskriver implementeringspro-
cessen av fallpreventionsprogram. Personalutbildning, kombinerade fallpreventiva åtgärder 
samt granskning av följsamheten har konstaterats som mest framgångsrika (46). En annan 
aktuell litteraturstudie kom fram till att multikomponerade åtgärdsprogram där alla inklude-
rade en fallriskbedömning av patienten, var kopplat till framgångsrika implementeringar. 
Dock hade ingen av studierna samma kombination av åtgärder, vilket återigen gör det svårt att 
utvärdera vilken åtgärd som hade effekt. De främst förekomna åtgärderna var patientutbild-
ning, en riskskylt på sängen, personalutbildning, symboliskt vristband, skor, toalettschema 
med flera. Viktiga delar i kontexten som förutsätts för en framgångsrik implementering av 
fallpreventionsprogram var strukturerad och organiserad karaktäristika, befintlig kvalitets- 
och säkerhetsinfrastruktur, en god patientsäkerhetskultur, teamarbete, en engagerad personal-
styrka, att kunna förändra medarbetares inställning och attityd till fall, att pilottesta intervent-
ioner samt ett stöttande ledarskap (47). I en kanadensisk studie framhåller sjuksköterskor och 
administratörer vikten av att nyttja personalens expertis och erfarenhet, att göra implemente-
ringsprocessen så enkel som möjligt och förståelsen för att processen är en del av en kontinu-
erlig kvalitetsförbättring (48). Vid utvärdering av processen är det viktigt att väga in vårdkon-
texten, patientpopulationens karaktäristika, personalens följsamhet till programmet, kvaliteten 
på interventionen samt processen som initierade interventionen (49).  
 
Omvårdnadsforskningen visar att otillräcklig kunskap ofta utgör orsak till bristande omvård-
nadsplaner, framför allt när det gäller formulering av omvårdnadsdiagnoser (50-52). Det finns 
ett stort behov av att undervisa sjuksköterskor, såväl teoretiskt som praktiskt, för att lyckas 
med implementeringen av SVP (51-54), men också för att förbättra identifiering av omvård-
nadsprocessen, öka förståelsen för omvårdnadens betydelse samt öka känslan av att doku-
mentationen är meningsfull (51, 52). Externa utbildare kan motivera och förklara hur om-
vårdnadsplaner fungerar som ett verktyg. Genom kontinuerlig utbildning, träning och stöd 
ökar såväl kvantitet som kvalitet på omvårdnadsplanerna (50, 51). Framgångsrik implemente-
ring av evidensbaserade SVP kräver även interna facilitatorer som med sin kunskap om EVB 
kan underlätta processen (54). En lyckad implementeringsprocess av SVP inkluderar en an-
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passning till den lokala kontexten, användandet av ett implementeringsteam, en gapanalys, 
identifiering av tänkbara förändringsbarriärer, påminnelsesystem, system för återkoppling och 
utvärdering, utbildningsinsatser inför införandet, användandet av ambassadörer eller eldsjälar 
i implementeringsprocessen (55) samt avsatt tid. Ett implementeringsteam eller en projektle-
dande grupps ägande av processen anses som en stark framgångsfaktor då detta teamwork 
skapar förutsättningar för ett hållbart resultat genom upprepade utvärderingar och revideringar 
(56).  

Förbättringskunskap 
Mikrosystem (eng clinical microsystem) som koncept har sitt ursprung i idéer kopplade till 
systemtänk i organisationsutveckling, ledarskap och förbättring. Mikrosystem är en ansats för 
att skapa värde för individer och familjer genom att analysera, leda, förbättra och skapa upp-
täckter i sjukvårdssystem. Så snart en patient är i en relation med en sjukvårdspersonal och då 
dessa utbyter information kring patienten och dennes hälsobehov så har ett mikrosystem for-
mats. Här pågår ständigt inkommande faktorer och processer, vilket resulterar i utgående fak-
torer och återkopplingsloopar och är beroende av att alla medlemmar i mikrosystemet engage-
ras i att såväl utföra som att ständigt förbättra sitt jobb (57). Den professionella kunskapen i 
ett mikrosystem behövs parallellt med förbättringskunskap för att skapa bästa tänkbara vård. 
Synergin mellan dessa två kunskaper skapar utfallet av förbättringsarbetet och förhoppnings-
vis ett ökat värde för dem vården finns till för (38), se Figur 5. 
 

 
Figur 5. Sambandet mellan professionell- och förbättringskunskap (22)  
 
För att både förbättra kvaliteten på arbetet och få det att påverka sjukvården måste vi först 
studera vad som redan är forskat på, var evidensen redan är fastställd. Det gäller att lära känna 
och kunna beskriva sin kontext. För att kunna urskönja en effekt krävs mätningar. Det förut-
sätter i sin tur en kunskap om hur den generaliserbara evidensen och kunskapen tillämpas i 
specifika kontexter, men också vetskap om vad som krävs för att kunna utföra och verkställa 
detta. Det innebär kunskap om strukturell målsättning, kunskap om hur medarbetare belönas 
och kunskap om hur medarbetarna lär sig att ta ansvar (58).  
 
Nyförvärvad kunskap innebär inte en direkt förbättrad prestation, utan behöver förvaltas på 
rätt sätt. När så sker förväntas triangeln av bättre utfall hos patienten, bättre professionell 
utveckling av medarbetare samt bättre systemprestation leda till ett hållbart och ett kontinuer-
ligt kreativt arbetssätt som gynnar alla (58).  
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För att underlätta lärande vid förbättringsarbeten finns modeller och metoder som kan ge 
struktur, bättre förutsättningar samt underlätta vid planering, genomförande, återkoppling och 
utvärdering. Nolans modell (59) har tre grundläggande frågor som fokuserar på målet med 
förbättringsarbetet, hur det ska utvärderas samt vilka idéer som ska prövas. Denna modell 
kompletteras med en annan metod, Plan-Do-Study-Act, som möjliggör att testa förbättrings-
idéerna i liten skala (38, 58, 59). Denna förbättringsmodell visualiseras i bilaga 1. 
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Det lokala problemet  
Av Medicinklinikens 50 avvikelser per månad handlar majoriteten om fall och fallskador. 
Under år 2012 uppmättes 156 avvikelserapporterade fall, varav flera lett till allvarliga fallska-
dor och lex Maria anmälan, men även dödsfall. Fall har inte belysts tillräckligt; patienter har 
hittills sällan blivit riskbedömda för fall, vilket gör att fallrisk sällan blivit uppmärksammat, 
vilket i sin tur lett till att patienter sällan erhållit den omvårdnad de ska ha. Detta försvårar 
garantier om att all vårdpersonal känner till risken, eller arbetar mot samma mål för patienten 
genom samma åtgärder. Sammantaget har det lett till att patienterna erhåller olika vård bero-
ende på vilken personal som är i tjänst. Denna brist på struktur har också gjort det svårt att 
fullfölja omvårdnadsprocessens led om att utvärdera den givna omvårdnaden, eftersom den 
inte går att läsa sig till i den elektroniska patientjournalen. Hösten 2013 initierades ett förbätt-
ringsarbete utifrån verksamhetsplanens mål att belysa patientsäkerhet och minska vårdskador, 
bland annat gällande fall. Avvikelserapporter har analyserats successivt och visat att de flesta 
fall sker i patientens närmiljö, ofta på väg från säng till toalett, dagtid och när de varit en-
samma utan personal. Detta har initierat pilotprojekt av fallrond, installation av rörelsesenso-
risk belysning samt inventering av utrustningen. Författarens initiala förslag vara att införa 
Senior Alert kvalitetsregister (17), men klinikens ledning ansåg sig inte redo för detta initiativ.  
 
Nuläget kontra önskat läge 
På den studerade avdelningen uppmättes 9 fall under perioden aug 2012 – april 2013, varav 
konsekvensen varit måttlig (övergående funktionsnedsättning) eller mindre (obehag eller obe-
tydlig skada) (60). Dokumentationsrådet på sjukhuset har tillsammans med det fallförebyg-
gande rådet arbetat fram en SVP-mall för fall med evidensbaserade omvårdnadsåtgärder (Bi-
laga 3). Syftet är att varje klinik ska införa dessa SVP-mallar för samtliga fallriskpatienter. 
Den allmänna uppfattningen hos sjuksköterskor är att arbete efter SVP tycks tidskrävande och 
att det saknas kunskap kring arbetssättet. Det finns en kunskapsbrist mellan vad vi vet om 
evidensbaserade åtgärder vid fallrisk, en väl fungerande arbetsprocess och hur vi faktiskt pre-
sterar. Diskrepansen mellan hur sjuksköterskan i det kliniska arbetet utför och dokumenterar 
omvårdnad baserat på omvårdnadsprocessen jämfört med vad som är beslutet i riktlinjer, kan 
vara ett tecken på att tillämpningen av varje steg i omvårdnadsprocessen i verksamheten inte 
fungerar optimalt. Den här studien kommer att utvärdera en implementeringsprocess av SVP i 
projektform med lärandet i fokus för det fortsatta förbättringsarbetet. 
 
Förväntad nytta 
Nuvarande arbetssätt garanterar ingen riskbedömning av fallriskpatienter. Om riskbedömning 
skett har det inte funnits någon rutin eller process som agerar på risken och som innebär en 
plan eller evidensbaserade omvårdnadsåtgärder. Förhoppningen är att detta förbättringsarbete 
tillsammans med en väl utformad implementeringsprocess ska skapa en förståelse och belysa 
vikten av riskbedömning, samt hur en identifierad risk ska kopplas samman med evidensbase-
rad omvårdnad. Således finns inte bara ett tekniskt behov av hur SVP upprättas, utan också av 
en implementeringsprocess som stimulerar ett lärande och som fokuserar på meningsfullheten 
med att arbeta processorienterat i den preventiva omvårdnaden av fallriskpatienter.  
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Syfte 
Förbättringsarbetets syfte är att tillämpa evidensbaserad omvårdnad för att förebygga fall 
 
Studien syftar till att utvärdera implementeringsprocessen ur sjuksköterskans lärandeperspek-
tiv.  
 
Frågeställningar  
 

• Hur förändras praxis av fallpreventiv omvårdnad och förekomsten av fall i samband 
med införandet av SVP?  
 

• Vad har betydelse för lärandet vid en implementering av SVP som nytt arbetssätt äm-
nat att reducera antalet fall och fallolyckor inom slutenvård?  
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Metod 
Forskningsmiljön  
Förbättringsarbetet har utförts på en medicinklinik på ett stort sjukhus i Stockholm. Studien är 
avgränsad till en av klinikens avdelningar, vilken beskrivs nedan enligt 5 P; Purpose/ Syfte, 
Patient, People/Medarbetare, Process samt Pattern/ mönster (61). Ett sjätte P kan med fördel 
låta beskrivas - Passion. 
 
Purpose/ Syfte - Denna avdelning bedriver akut och planerad gastroenterologisk och hepato-
logisk vård med medicinsk inriktning. Syftet med den vård som bedrivs på enheten är att ge 
patienterna patientcentrerad vård utifrån deras behov. Varje möte med patienten ska präglas 
av kvalitet och omtanke. Bemötandet sker med respekt och med en lyhördhet, vilket förutsät-
ter att vården planeras och genomförs i samråd med patienten. Avdelningen arbetar mot 
samma mål som resten av sjukhuset; nämligen att verka vänligt och proffsigt, smidigt och 
säkert.  
 
Patient - Avdelningen har 19 vårdplatser, där 16 räknas som akuta vårdplatser och resterande 
3 som elektivt intag. Här utreds och behandlas patienter med gastroenterologiska sjukdomar 
såsom ulcerös colit och morbus crohn, men också patienter med leversjukdomar som levercir-
ros och hepatit. År 2013 uppmättes 1470 vårdtillfällen, varav ca 1200 var akuta och reste-
rande elektiva. Medelvårdtiden är 3,8 dygn (mätt 2013). Avdelningen tar också emot patienter 
med andra internmedicinska diagnoser och utredningar, vilket kräver en bred kompetens av 
medarbetarna. Majoriteten av de internmedicinska patienterna är äldre och många gånger 
multisjuka och har således stort omvårdnadsbehov. 
 
People/ Medarbetare - Avdelningen jobbar i team om läkare, sjuksköterska och underskö-
terska. Sjukgymnaster, kuratorer, dietister och arbetsterapeuter finns dagligen kopplade till 
avdelningen vid behov. Majoriteten av sjuksköterskorna är under 30 år och är nyligen exami-
nerade, där den som arbetat längst har varit verksam sjuksköterska i 3 år medan de minst er-
farna har varit verksamma i ett halvår. Undersköterskorna är mer spridda i såväl ålder som 
erfarenhet inom yrket. Avdelningen bemannas av 9 sjuksköterskor och 10 undersköterskor. På 
grund av en längre tids ansträngd bemanningssituation tvingas extern personal hyras in, 
främst nattetid. En koordinator fungerar som samordnare kring avdelningens in- och utflöde, 
planerade undersökningar, sjuktransporter samt utskrivningar. Biträdande chefsjuksköterska 
ska arbeta med att förankra omvårdnadsprocessen i verksamheten och driva frågor kring kva-
litet och förbättringar, engagera till utveckling, men också att driva förbättringsarbeten till-
sammans med medarbetarna. Det ligger i avdelningens kultur att involvera medarbetarna i 
utvecklingsarbeten där mindre arbetsgrupper arbetar för diverse förbättringsmål. Samtliga 
medarbetare utgör ombud utifrån eget intresse och engagemang för områden som t.ex rondru-
tiner, nutrition, smärta, HLR, hygien och dokumentation. Interna föreläsningar anordnas 
varannan vecka. På kliniken finns en aktiv utbildningsledare som arbetar för kompetensut-
veckling av medarbetarna. Det skapas workshops, arbetsstationer och e-utbildningar utifrån 
klinikens vardera specialitet för att bredda såväl formell som informell kompetens. 
 
Process - Avdelningens kärnprocess utgörs av vårdprocessen. En patient skrivs in på avdel-
ningen antingen via akuten, planerat (elektivt) eller från en annan avdelning. Sjuksköterskan 
utför en inskrivning som syftar till att kartlägga patientens bakgrund, habitualtillstånd, men 
också nuvarande situation. Hen gör samtidigt en riskbedömning av bland annat fall. Utifrån 
inskrivningen planeras den fortsatta vården. All planerad omvårdnad placeras per automatik i 
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en elektronisk att-göra-lista, från vilken undersköterskorna signerar av allt eftersom de utför 
åtgärderna. Dessa planer ska utvärderas under vårdtiden liksom vid utskrivning. Oavsett om 
patienten skrivs ut till hemmet eller till annan vårdinstans är det viktigt att kunna summera de 
insatser som gjorts och vilka fortsatta risker och behov som finns identifierade hos patienten. 
Denna vårdprocess är illustrerad enligt figur 6 nedan: 
 

 
Figur 6. Avdelningens kärnprocess från inskrivning till utskrivning  
 
Pattern/ Mönster - Avdelningen arbetar enligt prioriterad rond där de mest akuta patienterna 
liksom hemgångar ska rondas först för att effektivisera flödet och frigöra vårdplatser till akut 
behövande. Det pågår ett förbättringsarbete av utskrivningsprocessen på kliniken för att göra 
den effektiv, men också patientsäker. Daglig reflektion görs för att sammanfatta vad som gått 
bra i vårdarbetet samt vad som kan förbättras. Tack vare sjukhusets undervisningsuppdrag 
florerar studenter ur samtliga yrkeskategorier i vårdprocesserna. Utifrån diverse kvalitets-
granskningar i form av punktprevalensmätningar försöker avdelningen hitta förbättringspoten-
tialen ibland annat patientsäkerhet. Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnaden genom doku-
mentation, planering, uppföljning och utvärdering. Undersköterskan arbetar patientnära och 
utför den mesta patientnära omvårdnaden.  
 
Passion – Personalen drivs av en patientcentrerad vård och en god omvårdnad baserat på ett 
välfungerat teamarbete.  
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Förbättringsarbetet 

Förberedelsefas 
Författaren presenterade, efter utdelat uppdrag, en projekt- och forskningsplan för klinikens 
chefssjuksköterskor, biträdande chefssjuksköterskor samt stab för en gemensam målbild, vis-
ion och metod. Författaren utsågs till projektledare med ett förtydligande om innebörden av 
att dennes funktion ska utgöra en facilitator (62) som driver processen, snarare än ansvarig. 
Under hela förbättringsarbetet användes benämningen förändringsledare som motsvarande 
facilitator då det ansågs som ett mer lättillgänglig beteckning för medarbetarna. Enighet rådde 
att lämpliga projektgruppsmedlemmar torde vara dokumentationsutvecklande sjuksköterskor 
från varje avdelning, liksom respektive biträdande chefssjuksköterska som har till vardagligt 
uppdrag att driva omvårdnadsutvecklande frågor. Samtliga tackade ja till deltagandet. Pro-
jektet presenterades på ett dokumentationsmöte för att ytterligare stärka målbilden, visionen 
och metoden. Projektgruppen fick till uppgift att kommunicera förbättringsprojektet samt 
identifiera kunskapsläget liksom behov hos omvårdnadspersonalen på respektive avdelning. 
Eftersom arbetssättet var nytt för många medarbetare konstaterades en bristfällig kunskap för 
att driva förbättringen. En expert inom omvårdnadsinformatik i Stockholms läns landsting 
höll en tvådagars utbildning för projektgruppen samt samtliga chefssjuksköterskor om om-
vårdnadsprocessen, hur en SVP upprättas samt hur detta görs rent tekniskt i patientjournalen. 
Författaren gick en påbyggnadskurs för att erhålla behörighet att undervisa andra sjuksköters-
kor inom området. Projektgruppen skulle således driva införandet av standardiserade omvård-
nadsplaner och utgjorde ett forum för strategier, förbättringsarbete och lärande. Tillsammans 
skapade de ett upplägg för införandet med hjälp av förbättringsmodellen (Figur 7). En gemen-
sam mapp i datorn samlades all nödvändig information för projektarbetet. Sjukhusets doku-
mentationsråd liksom fallförebyggande råd samtyckte till att utgöra referens (Bilaga 4). Pro-
jektgruppsdeltagarna introducerades till förbättringskunskap; PDSA-hjul, Nolans tre frågor 
(59), SWOT-analys, delmål och delprojektplaner (63). Tillsammans övade gruppen på att 
formulera olika PDSA-hjul i projektet. Varje avdelning kunde således resonera utifrån sitt 
kunskapsläge, sina behov och sina utmaningar och möjligheter. Således blev en stor utmaning 
att finna rätt kommunikationskanaler ut mot avdelningarna för att kunna sprida det lärande 
som präglade projektgruppsmötena.  

Journalgranskning 
Istället för en baslinjemätning gjordes en manuell observation i patientjournalen som visade 
att förutom att patienter sällan blivit riskbedömda för fall, så saknade dessa patienter plane-
rade omvårdnadsåtgärder. Det fanns ingen sammanhängande bild över hur risk hänger sam-
man med mål eller vilka åtgärder som är kopplade till vad. Vidare var det svårt att se vilka 
åtgärder som ledde till förbättringar och vilka åtgärder som kunde konstateras vara ineffek-
tiva. Efter en första testgranskning ansågs den befintliga granskningsmallen som används på 
sjukhuset var obruklig för vårt syfte, då den saknade en bedömning av riskpatienter. Denna 
synpunkt stärktes av dokumentationsrådet som eftersökte en ny granskningsmall som bättre 
fångar riskbedömningar kopplade till omvårdnadsplaner. Således initierades framtagandet av 
en ny granskningsmall (Bilaga 5) som skulle överensstämma med klinikens verksamhetsmål 
om att följa riskbedömningar och upprättade omvårdnadsplaner hos patienter med risk för fall. 
Projektgruppen beslutade att de viktigaste måtten torde vara riskbedömningen (förutsättningen 
för att risken identifieras), implementeringen (att identifierade fallriskpatienter erhåller en 
SVP) samt följsamheten (patientnyttan - att de ordinerade evidensbaserade åtgärderna utförs). 
Hur dessa mätningar hänger samman med processen återfinnes i bilaga 6. Mallen testades, 
reviderades och skickades till statistiker för synpunkter innan färdigställandet. Projektgruppen 
utformade slutligen ett dokument motsvarande en riktlinje som granskningsstöd i syfte att 
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validera instrumentet. Projektgruppen kom att samlas tre gånger i månaden varav ena dagen 
ägnades åt journalgranskning och analys av dess resultat, vilket lade grunden för det fortsatta 
förbättringsarbetet.  

Målbild 
Projektgruppen upplevde de sjukhusövergripande målen låga och hävdade att målbilden 
måste sätta standarden. Genom att sätta 100 % som mål ville projektgruppen visad på en seri-
ositet och att detta är ett prioriterat område utifrån patientsäkerhetsperspektiv (Tabell 2).  
 
Tabell 2.  Målen för förbättringsarbetet. 
MÅL  Projektgruppen Sjukhusövergripande 
Fallriskbedömda inom 24 h 100 % > 80 % 
Fallriskpatienter med SVP 100 % > 40 % 
Följsamhet till SVP 100 % * Finns inget 
* med redogörelse för om > eller < än 50 % av följsamheten uppnåtts  

	  
	  
	  
	  

 

 
 

Figur 7. Förbättringsarbetet tillämpat på förbättringsmodellen (59) 
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Intervention  
Utifrån projektgruppens analys av kunskapsläget och behovet, komponerades aktiviteter som 
skulle stimulera till lärande och meningsfullhet. Syftet var att dessa aktiviteter i ett nästa steg 
skulle förbättra riskbedömningen, upprättandet av SVP samt följsamheten till dess evidensba-
serade åtgärder. Dessa aktiviteter initierades över tid och sammanfattas nedan. 
 

1. Obligatorisk utbildning – augusti 
Praktiker antas vara mest intresserade av nyttan och användbarheten vid uppstart av ett forskningsprojekt och 
det är viktigt att forskaren ger en förståelse utifrån deltagarnas egna perspektiv (35, 64). Utbildning ökar sjuk-
sköterskors professionella förhållningssätt och medvetenhet vid fallpreventivt omvårdnadsarbete (65). Den 
klinikövergripande utbildningen innehöll, förutom syfte och nuläge: 

Ø Teoretisk del om verksamhetsplanens fokus och mål, omvårdnadsprocessens grunder, nuvarande struk-
tur på omvårdnadsdokumentationen kontra önskat läge, patientnyttan, vikten av att arbeta evidensbase-
rat, exempel på verkliga fall och hur detta kan kopplas till patientsäkerhet 

Ø Praktisk del med stegvis genomgång av hur en SVP upprättas, hur den fungerar som ett arbetsverktyg. 
Därefter praktisk träning utifrån riktiga patientfall vid en dator i en testmiljö. 

 
2. Förändringsledarrollen – september 

Enligt interaktiv forskning produceras god forskning produceras när forskaren har tillgång till praktiken på ett 
nära och aktivt medverkar i bildandet av kunskap (64). Författaren var noga med att döpa sig till förändringsle-
dare (eng facilitator) (62) snarare än problemlösare vid projektets start för att förtydliga att kontrollen delas av 
samtliga (64). Förutom att utgöra process- och förändringsledaren har hon också fungerat som dokumentations-
utvecklare på sin egen avdelning. Fem års erfarenhet av utveckling av omvårdnadsdokumentation har underlät-
tat vid stöttning och expertis. Förändringsledaren har funnits tillgänglig dagligen måndag till fredag för frågor, 
funderingar, uppföljning och återkoppling, hållit föreläsningar, workshops och introduktionsföreläsning. Rollen 
har inneburit att coacha förbättringsprocessen framåt, bland annat genom att tillämpa och introducera kvalitets-
förbättringsinstrument, stötta i PDSA-hjulens gång och utvärdering, att stärka medarbetarna i deras framgångar 
liksom vara lyhörd för upplevda hinder eller motgångar som behövts undanröjas för bästa tänkbara lärdomar 
och framgång (62). 
 

3. Fallriskbedömning obligatoriskt - september 
Påminnelsesystem har visat sig vara mest effektivt vid implementering av nya rutiner, genom att undvika att 
presterandet blir personbundet och istället en gemensam kraftansamling i personalgruppen (42, 65). På önske-
mål från projektgruppen, men också efter externa krav om kvalitetsgranskning, gjordes fallriskbedömningen 
enligt Downton obligatorisk i sjuksköterskan inskrivningsanteckning på sjukhuset. Detta innebär att om sjuk-
sköterskan försöker signera sin anteckning utan att ha gjort en fallriskbedömning kommer det upp en påmin-
nelse om att uppgiften är obligatorisk och måste fyllas i innan anteckningen kan justeras. Riskbedömningen 
summerar en poäng enligt Downton Fall Risk Index. Utifrån denna måste sjuksköterskans summera om risk 
föreligger eller ej. 
 

 4. Lathund i fickformat – oktober 
En tidig efterfrågan från medarbetarna var en lathund i fickformat att kunna plocka fram vid eventuella osäker-
heter. Sådan typ av lathund har visats ha god effekt och fungerar även som en påminnelse (40, 65). En lathund 
som beskrev förfarandet med SVP kring fall steg för steg, från riskbedömning till utskrivning, hade framtagits 
av en annan avdelning på sjukhuset. Lathunden gav också tips på fraser att journalföra under varje del. Denna 
skrevs ut i ett behändigt format och plastades in och erbjöds alla sjuksköterskor på avdelningen. 
 

5. E-utbildning - november 
Under augusti 2013 blev en e-utbildning för sjuksköterskor inom omvårdnadsplanering färdigställd i lärande-
plattformen ”Lärtorget” på sjukhuset. Skaparna bakom utbildningen var dokumentationsrådets medlemmar som 
under en längre tid identifierat kunskapsluckor och därur skapat, testat, utvärderat och reviderat en e-utbildning 
som på ett pedagogiskt vis kom att blanda teorin kring omvårdnadsprocessen och omvårdnadsdokumentation, 
med mer praktiska exempel från patientjournalen genom skärmdumpar. Utbildningen avslutas med ett test som 
kräver 100 % rätt svar som ett betyg på att kursen är genomförd och medarbetaren godkänd. Testet kunde göras 
om otaliga gånger tills maximal poäng var uppnådd.  
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6. Återkoppling av resultat - kontinuerligt 
När data ska visualiseras är det viktigt att tänka på begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet för att mät-
ningarna ska utgöra ett lärande (66). När praktikerna är en del av forskningen kan det antas att deras intresse 
ligger i användbarhet, patientnytta och resultatet (64) På avdelningens arbetsplatsträffar varannan vecka har 
förändringsledaren haft en stående punkt för införandet av SVP, hur det går med rutinerna, vad granskningarna 
visar, vad som upplevs svårt, lätt och vad som behövs i form av stöttning. Dessa möten har stärkts upp med 
sjuksköterskemöten som ett forum för att lyfta implementeringen och återkoppla resultaten från journalgransk-
ningarna. För att ytterligare stärka personalen i implementeringsprocessen hölls dokumentationsmöten uppdelat 
i undersköterskor och sjuksköterskor. Även mail användes som en kommunikationskanal för att dela resultat 
från granskningar och hur dessa jämfördes med tidigare resultat. 
 

7. Temamånad febr-mars 
Hur kan en stor yrkesgrupp/organisation fokusera på en och samma sak, utan att andra samtida pågående pro-
jekt och händelser tar över? Temamånader har använts som en strategi för att belysa kvalitetsförbättring i ett 
patientsäkerhetsarbete (67). På samma sätt använde sig projektgruppen av hjälp från klinikens stab (utbildnings-
ledare, kvalitetsutvecklare och patientsäkerhets controler) för att skapa en temamånad för fall. Syftet var att 
temat skulle genomsyra den vardagliga diskussionen i verksamheten och öka uppmärksamheten gentemot pati-
entsäkerhet. På sjukhusets intranät skapades inbjudande sidor med utbildningsfilmer, tips på bra vetenskapliga 
studier, exempel på hur en identifierad risk kan överföras till en SVP, exempel på patientfall att lyfta på arbets-
platsträffar. På avdelningen betonades samtidigt vikten av följsamheten till SVP. 
 

8. Workshops – februari 
Workshops kan ha god effekt om dess innehåll känns användbart för praktikern. Det ligger en styrka i att lära 
tillsammans (40, 44). Då behovet såg olika ut var närvaron vid workshopen frivillig och utformades som en 
”drop in”. Under vardera workshop (4 gånger) fanns förändringsledaren tillgänglig för medarbetarna. Syftet var 
att hitta ett forum där det inte tas mer tid från medarbetaren än vad denne uppfattar som värdeskapande samt en 
möjlighet att få individuell feed back och hjälp på vissa utvalda delar. Här fanns möjlighet att antingen träna 
utifrån fiktiva verklighetstrogna patientfall, ställa frågor om specifika delar i processen, få träna på tekniska 
förfarandet i en testmiljö eller bara få ventilera tankar och funderingar. En sådan aktivitet låg i medarbetarens 
eget intresse och ansvar att medverka på.  

Avgränsning 
Författaren har valt att studera klinikens främst förekomna vårdskada, fall. Bakgrunden be-
handlar fall, fallpreventiva strategier samt EBN och har tolkats som en form av patientsäker-
het. Därav har patientsäkerhet inte behandlats i egen form. Hur dessa relateras till varandra 
återfinns i diskussionsdelen. Studien är avgränsad till att endast studera implementeringen på 
en av klinikens 8 avdelningar. På grund av att undersköterskors dokumentationsansvar i SVP 
ser annorlunda ut har de fått en anpassad introduktion och implementeringsprocess till det nya 
arbetssättet parallellt med sjuksköterskornas. Deras aktiviteter har ömsom hållits enskilt, 
ömsom tillsammans med sjuksköterskorna i storgrupp. Undersköterskornas prestation bör 
vägas in i förbättringsarbetets resultat. Då dessa två arbetsgruppers aktiviteter under imple-
menteringsprocessen sett annorlunda ut uteslöts en jämförelse mellan dessa. Författaren 
gjorde valet att studera sjuksköterskans implementeringsprocess då det är denna arbetsgrupp 
som ansvarar för och utför riskbedömningen, men också som upprättar SVP samt har en skyl-
dighet att föra dokumentation i patientjournalen, till skillnad från undersköterskegruppen. 
Undersköterskornas implementeringsprocess kan komma att utgöra en egen utvärdering i en 
framtida studie.  
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Studie av förbättringsarbetet  

Studiedesign 
Studien syftar till att erhålla en fördjupad förståelse om fenomenet lärande under en imple-
menteringsprocess liksom att studera vidare hur det avspeglar prestation och uppnått resultat i 
ett förbättringsarbete. En fallstudie som metod lämpar sig för att erhålla en förståelse för lä-
randet i en komplex kontext. Fokus ligger på vad som sker här och nu i ett konkret socialt 
sammanhang. Genom att studera och observera verkligheten i praktiken kan teori skapas och 
lärdomar generaliseras. Den deskriptiva fallstudien och analysen gynnas ofta av en flerdi-
mensionell datainsamlingsmetod, varför en kvalitativ ansats har kompletterat en kvantitativ i 
denna studie. På så vis kan forskaren få en helhetsbild, fånga förändringar över tid, beskriva 
skeenden, återge erfarenhet samt gå tillbaka i data, vilka alla är typiska karaktäristika för en 
fallstudie (68). 
 
När förändringsprocessen kom att få allt större fokus under 80- och 90-talet ändrades även 
forskarrollen till en mer konsultativ och processtödjande funktion. På så vis belystes vikten av 
kommunikation och dialog mellan anställda, ledning och forskare. Strax därefter i tiden kom 
även lärandeteorier att bli allt mer populärt. Forskning kan delas upp i 4 typer av relationer; 
forska på, forska för, forska åt och forska med. Inom interaktiv forskning ligger värdet i fors-
karens relation till de berörda och tillhör således relationen forska med de berörda för att nå en 
gemensam kunskapsbildning. Inom interaktiv forskning sker ett samtidigt och ömsesidigt lä-
rande för bägge parter för att sträva mot en utveckling tillsammans. Syftet är tudelat; att ge 
teoretiskt insiktsfull, men också praktiskt användbar kunskap. Eftersom forskningsansatsen 
syftar till lärande och innovationer måste designen understödja dessa värden. På samma sätt 
måste forskaren besitta förmågan att organisera lärprocesser som har egen utvecklingskraft 
(64), vilket har varit kärnan i denna studie. För fullständig illustration över planering och ge-
nomförande av förbättringsarbetet och studien se figur 8.     
 

 
Figur 8. Planering och genomförande av förbättringsarbetet och studien  
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Kvantitativ datainsamling 
Journalgranskningar genomfördes med syfte att fånga följsamhet till processens olika steg. 
Syftet var att kunna visualisera data över tid allt eftersom sjuksköterskorna genomgått olika 
typer av aktiviteter som skulle underlätta förbättringsarbetet. 
 
Urval 
Tio slumpmässigt utvalda patienter utsågs per granskningstillfälle och avdelning. För att sä-
kerställa möjligheten att utvärdera riskbedömning inom 24 timmar valdes alltid ett datum en 
vecka tillbaka från granskningsdatumet. Kriteriet var att patienterna skulle ha skrivits in på 
den egna avdelningen för att just kunna granska sin egen avdelnings prestation och inte någon 
annan avdelning.  
 
Datainsamling 
Journalgranskningen använder projektgruppens framtagna journalgranskningsmall som syftar 
till att mäta fallriskpatienters process från riskbedömning till eventuell händelse. Huvudfokus 
i denna studie låg på att samla in följande data: 

• Andel fallriskbedömda med Downton Fall Risk Index vid inskrivning inom 24 timmar 
(riskbedömningen). Författaren har valt att tolka detta som förutsättningen till att 
kunna arbeta med fallriskpatienter och den fortsatta vården. 

• Andel patienter med identifierad fallrisk med en upprättad SVP (implementeringen). 
Detta steg har författaren valt att tolka som den huvudsakliga implementeringen och 
måttet på att fallriskpatienter erhåller en SVP. 

• Andel patienter med en upprättad SVP som visar följsamhet till planerade åtgärder 
(följsamheten). Denna mätning utgör det faktiska måttet på att en SVP inte stagnerar 
som i en planeringsfas, utan att evidensbaserade omvårdnadsåtgärder även blir ut-
förda. 

Journalgranskningen utfördes av två stycken sjuksköterskor på deras egen hemavdelning.  
 
Dataanalys 
En deskriptiv dataanalys valdes att visualiseras med ett linjediagram då detta är ett bra sätt att 
illustrera förändringar över tid (69). Förbättringsarbetet syftade till att genom implementering 
av SVP öka andelen riskbedömda patienter inom 24 timmar (mätning 1), men även att patien-
ter med identifierad fallrisk skulle ha en upprättad SVP (mätning 2) med följsamhet till ordi-
nerade omvårdnadsåtgärder (mätning 3). I enlighet med detta syfte valdes just dessa områden 
att analyseras och presenteras för att stärka validiteten (70). Målet var att 100 % av patienter-
na skulle vara fallriskbedömda enligt Downton Fall Risk Index. Denna målsättning var viktig 
för förbättringsarbetet, då samtliga procent som inte riskbedömdes måste anses som potenti-
ella riskpatienter. Vidare sattes målet att 100 % av patienter med identifierad risk skulle ha en 
upprättad SVP. Detta analyserades som ett förändrat handlingsmönster genom att sjuksköters-
korna agerade på risken. Att nå 100 % följsamhet innebar att alla ordinerade åtgärder hade 
blivit signerade som utförda/ ej utförda, se sid 21. All kvantitativ data fördes in i ett befintligt 
statistikprogram på sjukhuset. Författaren behövde även hantera viss data manuellt för att 
kunna visualisera resultaten på rätt sätt då urvalet skiljde sig för varje mätning, med undantag 
för mätning 1. Riskbedömningen grundades alltid på 10 patienter, medan implementeringen 
grundades på andelen som hade identifierad risk. Följsamheten till ordinerade åtgärder utgick 
endast från den andelen patienter som hade en upprättad plan. Detta förtydligas under varje 
mätpunkt i linjediagrammen i kommande resultat. 
 
 
 



26 

Kvalitativ datainsamling 
Designen var en kvalitativ metod genom intervjuer med en strukturerad frågeguide. Metoden 
syftade till att undersöka och erhålla beskrivande data med hjälp av människors egna ord och 
upplevelser. Ett kvalitativt perspektiv, riktad innehållsanalys (eng. directed content analysis) 
användes för att skapa en förståelse av fenomenet lärande vid en implementering, men också 
för att undersöka om teorier kring fenomenet kunde stärkas, förfinas eller motsägas (71). Med 
hjälp av analys går det att systematisera kunskap kring det som kännetecknar ett fenomen 
(72). Fenomenet som studerades i denna studie är: Lärande vid en implementeringsprocess. 
 
Deltagare 
Respondenterna var sjuksköterskor rekryterade på forskarens egen avdelning. Kriteriet var att 
sjuksköterskan skulle ha arbetat på avdelningen sedan augusti 2013 då projektet startade samt 
fortfarande vara anställd. Detta för att kunna utvärdera implementeringsprocessen på ett tro-
värdigt sätt. För att erhålla en så pass bred och djup förståelse som möjligt för fenomenet, 
men också för att inte riskera att undgå viktiga upplevelser, exkluderades ingen sjuksköterska. 
  
Datainsamling  
För att ta läsaren in i forskningsmiljön där implementeringen skedde var en intervju med be-
rörda personer ett ypperligt sätt att redogöra för vad som hände (72). Nio sjuksköterskor re-
kryterades utefter uppfyllda kriterier. Innan intervjun gav samtliga deltagare informerat sam-
tycke (Bilaga 7). Intervjun var utformad utefter en strukturerad intervjuguide i syfte att erhålla 
svar som motsvarade studiens syfte och det studerade fenomenet (Bilaga 8). Det kvalitativa 
förhållningssättet innebar att människors upplevelse står i fokus, liksom att förstå världen 
såsom den upplevs av de enskilda individerna och ur deras perspektiv (72). Frågornas karak-
tär ville öppna upp för reflektion snarare än ett kort svar. Deltagarna tillfrågades om aktivite-
terna under implementeringsprocessen varit av betydelse för lärandet genom att rangordna (1 
– 8) och kunde sedermera motivera varför de tre första haft mest betydelse och varför de tre 
sista varit av minst betydelse. De fick även identifiera fallgropar för lärandet vid implemente-
ringen, om något saknats i processen, huruvida SVP bidragit till följsamhet till omvårdnads-
processen samt om hur upplever kring patientnyttan. Ingen definition på vare sig omvård-
nadsprocessen eller en standardiserad vårdplan gavs före intervjuerna. Stödjande frågor lades 
till under intervjun vid behov (Hur menar du? Kan du beskriva?). En testintervju utfördes för 
att bedöma validiteten av intervjuguiden. Författaren, som har flera års erfarenhet av omvård-
nadsyrket och omvårdnadsdokumentation, genomförde alla intervjuer. Intervjuerna hölls i ett 
rum i en annan avskild del på sjukhuset för att få en lugn miljö och undvika störande moment. 
Intervjuerna hölls i 15-21 minuter. Intervjuerna resulterade i en 2 timmar och 45 minuter lång 
ljudfil och 46 dataskrivna A4-sidor. 
 
Dataanalys 
Intervjuerna bearbetades med hjälp av riktad innehållsanalys (71). Denna analysmetod väljs 
med fördel när forskaren har en teori om fenomenet som behöver beskrivas ytterligare. Be-
fintlig teori och forskning hjälper forskaren i skapandet av frågeguiden. Detta kallas deduktiv 
kategoritillämpning. Förhållningssättet är i linje med studiens syfte där forskaren ville studera 
specifika delar av implementeringsprocessen. Alla intervjuer transkriberades ordagrant och 
lästes upprepade gånger för att få en känsla av innehållet, helheten och kärnan i budskapet. 
All text tillhörande det studerade fenomenet skapade meningsbärande enheter och i nästa steg 
subkategorier. Dessa placerades under respektive kategorier som författaren på förhand beslu-
tat om, vilket stämmer med en deduktiv ansats. Författarens latenta förhållningssätt med en 
tolkning av textens innebörd och känsla för det underliggande (73) skedde mellan kodning 
och subkategorier. Analysprocessen illustreras i tabell 3. 
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Tabell 3. Exempel på meningsbärande enheter, koder och kategorisering ur analysprocessen. 

Meningsbärande enheter Kod Subkategori Kategori  
Problemet var att överhuvudtaget få 
med sig undersköterskorna 

Få med sig alla  
 

 

Undersköterskorna tycker att det är 
trams 

Trams ATTITYD/ 
INSTÄLLNING 

 

Undersköterskorna tänker: ”ja men 
det här gör vi ju redan, då behöver 
vi inte skriva eller signera av dem” 

Vi gör det redan   
 
 

Att folk inte gör dem på grund av 
tidsbrist, de prioriterar annorlunda 

Prioriterar  
annorlunda 

 
 

FALLGROP 

Det har ju varit en enorm tidsbrist 
på grund av annat omvårdnadsar-
bete 

Annat  
omvårdnadsarbete 
 
 

 
 
 

TIDSBRIST 

 
 

Det är så mycket som ska fyllas i 
och kryssas för 

Mycket ska fyllas i 
och kryssas för 

  

När tiden inte finns och man känner 
att det blir en stress kring införan-
det blir ofta arbetet lidande 
 

Stress   

Forskarens roll 
Även forskaren har relevans för studiens trovärdighet genom sina fördomar och förutfattade 
meningar oavsett om de är medvetna eller omedvetna. Därför är det centralt inom kvalitativ 
forskning att ha ett kritiskt förhållningssätt till sin egen roll, hur den kan påverka resultatet 
samt sträva efter objektivitet. Det är således ett viktigt kvalitetskrav att forskaren medvetan-
degör och redogör för sin förförståelse. Detta förhållningssätt är lika viktigt när det gäller den 
kontext som ska studeras vid start av ett forskningsprojekt (74). Eftersom denna har en inter-
aktiv ansats, ter sig förförståelsen istället snarare som en förutsättning för ett gemensamt lä-
rande (64). Författaren till den aktuella studien är verksam sjuksköterska på avdelningen, men 
också biträdande chefsjuksköterska, vilket gör henne delvis arbetsgivare, men samtidigt ar-
betstagare. Trots rollen som projektledare och förändringsledare för förbättringsprojektet på 
kliniken arbetar denne under samma förutsättningar och gällande samma rutiner som sjukskö-
terskorna (respondenterna) så påverkas bägge parter på samma sätt av förändringar i prakti-
ken, vilket gör dem likställda inför hur förändringen påverkas av kontexten. I övrigt fungerar 
författaren också som dokumentationsutvecklare, är medlem i dokumentationsrådet samt ut-
gör fallombudsrepresentant för kliniken. De sistnämnda funktionerna ger författaren en speci-
fik kunskap kring sakfrågorna och är med i diskussionerna på klinik- och sjukhusnivå hur 
områdena kan utvecklas och förbättras. En förförståelse är dessutom av stor vikt vid forska-
rens latenta förhållningssätt under en kvalitativ innehållsanalys (73). 
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Etiska överväganden 
Samtliga dokumentationsutvecklare fick ge ett muntligt samtycke till att deltaga i projekt-
gruppen för implementering av standardiserade vårdplaner.  
 
Granskning av patientjournaler krävde en individuell behörighet för varje projektgruppmed-
lem. Sjukhusets informationssäkerhetssamordnare godkände behörighet för samtliga projekt-
gruppsmedlemmar efter ett intyg om projektets syfte. Då förbättringsarbetet går under kvali-
tets- och utvecklingsarbete krävdes inget patientsamtycke. Ingen patient bedömdes komma till 
skada under denna granskningsperiod. Ingenstans under granskningen dokumenterades pati-
entens personnummer med undantag för när granskaren skulle in i journalen. Således kan ing-
en person spåras i studien.  
 
Ljudfilerna från de inspelade intervjuerna har endast delats mellan författaren och transkribe-
raren. Transkriberaren fick innan lämna muntlig, men också skriva på en skriftlig försäkran 
om samma krav på sekretess på innehållet från ljudfilerna som forskaren har, se bilaga. All 
transkriberad text sparades på författarens dator som kräver lösenord för att komma in på. 
Intervjuerna i transkriberad form har analyserats med kodning, ex respondent 1, respondent 2 
osv, vilket har inneburit att ingen enskild individ går att identifiera. Risk för integritetsintrång 
hos respondenten har minskat med hjälp av en skriftlig information om projektets genomfö-
rande i samband med att samtycke skulle lämnas för medverkan i intervjun.  
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Resultat 
Resultatet är uppdelat i två delar; resultat av förbättringsarbetet, vilket motsvarar det kvantita-
tiva resultatet från journalgranskningarna samt resultat av studien av förbättringsarbetet som 
presenterar kvalitativ data från de genomförda intervjuerna.  

Resultat av förbättringsarbetet 
 
Syftet med förbättringsarbetet var att implementera evidensbaserad omvårdnad genom stan-
dardiserade omvårdnadsplaner för att belysa patientsäkerheten av fallriskpatienter. Problem-
frågeställningen löd: Hur förändras praxis av fallpreventiv omvårdnad och förekomsten av fall 
i samband med införandet av SVP?  
 
Figur 9 nedan visar en tydlig förbättring av riskbedömningen av fallriskpatienter. Från att 50 
% av patienterna vid projektets första mätning blivit riskbedömda har resultatet att samtliga 
patienter nu har en riskbedömning hållit sig relativt konstant. Under november månad har 
bägge granskningstillfällena visat en ofullständig riskbedömning, medan i övrigt har riskbe-
dömningen nått målet 100 %.  
 

 
Figur 9. Riskbedömningen. Andel genomförda riskbedömningar för fall fördelat per granskningstill-
fälle 
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Resultatet visar en förbättring och en uppåtgående trend att allt fler riskpatienter får upprät-
tade SVP. Vid projektets början tycks resultaten labila, där resultaten vid två tillfällen visat att 
0 % av patienter med fallrisk hade en SVP. Därefter skedde en stabil ökning för att efter års-
skiftet vid flera tillfällen ha uppvisat maximalt agerande på risk. En förbättring har således 
skett från 0 % till att sedan strax före årsskiftet ligga på 50 % och högre. Målet om att 100 % 
av fallriskpatienterna ska ha en upprättad SVP är således hittills ännu ej nått (Figur 10).  
 

 
Figur 10. Implementeringen. Andel patienter med identifierad fallrisk som erhållit en upprättad SVP 
fördelat per granskningstillfälle 
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Den tredje mätningen går ytterligare ett steg i processen och visualiserar följsamheten till de 
ordinerade omvårdnadsåtgärderna. Linjediagrammet i figur 11 nedan visar hur de ordinerade 
åtgärderna i SVP också blir utförda och signerade i journalsystemet. Ännu är ingen konstant 
eller stabil rutin uppnådd kring följsamheten till SVP:s planerade åtgärder. Vid majoriteten av 
granskningstillfällena är det inga (0 %) riskpatienter vars omvårdnadsplaner blivit följda till 
fullo. Vid två tillfällen (december och februari), med två månaders mellanrum, har medarbe-
tarna kunnat uppvisa en fullständig följsamhet till de upprättade omvårdnadsplanerna. Målet 
att 100 % av åtgärderna i en SVP skulle signeras har således inte uppnåtts hittills i förbätt-
ringsarbetet 
 

 
Figur 11. Följsamheten. Andel upprättade SVP fördelat per granskningstillfälle där 100 % av de ordi-
nerade åtgärderna utförts i journalsystemet 
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Utgångsläget av avdelningens antal avvikelserapporterade fall uppmättes under månaderna 
augusti 2012 till april 2013. Mätningen av avdelningens fall sedan förbättringsprojektets start 
i augusti 2013 och vid studiens slut i april 2014 visar inte något reducerat antal fall. Under 
vissa mätningar är det tvärtom en ökning. Sammantaget uppmättes antalet fall innan förbätt-
ringsarbetets start till 9 stycken fall (2 måttliga skador och 7 mindre skador). Under samma 
tidsperiod, men ett år senare från och med förbättringsarbetets start, uppmätts 15 stycken fall 
(2 måttliga och 13 mindre). Figur 12.   
 

 
Figur 12. Antal patienter som fallit före och under förbättringsarbetet 
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Resultat av studien av förbättringsarbetet  
Syftet med studien av förbättringsarbetet var att utvärdera implementeringsprocessen utifrån 
ett lärandeperspektiv. Studiens frågeställning löd: Vad har betydelse för lärandet vid en im-
plementering av SVP som nytt arbetssätt ämnat reducera antalet fall och fallolyckor inom 
slutenvård?  
 
Nio sjuksköterskor intervjuades. Deras medelålder var 27 år (23-36 år), alla nio var kvinnor. 
Deras kliniska erfarenhet varierade mellan 1 och 3 år. Bortfallet utgjordes av 4 stycken sjuk-
sköterskor som inte uppfyllde kriteriet för deltagande i studien. 
 
Samtliga sjuksköterskorna på avdelningen skattade respektive aktivitet i hur betydelsefull 
aktiviteten var för lärandet under införandet av omvårdnadsplaner. Rankningen framgår av 
tabell 4 nedan. 
 
Tabell 4. Rankning av mest (= 1) respektive minst (=8) betydelsefulla aktivitet under implemente-
ringsprocessen. 

Aktivitet Ranking (Variationsvidd) Medelvärde 
Utbildning teori & praktik 1     (1 – 5)   2,4  
Förändringsledare 1     (1 – 4)   2,4  
Obligatoriskt sökord 2     (1 – 8)   3,9  
E-utbildning 3     (2 – 6)   4,9  
Temamånader 4     (1 – 8)   6,3 
Workshops 5     (3 – 8)   6,6  
Återkoppling av resultat 6     (4 – 8)   7,0  
Lathund i fickformat 7     (3 – 8)   7,1  
 
Majoriteten av respondenterna ansåg att utbildningen var den mest betydelsefulla aktiviteten. 
Följande citat illustrerar deras motivering: 
 
”Man måste ju lära sig för att kunna utföra det. Den gav en motivation till att faktiskt lära 
mig allt det här”.  
 
”Man fick sitta framför datorn och se på när någon annan gör först och sedan fick man lik-
som prova göra själv. Det är när man sitter själv som man lär sig mest. Jättebra att det var 
både teoretiskt och praktiskt på en gång”. 
 
”Att man fick testa själv under utbildningstillfället, att man fick en dator och fick sitta och 
klicka själv och fick lägga in enligt riktiga scenarier. Det var så konkret och tydligt; det här 
ska vi göra! Jag hade inga frågetecken, för mig var det tydligt.”  
 
Förändringsledare upplevdes också som betydelsefullt för lärandet under implementerings-
processen, vilket exemplifieras genom citaten nedan: 
 
”Det är viktigt att ha en person på plats någon som man kan fråga, någon som kan hjälpa till 
när man har konkreta händelser som man behöver hjälp med. Att det alltid finns någon till 
hands och som man kan diskutera med.” 
 
”Någon som driver på och som brinner för det och det hjälper till alla sjuksköterskor att an-
vända det. Hade inte det funnits och det bara är någon som säger nu ska vi göra det här och 
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det inte finns någon förändringsledare då skulle man strunta i det. Nu kan man alltid komma 
och fråga”. 
 
Respondenterna skattade obligatoriskt sökord som den tredje mest betydelsefulla aktiviteten. 
Att det var obligatoriskt gjorde att de inte glömde bort att dokumentera och att de blev mer 
uppmärksamma på risk för fall. 
 
”Man kommer inte förbi det, utan man måste fundera lite grann på det när man skriver in 
patienten. Innan var det så särskilt när man hade bråttom då att man äh jag kommer tillbaka 
till det här sen kanske man tänkte ibland, men så blev det inte, men så nu tänker man till lite 
extra direkt” 
 
”Jag tycker att man uppmärksammar riskerna på ett helt anant sätt när man är tvungen att 
fylla i det och när man väl fyllt i att patienten har en risk känns det väldigt självklart att göra 
en plan. Och det blir självklart på alla patienter att bedöma dem och inte bara dem som man 
tycker är uppenbart att dem har fallrisk”. 
 
Återkoppling av resultat liksom lathund i fickformat skattades ha minst betydelse.  
Återkoppling av resultat var bland annat relaterat till att det var svårt att förstå statistik och att 
resultatet inte var skäl till att skriva planerna.   
 
”Äh, det är ju statistik så det kan ju också bli fel. Att få siffror på det, att åh vi har blivit 
bättre på att använda det, men egentligen säger det inte så mycket”. 
 
”Om vi t.ex hade 0% planer någon gång så berodde det väl på något annat, det är inte det 
som gör att man skriver planerna”. 
 
Lathund rankades som minst betydelsefull aktivitet i implementeringsprocessen, dels för att 
man inte kände till den, dels för att det kändes bättre att fråga en kollega istället, vilket ex-
emplifieras med citaten nedan: 
 
”jag visste inte ens att den fanns” 
 
”Jag har den i fickan, men använder den inte. Det är ju så skönt att man har någon att fråga 
hela tiden och då blir det att jag gör det istället”. 
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De kategorier i analysen som illustrerade implementeringsprocessen, (fallgropar och förbätt-
ringsförslag), beskrivs i 8 subkategorier. Resterande kategorier, (klinisk bedömning, använd-
barhet och patientnytta), relaterar till individens upplevda nytta och effekt av införande av 
SVP och utgjorde 12 subkategorier (Tabell 5).  
 
Tabell 5. Kategorier och subkategorier som beskriver sjuksköterskans utvärdering av implemente-
ringsprocessen. 
Kategori Subkategori 
Fallgropar Bristande följsamhet 
 Personalbrist 
 Tidsbrist 
 Journalsystemets design 

Attityd 
 
Förbättringsförslag 

 
Mängd utbildning 
Logistiken av utbildning 

 Timing 
 
Klinisk bedömning 

 
Noggrannhet 

 Nytänkande 
 Säkrare bedömning 
 Åtgärdsfokus 
 
Användbarhet av SVP för 
att tillämpa  
omvårdnadsprocessen 

 
Återvunnen omvårdnadspro-
cess 
Framförhållning 

 Från teori till praktik 
 Helhetsperspektiv 
 
Patientnytta 

 
Patientsäkerhet 
Kollektiv medvetenhet 

 Tidigt agerande 
 Lika vård för alla 
 
Fallgropar 
Kategorin Fallgropar inkluderade subkategorierna bristande följsamhet, personalbrist, tids-
brist, journalsystemets design samt attityd. Sjuksköterskorna upplevde främst att tidsbristen 
hindrat processens framfart. Flera menade att designen på programmet i journalsystemet där 
åtgärderna ska signeras av bidragit till att det känts stressigt. Detta har tett sig i annorlunda 
prioriteringar eller att de inte hunnit med på grund av annat arbete. 
 

”… mycket ska fyllas i och kryssas för och bedömas… Listorna kan bli oändligt långa så istället 
för att bocka av så struntar man i det och då blir det svårt att nånsin se om det var gjort eller 
inte”. 

 
”Man måste prioritera det som är mest akut och nödvändigt och då har väl inte det här tyvärr va-
rit det som känts mest akut just då”.  

 
Flera sjuksköterskor upplevde en problematik att attityden skiljde sig i personalgruppen. Detta 
kunde te sig både mellan professionerna sjuksköterska och undersköterska, men också inom 
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sjuksköterskegruppen och ens attityd till det nya arbetssättet. Detta resulterade i en varierande 
följsamhet till det nya arbetssättet under implementeringen.  
 

”För oss som gått en hel kandidatexamen och ser omvårdnad på ett annat sätt kanske också för-
står mer betydelsen av att den ska dokumenteras och tydliggöras” 
 
”Jag har varit en av dem som tycker… jag fattar inte riktigt varför vi gör det här … det här med 
att anpassa patientens miljöfaktorer runt omkring … nej jag tycker att det är löjliga aktiviteter”. 
 
”Många självklara saker står… och då kan det bara kännas meningslöst”. 

 
Förbättringsförslag 
Nästa kategori, Förbättringsförslag, gav utrymme för sjuksköterskorna att uttrycka vad de 
saknat under implementeringsprocessen. Här inkluderades subkategorierna mängd utbildning, 
logistiken av utbildning samt timing. Det var tydligt att majoriteten av sjuksköterskorna öns-
kade mer utbildning, men också att de hade velat ha en annan logistik kring den. Någon ur 
sjuksköterskegruppen uttryckte även vikten av utbildning tillsammans med undersköters-
korna. 
 

”Mer utbildning, men inte bara i början, för då är det lätt att man tappar, utan lite i mitten och då 
och då… nu kändes det som att det var ett tillfälle och sedan vips! så skulle man börja jobba själv-
ständigt”. 
 
”Undersköterskorna borde ha varit med på själva utbildningen som vi sjuksköterskor gick på. 
Man hade kunnat sitta i par och sagt att det här gör undersköterskan och det här gör sjuksköters-
kan och förtydligat att ert jobb är också att signera av. Då tror jag att deras (undersköterskornas) 
förståelse för det skulle bli mycket mer”. 

 
Klinisk bedömning 
Den tredje kategorin var Klinisk bedömning där sjuksköterskorna beskriver sin upplevelse av 
hur deras kliniska bedömning förändrats före och efter att det nya arbetssättet med SVP im-
plementerats. Subkategorierna noggrannhet, nytänkande, säkrare bedömning och åtgärdsfokus 
speglar sjuksköterskornas upplevelse. Så gott som alla deltagare ansåg att de är mer nog-
granna i sin bedömning nu jämfört med innan implementeringen av SVP och att de fått ett 
helt nytt tänk vid första mötet med patienten. Det var tydligt att det de såg som en förändring i 
deras kliniska bedömning var att göra rätt från början. 
 

”Jag tittar nu mer på riskbedömningen och sätter ju alltid in åtgärder tidigt där det behövs”. 
 

”Förut tittade man på en patient och anade sig till, nu ÄR det verkligen så här; hur är det med yr-
seln, andra sinnesorgan, hur var det med medicinerna…”. 
 
”innan konstaterade man väl bara fallrisken och ställde in en rullator… nu har det blivit så myck-
et mer, man får tänka till just tack vare bedömningen”. 

 
Användbarhet 
Kategorin Användbarhet av SVP för att tillämpa omvårdnadsprocessen genererade subkatego-
rierna återvunnen omvårdnadsprocess, framförhållning, från teori till praktik samt helhetsper-
spektiv. Det framgick tydligt att sjuksköterskorna ansåg att omvårdnadsprocessen var något 
teoretiskt som de lärt sig i skolan, men som de inte använt sedan dess. Dock upplevde de 
flesta att processarbetet nu kommer till sin rätt och att följsamhet till processens alla steg 
skapar ett helhetsperspektiv. 
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”När man gick i skolan så hade man det här tänket jättemycket men så släppte man det för det 
blev så mycket annat som blev fokus alltså läkemedel, man tänker inte risker och mål… men nu 
har man fått tillbaka tänket och det är kul”. 
 
”Det kändes som någonting mycket teoretiskt och nu har det ju faktiskt i och med införandet av 
planerna blivit mer praktiskt… nu blir man mer påmind om omvårdnadsprocessen. Förut var det 
något man visste och liksom hade i ryggen, nu blir det verkligen Aha så det HÄR är hela omvård-
nadsprocessen”.  
 
”Man tänker mer enligt omvårdnadsprocessen eftersom man identifierar, man tar anamnes, status 
och man skriver ner mål och åtgärder och sedan följer man upp det – hela cirkeln sluts!”. 

 
Patientnytta 
Den sista kategorin, Patientnytta, består av patientsäkerhet, tidigt agerande, kollektiv medve-
tenhet och lika vård för alla som subkategorier. En tydlig upplevelse som beskrevs av flera 
sjuksköterskor var att när de nu gör rätt från början och identifierar risk redan vid inskrivning 
blir det en naturlig följd att också agera och sätta in åtgärder direkt. Flera sjuksköterskor 
nämnde att detta arbetssätt stärker att alla gör lika och därmed ökar patientsäkerheten.  
 

”Alla patienter med fallrisk blir uppmärksammade … annars blir det lätt att man säger att det är 
fallrisk på den här patienten och så skriver man det i någon inskrivningsanteckning eller något 
och sedan faller det bort” 

 
”Det känns säkrare. Även om man inte alltid kan uppfylla det så är det bättre att man gör något 
än ingenting alls … förut kunde det vara så att dem hann ramla innan man ens gjorde en bedöm-
ning att det fanns risk för fall … och då blev et ju som att man agerade först EFTER att patienten 
hade ramlat”. 
 
”Det är jättebra för patienten för vi är ju så många som byter av varandra här på jobbet och job-
bar skift … det spelar ingen roll vilken sjuksköterska som kommer… alla får samma vård även om 
man byter personal”. 

 
Det fanns också tankar kring konsekvensen att dokumentationen tog tid från direkt arbete med 
patienten. En sjuksköterska uttryckte sig såhär: 
 

”Det kan bli så att det faktiskt tar tid från att vara hos patienten, att man går direkt till datorn 
istället för till patienten med en rullator”.   

 
Sammantaget kan resultaten av studien av förbättringsarbetet visualiseras enligt figur 13 ne-
dan där sjuksköterskorna fått beskriva sin upplevelse av implementeringsprocessens förutsätt-
ningar, men också effekten. Bägge dessa parallella led har bidragit till en lärandeprocess som 
ämnat ta implementeringen från ett beslut till faktisk handling. 
 

 
Figur 13. Upplevda förutsättningar och effekter under implementeringsprocessen 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Som interaktiv forskning har förbättringsarbetet syftat till ett ömsesidigt lärande för såväl 
forskaren som för deltagarna (64). Att införa SVP genom de åtta aktiviteterna har gett både 
teoretisk och praktiskt användbar kunskap som motiverar den interaktiva forskningsdesignen. 
Implementeringen ville med den genomsyrande lärandeprocessen skapa en utvecklingskraft 
som inte bara skulle ge kvantitativa förbättringsresultat, utan också en känsla av lärdom, en 
förbättrad klinisk färdighet, användbarhet och upplevelse av patientnytta. De kvantitativa måt-
ten i form av journalgranskning har kompletterats av de kvalitativa intervjuerna där sjukskö-
terskornas upplevelse har beskrivits. Att blanda ansatserna är i enlighet med fallstudiens me-
tod men det är också ett sätt att fylla det tomrum som funnits av studier som undersöker im-
plementering av Författaren har dock haft svårt att under arbetets gång begränsa studerandet, 
vilket är en känd konsekvens av fallstudier (68).  
 
Randomiserade kontrollerade studier (RCT) förespråkas ofta som bästa metod inom forsk-
ning. Däremot har det diskuterats hur detta ter sig inom implementeringsforskning eftersom 
kontexten här är så avgörande (43, 58, 75). Författaren avsåg från början studera denna im-
plementering genom att jämföra två enheter på kliniken. Detta initiativ avslogs efter att ha 
tagit del av litteratur som menar på att en jämförelse inte skulle vara genomförbar eller me-
ningsfull då såväl sociala aspekter som kontextuella perspektiv är för avgörande (43, 58, 75). 
Detta stärker författarens val om att djupdyka och studera en enhets implementeringsprocess. 
Att endast ta hänsyn till detta resonemang förklarar inte att vald metod skulle vara svaret på 
förbättringsarbetets framgång, men att ta hänsyn till den studerade kontextens barriärer är en 
framgångsfaktor (42). Detta gör det även svårt att generalisera resultaten. Istället har metoden 
lyckats ta fram de framgångsfaktorer och de barriärer som är viktiga om samma enhet tänkt 
implementera något annat i framtiden. Reliabiliteten att erhålla samma resultat upprepade 
gånger i den studerade verkligheten är däremot svår att stärka om arbetet skulle upprepas i en 
annan miljö, med en annan social uppsättning då kontexten vad gäller framgångsfaktorer och 
barriärer kan skilja sig. Å andra sidan syftar inte kvalitativ forskning till att generalisera, utan 
studera ett fenomen (72).  
 
Det finns en övertro på att förändringsarbeten kan genomföras som en ”quick fix” och att 
vägen skulle vara kort från beslut om förändring till förändrade tanke- och handlingsmönster 
(37). Resultaten i det aktuella förbättringsarbetet är ett tecken på att så inte är fallet. Start-
sträckan har varit lång, krävt en hel del förberedelser och information, få med alla på tåget, 
skapa en gemensam vision, men också att möta ett motstånd. När förändringen upplevts som 
ett hot utvecklar personen en energi för att bevara gränser och relationer samt bibehålla stabi-
litet. Således kunde projektgruppen ana en tröghet i början (40) som kunde te sig i förnekelse. 
Utvecklingen på enheten har ändå tytt på att medarbetarna kommit över denna fas. Utmaning-
en att frångå det invanda är en motor för utvecklingsinriktat lärande; att gå från rutinartat 
handlande till kunskapsbaserat och reflektivt lärande. Denna förändringspsykologi har gått 
från upptining till förändring och är på god väg mot stabilisering. Det kan också ses som att 
gå från avlärande till att lära nytt för att lära sig att bemästra det nya (37).  
 
Forskare som hittills studerat vårdprocessen har inkluderat riskbedömning samt planerade 
åtgärder, men inte mycket längre i processen. En omvårdnadsforskare har frågat om effekten 
skulle bli annorlunda om man arbetar utefter hela omvårdnadsprocessen (15). Detta motiverar 
författarens förbättringsarbete som i samband med målsättning och vision var noga med att 
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inte bara eftersöka förbättring inom riskbedömning och planering, utan också följsamheten till 
det planerade.  
 
Projektgruppen förkastade de befintliga journalgranskningsmallar som inte delade studiens 
syfte. Beslutet att ta fram en egen granskningsmall och testa denna stärkte såväl validitet som 
reliabilitet (74). Detta skedde genom att alla i projektgruppen testade att journalgranska 
samma patient med mallen, jämförde svaren, kom med synpunkter, gemensamma revideringar 
och justeringar tills alla var överens. Det gemensamma granskningsunderlaget validerar 
granskningen oavsett vem som granskar, men säkrar också att projektgruppen mäter det den 
avser att mäta (70). Det kan anses otillräckligt att endast mäta följsamheten genom journal-
granskning. Det är möjligt att en observationsstudie hade lämpat sig bättre. Författaren är öd-
mjuk inför att avsignering i journalen inte var det lämpligaste kriteriet för följsamhet till SVP 
då den kan undgå åtgärder som blivit utförda i verkligheten, men som inte signerats av i pati-
entjournalen. Detta kan influera validiteten i studien (74). Att mäta följsamheten ren tekniskt i 
patientjournalen var även den största utmaningen för projektgruppen. Dock är det viktigt att 
minnas förbättringsarbetet delvisa syfte att initiera ett processtänk, vilket förutsätter en väl-
strukturerad dokumentation. Då måste det utförda också gå att återfinna i journalen. Annars 
brister hela processtänket. Eftersom omvårdnadsdokumentationen ses som en kvalitetsindika-
tor i sig blir det svårt att granska och mäta framgångar om vi inte journalför det vi gör (26).  
 
Författaren har reflekterat över om tre delar i processen varit för mycket att fokusera på i ett 
och samma förbättringsprojekt. Hade resultatet sett annorlunda ut om fokus endast lades på en 
eller två delar av processen? Kanske hade det gynnat mätresultaten, men författaren ansluter 
till att lärandet ligger i processtänket (54) och därför är helheten över processen en förutsätt-
ning för att förstå varje del.  
 
Projektgruppen har använt sig av diverse förbättringsverktyg som hjälp för att driva processen 
framåt. Lämpliga kommunikationskanaler tog sedan arbetet vidare ut på enheterna till medar-
betarna. För att kunskap och lärdomar inte skulle stanna i verksamheten med goda exempel, 
bör ett systematiskt angreppssätt utvecklas så att kunskapens resultat sprids till berörda (Per 
Nilsen). Det kan tyckas förvirrande att författaren valt att bedriva förbättringsarbetet i pro-
jektgruppen, men sedan utvärdera förbättringsarbetet bland medarbetarna i den kliniska verk-
samheten. Med valt urval och metod utvärderas inte användande av exempelvis PDSA-hjul 
och Nolan. Författaren har istället valt att se förbättringskunskapens färdigheter som en förut-
sättning för att lyckas ute på avdelningarna. På så vis utgör avdelningarna istället ett kvitto på 
att förbättringskunskapen tillvaratagits och kommit till sin rätt i projektgruppen. Så möts pro-
fessionell kunskap med förbättringskunskap för att uppnå bästa tänkbara vård till dem den är 
till för (22). Författaren vill hävda att resultatet i verksamheten delvis speglar de strategier 
som projektgruppen drivit igenom ut mot enheterna. Det är författarens absoluta övertygelse 
att förbättringsarbetet inte nått dessa resultat utan en drivande projektgrupp. Det har varit för-
delaktigt att arbeta med förbättringstermer och förbättringskunskap i den lilla koncentrerade 
projektgruppen. Medarbetarna har varit mer intresserade av nyttan och resultatet (35).  
 
En implementeringsforskare lyfter problematiken i att många forskare har studerat barriärer, 
men att ytterst få har identifierat effektiva interventioner som stöttar beteendeförändring (44). 
Författaren valde därför en metod för förbättringsarbetet där interventionen skulle stimulera 
till en meningsfullhet och ett lärande. För detta krävs avsatt tid för lärande och kunskap om 
uppgiften. Kunskapsbehovet initierade en gemensam utbildning med träning designad för att 
stötta det informella lärandet på arbetet. Detta styrks av Ellströms teori om lärande på arbets-
platsen som vidare menar att tid inte bara får avsättas för direkt träning, utan också till reflekt-
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ion och utbyta av idéer som en del av den pågående arbetsprocessen. Alla denna tid kan tän-
kas svårt att hitta i en komplex organisation. Det finns en komplexitet mellan tid för produkt-
ion och tid för lärande där organisationer sätter lärandet åt sidan för att låta produktionen ta 
mest plats (37). Författaren vill här hävda att organisationen i den aktuella kontexten har varit 
så pass generösa med avsatt tid att forum för diskussion, reflektion, workshops och utbildning 
möjliggjordes. Dock visar inte analysen från intervjuerna att detta varit lika betydelsefullt. 
Där har istället aktiviteter som direkt utbildning, påminnelsesystem och en förändringsledare 
visats vara framgångsfaktorer för lärandet.  
 
Även om litteraturen säger oss att arbetsrelaterat lärande och integrering av lärande och arbete 
är viktigt så vet man föga om lärandeprocesser på arbetet och de förutsättning-
ar/omständigheter som sannolikt underlättar eller motarbetar dessa processer (37). Detta reso-
nemang stärker att studiens syfte var att studera just lärandeprocessen under en implemente-
ring. Det går att diskutera huruvida lärandet mäts bäst genom att tillfråga de som ska lära sig. 
En del av litteraturen menar att lärandet mäts bäst genom en före- och eftermätning (76) för 
att kunna visa på en kvantitativt mätbar skillnad. Författaren vill dock understryka skillnaden 
på att vad en person lärt sig och hur hen lärt sig. Den senare styrker vald metod där sjukskö-
terskan själv inte bara får skatta vad som bidrog till lärande, men också utveckla på vilket sätt 
samt utvärdera sin kliniska färdighet före och efter. Det kan liknas vid den aktuella diskuss-
ionen inom skolans värld där det förespråkas en formativ bedömning som lägger fokus på 
undervisning och respons, snarare än den summativa bedömningen som summerar resultatet i 
slutet av en utbildning. Detta fokus på lärandet styrks av förespråkare av formativt lärande 
(77). De kvalitativa studier som författaren studerat som undersökt medarbetare om deras an-
vändning av SVP hos fallriskpatienter har undersökt incitament, motivation och fördelar med 
omvårdnadsplaner, men inte haft frågor i enlighet med denna studies syfte, varför dessa av-
färdats. Istället tog författaren fram en egen komponerad frågeguide som berör de områden 
som implementeringslitteraturen nämner som viktig; individuella och organisatoriska förut-
sättningsfaktorer (25, 42, 78). Därtill ville författaren fråga om de effekter och den direkta 
patientnyttan som sjuksköterskorna upplevt i samband med implementeringsprocessen. Denna 
aspekt stärks av teorin om vuxenlärande som menar att direkt patientnytta och en aning av ett 
positivt resultat är en förutsättning för att känna motivation till förändring (35, 37). Detta för-
hållningssätt var tänkt att stärka validiteten i studien, att mäta det den avser att mäta, även 
nämnt som trovärdighet (eng trustworthiness) (79). Det innebar också försöket att söka svar 
på fenomenet lärande vid en implementeringsprocess. Den överförbarhet som också är ett 
kriterium för en validitet och reliabilitet återfinns i författarens ingående beskrivning av den 
komplexa kontexten, det lokala problemet, liksom en ingående beskrivning av förbättringsar-
betets förfarande i de 8 aktiviteterna. Författaren noterade dock att de specifikt strukturerade 
frågorna som ska ge tillräckligt med djup data och för att kunna tillämpa och överföra till en 
annan kontext, till viss del var för komplicerat ställda. Flera av de tillfrågade sjuksköterskorna 
bad om upprepning av frågan och bad om förtydligande. Många forskare delar med fördel ut 
frågeguiden innan intervjun äger rum för att underlätta intervjun och för att låta respondenter-
na ha förberett sina svar (72). Pålitligheten ligger dock i att alla sjuksköterskor inkluderades i 
studien enligt kriterier samt att författaren för en kritisk reflektion i sin metoddiskussion. När 
det gäller objektivitet är viss bias oundviklig när det gäller interaktiv forskning som syftar till 
ett ömsesidigt lärande då bägge parter ingår i samma kontext. Däremot räknar författaren med 
att såväl förbättringsarbete som intervjusvar kan spegla att medarbetarna emellertid upplevt 
processen som ”författarens projekt och uppsats”, vilket kan riskera sanningsenliga svar. Å 
andra sidan upplevde författaren intervjuklimatet som öppet och ärligt där de beskrivna upp-
levelserna inte enkom var av positiv karaktär. Flera sjuksköterskor nämnde nackdelar och 
mindre positiva upplevelser som de fick vidareutveckla och som bidrog till studiens resultat.  
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Det kan tyckas för ett fullständigt utvärderande av patientnyttan att patienterna själva i detta 
fall skulle få komma till tals och ingå i studien. Att ha patientfokus och skapa ett samarbete 
med patienter och anhöriga är ofta ett framgångsrikt sätt att inrymma allas delaktighet och 
perspektiv (80). Eftersom det är en given åtgärd i en SVP att informera patienten om planen 
för att skapa delaktighet hade vi kunnat fråga dem om det. Dock är det viktigt att se samban-
det mellan fallrisk och den äldre ofta multisjuka patientgruppen, som många gånger medför 
kognitiv nedsättning. Detta försvårar möjligheten att fråga om upplevd nytta av evidensbase-
rad vård genom SVP. Författaren tror dock att ett direkt samarbete och en direkt återkoppling 
från patienten hade motiverat medarbetarna mer än diagram över resultat från journalgransk-
ning, precis som vuxenlärandet indikerar (35).  
 
Sjuksköterskorna efterfrågade ett samarbete från början tillsammans med undersköterskorna. 
Kliniken gjorde ett aktivt val i att börja med en utbildning för enbart sjuksköterskor, vilket 
författaren fick anpassa sig till. Istället fick undersköterskorna en anpassad utbildning på en-
heten under avsatt tid. All övrig form av reflektion, diskussion, workshops och mötesforum 
skedde dock tillsammans i stor grupp. Så här i efterhand hade författaren engagerat bägge 
grupper från start i ett gemensamt utbildningstillfälle för att tydliggöra roller och ansvar.  
 
Det framkom i resultatet att flera av sjuksköterskorna aldrig hade hört talas om vissa aktivite-
ter, såsom lathunden eller workshopen. Det får författaren att känna ödmjukhet inför vikten av 
tydlig kommunikation. Just lathunden och workshopsen var frivilliga aktiviteter, vilket i ef-
terhand kan räknas som mindre framgångsrikt. Ellström diskuterar lärande på arbetsplatsen 
och menar att för framgång krävs, förutom kunskap, motivation och behov av personlig ut-
veckling (37). Fixsen diskuterar en mognad (eng readiness) som en betydande faktor. Han 
menar att all typ av tjänster, service och utbildning kan erbjudas, men att det krävs en indivi-
duell mognad och beredskap för att personen ska kunna ta till sig av det nya och anpassa sig 
(40). Detta är en lärdom hos författaren som hon ska ta hänsyn och anpassa sig till i framtida 
förbättringsarbeten. 

Resultatdiskussion 
Sjuksköterskorna upplevde att utbildning, förändringsledare och påminnelsesystem ansågs 
mest betydelsefulla vid detta förbättringsarbete. Faktorer som ansågs mindre betydelsefulla 
för lärandet var lathund och resultatåterkoppling. Majoriteten önskade mer utbildning under 
implementeringsprocessen och flera sjuksköterskor såg fördelen med att ha haft med under-
sköterskorna under första utbildningstillfället. Identifierade fallgropar uppgavs vara tidsbrist, 
arbetsbelastning, attityd, samt saknad av en gemensam vision i personalgruppen. Sjuksköters-
korna upplevde att införandet av SVP stärkt patientsäkerheten på avdelningen, att de numera 
gör rätt från början genom att agera tidigt kring fallriskpatienter. Sammantaget uttryckte flera 
att det nu råder en ökad kollektiv medvetenhet i personalgruppen och att de nu bedriver lika 
vård för alla.  
 
Att implementera SVP i en verksamhet som har en äldre patientgrupp med fallrisk upplever 
författaren som högst relevant och aktuellt för ett förbättringsarbete. Socialstyrelsens krav på 
god vård (22) stämmer alla överens med SVP:s syfte och funktion. Vården blir kunskapsbase-
rad och ändamålsenlig när medarbetarna arbetar målfokuserat och enligt evidensbaserade 
åtgärder. Studien visade att vården efter implementeringen också blivit mer patientsäker. De 
uttrycker ökad medvetenhet, förbättrat risktänk och anpassade åtgärder, vilket överensstäm-
mer med patientfokus. SVP har upplevts som en färdig mall att tillämpas på homogena grup-
per som fallriskpatienter (31), vilket till viss del skapar effektivitet. Det sistnämnda möjliggör 
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också att alla patienter med fallrisk får jämlik vård. Det tidiga agerandet till följd av den tidiga 
riskbedömningen möjliggör att patienterna dessutom erhåller sin fallpreventiva vård inom 
rimlig tid. 
 
En förbättring skedde i andel riskbedömda fallriskpatienter och hade sitt starka avstamp av 
förbättring i oktober i samband med att fallriskbedömningen gjordes obligatorisk vid inskriv-
ningen. Förbättringen har hållit i sig konstant genom studietiden. Effekten av påminnelsesy-
stem är känd inom implementeringsforskning (42) och är förmodligen förklaringen även i 
detta fall. Det är värt att reflektera kring hur andelen riskbedömningar sett ut om Downton 
riskbedömningsinstrument vore mindre tidskrävande. SKL:s senare styrdokument föreslår 
nämligen att en fullgod fallriskbedömning utgörs av två simpla frågor: 1) Fråga patienten, 
anhörig eller tidigare vårdgivare ”Har du/patienten fallit under det senaste året?” 2) Fråga 
vårdpersonalen ”Tror du att denna patient kommer att falla – under vårdtiden på sjukhuset 
eller inom de närmaste månaderna i annan vård och omsorgsverksamhet – om ingen förebyg-
gande åtgärd sätts in?” (3). Denna rutin har ännu inte införts på aktuellt sjukhus, utan alla pa-
tienter ska riskbedömas enligt Downton. Att införa den nya rutinen torde göra riskbedöm-
ningen än smidigare för vårdpersonalen och således förmoda öka andelen riskbedömningar. 
 
Den ökade andelen fallriskpatienter med SVP visar också på en förbättring över tid, men är 
inte lika konstant. Att prestationen inte nått målet på 100 % kan dels förklaras av det sjukskö-
terskorna beskriver som tidsbrist, men också en otillräcklig tro på arbetssättet, vilket diskute-
ras mer nedan. Omvårdnadsforskare har hävdat i tider av begränsade resurser bör utveckling 
prioriteras (23). Författaren instämmer i detta och befarar istället hur tids- och personalbrist 
riskerar ta över all energi istället för att lägga den på hur vi kan förbättra oss under sådana 
omständigheter. Författaren har också analyserat granskningarna närmre och noterat att flerta-
let uteblivna SVP skett när extern nattbemanning arbetat.  
 
Följsamheten tycks ha varit den svåraste delen att implementera och har ett så pass varierande 
resultat att det ännu ej kan räknas som en förbättringstrend. Att riskbedöma och upprätta 
SVP:er ligger på ett planeringsstadium och föreslås av författaren innebära en single loop le-
arning där åtgärdsstrategier förändras i redan befintliga system. Följsamheten till processen 
och till planens omvårdnadsåtgärder antas däremot motsvara double loop learning då det för-
utsätter att vi inte bara gör, utan också undersöker varför vi gör som vi gör och går till botten 
med värdetermer som mål och värde (39). Fokus har varit på meningsfullhet för patienten, 
mål att sträva efter samt det värde vi vill att arbetet ska generera, vilket innebär mer än tradit-
ionell problemlösning (37). Detta expansiva lärande kan antas ta längre tid än vad detta för-
bättringsarbete kan redogöra för. Det kan antas vara en anledning till varför en stor del av den 
tidigare forskningen kring ämnet har undersökt implementering av omvårdnadsdiagnoser och 
hur dessa kan öka i antal liksom val av ordinerad åtgärdstyp som en förbättring. Av den an-
ledningen har annan forskning efterfrågat hur omvårdnadspersonal med hjälp av hela om-
vårdnadsprocessen kan ge en förbättrad förebyggande omvårdnad och erhålla en ökad helhet 
för patienten vid fallförebyggande vård (15). Förbättringsinitiativet om en optimerad fallpre-
ventiv omvårdnad lan appliceras på Donabedians triangel om mål och medel (4). Processen 
har haft fokus på lärande och kunskapsspridning genom journalgranskningar, patientsäker-
hetsdialoger och analyser av avvikelser kring fall. Processerna har i sin tur förutsatts av resur-
ser i form av tid där projektgruppen har kunnat arbeta utifrån förbättringskunskapens olika 
verktyg.  
 
Inför förbättringsarbetet lades stor vikt vid att se över förutsättningarna för ett framgångsrikt 
resultat, såväl tänkbara framgångsfaktorer som barriärer. Detta förhållningssätt är i enlighet 
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med litteraturen inom implementeringsforskning (42, 44, 78). Dessa kan i sin tur delas upp 
individ, organisation och miljö. I den här studien valde dock författaren att även visualisera 
utifrån upplevda effekter eftersom nyttan som medarbetaren upplever längst vägen också bi-
drar till implementeringsprocessen och lärandet (35). Förbättringsarbetets upplägg kan liknas 
vid Bataldens modell där forskaren studerat evidensen kring fallprevention, men också avdel-
ningens kunskapsläge och inställning. Utifrån dessa fynd beslöt projektgruppen att journal-
granskning skulle mäta våra framgångar. Författaren studerade även implementeringsforsk-
ning, hur andra forskare hade implementerat EBP och SVP för att kunna verkställa och erhålla 
hållbara resultat. Den förbättrade prestationen kan sammanlänkas till en måluppfyllelse inom 
bättre professionell utveckling där sjuksköterskorna arbetar evidensbaserat, bättre hälsa där 
det nya arbetssättet syftar till att minska fall och fallskador samt en bättre systemprestation 
som verkar för patientsäkerhet, lika vård för alla och att göra rätt från början (58).  
 
Omvårdnadsprocessen hade tidigare upplevts som något teoretiskt och som inte applicerats i 
verkligheten, emn en av sjuksköterskorna beskrev det som en aha-upplevelse när hon insåg att 
SVP är att arbeta efter omvårdnadsprocessen. Att forskningsprinciper och kritisk reflektion 
tappas bort eller tillämpas i otillräcklig utsträckning hos nyexaminerade sjuksköterskor när de 
kommer ut i verkligheten är studerat sedan tidigare (54, 81). Precis som sjuksköterskor i in-
tervjun framhäver, beror det ofta på att det medicinska perspektivet alltmer tar överhand (50, 
54, 81, 82). Detta har kallats för transition shock och tros försena och ibland även hämma 
sjuksköterskors förmåga att arbeta evidensbaserat (81). SVP har beskrivits som löjliga och 
meningslösa som en anledning till den bristfälliga följsamheten. Författaren har reflekterat 
kring hur attityd och mognad (40) hänger ihop med tillämpning av EBP. Studier visar att in-
troduktion till EBP spelar en oerhört stor roll för hur man senare tar sig an sitt arbete samt att 
det tar mer än 2 år av professionell utveckling innan tillämpning av EBP och forskningsresul-
tat sker (81). Detta manar till att se över faktorer i kontexter som kan möjliggöra eller hindra 
EBP. Denna problematik motiverar detta förbättringsarbete som hade implementeringsproces-
sen som lika stort syfte som den förväntade förbättringen. Förhoppningsvis har vi initierat en 
medvetenhet om EBP som kommer göra det lättare att implementera andra områden av evi-
dens i framtiden.  
 
Handlingarna har i detta förbättringsarbete varit lika värdefullt som det långsiktiga resultatet. 
Ur intervjuerna framkommer det att det komplexa inte ligger i typen av åtgärder, utan att göra 
det, vilket stärks av forskning som kopplat samman fallprevention och self efficacy. Sjukskö-
terskornas uppfattning av sin egen möjlighet att nå olika mål påverkar hens motivation, val, 
tankar och förhållningssätt. Av denna anledning höll författaren kontinuerlig återkoppling av 
prestation i förhållande till mål. Detta förhållningssätt stärks av forskare som poängterar att 
när omvårdnadspersonal har en hög self efficacy inom fallprevention kommer också fall att 
förebyggas (83).  
 
Sjuksköterskorna i studien ansåg att utbildning var den viktigaste framgångsfaktorn, vilket 
stärks av annan forskning som förståelse för innebörd och konsekvenser, liksom förväntningar 
(37). Utbildning är en nyckelkomponent, men bör kompletteras med andra lärandeaktiviteter 
(42, 84), vilket förbättringsarbetets 8 aktiviteter har bidragit till, däribland att ha en föränd-
ringsledare. Förändringsledare har inte enbart i denna studie visats vara en framgångsfaktor 
inom implementeringsforskning (85). Hur en förändringsledare faciliterar är också avgörande 
för projektets hållbarhet (84). Studiens författare har lagt stor vikt vid typiska karaktäristika i 
sin andragogik och coaching eftersom lärandet har varit det genomgående temat. I intervjun 
påtalade sjuksköterskor vikten av att någon besitter ett driv och är dedikerad till att nå en för-
bättring, något som stärks av andra studier (78, 84). 
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Men trots alla aktiviteter som syftat till att stimulera och motivera har motstånd funnits, vilket 
naturligtvis påverkat följsamheten. Det uppstår en frånvaro av sociala normer (42). Resone-
manget kan förklara resultatet av att planeringar är upprättade, men inte utförda, vilket kan 
anses mer krävande. Denna bristande följsamhet har förändringsledaren återkopplat successivt 
under förbättringsarbetet (44), men denna aktivitet var å andra sidan rankad som minst bety-
delsefull för lärandet. Detta skiljer sig från tidigare studier som har kunnat se samband mellan 
utveckling av färdigheter och återkoppling på prestation (25, 37, 78, 81).  
 
Således kan de flesta fynden från detta förbättringsarbete stärkas av tidigare litteratur. Däre-
mot har sjuksköterskorna rankat vissa aktiviteter lägre än hur det belyses i annan forskning. 
Denna information som fås ut genom att studera sin egen kontext är oerhört viktig för själv-
kännedomen och för att veta hur den ska agera i ett annat förbättringsarbete (43). Vidare ökar 
möjligheten att sprida kunskap och forskning bland medarbetare när forskningen är gjord i 
den egna kontexten och inte vilar på andra studier.   
 
Författaren har valt att tolka följsamheten till SVP som det mått som bäst motsvarar patient-
nyttan i detta förbättringsarbete. Att inte bara journalgranska, utan också agera på resultaten 
och handla därefter var ett viktigt synsätt som också stärks av SKL:s satsning om ökad pati-
entsäkerhet (3). Att väva in kvalitetsgranskning och patientsäkerhet som detta förbättringsar-
bete i mikrosystemen har ansetts framgångsrikt för säkerhetskulturen (80).  
 
Att risker nu uppmärksammas tidigare och att det kanske inte alltid är en garanti, men att det 
är bättre än att inte göra något alls, stärks av annan kvalitativ forskning (20). Att införa SVP 
och arbeta enligt omvårdnadsprocessen har varit en gemensam satsning för att fokusera på 
den fallförebyggande omvårdnaden. Under processens gång har avvikelser analyserats för att 
ta reda på hur, var och när patienterna faller. Detta är i enlighet med James Reasons teorier 
om hur patientsäkerhet bäst angrips. Han menar att systemperspektivet undersöker förutsätt-
ningarna som medarbetarna arbetar under snarare än ett personperspektiv som söker lägga 
skulden på en person och hens felagerande. Alla 8 aktiviteter i förbättringsarbetet syftade till 
att på sikt undvika skada eller mildra dess effekter. Bristerna är oftast en blandning av det som 
är svårt att förutse och det som kan identifieras. Införandet av SVP har varit ett försök att 
komma åt just dessa latenta omständigheter så att risken kan identifieras innan fallskada sker. 
Avdelningen har stärkt sin proaktiva omvårdnad men är ödmjuk inför att inte ens de bästa 
organisationerna är immuna mot allvarliga händelser, men att dess medlemmar lärt sig knepet 
att konvertera återkommande bakslag till motståndskraftiga system (86, 87). Detta är i enlig-
het med författarens förhållningssätt till detta förbättringsinitiativ. Det är troligen inte SVP 
som ensamt kommer att reducera antalet fall och fallskador, utan ett sätt tillsammans med 
många andra initiativ som kommer skapa ett motståndskraftigt system mot fall och fallskador 
på avdelningen.  
 
De åtgärdslisotr som följer med en SVP i journalsystemet ansågs som en fallgrop och en bi-
dragande faktor till bristande följsamhet. Annan teori om lärandet påvisar vikten av att plane-
rade förändringar är förenliga med (och inte motverkas av) existerande system, rutiner och 
kulturer (37). Förbättringsarbetet har varit maktlösa inför den elektroniska journalens design. 
Istället har projektgruppen fått arbeta många varv runt PDSA-hjulet hur åtgärdslistorna kan 
minska på annan väg utan att stjälpa hela grundidén. Än i skrivande stund är detta ett kvarstå-
ende problem som kan kopplas till att mätningsresultaten om följsamhet fortfarande inte visar 
på någon förbättringstrend. SVP är tänkt att hjälpa vårdpersonalen att handla rätt, välja rätt 
och ha en plan och dessutom på en vetenskaplig grund (31). Sjuksköterskorna lyfter lika vård 



45 

för alla som en patientnytta, vilket stärks i en studie som menar att omvårdnadsplaner främjar 
likvärdig vård och förhindrar att viktiga omvårdnadsåtgärder missas (50). Styrkan i att veta att 
ens yrkesroll agerar evidensbaserat, stärks av en studie som konstaterat att SVP är ett bra sätt 
att införa EBP i verksamheten (88).  
 
Tidsbrist, svårt sjuka patienter och en stressig miljö har enligt sjuksköterskorna bidragit till att 
det nya arbetssättet inte har prioriterats. Denna reaktion strider mot de fynd som andra studier 
gjort där SVP liknas vid kontroller och åtgärder likt ett påminnelsesystem som förtydligar 
patientens behov och risker och därmed fungerar tidsbesparande. Denna tid har istället kunnat 
läggas på det patientnära omvårdnadsarbetet (53, 89). Detta stämmer inte helt med den aktu-
ella studien som visat att upplevelsen varit att det blir mer tid framför datorn än hos patienten.  
 
Trots en gemensam utbildning för klinikens alla sjuksköterskor och en genomtänkt planering 
av upplägget upplevde ett par sjuksköterskor att det blev en hastig start. Tidigare forskning 
har visat en frustration hos medarbetarna när de upplevt att de inte har varit delaktig i framta-
gandet av införandeprocessen (78, 88, 90). Trots detta projektarbetes förberedelser, utbild-
ning, information och forum med möjlighet till frågor, måste medarbetaren själv känna sig 
redo och mottaglig för förändringen innan ändrat agerande kan förväntas (40). Några andra 
sjuksköterskor tyckte att E-utbildningen kom för sent i processen (i mars), men enligt pro-
jektets upplägg introducerades den redan på den stora utbildningen i augusti. 
 
Sjuksköterskor upplevde att patientnyttan och användbarheten av omvårdnadsprocessen kan 
liknas vid en cirkel som sluts. Detta stärks av annan forskning, som menar att omvårdnads-
planer främjar ett processorienterat arbetssätt genom att hjälpa omvårdnadspersonalen att 
handla och prioritera rätt i förutsägbara situationer. Det visade också på upplevd helhet, en 
ökad medvetenhet kring omvårdnadens betydelse och att omvårdnadsdiagnosen underlättar 
omvårdnaden och influerar professionen (50, 54). Det finns dock ännu inga empiriska data 
som visar att frånvaron av väl dokumenterade SVP skulle försämra vårdstandarden. Däremot 
utrustas sjuksköterskan med en strukturerad omvårdnadsprocess och en förmåga att bedriva 
vård från bedömning till planering och genomförande av omvårdnad (91), vilket är helt i en-
lighet med detta förbättringsarbetes syfte.   
 
Intervjusvaren vittnar om att sjuksköterskorna reflekterar mer än vad de gjorde tidigare. Flera 
omvårdnadsforskare hävdar just att omvårdnadsplanering kräver ett ökat reflektivt tänkande 
hos sjuksköterskor, vilket i sin tur ökar patientsäkerheten (51, 52, 54). Förståelsen ökar bland 
sjuksköterskor när en diagnos kopplas till en etiologi (51). De upplever nu ökad vårdkvalitet 
då åtgärderna måste specificeras genom när, hur ofta, hur och av vem. Det kan tex innebära 
att patientens vårdmiljö ska ses över en gång per pass av ansvarig sjuksköterska för att främja 
god framkomlighet, eller att patienten alltid ska mobiliseras tillsammans med en personal och 
med rejäla skor samt med ett visst gånghjälpmedel. En naturlig följd är att resultaten hos pati-
enten kan kopplas till åtgärderna och därmed utvärdera dess effektivitet (92, 93).  
 
Risken för att åtgärderna görs slentrianmässigt, återfinns i viss litteratur som menar att doku-
mentationen försvåras när något avviker från det förväntade (90). Vissa sjuksköterskor menar 
att detta istället är ett sätt att undvika långa journalanteckningar om man ska leta efter risker 
och eventuella åtgärder. Andra studier har belyst risken för att individuella patientbehov åsi-
dosätts när vården baseras på SVP samt att den minskar sjuksköterskornas förmåga till egna 
initiativ (53, 89, 91). Detta stämmer med en av sjuksköterskornas upplevelse av det bara ser 
snyggt ut på papper och risken med all tid som spenderas framför datorn. Experter hävdar en 
effektivitet i att vårda homogena grupper standardiserat och att det istället finns en risk med 



46 

att behandla alla patienter som unika individer eller undantagsfall. Det finns en risk då att 
vårdpersonalen tar sig rätten att planera och behandla patienter som det bäst passar dem 
själva, och inte utifrån vetenskap, beprövad erfarenhet och med hänsyn tagen till patienten. I 
en verksamhet som valt att tillämpa SVP kan det inte råda en frivillighet att vårda utifrån SVP 
eller ej. Sjuksköterskan har ett juridiskt ansvar att upprätta, skriva, anpassa och utvärdera en 
SVP (31). Detta har varit en viktig motivator till medarbetare som mött SVP med motstånd. 
Motstånd är ofta kopplat till tung belastning och personalbrist (78), vilket gjort det svårt att 
hitta den nödvändiga tiden för att implementera nya arbetssätt (84). Detta stämmer väl in på 
detta förbättringsarbete och kan förklara varför inte implementeringsprocessen fungerat smi-
digt alla gånger.  
 
Hållbarhet bör anses som det mest utmanande steget inom implementering (40). Avdelningen 
är troligen fortfarande i ett blandat stadie av initial implementering och full drift och således 
ännu inte självgående. Nästa mål för projektgruppen blir att diskutera hållbarhet, framtid och 
hur vi ska arbeta med uppstådda ”spinn offs”. Projektgruppen är enig om att arbetet måste 
fortsätta för att undvika att förbättringsarbetet rinner ut i sanden och att nedlagd tid varit för-
gäves. Det är bara ca 30 % av olika typer av förändringssatsningar i organisationer som be-
döms som framgångsrika (94). Det har varit en viktig fakta för projektgruppen i tänket om 
hållbart resultat. Den ökade riskmedvetenhet tillsammans med ”spinn offs” som snubbelron-
der, installering av rörelsesensoriska lampor på samtliga toaletter, inventering av avdelning-
ens utrustning bidrar till ett säkerhetsarbete för fallriskpatienternas på olika vis och förhopp-
ningen är att dessa tillsammans ska ge effekt som kan bibehållas. 
 

Slutsatser 
 
Förbättringsarbete med fokus på fallprevention och förbättringskunskap har lyckats öka ande-
len fallriskbedömda patienter inom 24 timmar vid inskrivning. Den tidiga upptäckten av fall-
risk har genererat i att sjuksköterskan manas göra rätt från början. Att implementera SVP är 
ett sätt att säkerställa evidensbaserad omvårdnad. Det är dock viktigt att särskilja på det som 
är planerat och det som utförs, vilket motiverar till att mäta följsamhet. Det går inte att säker-
ställa att implementering av SVP reducerar antalet fall, utan behöver kombineras med fler 
angreppssätt. Däremot finns en utvecklingskraft i att nå en kollektiv riskmedvetenhet där alla 
gör lika. Att involvera medarbetare i processen och ha lärande i fokus är ett effektivt sätt att 
undvika att projektet styrs ”top down”.  
 
Det är värdefullt att studera inte bara framgångsfaktorer och barriärer till förbättringsprojekt, 
utan även upplevd effekt och patientnytta, vilket påverkar motivationen när vuxna ska lära sig 
nya arbetssätt. Detta är viktigt att ta hänsyn till i framtida förbättringsarbeten i den egna kon-
texten. Processen är lika viktig som målet om hållbara resultat ska kunna uppnås. Med täta 
mätningar och analys av data och variation lär vi känna vår organisation och får en större för-
ståelse. Att mäta över tid och samtidigt erbjuda anpassade aktiviteter utifrån resultat belyser 
vikten av lärande och delaktighet och inte enbart att något ska implementeras. Förändring tar 
tid i komplexa organisationer. Författaren rekommenderar att denna tid nyttjas till det som 
underlättar för medarbetaren och det som gynnar patientnyttan.   
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Bilagor 

Bilaga 1 Downton Fall Risk Index bedömningsinstrument 
 

 
(http://www.vardgivarguiden.se/global/02_patientadministration/patients%C3%A4kerhet/tuff/bedomn
ingsinstrument_tuff.pdf) 
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Bilaga 2 Förbättringsmodell 
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Bilaga 3 Standardiserad vårdplan (SVP) för fallriskpatienter på aktuellt sjukhus 
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Bilaga 4 Projektgruppens arkitektur i förhållande till den övriga organisationen  
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Bilaga 6 Processbeskrivning från inskrivning till potentiellt fall 
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Bilaga 7 Medverkarinformation        
 
Förfrågan om medverkan i studie  
 
Jag heter Sophie Vrang och är masterstuderande sista året på masterprogrammet i Kvalitets-
förbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg på Hälsohögskolan i Jönköping. I mas-
terutbildningen ingår en masteruppsats på 30 högskolepoäng där ett förbättringsarbete ska 
bedrivas samt studeras.  
 
Jag avser studera ett förbättringsarbete där standardiserade omvårdnadsplaner ska implemen-
teras hos fallriskpatienter. 
 
Preliminär titel på studien är: Implementering av evidensbaserad omvårdnad hos fallriskpati-
enter genom standardiserade omvårdnadsplaner – en fallstudie. 
 
Syftet med förbättringsarbete är att förbättra den preventiva omvårdnaden av fallriskpatienter 
genom tillämpning av och följsamhet till omvårdnadsprocessen i standardiserade omvård-
nadsplaner.  
Syftet med studien är att utvärdera förutsättningarna och implementeringsprocessen ur ett 
lärandeperspektiv. 
  
Resultaten i denna undersökning kommer att ge ökad förståelse för vad som stimulerar och 
motiverar till lärande vid en implementering. 
 
Jag tillfrågar därför Dig om att delta i en intervjustudie där Du får berätta om hur Du upplevt 
införandet av aktivitetsplaner på avdelningen utifrån ett lärandeperspektiv. Intervjun kommer 
att ta ca 20 minuter att genomföra. Dina svar kommer att bearbetas med en innehållsanalys. 
Intervjuerna spelas in som ljudfiler och dessa, liksom det färdiga transkriberade materialet, 
kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas i en form där inga enskilda deltagares svar 
kan identifieras.  
  
Ditt deltagande är frivilligt och Du kan när som helst, utan behov till förklaring, avbryta ditt 
deltagande.   
 
Jag intygar härmed att Jag informerats om undersökningen och intervjun samt att Jag vill 
delta.  
 
Stockholm, datum  
 
 
……………………………………………………………………………..  
Namnunderskrift  
 
  
……………………………………………………………………………..  
Namnförtydligande                                         
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Bilaga 8 Intervjuguide 
 
1. Här framför dig ser du de främsta aktiviteterna som genomförts på avdelning-
en för att underlätta införandet av aktivitetsplaner. Hur skulle du bedöma varje 
aktivitet om du tänker tillbaka på vilken betydelse dessa haft för ditt lärande un-
der införandet?  
 
Bedöm betydelsen av respektive aktivitet utifrån en skala där  
1 = mest betydelsefull och 8 = minst betydelsefull 
 
Motivera varför har 1, 2 och 3 varit betydelsefulla för ditt lärande och varför har 
7 och 8 satts som minst betydelsefulla. 
 
Aktivitet	   Ranking	   Medelvärde	  
1.	  Utbildning	  teori/praktik	   	   	  
2.	  Förändringsledare	   	   	  
3.	  Obligatoriskt	  sökord	   i	   jour-‐
nalen	  

	   	  

4.	  Lathund	  i	  fickformat	   	   	  
5.	  Temamånader	   	   	  
6.	  Utbildning	  i	  lärtorget	   	   	  
7.	  Workshops	   	   	  
8.	  Återkoppling	  av	  resultat	  	   	   	  
 
2. Har du identifierat några fallgropar kring införandet och i så fall vilka konse-
kvenser har dessa inneburit? 
 
3. Har du saknat något i införandeprocessen – i så fall vad och hur tror du att det 
hade bidragit till lärandet? 
 
4. På vilket sätt har införandet, och numera arbetsrutinen med aktivitetsplaner, 
påverkat din kliniska bedömning av fallriskpatienter om du resonerar utifrån 
före och efter? 
 
5. På vilket sätt upplever du att användbarheten av aktivitetsplaner har bidragit 
till ett processtänk kring patientens vård? 
 
6. Hur skulle du beskriva patientnyttan av att arbeta med aktivitetsplaner hos 
fallriskpatienter? 
 
 


