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Sammanfattning 
Denna studie har med hjälp av kvalitativa metoder och inslag av kvantitativa metoder undersökt 

varför halk- och fallolyckor sker bland patienter på sjukhus och hur halk- och fallolyckor kan 

förhindras. Halk- och fallolyckor bland patienter är idag ett stort problem på sjukhusen runt om i 

Sverige och fler personer skadar sig genom halk- och fallolyckor än genom trafikolyckor. Fokus för 

denna studie har varit Skaraborgs Sjukhus i Skövde och Skaraborgs Sjukhus i Lidköping. Genom 

observationer, intervjuer med personal på de berörda sjukhusen och en enkätundersökning har det 

framkommit att personalen anser att det finns för lite tid att alltid göra en fallriskbedömning för varje 

patient. Denna studie har visat att tidsbrist och glömska är två av de största orsakerna till att en 

fallriskbedömning inte görs för varje patient. Utan fallriskbedömningen kan onödiga fallolyckor 

inträffa och det är viktigt att säkerheten på sjukhusen bevaras trots den tidsbrist som råder på 

sjukhusen. Utbildning i de fallriskverktyg som används och att införa fler rutiner är förslag för att 

stärka fallpreventionen på sjukhusen runt om i Sverige.
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1. Inledning 
Fler personer skadar sig varje år i halk- och fallolyckor utomhus än i bilolyckor och risken för att ramla 

och skada sig på ett sjuhus är betydligt högre än vad många tror. I snitt dör mer än tre äldre personer 

varje dag på grund av fallolyckor i Sverige och det är mer än dubbelt så många än som dör i trafiken 

(Gyllensvärd, 2009). Med denna information i tanken är det då viktigt att varje halk- och 

fallriskpatient får den vård, omsorg och tillsyn som de har rätt till, detta både för att vårda de 

skadade men även för att försöka förhindra och förebygga att halk- och fallolyckor sker på sjukhusen.  

 

Denna studie har utgått ifrån Skaraborgs Sjukhus och när en patient blir inskriven på sjukhuset ska en 

så kallad fallriskbedömning göras för att se om patienten har risk för att ramla under vårdtiden och 

varför patienten i så fall har en fallrisk. Det kan bland annat bero på att patienten har neurologiska 

skador vilket gör att patienten exempelvis inte har någon bra balans eller att patienten har dålig syn. 

För att undvika att patienten ramlar sätter personalen in lämpliga åtgärder som till exempel 

halksockor eller extra tillsyn. När patienten sedan skrivs ut från sjukhuset ska personalen följa upp 

om det skedde några fallolyckor under vårdtiden och om så var fallet ska dessa dokumenteras. 

(Anonym 1, mejlkontakt, 2013-01-23). 

 

Inför detta kandidatarbete kontaktades Skaraborgs Sjukhus (SkaS) för att undersöka vad en 

kognitionsvetare kan bidra med för att underlätta och förhoppningsvis minska de fallolyckor som 

sker på sjukhusen runt om i Sverige. För att studera halk- och fallolyckor som sker på sjukhus kan det 

finnas många fördelar med att en kognitionsvetare utför studien, något som diskuterades med 

sjukhuset innan studien började. Exempelvis kan en kognitionsvetare kolla på hela aspekten av 

problemområdet och få nya infallsvinklar, där aspekten i detta fall är hela systemet där personal, 

verktyg och miljö ingår. Om någon som redan jobbar på ett sjukhus genomför denna form av studie 

kan det finnas risk för bias och förutfattade meningar, eller att man som personal på ett sjukhus inte 

vill peka ut de fel och brister som finns för att skydda sitt eget sjukhus. Som kognitionsvetare finns 

det då istället möjlighet att komma in i studien med en opartisk inställning och kan därmed försöka 

undvika den bias som en anställd på sjukhuset skulle kunna tänkas ha. En kognitionsvetare kan även 

tillämpa fler olika metoder (exempelvis blanda kvalitativa och kvantitativa metoder som denna studie 

gör) för att genomföra denna form av studie för att samla in relevant data som krävs. Andra fördelar 

som kognitionsvetare kan bidra med är hänsynen till både de tekniska aspekterna som kan tänkas 

dyka upp (i denna studie använder exempelvis personalen datoriserade verktyg när en patient skrivs 

in på sjukhuset) och även till mänskliga aspekter (som human factors vilket bland annat menas med 

att människor emellanåt gör misstag). 
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1.1 Syfte 
Syftet med detta kandidatarbete är att med hjälp av kvalitativa metoder undersöka varför halk- och 

fallolyckor inträffar på sjukhusets område. Vad som orsakar olyckorna och varför är av yttersta vikt 

att ta reda på i denna studie men även hur sjukhusen går till för att förhindra, förebygga och följa 

upp de olyckor som sker.  

1.2 Frågeställningar 
Huvudsakliga frågeställningar: 

 Varför sker halk- och fallolyckor på sjukhus? 

 Hur kan man förebygga fallolyckor på sjukhus? 

Underfrågor: 

 Används de resurser och metoder som finns tillgängliga i arbetet för att minska de fallolyckor 

som sker? 

 Görs alltid en fallriskbedömning för varje patient? 

 Sätts åtgärder in för varje fallriskbedömd patient? 

1.3 Avgränsningar och begränsningar 
Halk- och fallolyckor är ett problem som förekommer på de flesta sjukhus runt om i Sverige men 

denna studie kommer lägga fokus på Skaraborgs Sjukhus i Lidköping och Skaraborgs Sjukhus i Skövde. 

 

Då anonymiteten hos patienterna är hög inom vården kommer de patienter som medverkar i denna 

studie endast beskrivas med födelseår och kön. Med hänsyn till sjukhusens sekretess kommer denna 

studie inte heller lägga fokus på vilka avdelningar på sjukhusen som har undersökts då det finns risk 

för att patienters och personals identitet kan framkomma.   

 

Med tanke på att mycket av den information som finns på sjukhusen angående patienter och 

fallriskbedömningar är sekretessbelagd har det inte funnits tillgång till all information som kunde 

tänkas vara nödvändig för denna studie. Studien har inte heller tagit hänsyn till några ekonomiska 

aspekter vad gäller förbättringar på sjukhusen som denna rapport kommer ge förslag på. 

1.4 Rapportens disposition 
Denna rapport är uppdelad i fem avsnitt som kommer presenteras kort i denna del. Första avsnittet 

behandlar rapportens inledning, syftet med studien, de frågeställningar som ligger till underlag för 

denna studie och de avgränsningar och begränsningar som finns. Andra avsnittet beskriver den 

teoretiska bakgrund som är av betydelse för denna studie och där kommer bland annat ordet ”fall” 

att förklaras och även hur SkaS arbetar med fallriskbedömningsverktyget Downton Fall Risk Index. 

Avsnitt tre kommer gå igenom de metoder som har använts i denna studie, hur data har samlats in 

och analyserats. Fjärde avsnittet kommer presentera de resultat som framkommit ur 

datainsamlingen, både skriftligt men även genom tabeller och figurer. Femte avsnittet är en 

diskussion kring studien, de metoder som valts, om dessa var lämpliga för studien och hur studien 

kan utvecklas och göras annorlunda. Resultatet av denna studie diskuteras även i detta avsnitt och 

det ges förslag på hur sjukhusen kan jobba fortsättningsvis för att förebygga de fallolyckor som sker. 

Slutligen följer en slutsats som tar upp de viktigaste aspekterna som framkommit genom denna 

studie. 
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2. Teoretisk bakgrund 
SkaS är en förkortning för Skaraborgs Sjukhus där sjukhusen i Skövde, Lidköping, Mariestad och 

Falköping ingår. Denna studie tar endast upp sjukhusen i Skövde och Lidköping, dock där det står 

skrivet Skaraborgs Sjukhus (SkaS) menas alla sjukhus som tillhör Skaraborg (se ovan).  

2.1 Fall 
Inom vård och omsorg definieras ordet fall som att en person oavsiktligt hamnar på marken/golvet 

och då oavsett om en skada uppkommit eller inte (Lundin-Olsson & Rosendahl, 2008). Händelser och 

olyckor så som svimning, stroke, epilepsi eller liknande fallolyckor räknas inte inom fall i denna studie 

men kan göra det i andra sammanhang. I denna studie räknas dock fallolyckor in som att en person 

ramlar ur sängen eller glider ur en stol och ner på golvet (Skog, 2013).  

 

Varför en person ramlar kan bero på flera olika faktorer. Att äldre personer ramlar oftare än yngre 

personer kan bland annat bero på att man som äldre får sämre muskelstyrka, sämre balans, sämre 

syn och hörsel. Att vissa personer ramlar oftare än andra kan även bero på olika sjukdomar som 

exempelvis stroke och även vissa typer av läkemedel gör att risken för att ramla blir större 

(exempelvis antidepressiva läkemedel). För vissa personer kan rädslan att ramla göra att de väljer att 

inte röra på sig lika mycket som andra personer vilket gör att deras muskelstyrka försvagas och 

därmed ökar risken för att ramla. (Hammarström, 2011). 

 

Den största orsaken till att äldre söker vård är på grund av halk- och fallolyckor, i hemmet eller i 

utomhusmiljö, och 2008 rapporterade Vårdinstitutet att över 75 % har skadat sig genom att ramla 

(medan mindre än 10 % har skadat sig i trafiken). 1400 personer dör varje år i Sverige på grund av en 

halk- eller fallolycka och fler än 70000 personer kräver sjukhusvård efter en halk- eller fallolycka. 

(Lundin-Olsson & Rosendahl, 2008).  

 

Många personer halkar eller faller i hemmet eller utomhus men på sjukhusen är problemet lika stort. 

I England och Wales rapporterades 2012 att ungefär 200000 personer halkar eller faller på 

akutsjukhus, 36000 ramlar inom den mentala hälsovården och 38000 personer på kommunala 

sjukhus. Många av dessa fall leder till döden eller skador och 800 personer år 2012 fick en höftfraktur 

till följd av en fallolycka (Heaton, 2012). I Sverige drabbas 18000 personer varje år av en höftfraktur, 

varav de flesta av dessa på grund av halk- eller fallolyckor. Dessa skador ger landsting och kommuner 

en ökad kostnad på 150000–200000 kronor första året efter personens olycka (Socialstyrelsen, 

2009).  Det är dock bara en del av dessa fallskador som är vårdskador, för att något ska vara en 

vårdskada ska olyckan ha orsakats av en vårdinsats eller utebliven vård och därmed kunnat undvikas 

om vården hade haft tillräckligt bra kvalité (Socialstyrelsen, 2009). 

 

En enkätundersökning av Malmsjö (2009) visar att flera vårdcentraler i Östergötlands Landsting 

jobbar med fallprevention bland äldre. Fallprevention innebär att försöka förhindra att personer 

halkar eller faller. Dock visade undersökningen av Malmsjö (2009) att 13 av 34 vårdcentraler i 

Östergötlands Landsting registrerar äldres fallskador, medan de resterande 20 vårdcentraler inte gör 

det. De 20 vårdcentraler som inte registrerar fallskador uppger att detta beror på att det inte finns 

några rutiner kring hur man ska registrera fallskador. Vårdcentralerna menar också att personalbrist, 

tidsbrist och kunskapsbrist även är faktorer till varför fallskador inte rapporteras.  
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2.2 Inskrivningsrutiner och fallriskbedömning 
Genom att ha tittat på de avvikelser som funnits till förfogande och genom mejlkontakt och samtal 

under de observationer som genomförts har Skaraborgs Sjukhus rutiner identifierats vad gäller 

fallriskbedömning av en patient. Nedan följer en beskrivning på hur detta går till. 

 

I samband med en patients inskrivning på Skaraborgs Sjukhus, alternativt inom 24 timmar av 

inskrivningen, görs en fallriskvärdering och en fallriskbedömning för patienten. En sjuksköterska fyller 

i fallriskvärderingen och fallriskbedömningen tillsammans med patienten (på SkaS finns detta 

elektroniskt i ett dokumentationsprogram som heter Melior).  Det finns fyra steg som sjuksköterskan 

går igenom när en fallriskvärdering görs på en patient: 

 

Steg 1: Fallriskvärdering. Denna fallriskvärdering obligatorisk och måste fyllas i, om detta inte görs 

kan sjuksköterskan inte fortsätta med inskrivningen. I fallriskvärderingen finns det tre alternativ att 

välja på angående patientens potentiella fallrisk: 

 

1. Nej, patienten är under 65 år, inget neurologiskt eller kognitivt sjukdomstillstånd. 

2. Ja, patienten är över 65 år eller yngre med neurologiskt eller kognitivt sjukdomstillstånd. 

3. Nej, patienten är över 65 år, har ej fallit det senaste året och tros ej falla under vårdtiden. 

 

Om sjuksköterskan väljer alternativ ett eller tre kommer inte fallriskbedömningen att fortsätta, 

däremot om sjuksköterskan väljer alternativ två måste patienten fallriskbedömas. 

 

Steg 2: Fallriskbedömning. Om sjuksköterskan kryssar i förslag två, alltså att patienten är över 65 år 

och har något sjukdomstillstånd, måste sjuksköterskan manuellt öppna fallriskbedömningsmallen. 

Denna mall kommer allstå inte upp automatiskt. För halk- och fallolyckor använder SkaS 

riskbedömningsmallen Downton Fall Risk Index och det är poängen i denna riskbedömning som är 

utslagsgivande gällande om patienten har en fallrisk eller inte. Alternativt finns det ett separat val 

med ”annan riskfaktor” där sjuksköterskan får ange för vilken anledning patienten har en fallrisk trots 

att Downton Fall Risk Index inte uppnådde poänggränsen för en fallrisk. Om detta sker så beskrivs 

dock inte direkt varför patienten har en fallrisk. 

 

Steg 3: Åtgärder. Om fallriskvärderingen och fallriskbedömningen visar på en fallrisk sätts åtgärder in 

och dessa dokumenteras i en åtgärdsmall. Denna åtgärdsmall kommer inte upp automatiskt utan är 

något som sjuksköterskan manuellt får öppna och fylla i. I åtgärdsmallen fyller sjuksköterskan i de 

åtgärder som ska sättas in för att minska risken för fallrisk hos patienten, dessa åtgärder kan variera 

beroende av patienten men exempelvis kan åtgärder vara nattlampa eller rum nära toaletten. 

 

Steg4: Sjuksköterskans slutanteckning och utvärdering. Detta är obligatoriskt för sjuksköterskan att 

skriva för varje patient. Ett exempel på en utvärdering kan vara att patienten förväntades ramla 

under vårdtiden (alternativ två i steg 1) men ej gjorde detta och då skriver sjuksköterskan i 

slutanteckningen ”Nej, inget fall under vårdtiden.”. 

 

I sjuksköterskans inskrivningsanteckning angående patienten finns ett sökord, ”patientsäkerhet”, där 

det hänvisas till en separat riskbedömningsmall som innehåller både värdering och bedömning. 

Värderingen baserar sig på ålder, vissa sjukdomstillstånd och tidigare fall (steg 1). Detta är en första 
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sållning av patienterna som kan tänkas ha fallrisk. De patienter som i värderingen inte anges vara 

riskpatienter görs det ingen riskbedömning på. Övriga patienter som genom värderingen anges vara 

riskpatienter hänvisas till riskbedömningsmallen (steg 2). Patienter som är över 65 år eller som 

tidigare ramlat är i riskzonen för att ramla igen och därför ska det alltid göras en fallriskbedömning på 

dem. (Anonym 1, mejlkontakt, 2013-01-23; Anonym 5, samtal, 2013-03-06). 

2.3 Avvikelser 
Avvikelser är det dokument som sjuksköterskan skriver efter att en halk- eller fallolycka skett och 

skrivs för att kunna dokumentera händelsen, öka kvalitén och säkerheten i vården och därmed kan 

organisationen dra lärdom av det som skett. Avvikelser är nödvändigt för förbättringsarbeten och 

även för att kunna öka säkerheten i organisationen, både för personal och patienter. (Socialstyrelsen, 

2009). 

 

En avvikelse innehåller information om patienten så som ålder, kön, vart olyckan upptäcktes, på 

vilken avdelning och vilket sjukhus. Avvikelsen innehåller även information om den personal som 

rapporterat händelsen och ärendeansvarig. Det finns även information om orsak till olyckan, vilka 

åtgärder som kan komma att sättas in på grund av det som skett, en uppföljning och information om 

den person som är uppföljningsansvarig. Det kan också förekomma information om fallet har 

rapporterats till Socialstyrelsen på grund av exempelvis Lex Maria.  ( Anonym 3, mejlkontakt, 2013-

01-09). En avvikelserapportering ska i första hand fokusera på händelsen och inte på inblandade 

personer och även inte innehålla spekulationer om vems fel det var för att händelsen inträffade. 

Vårdenheten är skyldig till att rapportera allvarliga händelser till nationella myndigheter inom hälso- 

och sjukvård, så som bland annat Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2009).  

2.4 Downton Fall Risk Index 
Det finns olika verktyg som används för att förebygga halk- och fallolyckor, även för att bedöma hur 

stor risk det är för en patient att halka eller ramla inom ett dygn efter inskrivning på sjukhus eller 

särskilt boende. Downton Fall Risk Index är ett sådant beprövat verktyg inom hälso- och sjukvården 

och som lämpar sig inom särskilda boenden så som sjukhus och äldreboenden (Socialstyrelsen, 2009) 

och används på Skaraborgs Sjukhus och de flesta vårdenheter i Landstinget i Östergötland. 

 

Det finns ett antal punkter som ska följas i Downton Fall Risk Index där alla riskfaktorer summeras, 

varje faktor ger 1 poäng och mer än 3 poäng visar på ökad fallrisk.  Det är dock viktigt att inte endast 

fokusera på totalsumman från denna bedömning, detta på grund av att enskilda poäng inom de 

delområden som finns kan ange viktig information om de riskområden där åtgärder ska sättas in. De 

faktorer som finns med i Downton Fall Risk Index är: 

 

 Tidigare känd fallolycka  

o Kännedom om att personen har fallit det senaste året. 

 Lugnande läkemedel eller sömnmedel  

 Vattendrivande läkemedel  

 Blodtrycksänkande läkemedel  

 Antiparkinsonläkemedel  

 Antidepressiva läkemedel  

 Övriga läkemedel  
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o Läs medicinlistan eller låt, om möjligt, personen själv redogöra för vilka mediciner 

som intas. Fördela eventuellt läkemedel efter medicingrupp och sätt poäng. 

 Måttlig till kraftig synnedsättning 

o Personen har måttlig till kraftigt nedsatt syn eller är blind. Har behov av glasögon 

dagligen.   

 Måttlig till kraftig hörselnedsättning 

o Personen har kraftigt till måttligt nedsatt hörsel eller är döv. Har behov av 

hörapparat. 

 Nedsatt motorik  

 Patienten är inte orienterad till namn, plats eller tid  

 Osäker gångförmåga  

o Personen går säkert med eller utan gånghjälpmedel och kommer ihåg att använda 

hjälpmedlet.  

o Personen går osäkert med eller utan hjälpmedel och/eller glömmer att använda 
hjälpmedlet ibland. (Socialstyrelsen, 2009; Vårdhandboken, 2013). 

När man använder en fallriskbedömning, som har en skala så som Downton Fall Risk Index, sätter 
man ett gränsvärde. Patienter över gränsvärdet har högre risk att ramla och patienter under 
gränsvärdet har lägre risk för att ramla. Dock finns det ett känt problem med detta bedömningssätt 
då patienter som bedöms att de inte kommer ramla ändå blir bedömda som att de har en hög fallrisk 
(Lundin-Olsson & Rosendahl, 2008). Genom detta problem måste man ta hänsyn till att det inte finns 
några säkra sätt att fastställa om en person är i riskzonen för att ramla eller inte. Detta eftersom det 
kan finnas andra faktorer till att personen ramlar och inte endast de ovanstående som finns med i 
Downton Fall Risk Index. Exempelvis kan patienters status ändras från dag till dag och därför borde 
man inte endast utgå från dessa verktyg (Lundin-Olsson & Rosendahl, 2008).  

2.5 Senior Alert 
Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som finns tillgängligt via webben. Senior alert grundar 

sig på den vårdpreventiva processen där varje patient som är 65 år eller äldre med bland annat 

fallrisk ska registreras med riskbedömning, de vidtagna åtgärderna och resultatet inom områdena 

fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen (Senior alert, 2012). Senior alert ska hjälpa till med att 

utveckla nya förebyggande arbetsmetoder som kan komma att öka möjligheterna till bästa vård och 

omsorg för patienterna och ger även varje vårdenhet möjlighet att följa sitt eget förebyggande 

arbete. Målet med Senior alert är att för varje patient, där risken finns för trycksår, fall, undernäring 

eller ohälsa i munnen, ska förebyggande åtgärder planeras, utföras och följas upp (Magnusson & 

Skoglund, 2013). Registret bygger på tre grundtankar som består av systematik, struktur och 

synliggörande av resultat. Systematik innebär att samtliga patienter som vistas på vårdenheter 

riskbedöms genom evidensbaserade instrument så som: 

 RBT–skalan och Modifierad Norton scale som är bedömningsinstrument som visar risk för att 
utveckla trycksår. 

 Mini Nutritional Assessment eller Sveriges Kommuner och Landstings patientsäkerhet 
nutrition som bedömer risk för undernäring. 

 Downton Fall Risk Index eller Sveriges Kommuner och Landstings patientsäkerhet som 
bedömer fallrisk.  

 Revised Oral Assessment Guide som bedömer risk för ohälsa i munnen. 
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Tanken med Senior alert är att de evidensbaserade instrumenten för riskbedömning (se ovan) 

tillsammans med evidensbaserade åtgärder ska skapa en gemensam struktur inom vården. Det ska 

finnas en nationell och gemensam databas som är till för att skapa förutsättningar för att värdera en 

patients vårdperiod. Denna databas är även till för att jämföra olika vårdenheters arbeten med att 

förebygga skador och behandla patienter. (Senior alert, 2012). 

Enligt Anonym 1 (mejlkontakt, 2013-04-08) har SkaS gått med i Senior alert och har börjat införa 

detta på Medicinavdelningen i Falköping och Medicinavdelningen i Mariestad samt 

närsjukvårdsteamet i Lidköping. Dock görs i nuläget endast riskbedömningar utifrån Senior alert. På 

de vårdenheter Senior alert ännu inte införts används bland annat riskbedömningsinstrumentet 

Downton Fall Risk Index som nämndes tidigare. Däremot håller Landstinget i Östergötland successivt 

på att införa Senior alert från och med 2010 och använder de riskbedömningsinstrument som finns 

där. Utöver detta kan det förekomma andra riskbedömningsinstrument och då är det på enheter som 

ännu inte kommit igång i full skala med Senior alert (Anonym 2, mejlkontakt, 2013-03-04). 

Landstinget i Östergötland samarbetar med länets 13 kommuner i en nationell satsning som heter 

"Bättre vård för sjuka äldre". Detta innebär bland annat att införa kvalitetsregistret Senior alert 

(Landstinget i Östergötland, 2013). 

 

2.6 Patientsäkerhetslagen 

Patientsäkerhetslagen är ett regelverk för att främja en hög patientsäkerhet så att vårdskadorna ska 

minska och är lagar som ska följas av hela Sveriges vård- och omsorgsenheter. Patientsäkerhetslagen 

(SFS 2010:659) kom att träda i kraft den 1 januari 2011 och i och med detta upphörde lagen 

(1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område att gälla (Landstinget i 

Östergötland, 2012). I enlighet med Patientsäkerhetslagen har personalen och ledningen på alla 

sjukhus i Sverige och därmed även SkaS ett ansvar för att medverka till patienternas vård och 

säkerhet. Både patienterna och deras närstående ska vara delaktiga i arbetet kring 

patientsäkerheten, både i analysarbetet och i det fortsatta förbättringsarbetet. (Erlingsson, 2010; 

Landstinget i Östergötland, 2012). 

 

2.7 Patientsäkerhetsplanen för Skaraborgs Sjukhus  
SkaS har tagit fram en patientsäkerhetsplan för att förebygga olyckor och säkerställa patienternas 

säkerhet på sjukhuset. Denna plan utgår från de roller som finns på sjukhusen så som 

verksamhetschef, chefsläkaren, sjukhusets stab och ledningen och vad dessa roller har för ansvar och 

skyldigheter gentemot patienternas säkerhet.  I patientsäkerhetsplanen från SkaS 2013 står bland att 

alla patienter över 65 år ska riskbedömas avseende halk- och fallolyckor, att mer än 2 avvikelser per 

anställd och år ska registreras och även att alla fallolyckor ska registreras i MedControl Pro (ett 

verktyg som används för att rapportera in om ett vårdrelaterat fel har begåtts och rapporten 

händelseanalyseras för att förhindra att liknande incidenter uppkommer). (Skaraborgs Sjukhus 

Patientsäkerhetsplan, 2013). 
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I SkaS patientsäkerhetsplan för 2013 står även följande gällande riskförebyggande arbete: 

”SkaS skall under 2013 lägga fokus på ett aktivt riskförebyggande arbete i patientprocesserna. 

Riskerna ska så tidigt som möjligt identifieras och prioriteras utifrån allvarlighetsgrad och risk för 

upprepande. Utifrån identifierade risker genomförs förbättringar som skapar säkrare 

patientprocesser. Riskhantering bör ske i realtid såväl som prediktivt både för den enskilda patienten 

som för grupper av patienter.” (Skaraborgs Sjukhus Patientsäkerhetsplan, 2013, s. 2). 
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3. Metod  
Studien bygger på kvalitativa metoder så som intervjuer, observationer och enkäter men har vissa 

kvantitativa inslag vad gäller enkäterna. Det har även gjorts litteraturstudier och flera dokument som 

fanns att tillgå har granskats. Genom att använda kvalitativa metoder (intervjuer och 

enkätundersökning) kan deltagarnas subjektiva åsikter framkomma, vad personalen anser om 

patienternas fallrisk och hur de jobbar för att förhindra dessa. Genom att använda observationer 

finns möjligheten att studera den miljö som patienterna befinner sig i på sjukhuset då miljön kan vara 

en bidragande orsak till varför patienter ramlar. 

3.1 Intervjuer och mejlkontakt 
En semistrukturerad intervju med en anställd Skaraborgs Sjukhus har genomförts via mejlkontakt. 

Under mejlkontakten ställdes frågor i ett dokument som personen fick svara på. Frågorna handlade 

om hur patienterna tas om hand gällande halk- och fallolyckor från det att de blir inskrivna på 

sjukhuset till dess att olyckan är utredd och patienten behandlad för eventuella skador. Frågor 

ställdes även om hur sjuksköterskorna jobbar gällande halk- och fallolyckor och hur SkaS 

Patientsäkerhetsplan följs. 

 

En semistrukturerad intervju har även genomförts med en anställd på Landstinget i Östergötland. 

Denna intervju genomfördes även den via mejlkontakt och innehöll frågor för att ta reda på hur 

Landstinget i Östergötland jobbar gällande halk- och fallolyckor och om det finns någon 

Patientsäkerhetsplan i Landstinget i Östergötland.  

 

De intervjuer som gjorts via mejlkontakt har varit semistrukturerade och fortlöpande under studiens 

gång, detta på grund av att fler frågor uppkommit efter den första kontakten med intervjudeltagarna 

och dessa personer gav tillåtelse att fortsätta ställa frågor om så behövdes. 

 

I samband med de båda observationerna på Skaraborgs Sjukhus intervjuades två anställda vid två 

olika tillfällen. De frågor som ställdes grundade sig dels på den information som fåtts sedan tidigare 

av anställda på SkaS, även på dokument, avvikelser, bedömningsmallar, SkaS patientsäkerhetsplan 

och den information som mottagits av andra anställda på andra sjukhus. De frågor som ställdes 

under denna intervju riktade sig till observationen och hur avdelningen som besöktes hanterar halk- 

och fallolyckor och vad personalen och sjukhuset gör för att förhindra olyckor. 

 

Den information som framkommit genom de olika intervjutillfällena har legat till grund för studiens 

teoretiska bakgrund och således har inte något resultat framkommit ur dessa intervjuer och 

mejlkontakter. 

3.2 Observationer 
Två observationer har genomförts, en på Skaraborgs Sjukhuset i Skövde och en på Skaraborgs 

Sjukhus i Lidköping. Syftet med dessa observationer var att se den miljö patienterna befinner sig i 

under sin vistelse på sjukhusen, hur de blir omhändertagna och vilka fallrisker som finns i den miljö 

de befinner sig i. Inga observationer gjordes på varken patienter eller personal utan fokuserade helt 

på miljön och hur avdelningarna är utformade. Under de två observationerna skrevs 

observationsanteckningar och kommentarer om miljön och vissa åtgärder som sätts in på 

fallriskbedömda patienter. Varje observation, inklusive samtal med personen som visade runt på 
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avdelningen, tog cirka en timme att genomföra. Inför de båda observationerna hade frågor skrivits 

ner för att ställa till den personen som visade runt, detta för att kunna ställa samma frågor på de 

båda avdelningarna och därmed kunna jämföra dessa. 

3.2.1 Skaraborgs Sjukhus Skövde 

På Skaraborgs Sjukhus i Skövde genomfördes en observation med hjälp av en sjuksköterska som är 

fallombudsman på den avdelningen observationen ägde rum. Innan observationen började 

diskuterades det som var av intresse att se och veta om avdelningen och deras rutiner gällande halk- 

och fallolyckor. Sjuksköterskan visade sedan runt på avdelningen, patientsalarna och hur de är 

uppbyggda, toaletterna, korridorerna, allrummet som patienterna får vistas i och expeditionen. 

Under observationen visade sjuksköterskan även på vissa åtgärder som kan sättas in för en 

fallriskbedömd patient, så som nattlampa eller dörrklocka. Observationen avslutades sedan med ett 

samtal med sjuksköterskan då det uppkommit fler frågor och kommentarer under observationen än 

de som diskuterades under och innan den.  

3.2.2 Skaraborgs Sjukhus Lidköping 

Under observationen i Lidköping fanns även där en sjuksköterska till förfogande som visade runt på 

avdelningen. Sjuksköterskan visade patientsalarna, toaletterna, korridorerna, allrummet och 

expeditionen och hur dessa är uppbygga, möblerade och utformade. Under observationen visades 

även här ett antal åtgärder som finns till förfogande för en fallriskbedömd patient. Sjuksköterskan 

beskrev även hur fallriskvärderingen, fallriskbedömningen och åtgärdsmallen används och fungerar. 

3.3 Dokument 
Det har funnits tillgång till flera avvikelser från Skaraborgs Sjukhus inom området för 2012 och 2011, 

sammanlagt 1330 stycken varav 15 innehåller olyckor med högre allvarlighetsgrad. Dessa avvikelser 

har avidentifierats för att skydda patienternas säkerhet och bevara deras anonymitet, dock undantag 

för de 15 avvikelser med en högre allvarlighetsgrad där patienternas födelseår står med. Det har 

även funnits tillgång till Skaraborgs Sjukhus Patientsäkerhetsplan för 2013 och en 

fallriskbedömningsmall. Dessa dokument som har tillhandahållits från Skaraborgs Sjukhus har 

personalen själva tagit fram på begäran för denna studie. På grund av sekretesskäl kan det dock 

finnas möjligheter att viktig information har gått förlorad då endast anställda på Skaraborgs Sjukhus 

har tillgång till allt material om patienternas fallrisk. Därmed har denna studie inte fått tillgång till allt 

material som skulle kunna komma att vara av betydelse. Denna studie har därmed fått förlita sig på 

personalen på Skaraborgs Sjukhus och att de levererat trovärdiga dokument och kommentarer om 

dessa. 

 

De dokument som funnits till förfogande för denna studie, så som riskbedömningsmallen och 

avvikelser, har lästs igenom och analyserats för att få förståelse i de olika system som finns på 

sjukhusen. Av de 1330 avvikelser som har tillhandahållits från SkaS har endast vissa delar analyserats, 

så som klockslag för händelse. De 15 avvikelser där en allvarligare olycka inträffat har lästs igenom 

och analyserats djupare och jämfört dessa avvikelser mellan varandra för att hitta mönster. Detta 

gjordes även för att kunna sätta sig in i sjuksköterskornas jobb gällande inskrivning av patienterna 

och genom dessa dokument fanns även möjligheten att se de olika steg som görs då en patient skrivs 

in på sjukhuset.  
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3.4 Enkäter 
Enkäter har delats ut på Skaraborgs Sjukhus i Lidköping och Skaraborgs Sjukhus i Skövde där 

sjuksköterskor fick svara på 12 frågor. Enkäterna delades ut på samma avdelningar som 

observationerna ägt rum och dessa frågor finns under Bilagor. Frågorna var utformade med 

flervalssvar där deltagaren fick välja ett av svaren som de ansåg passade bäst in på deras åsikt 

angående frågan. När de hade svarat på frågan med ett av de förskrivna svaren fick de även svara på 

varför de hade valt det alternativ de hade valt och även ge andra kommentarer angående frågan om 

de så ville.  

 

Frågorna som ställdes handlade om hur de upplever halk- och fallolyckor på sjukhuset och hur de 

behandlas, frågorna handlade även om det system som de använder sig av, Downton Fall Risk Index, 

och ett annat fallriskbedömningsverktyg, Senior alert. Om någon deltagare inte kunde svara på 

någon fråga gick det bra att hoppa över den frågan men ombads att skriva varför de inte svarade på 

en viss fråga om så var fallet.  

 

Enkäterna delades ut på avdelningarna på de två sjukhusen och hämtades av författaren för denna 

rapport ca tre dagar efter att de lämnades. Därmed fick sjuksköterskorna god tid på sig att fylla i 

enkäterna om det skulle bli ont om tid under något av deras arbetspass eller om de ansåg att de på 

grund av andra anledningar inte kunde fylla i dem samma dag som enkäterna lämnades på 

avdelningen.  

3.5 Deltagare 
De deltagare som svarade på enkäten var enbart sjuksköterskor som jobbade på vårdavdelningar på 

Skaraborgs Sjukhus i Skövde och Skaraborgs Sjukhus i Lidköping. Sammanlagt var det 21 stycken som 

medverkade i enkätundersökningen. 7 stycken deltagare från Skaraborgs Sjukhus i Skövde, alla 

kvinnor med en medelålder på 39,7 och 14 stycken deltagare från Skaraborgs Sjukhus i Lidköping, alla 

kvinnor med en medelålder på 36,4 år. Sammanlagt jobbade det 13 stycken sjuksköterskor på 

avdelningen i Skövde och 26 stycken sjuksköterskor på avdelningen i Lidköping. 

 

Alla deltagarna i denna studie informerades om att de skulle förbli anonyma och att de när de ville 

kunde avbryta sin medverkan och därmed välja att inte fullfölja intervjun, mejlkontakten eller inte 

lämna in enkäten. På grund av deltagarnas anonymitet kommer studien inte peka på vilka 

avdelningar på sjukhusen som medverkade eller vilka deltagare som medverkat i intervjuer eller via 

mejlkontakt. 

3.6 Analysmetod 
Detta avsnitt kommer gå igenom de metoder som använts för att analysera den data som 

framkommit genom enkäterna, observationerna och intervjuerna. 

3.6.1 Kvantitativa svar från enkäten 

Svaren från de 21 enkäterna har delats upp i två grupper, en svarsgrupp från Skaraborgs Sjukhus i 

Skövde och en svarsgrupp från Skaraborgs Sjukhus i Lidköping. På de frågor som hade en svarsskala 

har ett sammantaget medelvärde räknats ut i varje svarsgrupp. Alla frågor med svarsalternativ så 

som ALLTID, FÖR DET MESTA, GANSKA SÄLLAN och ALDRIG har omvandlats till en skala från 0-3 där 0 

står för ALDRIG och 3 står för ALLTID. På detta sätt har medelvärden och standardavvikelser räknats 

ut.  



Halk- och fallolyckor på Skaraborgs Sjukhus 

12 
 

3.6.2 Tematisk analys av kvalitativa svar från enkäten 

De frågor som krävde ett skriftligt svar från deltagaren, där deltagaren själv fick ge kommentarer och 

förklaringar, har analyserats med hjälp av tematisk analys. De teman som har identifierats genom 

analysen var till för att ge en klar bild över sjuksköterskornas subjektiva åsikter som framkom genom 

de frågor som ställdes.  

 

Braun och Clark (2006) beskriver tematisk analys i sin artikel vilket innebär att identifiera, analysera 

och redogöra för teman eller mönster från en uppsättning data. Ett tema fångar det som är viktigt i 

data i relation till forsningsfrågan och kan bli identifierade genom två huvudsakliga utgångspunkter. 

Det ena är bottom-up (induktivt) som menas med att de teman som identifieras är starkt länkade till 

den insamlande data som finns och dessa ska inte vara drivna av forskarens egna hypoteser, de 

teman som identifieras är alltså datadrivna. Det andra sättet inom tematisk analys är top-down 

analys (deduktivt) som menas med att analysen drivs av forskarens egna intressen och hypoteser om 

ämnet som studeras. Detta kan då ge en mindre helhetsanalys av data men istället en mera 

detaljerad analys av vissa delar av den insamlande data som finns. Analysen av de kvalitativa svaren 

från enkäten har tagit hjälp av tematisk top-down analys och därmed använt fyra steg som ingår i 

denna form av analys. Dessa steg är: 

 

1. Utveckla de första koderna ur data (koder i detta fall är ord och fraser) 

2. Söka efter teman i dessa koder 

3. Granska de teman som framkommit så de överensstämmer med all ursprunglig data 

4. Definiera och namnge de teman som framkommit (Braun & Clark, 2006, s. 87) 

 

Den tematiska analysen är gjord för varje fråga som krävde ett subjektivt svar från deltagarna. För 

varje fråga har svaren först jämförts mellan de båda avdelningarna och sedan sammanställts för att 

hitta mönster och teman.  

3.6.3 Observationer 

Under observationerna på de två avdelningar skrevs observationsanteckningar och dessa har 

studerats och analyserats. Observationsanteckningarna gav en klar bild över avdelningarna, hur de är 

utformade och hur miljön är för patienterna som vistas där. Ur dessa anteckningar har det mest 

väsentliga för miljön och utformningen på avdelningen tagits fram och redovisas i resultatdelen. 

3.6.4 Intervjuer 

De semistrukturerade intervjuerna som har genomförts har mestadels genomförts via mejlkontakt 

med undantag för de kommentarer och samtal som uppstod under observationerna. De mejlsvar 

som varit aktuella för denna studie har analyserats på så sätt att de har jämförts med andra källor om 

så funnits.  
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4. Resultat 
Här kommer resultaten att redovisas från enkäterna, avvikelser som det funnits tillgång till och 

observationerna som har genomförts. 

4.1 Enkäten 
De två sjukhusens enkätsvar har delats upp i två svarsgrupper då det inte var en jämn fördelning av 

försöksdeltagare mellan de båda avdelningarna. De kvantitativa svaren och de kvalitativa svaren från 

enkäterna har det även gjorts en uppdelning på. Frågorna hade svarsalternativen ALLTID, FÖR DET 

MESTA, GANSKA SÄLLAN och ALDRIG och har omvandlats till en skala från 0-3 där 0 står för ALDRIG 

och 3 står för ALLTID, vilket redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1 

Tabellen visar medelvärde och standardavvikelsen för de kvantitativa frågorna ur 

enkätundersökningen med svarsalternativen ALLTID, FÖR DET MESTA, GANSKA SÄLLAN OCH ALDRIG 

 Skövde 
7 deltagare 

Lidköping 
14 deltagare 

Enkätfrågor Medelvärde 
 

Standard- 
avvikelse 

Medelvärde 
 

Standard-
avvikelse 

Fallriskbedömer du alla patienter 
som du skriver in? 
 

2,57 0,53 2,21 0,42 

Sätter du alltid in åtgärder om så 
behövs för en fallriskbedömd 
patient? 
 

2,85 0,37 2,57 0,51 

Anser du att åtgärder följs up? 
 

2,28 0,48 1,2 0,82 

Skriver du alltid en avvikelse om 
ett fall inträffat? 
 

3,00 0,00 2,8 0,36 

Följs ärendena upp? 
 

2,71 0,48 2,6 0,63 

Anser du att fallriskbedömningen 
är nödvändig? 
 

2,42 0,78 2,00 0,55 

 

Som framgår i tabell 1 skiljer sig inte svaren mellan de båda avdelningarna sig nämnvärt mycket. På 

frågan ”Skriver du alltid en avvikelse om ett fall inträffat?” svarade alla deltagare från avdelningen i 

Skövde att de alltid gör det (medelvärde 3,0 och standardavvikelse 0,00) medan inte alla från 

avdelningen i Lidköping inte skriver en avvikelse (medelvärde 2,8 och standardavvikelse (0,36).   
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I enkäten fanns även en fråga som hade ett skattningssvar från 1-7. Medelvärde och 

standardavvikelse har räknats ut för svaren för de båda deltagargrupperna för denna fråga och 

redovisas i tabell 2. 

 

Tabell 2 

Medelvärde och standardavvikelse för frågan med skattningsalternativet 1-7 

 Skövde 
7 deltagare 

Lidköping 
14 deltagare 

Enkätfråga Medelvärde Standard-
avvikelse 

Medelvärde Standard-
avvikelse 

Anser du att Downton Fall 
Risk Index är ett bra 
verktyg? 

5,00 1,15 4,5 1,24 

 

Som man kan se i tabellen skiljer sig svaren mellan deltagarna från Skaraborgs Sjukhus i Skövde 

(medelvärde 5) från deltagarna från Skaraborgs Sjukhus i Lidköping (medelvärde 4,5), dock skiljer sig 

även antalet deltagare (14 respektive 7 deltagare). 

4.2 Teman 
Genom enkätundersökningen framkom även flera kvalitativa svar, då deltagarna fick skriva egna 

kommentarer och åsikter till varje fråga. Nedan följer de teman som identifierats ur svaren för varje 

fråga, helt utan inbördes ordning. Svaren från de båda avdelningarna har sammanställts tillsammans 

för att få en helhetsbild över deltagarnas åsikter, vilket inte skilde sig anmärkningsvärt mellan de två 

sjukhusen. De frågor som fanns med i enkäten är fetmarkerade och efter varje fråga följer de teman 

som identifierats ur de båda gruppernas svar. På fråga 8, 9 och 10 är deltagarnas svar först beskriva 

av författaren till denna studie, sedan följer de teman som identifierats ur deltagarnas subjektiva svar 

om dessa frågor. 

 

1. Fallriskbedömer du alla patienter som du skriver in? Ange varför om du inte svarat alltid. 

Tidsbrist. 

Glömska. 

Svårt att göra en bedömning direkt på en patient, utan väntar ett dygn. 

Ej bedömning på unga patienter eller patienter utan besvär. 

 

2. Sätter du alltid in åtgärder om så behövs för en fallriskbedömd patient? Ange varför om du 

inte svarat alltid. 

Tidsbrist. 

I den mån man kan. 

Ibland behöver patienten ligga inne ett dygn innan man kan avgöra vilka åtgärder som är lämpliga. 

 

3. Vilka åtgärder sätts in? 

Halksockor 

Rullator/käpp 

Extra tillsyn 

Muntlig information om risker (till patient och anhöriga) 
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Information om att patienten ska be om hjälp 

Nattlampa 

Grindar till sängen 

Att sängen är låg 

Närhet till toaletten 

Rum nära expeditionen 

Bälte i rullstol på läkarorder 

 

4. Anser du att åtgärder följs upp? Kommentarer. 

Blir det inget fall så rapporteras det ofta muntligt men ej skriftligt.  

Följs alltid upp på något sätt men inte alltid efter ”konstens alla regler”. 

Ingen rutin på att följa upp. 

 

5. Skriver du alltid en avvikelse om ett fall inträffat? Ange varför om du inte svarat alltid. 

Tidsbrist. 

Inte alltid det görs då patienten kan ligga på avdelningen en längre tid. 

 

6. Följs ärendena upp? Ange varför om du inte svarat alltid. 

Tidsbrist. 

Glömska. 

Olika sjuksköterskor som skriver in och ut patienterna.  

 

7. Anser du att Downton Fall Risk Index är ett bra verktyg? Kommentarer. 

Det ger en bra fingervisning om fallrisk. 

Bra om man det bara följs upp efteråt. 

Kan ta några dagar innan det kan fyllas i rättvist. 

Grovt instrument. 

 

8. Vad anser du om Senior alert? Kommentarer. 

Endast en deltagare från Skaraborgs Sjukhus Skövde som svarade genom att fylla i skattningsskalan 

1-7 som fanns (deltagaren skattade 5) och endast tre deltagare från Skaraborgs Sjukhus i Lidköping 

som valde att svara genom att fylla i skalan (medelvärde 5 på svaren). Resterande deltagare hade 

skrivit i kommentarfältet att de inte visste vad Senior alert var för något. 

 

9. Hur lång tid anser du att fallriskbedömningen tar? Kommentarer. 

Skaraborgs Sjukhus Skövdes deltagarsvar var sammantaget 2-20 minuter. Deltagarnas svar från 

Skaraborgs Sjukhus Lidköping var 1-10 minuter. 

Teman från kommentarerna:  

Extra tid för åtgärderna. 

 

10. Anser du att fallriskbedömningen tar för lång tid? Kommentarer. 

Sex personer nej och en person ja från Skaraborgs Sjukhus Skövde. Sju personer svarade nej, sex 

personer svarade ja och en person svarade inte alls på samma fråga av deltagarna på Skaraborgs 

Sjukhus Lidköping. 
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Teman från kommentarerna: 

Om fallrisk föreligger ska förebyggande åtgärder sättas in och ibland finns inte den tiden, trots att det 

inte tar mer än några minuter. 

Om man räknar in allt annat man gör vid en inskrivning så tar det för mycket tid, men om man bara 

gör en fallrisk tar det inte lång tid.  

Generaliserar att alla patienter ska bedömas. Bättre att endast göra fallriskbedömning på de som 

verkligen har fallrisk. 

Oftast mycket att göra så fyller i fallriskbedömningen under arbetspassets gång. 

 

11. Anser du att fallriskbedömningen är nödvändigt? Kommentarer. 

Inte på unga/pigga patienter. 

På de äldre patienterna är det bra. På de flesta yngre patienter är det endast motiverat om de fallit 

tidigare. 

Bra verktyg för mätning men hindrar inte att patienter ändå faller. 

 

12. Övriga kommentarer. 

Bättre att fallriskbedöma de patienter som har en fallrisk och inte alla över en viss ålder. 

Patienter faller oftast när de försöker förflytta sig på egen hand. De vill klara sig själv och provar sig 

fram. 
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4.3 Avvikelserapporter 
Nedan kommer resultaten från avvikelserapporterna att redovisas. Avvikelser är det dokument som 

sjuksköterskan skriver efter att en halk- eller fallolycka skett och skrivs för att kunna dokumentera 

händelsen. De resultat som framkommit genom de avvikelserapporter som har funnits tillgängliga 

och de svar från enkäterna som delats ut är att en riskbedömning inte alltid görs på patienten när 

den skrivs in på sjukhuset. Enligt SkaS egna Patientsäkerhetsplan för 2013 står det att alla patienter 

över 65 år ska riskbedömas. Av de 15 avvikelser som har tillhandahållits från SkaS, där en skada har 

inträffat, är 14 av dessa patienter över 65 år. Dock har en riskbedömning bara gjorts på 6 personer av 

dessa 14 patienter. En sammanställning av dessa avvikelser finns i tabell 3.  

 

Tabell 3 

Tabellen visar 15 avvikelser för där en olycka inträffat, vilken fallriskgrad patienten hade (Downton 

Fall Risk Index) och även vilken tidpunkt, veckodag och avdelning som olyckan inträffade på 

Ålder Kön Downton Fall Risk 

Index 

Tidpunkt för 

händelse 

Veckodag Avdelning 

80 år Kvinna 4 00-04 Torsdag Medicinavdelning 

85 år Kvinna 2 12-16 Torsdag Äldrepsykiatri 

68 år Kvinna 4 12-16 Tisdag Lungmedicinavdelning 

77 år Man Ej riskbedömd 

enligt mall 

04-07 Fredag Akutmottagning 

70 år Kvinna 5 04-07 Onsdag Kirurgavdelning 

90 år Man Ej riskbedömd 

enligt mall 

00-04 Torsdag Bensårscentrum 

95 år Kvinna Ej riskbedömd 

enligt mall 

21-00 Fredag Akutmottagning 

59 år Kvinna Ej riskbedömd 

enligt mall 

21-00 Söndag Akutmottagning 

76 år Man Ej riskbedömd 

enligt mall 

04-07 Fredag Hjärtavdelning 

81 år Man Ej riskbedömd 

enligt mall 

21-00 Tisdag Äldrepsykiatri 

93 år Kvinna 4 00-04 Tisdag Äldrepsykiatri 

87 år Kvinna Ej riskbedömd 

enligt mall 

16-21 Tisdag Medicinavdelning 

90 år Man Ej riskbedömd 

enligt mall 

00-04 Torsdag Bensårscentrum 

74 år Man 2 21-00 Torsdag Njurmedicinavdelning 

75 år Kvinna Ej riskbedömd 

enligt mall 

12-16 Måndag Äldrepsykiatri 

 

Sammanlagt visar tabell 3 15 avvikelser var av nio stycken av dessa patienter är kvinnor och sex 

stycken patienter är män. Sammanlagt har dessa patienter en medelålder på 81 år. Som visat i tabell 

3 har inte någon av dessa olyckor skett en lördag och endast en olycka har skett på en söndag. 

Däremot har 5 (av 15) av dessa olyckor uppstått på en torsdag.  
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För att få en helhetsbild över klockslaget för de 15 händelserna har ett stapeldiagram tagits fram (se 

figur 1). 

 
Figur 1. Stapeldiagram över antal fall och vilken tidsperiod det skedde för de 15 avvikelser där en 

olycka inträffat. 

 

Som man kan se i figur 1 sker de flesta fall (av dessa 15 händelser) under natten, 4 av 15 patienter 

mellan klockan 00 – 04. På eftermiddagen och kvällen (klockan 16 – 21 respektive klockan 21 – 00) 

sker minst fallolyckor, endast 1 patient föll och fick en skada under 2012 mellan klockan 16 – 21 och 

endast en patient föll och fick en skada under samma år mellan klockan 21 – 00. Däremot skedde inte 

några av dessa fall mellan klockan 07-12. 
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Det har även funnits tillgång till 1330 avvikelser från 2012 och 2011 från Skaraborgs Sjukhus, dessa 

fall har inte lett till att en allvarlig olycka inträffat. Ett stapeldiagram för klockslaget för dessa 

händelser har tagits fram och redovisas i figur 2.  

 
Figur 2. Stapeldiagram över 1330 fall från 2012 och 2011 och vilket klockslag händelsen inträffade på. 

 

Som man kan se i figur 2 sker de flesta händelser av de 1330 fall mellan klockan 16 – 21 (295 stycken 

fall). Om man jämför detta med figur 1 så frångår de 15 fall detta (där en olycka inträffat), som visar 

på att mellan klockslagen 16 – 21 sker det minst fall (1 händelse). Dock visar både figur 1 och figur 2 

att det är mellan klockan 00 – 04 som många fallolyckor sker (4 av 15 stycken fall i figur 1 och 281 av 

1330 stycken fall i figur 2).  
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4.4 Observationer 
De två avdelningar som besöktes för observation skiljde sig inte markant åt vad gäller utseende och 

utformning. Avdelningarna hade både dubbelsalar, enkelsalar, allrum och båda avdelningarna hade 

expeditionen i mitten. Lidköping hade 6 stycken dubbelsalar och 8 enkelsalar och Skövde hade 12 

dubbelsalar och 4 enkelsalar. I en dubbelsal finns det plats för två patienter medan i en enkelsal finns 

det endast plats för en patient. 

 

Alla enkelsalar hade toaletter på rummet, i Lidköping var toalettdörren vid rummets ingång, alltså i 

en liten hall som fanns innanför dörren. I Skövde var toalettdörren inne i rummet, alltså inte i någon 

mindre hall, dock var dörren till toaletten i en vinkel. Under en första titt på vinkeldörren såg detta 

smidigt och praktiskt ut då rummet blev större. Däremot var dörren i vägen så fort någon skulle 

öppna den. Dörren öppnades alltså utåt, in mot rummet, vilket gjorde att om patienten skulle från 

sängen till toaletten fick denne runda dörren först eller helt öppna dörren innan patienten förflyttade 

sig. Dubbelsalarna i Skövde hade även de toaletterna inne på rummet, däremot på avdelningen i 

Lidköping så fanns toaletten för dubbelsalarna utanför rummet. Detta gör att patienten som har 

sängen längst in i rummet får ett längre avstånd till toaletten än patienten närmast dörren. 

 

Om patienten ville kunde denne få ett rum nära expeditionen (detta gällde för båda avdelningarna), 

detta kunde då underlätta för både patienten och personalen om patienten krävde mycket vård eller 

tillsyn. Patienterna kunde även få extra tillsyn på exempelvis natten om patienten hade en hög 

fallrisk. Däremot hjälpte inte detta alla gånger då tillsynen ofta skedde med 30 minuters mellanrum, 

patienterna kunde alltså då ramla mellan de tänkta tillsynerna och därmed undviks inte fallolyckorna 

helt med endast denna åtgärd. 

 

Alla patientsalar, både enkelsalar som dubbelsalar, på båda avdelningarna hade en nattlampa som 

satt i en ramp över sängen, dessa är bland annat en av åtgärderna som sjuksköterskorna 

rekommenderar patienterna om patienten har en fallrisk. Avdelningarna var för övrigt bra upplysta 

med både lampor och fönster. 

 

Golven på avdelningen i Skövde var anpassade så att de inte skulle vara hala att gå på, däremot 

användes halkmatta emellanåt om en patient var i extra behov av detta. Golven på avdelningen i 

Lidköping var däremot av plast och således hala att gå på om man endast hade sockor.  

På båda avdelningarna fanns larm i alla rum och toaletter som patienten kunde använda om så 

behövdes. Däremot hade patienten inte något larm på sig utan var då tvungen att använda de larm 

som fanns på väggarna i rummen och toaletterna. I Skövde använde personalen en dörrklocka för de 

patienter som hade hög fallrisk, denna klocka ringde varje gång patienten öppnade dörren. Någon 

sådan klocka används inte på avdelningen i Lidköping då det fanns en diskussion om att detta kan 

inkräkta på patientens integritet.  

 

På avdelningen i Skövde stod en fåtölj i varje sal som var både stor och tung och därmed svårflyttad. 

Enligt sjuksköterskan som visade runt på avdelningen var fåtöljen ofta i vägen när patienten skulle 

förflyttas. Ibland byttes därför fåtöljen ut mot en vikstol istället. 

  



Halk- och fallolyckor på Skaraborgs Sjukhus 

21 
 

4.5 Personal 
Under de två observationstillfällena togs även information fram om hur många sjuksköterskor och 

undersköterskor som jobbar på varje avdelning, dessa redovisas i tabell 4. 

 

Tabell 4 

Förteckning över antalet sjuksköterskor och undersköterskor som jobbar på de två avdelningarna som 

observerades 

 Skövde Lidköping 

Tid på dygnet Antal 
sjuksköterskor 

Antal 
undersköterskor 

Antal 
sjuksköterskor 

Antal 
undersköterskor 

Dagtid Helst 4 Minst 2 4 4 

Kväll vardagar 2 2 3 3 

Natt 1 1 Minst 2, ibland 3 1 

Helg dag 2 2 3 3 

Helg kväll 2 1 3 2 

(Anonym 5, Samtal, 2013-03-15; Anonym 6, Samtal, 2013-03-06) 

 

Som man kan se i tabell 4 arbetar fler personer varje arbetspass på avdelningen på Skaraborgs 

Sjukhus i Lidköping, trots att de har färre patientsalar (sammanlagt plats för 20 patienter) än vad 

Skaraborgs Sjukhus i Skövde har (sammanlagt plats för 28 patienter). Sammanlagt jobbade 26 

stycken sjuksköterskor på avdelningen i Lidköping och 13 stycke sjuksköterskor på avdelningen i 

Skövde.  
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5. Diskussion 
Diskussionen kommer ta upp metoden och hur valid denna är för studien. Resultaten kommer även 

att diskuteras och vad dessa kan betyda och bero på. Avslutningsvis kommer det följa en slutsats för 

att poängtera vad som borde förändras på sjukhusen runt om i Sverige för att försöka minska de 

fallolyckor som sker.  

5.1 Metod 
Metoden för denna studie, som redan nämnt, har bestått av intervjuer via mejlkontakt och samtal 

under observationerna, två stycken observationer, en enkät som har delats ut på två avdelningar och 

de dokument som tillhandahållits från Skaraborgs Sjukhus. 

 

De semistrukturerade intervjuerna som har genomförts kan ifrågasättas då dessa har skett via 

mejlkontakt och den information som fåtts fram endast har baserats på deltagarnas egna 

kommentarer, med utantag för viss information som jämförts med andra källor. Denna information 

som framkommit via mejlkontakterna baseras således endast på deltagarnas egna kunskaper och den 

tillgång de har haft för att ta fram informationen, något som inte alltid kunde kontrolleras.  

 

Vad gäller observationerna skulle fler observationer ha varit intressanta att genomföra på flera olika 

avdelningar och sjukhus. Detta för att resultaten skulle kunna säkerställas ytterligare och bli mer 

valida gentemot de resultat som framkommit av endast två observationer. Det hade även varit 

intressant att se om avdelningarnas utformning skiljde sig nämnvärt mellan olika sjukhus och om 

miljön på dessa avdelningar således kan bidra till att fallolyckor sker. Av de två avdelningar som 

observerades för denna studie så skiljde sig inte avdelningarnas miljö nämnvärt mellan varandra. Om 

fler avdelningar och sjukhus hade observerats finns det möjlighet att mönster i utformningen hade 

identifierats eller att det framkommit stora avvikelser mellan sjukhusens avdelningar i deras 

utformning. 

 

Fler enkäter att dela ut hade varit av betydelse för denna studie, även på flera olika avdelningar. 

Anledningen till att studien tagit emot endast 7 svarsenkäter (av 13 möjliga) från Skaraborgs Sjukhus i 

Skövde och 14 svarsenkäter (av 26 möjliga) från Skaraborgs Sjukhus i Lidköping kan bland annat bero 

på den tidsbrist som sjuksköterska skriver om i sina kommentarer i enkäten. Det är möjligt att 

deltagarna inte hann fylla i enkäten under de dagar som enkäterna fanns på sjukhusen på grund av 

att de hade så mycket att göra på avdelningen. Även brist på engagemang för deltagande i denna 

studie kan ha påverkat antal deltagare. Det var även endast kvinnor från de båda avdelningarna som 

fyllde i enkäten. Dock finns det ingen anledning att tro att detta har påverkat resultaten på något 

sätt, däremot hade det varit intressant om manliga sjuksköterskor också hade svarat på enkäten. 

 

Det fanns ingen person som övervakade när deltagarna fyllde i enkäten, utan enkäten lämnades på 

avdelningarna under tre dagar för att hämtas vid ett senare tillfälle så att deltagarna skulle ha god tid 

på sig att fylla i denna. Detta kan ha gjort att deltagarna valde att diskutera frågorna och svaren med 

varandra men ingenting tyder på, om så var fallet, att det ska ha påverkat resultatet. 
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Det hade även varit av intresse för denna studie att intervjua eller skicka ut enkäter till ett flertal 

patienter, detta för att ta reda på hur patienter med en fallrisk känner att de blir bemötta på 

sjukhuset. Dock var detta inte genomförbart enligt en av mina anonyma deltagare då det ansågs att 

patientens identitet skulle avslöjas. Däremot fanns det alternativ till detta som gjorde att identiteten 

hos patienten skulle kunna hållas anonym men ändå ville inte Skaraborgs Sjukhus genomföra en 

sådan enkätundersökning.  

 

Då denna studie var tidsbegränsad så begränsades även antalet sjukhus som observerades och som 

det lämnades enkäter på. Dock hade det varit intressant att jämföra Skaraborgs Sjukhus med någon 

annan region för att se skillnader och likheter vad gäller både antalet fallolyckor per år men även se 

hur andra sjukhus hanterar fallolyckor och vad de gör för att förhindra dessa. Då sjukhuset i 

Lidköping och sjukhuset i Skövde tillhör båda Skaraborgs Sjukhus ska rutinerna på dessa två sjukhus 

vara likadana och således följa samma patientsäkerhetsplan. Det hade varit av intresse att ta reda på 

om alla sjukhus tar fram egna patientsäkerhetsplaner. Dock har det framkommit genom denna studie 

att sjukhusen i Östergötlands Landsting inte tagit fram någon egen patientsäkerhetsplan för att 

förebygga olyckor som sker på sjukhusen utan Landstinget i Östergötland följer endast 

patientsäkerhetslagen. Det hade varit av intresse för denna studie att undersöka detta mera och ta 

reda på varför inte alla sjukhus tar fram egna patientsäkerhetsplaner. Om alla sjukhus i samma 

region använder sig av samma planer och mallar kanske några fler fall kan undvikas varje år då 

personalen kan få mer rutin på hur bland annat fallriskvärdering och fallriskbedömning ska gå till.  

 

Analysen av svaren från enkäterna som delades ut på de två avdelningarna delades, som redan 

nämnt, upp i flera delar. För de kvantitativa svaren räknades medelvärde och standardavvikelse ut, 

detta för att kunna jämföra de båda avdelningarnas svar. Dock måste det påpekas att antalet 

deltagare varierade mellan de båda avdelningarna (14 deltagare från sjukhuset i Lidköping och 7 

deltagare från sjukhuset i Skövde), så när man jämför dessa svar måste antalet deltagare även finnas 

i beräkning. Deltagarnas subjektiva svar på enkäten analyserades sedan med hjälp av tematisk analys 

och svaren jämfördes mellan deltagarna för att hitta mönster och teman. När deltagarnas svar 

jämförts mellan varandra sammanställdes teman ur dessa svar, sedan sammanställdes de båda 

avdelningarnas svar tillsammans för att komma fram till de slutgiltiga temana.  Dessa teman skulle 

kunnat analyseras ännu mera med hjälp av den tematiska analysen men i denna studie valdes att inte 

minimera teman till enstaka ord då detta kan göra att kontexten försvinner från deltagarnas svar. I 

denna studie var det av intresse att veta vad personalen tycker om de verktyg som används i 

fallriskbedömningen och därför minimerades inte de teman som uppkom ytterligare. 

 

Sekretessen är hög på sjukhus runt om i Sverige vilket gör det svårt för inblandade deltagare i denna 

studie att dela med sig av all den information som de har angående patienters fallrisker och 

fallolyckor. För att ha tillgång till patientjournaler och därmed fallriskverktyget Downton Fall Risk 

Index på ett korrekt sätt krävs det att man är anställd på Skaraborgs Sjukhus. Däremot var denna 

studie till för att en kognitionsvetare skulle gå in i fallriskproblemet med en annan synvinkel än någon 

som redan jobbar med dessa frågor, därmed finns inte den tillgång till allt material som skulle varit av 

intresse för denna studie. Insyn i fallriskbedömningar och se hur en sådan går till när en patient skrivs 

in hade kommit att vara av betydelse för denna studie. Istället har dessa fallriskbedömningar skrivits 

ut och avidentifierats av personal på Skaraborgs Sjukhus och sedan förklarats via samtal, mejlkontakt 

och kommentarer i dokumenten för att få en bild över hur detta går till. Med tanke på att personalen 
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på sjukhusen själva har valt att dela med sig av viss information och de dokument och verktyg som 

nämnts ovan kan detta ifrågasättas då det inte finns några bevis för att den information som 

tilldelats denna studie har varit sann. Dock finns det anledning att tro att den personal som varit 

deltagande i denna studie har beskrivit, förklarat och gett studien den information som efterfrågats. 

 

För framtida forskning vore det av intresse att studera patienternas egna åsikter och upplevelser av 

sin vårdperiod på sjukhusen. Det vore även av intresse att intervjua fallriskbedömda patienter om 

hur de upplever att de blivit behandlade under sin vårdperiod och vad de anser om de åtgärder som 

sattes in för att försöka förhindra fall. Framtida forskning kring halk- och fallolyckor borde även 

studera flera sjukhus och jämföra rutinerna på dessa sjukhus vad gäller fallriskbedömning av 

patienter och därmed titta på vilka verktyg som används för detta. 

5.2 Resultat 
Som man kan se i deltagarnas subjektiva svar ur enkätundersökningen för varje fråga så återkommer 

temat ”tidsbrist” för fyra frågor (fråga 1, 2, 5 och 6). Personalen menar alltså att det är så mycket att 

göra att de inte alltid hinner fylla i fallriskbedömningen för varje patient. Enligt Skaraborgs Sjukhus 

Patientsäkerhetsplan för 2013 ska alla patienter över 65 år riskbedömas, dock visar både enkätsvaren 

och de 15 avvikelser som fanns till förfogande att en fallriskbedömning inte alltid görs trots att 

patienten är över 65 år. Alla patienter borde bli behandlade på samma sätt och personalens tidsbrist 

ska inte gå ut över patienterna.  

 

För fråga 3 i enkäten har båda avdelningarna svarat samma åtgärder som sätts in för en 

fallriskbedömd patient, dock med undantag för ”bälte i rullstol på läkarorder” som endast deltagarna 

från Skaraborgs Sjukhus i Skövde svarat. Detta visar på att det finns samma åtgärder till förfogande 

på båda avdelningarna med undantag för bälte i rullstol och det finns inget som tyder på att 

Skaraborgs Sjukhus i Lidköping använder sig av detta. Om man jämför alla dessa åtgärder med 

Landstinget i Östergötland så visar det på att detta är åtgärder som sätts in på flera sjukhus. 

Östergötlands Landsting mest vanligaste åtgärder är larm, extra tillsyn, antihalksockor, information, 

utprovning av hjälpmedel och läkemedelsöversyn (Magnusson & Skoglund, 2013). 

 

Svaren på frågorna i enkäten visar även på att det kan vara svårt att fallriskbedöma en patient direkt 

när patienten skrivs in. Därmed kan det vara nödvändigt att vänta några timmar med att 

fallriskbedöma en patient för att kunna se tydligare om patienten är benägen till att ramla under 

vårdtiden. Vissa av de frågor som finns med i fallriskbedömningen kan därmed inte svaras på direkt 

vid inskrivning för alla patienter. Många deltagare som svarat på enkäten menar också att det är 

onödigt att fallriskbedöma alla patienter som kommer in på avdelningen eller patienter över en viss 

ålder, deras svar tyder på att de endast vill göra en fallriskbedömning på de patienter som verkligen 

har en fallrisk.  

 

På fråga 9 och 10 i enkäten fick deltagarna svara på hur lång tid de anser att fallriskbedömningen tar 

och om de anser att det tar för lång tid. Svaren varierade lite mellan deltagarna men det finns 

mönster i deras svar som pekar på att deltagarna inte tycker att själva fallriskbedömningen tar lång 

tid, utan det är hela inskrivningsprocessen (där fallriskbedömningen ingår) som tar lång tid. Finns det 

inte tid att göra en fallriskbedömning under inskrivningen görs då denna oftast vid ett senare tillfälle 

och om personalen slutar sitt arbetspass innan fallriskbedömningen är klar så lämnas detta över till 
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en annan personal som fortsätter fylla i denna. Dock visade enkätundersökningen på att personalen 

ändå inte alltid skriver i fallriskbedömningen för varje patient som anses ha en fallrisk. Om 

personalen inte anser att det tar för lång tid att göra själva fallriskbedömningen kan man fråga sig 

varför det ändå inte alltid görs? Några av deltagarna menar att det ibland beror på glömska.  

 

Enkätsvaren som samlades in visade att deltagarna från sjukhuset i Skövde anser att 

fallriskbedömningen tar mellan 2-20 minuter medan deltagarna från sjukhuset menar att 

fallriskbedömningen tar mellan 1-10 minuter. Storleken på avdelningarna skiljde sig då avdelningen 

på Skaraborgs Sjukhus i Skövde hade 16 patientsalar (sammanlagt plats för 28 patienter) medan 

avdelningen på Skaraborgs Sjukhus i Lidköping hade 14 patientsalar (sammanlagt plats för 20 

patienter). Däremot jobbade det fler sjuksköterskor och undersköterskor varje arbetspass på 

sjukhuset i Lidköping gentemot sjukhuset i Skövde. Denna studie har inte tagit fram statistik för 

fallolyckor för enskilda avdelningar utan endast sammanlagt för hela SkaS. Emellertid hade det varit 

av intresse för denna studie att undersöka hur många fall som sker på dessa två avdelningar varje år 

för att kunna jämföra detta med antalet personal som jobbar varje arbetspass. Då deltagarna i 

enkätundersökningen flertalet gånger skrev att det fanns en tidsbrist i att skriva fallriskbedömningar 

och avvikelser och att följa upp dessa kan det vara som så att avdelningen i Lidköping har färre 

fallolyckor varje år då de har mer personal på färre patientsalar än vad avdelningen i Skövde har. 

Avdelningen i Lidköping kan därmed lägga mer tid på varje patient än personalen på avdelningen i 

Skövde. Detta är dock inte en slutsats som går att dra utifrån denna studie men det vore av intresse 

att undersöka detta vidare. Däremot finns det belägg att tro att avdelningen i Lidköping kan avsätta 

mer tid till varje patient och därmed alltid göra en fallriskbedömning på alla patienter över 65 år då 

denna avdelning har mer personal och färre patientsalar gentemot avdelningen på sjukhuset i 

Skövde.  

 

Resultaten från de 15 avvikelserapporter där en allvarligare olycka hade inträffat och de resterande 

1330 avvikelser som har tillhandahållits från SkaS visar på att klockslaget 00-04 sker det mycket 

fallolyckor på sjukhusen. Detta kan då kopplas till antalet personal som jobbar detta klockslag, under 

denna tid jobbar det minst personal på hela dygnet. 1 sjuksköterska och 1 undersköterska jobbar natt 

på sjukhuset i Skövde och minst 2 sjuksköterskor och 1 undersköterska jobbar natt på sjukhuset i 

Lidköping. Det kan då finnas anledning att tro att många olyckor sker på grund av det låga 

personalantalet under natten och att det borde finnas mer personal på plats denna tid för att försöka 

minska de fallolyckor som sker. Ur de 15 avvikelser har det även framkommit att flest olyckor sker på 

torsdagar, om detta är något som kan säkerställas eller om det beror på slumpen kan däremot inte 

denna studie svara på. Dock vore det av intresse att undersöka närmare vilka dagar i veckan som det 

sker flest fallolyckor och vad detta i så fall kan bero på då antalet personal inte skiljer sig åt på dagtid 

under vardagarna. Genom att studera vilken dag och vilken tid som det sker flest olyckor på 

sjukhusen finns det anledning att tro att det går att förhindra många fallolyckor då sjukhuset kan 

sätta in fler resurser som kan motverka detta, exempelvis mer personal eller fler åtgärder. 

 

Genom att i denna studie ha studerat hur fallriskverktyget Downton Fall Risk Index fungerar och 

används har det visat sig att det finns brist i detta system. När personalen ska skriva in en patient i 

det datorbaserade programmet görs det fyra steg under fallriskbedömningen. Dessa steg kommer 

inte upp automatiskt när sjuksköterskan har skrivit att patienten har en fallrisk under 

fallriskvärderingen. Detta är något som borde komma upp automatiskt och som sjuksköterskan 
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måste fylla i direkt. Enligt enkätundersökningen visade det sig dock att det inte alltid går att göra en 

fallriskbedömning på alla patienter direkt när de skrivs in på avdelningen. Dock borde denna 

fallriskbedömning ändå komma upp automatisk så att personalen kan börja fylla i det de kan och vet 

om patienten för att sedan fortsätta fylla i det vid ett senare tillfälle. Genom att alla steg i 

fallriskbedömningen så som fallriskvärdering, fallriskbedömning, åtgärder och slutanteckning 

kommer upp automatiskt vid inskrivningen av en patient kan man minska risken för glömska hos 

personalen. Personalen glömmer emellanåt att fylla i dessa steg men genom att dessa kommer upp 

automatisk utan att personalen manuellt behöver öppna dessa steg kan man förebygga glömska och 

därmed försöka förebygga några av de fall som sker på grund av glömska.  

 

När det gäller Senior alert visste de flesta deltagare inte vad detta var för något verktyg, endast en 

deltagare från Skaraborgs Sjukhus i Skövde och endast tre deltagare från Skaraborgs Sjukhus i 

Lidköping som svarade på denna fråga genom att fylla i skalan som fanns. Senior alert är något som 

Landstinget i Östergötland använder sig av så av den anledningen var det relevant för denna studie 

att se vad Skaraborgs Sjukhus anser om Senior alert. Dock visade denna studie att endast tre 

vårdenheter under Skaraborgs Sjukhus har börjat införa Senior alert och de två avdelningarna som 

var med i denna studie var inte avdelningar som använder sig av detta verktyg. Det borde vara 

relevant att alla vårdenheter i Skaraborg använder sig av samma verktyg, detta kan därmed bidra till 

en bättre förståelse mellan de olika sjukhusen, både inom regionen och inom Sverige om alla 

vårdenheter använder sig av samma verktyg. Vilket verktyg som än används på de olika 

vårdenheterna runt om i Sverige är det viktigt att all personal får utbildning för verktyget och rutiner 

på hur det ska användas. Det finns tydliga mönster och teman som visar på att varken åtgärder eller 

ärenden inte följs upp på de båda avdelningarna, inte heller att avvikelser skrivs. Deltagarna har 

bland annat svarat att detta beror på tidsbrist eller att det inte finns någon rutin på hur detta ska 

göras. 

 

Med mera utbildningar och fasta rutiner för olika verktyg, så som fallriskbedömningsmallar, 

åtgärdsmallar och avvikelserapporter, kan personalen bidra till en större patientsäkerhet. De kan i 

och med detta även få bättre förståelse om varför det är viktigt att göra fallriskbedömningar, sätta in 

åtgärder, skriva avvikelser och följa upp varje ärende. Utan rutiner på hur och när verktygen ska 

användas kan viktig information gå förlorad, så som statistik på hur många patienter som ramlar och 

skadar sig på sjukhus varje år. Utan denna statistik vet man då inte antalet patienter som råkar ut för 

dessa fallolyckor och arbetet för att förebygga fallolyckor kan inte effektiveras på samma sätt om 

man inte har all information kring alla händelser. Det är alltså viktigt att varje patient får den tid och 

omsorg som behövs för att kunna göra en säker fallriskbedömning och sätta in relevanta åtgärder, 

även är det viktigt att varje händelse följs upp med en avvikelse. Patienterna ska kunna känna sig 

säkra under sin vårdtid och veta att personalen på avdelningen som de vistas på har den tid som 

behövs för att varje patient ska få den vård de behöver.  

 

Under observationerna, som ägde rum på två avdelningar, framkom det att patientsalarna kan 

förbättras i sin utformning och möblering. På avdelningen i Skövde var fåtöljen som stod i varje 

patientrum oftast i vägen för personalen när de skulle hjälpa patienten. Om fåtöljen var i vägen 

byttes denna emellanåt ut mot en vikstol men det vore bättre att alltid ha en vikstol på varje rum 

istället än en stor fåtölj som tar upp utrymme och begränsar rörligheten i rummet.  
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Vad gäller toaletterna på avdelningarna så var dessa olika placerade på de båda avdelningarna. De 

patienter som har sängen längst in i rummet i en dubbelsal får gå längre för att komma till toaletten 

och därmed ökar fallrisken. Det vore då bra om patienter med en hög fallrisk får ett rum så nära 

toaletten som möjligt. Toaletterna på avdelningen på Skaraborgs Sjukhus i Skövde hade en dörr som 

kan utformas på ett bättre sätt. Dessa dörrar öppnades in mot rummet vilket gjorde att det kan bli 

svårt för patienten att ta sig runt dörren om patienten sitter i rullstol eller använder rullator. Exempel 

på annan utformning för dessa dörrar kan vara en skjutdörr som försvinner in i väggen när man 

öppnar den. Därmed kommer inte dörren vara i vägen när man öppnar den och det ökar utrymmet 

inne i rummet. Toaletterna var, på båda avdelningarna, dessutom väldigt små vilket förhindrade 

personalen i sitt arbete. Personalen menar att det var svårt att både ha rullstol och exempelvis 

duschstol samtidigt inne på toaletten. För att öka säkerheten, både för patienter och personal, borde 

toaletterna på dessa avdelningar bli större med bättre utrymme. Detta kan dock leda till ett 

ekonomiskt problem som denna studie inte fokuserar på.  

 

De åtgärder som sätts in för en fallriskbedömd patient var samma åtgärder på båda avdelningarna 

med undantag för bälte i rullstol som läkaren ordinerar. Detta svarade endast deltagarna från 

sjukhuset i Skövde. Något som dock borde uppmärksammas mera och som borde tas upp för 

diskussion är ringklocka på patienternas dörrar eller en matta vid sängen som larmar när patienten 

stiger upp från sängen. Detta är något som Skaraborgs Sjukhus i Lidköping inte använder sig av då 

detta kan upplevas som kränkande för patienten och inkräkta på deras integritet. Om en 

fallriskbedömd patient däremot får förslaget om att ha en sådan matta kanske detta är något som 

kan diskuteras mellan patient och personal för att öka patientens säkerhet. Så länge patienten själv 

är medveten om de åtgärder som sätts in och godkänner dessa borde en sådan matta eller en 

dörrklocka endast leda till positiva effekter.  

 

Under de observationer som genomfördes och enkätundersökningen framgick det även att om 

åtgärder sattes in för en fallriskbedömd så använde inte alltid patienten dessa åtgärder som fanns till 

förfogande. Exempel på detta är att vissa fallriskbedömda patienter blev informerade om att de 

skulle ringa på personal när de skulle gå på toaletten men att patienten inte gjorde detta utan 

försökte klara sig själv. Vissa patienter väljer även att släcka nattlampan även fast de blivit 

rekommenderade att ha den tänd under natten. Att patienten inte följer de råd som ges kan då leda 

till att patienterna ramlar. Det är därför viktigt att informationen om patientens fallrisk diskuteras 

med patienten men även de risker som finns med att inte följa den information och 

rekommendationer som ges. 

5.3 Slutsats 
Denna studie har belyst patienters fallrisk på sjukhus runt om i Sverige med fokus på Skaraborgs 

Sjukhus i Skövde och Skaraborgs Sjukhus i Lidköping. Genom observationer, semistrukturerade 

intervjuer och en enkätundersökning visade det sig dock att alla patienter inte får den behandling 

som de är skyldiga att få. Alla patienter över 65 år fallriskbedöms inte alltid och åtgärder och 

avvikelserapporter följs inte alltid upp. Detta beror på att personalen har ont om tid och därmed inte 

hinner ge varje patient den tid det tar för att göra en fallriskbedömning. Om det inte görs en 

fallriskbedömning på alla patienter över 65 år eller på patienter som är benägna att ramla under 

vårdtiden kan dessa fall inte förutspås och därmed kan inte nödvändiga åtgärder och hjälpmedel 
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sättas in för att försöka förhindra de fall som kan uppstå. Frågan, som författaren till denna studie då 

ställer sig, är om sjukhusen i Sverige anser att det är viktigare att dra ner på kostnaderna på 

sjukhusen, genom att exempelvis ha mindre personal än nödvändigt på varje avdelning? Genom att 

dra ner på antalet personal minskar därmed patienternas säkerhet under deras vårdtid då 

personalen helt enkelt inte har tid att göra fallriskbedömningar och följa upp enstaka fall. Författaren 

till denna studie anser att patienternas säkerhet alltid borde vara störta prioritet på ett sjukhus. 

 

Enligt SkaS egna patientsäkerhetsplan för 2013 står det att varje patient över 65 år ska riskbedömas 

enligt mall men enligt enkätundersökningen gör inte alltid detta. Även om personalen skriver i 

enkäten att det kan bero på tidsbrist eller glömska är detta något som kan påverka patienterna 

negativt och därmed blir det svårare att förhindra de fallolyckor som kan ske. Patientsäkerhetsplanen 

följs således alltså inte av personalen alla gånger och är något som måste ses över för att bevara 

säkerheten hos personal och patienter.  

 

Det är viktigt att personalen får den utbildning som krävs för att de ska kunna bibehålla säkerheten 

på sjukhusen, både för personalen och för patienterna. Det är även viktigt att det införs rutiner på 

hur fallriskbedömningen ska gå till och att detta görs på ett noggrant sätt. På detta sätt kan 

personalen få en vana att alltid skriva en fallriskbedömning och vet hur de ska göra detta så de kan 

försöka förhindra de fall som sker. Patienternas säkerhet ska stå i fokus och det är viktigt att jobba 

med säkerheten på sjukhusen. Genom att ge personalen utbildning och införa mer rutiner för hur 

patienternas säkerhet ska hanteras kan detta leda till bättre fallprevention. Det är även viktigt att 

avvikelserapporter och uppföljning sker för varje enskild händelse, detta för att kunna föra statisktik 

och genom det se vilka andra förbättringar som kan göras.  
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Bilagor 
 

Enkät 
 

Hej 

Jag läser sista året på kognitionsvetenskapliga kandidatprogrammet vid Linköpings Universitet och 

gör nu min examensuppsats om halk- och fallolyckor på sjukhus. Jag vill nu ha din åsikt vad gäller 

halk- och fallolyckorna som sker på sjukhuset och hur de behandlas. Din medverkan är anonym! 

 

Svara på följande frågor genom att ringa in ditt svar och skriv gärna kommentarer till varje fråga. Kan 

du inte svara på någon fråga så skriv i så fall varför. 

 

 

Yrke: ________________________________ 

 

Ålder:________________________________ 

 

Kön:__________________________________ 

 

 

1. Fallriskbedömer du alla patienter som du skriver in? 

 

ALLTID FÖR DET MESTA GANSKA SÄLLAN ALDRIG  

       

Ange varför om du inte svarat alltid: 

 

 

 

 

2. Sätter du alltid in åtgärder om så behövs för en fallriskbedömd patient? 

 

ALLTID FÖR DET MESTA GANSKA SÄLLAN ALDRIG 

 

Ange varför om du inte svarat alltid: 

 

 

 

 

3. Vilka åtgärder sätts in? 
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4. Anser du att åtgärder följs upp? 

 

ALLTID FÖR DET MESTA GANSKA SÄLLAN ALDRIG 

 

Kommentarer: 

 

 

 

 

5. Skriver du alltid en avvikelse om ett fall inträffat? 

 

ALLTID FÖR DET MESTA GANSKA SÄLLAN ALDRIG 

 

 

Ange varför om du inte svarat alltid: 

 

 

 

 

6. Följs ärendena upp? 

 

ALLTID FÖR DET MESTA GANSKA SÄLLAN ALDRIG 

 

 

 

 

Ange varför om du inte svarat alltid: 

 

 

 

 

 

 

7. Anser du att Downton Fall Risk Index är ett bra verktyg? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Jättedåligt      Jättebra 

 

Kommentarer: 
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8. Vad anser du om Senior alert? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Jättedåligt      Jättebra 

 

Kommentarer: 

 

 

9. Hur lång tid anser du att fallriskbedömningen tar? 

 

Tid:_______________ 

 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

10. Anser du att fallriskbedömningen tar för lång tid? 

 

JA  NEJ 

 

Kommentarer: 

 

 

 

 

11. Anser du att fallriskbedömning är nödvändigt? 

 

ALLTID FÖR DET MESTA GANSKA SÄLLAN ALDRIG 

 

Kommentarer: 

 

 

 

 

Övriga kommentarer: 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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