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Sjuksköterskors erfarenheter av patienters delaktighet i 

fallriskbedömning: 

Vem bedömer patienten? 

Nurses experiences of patients’ participation in the fall risk 

assessment: 

Who assess the patient? 

 

 

 

 

  



Sammanfattning 

 

Bakgrund: 

Hälso- och sjukvårdens utveckling har lett fram till ett marknadsstyrt system. För att 

kunna jämföra olika vårdgivare och utveckla kvalitén har ett flertal 

kvalitetsindikatorer och uppföljningsområden införts. Fallrisk är ett av dessa 

uppföljningsområden. I Sverige är Downton Fall Risk Index förstahandsval som 

fallriskbedömningsinstrument. Hälso- och sjukvård ska utformas och genomföras i 

samråd med patienterna. Den traditionella rollfördelningen mellan patienterna och 

sjuksköterskorna håller på att förändras till att patienternas rätt till delaktighet 

uppmärksammas. 

Syfte: 
Syftet med denna uppsats var att belysa sjuksköterskornas erfarenhet av och syn på 

patienternas delaktighet i fallriskbedömningen. 

Metod: Det här är en intervjustudie med kvalitativ ansats. Åtta sjuksköterskor som arbetar på 

ett akutsjukhus i mellersta Sverige och använder sig av Downton Fall Risk Index vid 

fallriskbedömningen har intervjuats. Kvalitativ innehållsanalys som inspirerats av 

Graneheim och Lundman har använts. Den teoretiska utgångspunkten är Peplaus syn 

på relationen mellan sjuksköterskorna och patienterna som en av de viktigaste 

grundstenarna inom omvårdnaden.  

Resultat: 
Studien kom fram till följande fem teman: fallrisk är sjuksköterskornas bedömning, 

standardmall har ett eget liv, fallrisk - skrämselpropaganda eller verklighet, 

sjuksköterskornas svårigheter med att involvera patienterna och sjuksköterskornas syn 

på patienternas delaktighet.  

Diskussion: Det standardiserade arbetssättet uppmuntrar inte till utvecklingen av 

reflektionsförmågan och kliniska blicken bland nyutbildade sjuksköterskor därför 

behövs det en kompetensstege för sjuksköterskor. Sjuksköterskor hittar inte plats 

varken för sin egen eller för patienternas delaktighet i Downton Fall Risk Index. 

Frågan som kan ställas är om rätt instrument har valts för fallriskbedömningen i 

akutsjukvården. 

Nyckelord: Downton Fall Risk Index, fallriskbedömning, delaktighet, sjuksköterska, patient, 

akutsjukhus 

  



Abstract 

 

Background: 

The development of health care has led to a market-driven system. In order to 

compare different health care providers and develop quality, several quality 

indicators and monitoring areas have been introduced. Risk of falling is one of these 

monitoring areas. In Sweden the Downton Fall Risk Index has been chosen as first 

choice for fall risk assessment instrument. Health care services are supposed to be 

designed and implemented with the participation of the patients. The traditional 

division of roles between patients and nurses are constantly changing in favor of the 

patient's right to participate. 

Aim: The purpose of this paper was to illustrate the nurses' experience of and approach to 

patient participation in the fall risk assessment. 

Methods: This is an interview study with a qualitative approach. Eight nurses who are working 

in an emergency hospital in central Sweden and using Downton Fall Risk Index for 

fall risk assessment were interviewed. Qualitative content analysis inspired by 

Graneheim and Lundman was used. The theoretical point is Peplaus’ view on the 

relationship between nurses and patients as one of the most important cornerstones in 

nursing. 

Results: The study came to the following five themes: fall risk is the nurse's assessment, the 

standard template has its own life, risk of falling - scaremongering or reality, 

difficulties of the nurse when involving patients and the nurses' views on patient 

participation. 

Discussions: The standardized approach does not encourage the development of reflectivity and 

clinical experience-based knowledge among newly qualified nurses so there is need 

for an expertise ladder for nurses. Nurses find no place for their own or for the 

patients' participation in the Downton Fall Risk Index. The question that may be 

asked is whether the correct instrument is selected for fall risk assessment in 

emergency care settings. 

Keywords: Downton Fall Risk Index, fall risk assessment, participation, nurse, patient, 

emergency hospital care 
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Inledning 

För att förebygga fallolyckor har det sedan i början av 2010 införts ett obligatorium inom 

akutsjukvården att fallriskbedömning ska göras inom 24 timmar från den inledda 

vårdkontakten. Standardiserad vårdplan ska skapas så att alla patienter får lika hög kvalité på 

sin vård. Sjukvården arbetar strukturerat för att minska antalet patienter som faller. Trots det 

så faller patienterna fortfarande på sjukhusen.  

Jag har länge funderat över att varför det är så att trots att vi lägger ner så mycket arbetet 

på standardiserade vårdplaner så slutar inte våra patienter falla på våra avdelningar. Det finns 

detaljerad kunskap om varför patienterna faller så problemet kan inte ligga i kunskapsbristen. 

Det har alltid känts att någonting fattas i fallförebyggande arbetet. Först efter flera år som 

verksam sjuksköterska tror jag kunna se vad det skulle kunna vara som saknas. Kan det vara 

så att vi arbetar med frågan från fel håll och lösningen till att förebygga fallolyckor ligger på 

samarbetet med patienterna istället? Just nu så arbetar vi med att förebygga fallolyckor ur 

sjukvårdens synvinkel och enligt min erfarenhet så har patienterna ingen eller väldigt liten del 

i det. Det skulle vara intressant att få reda på hur sjuksköterskorna ser på patienternas 

delaktighet i fallriskbedömningen. Hur ser sjuksköterskor egentligen på sin egen och 

patienternas roll i fallriskbedömningen? 

Bakgrund 

Hälso- och sjukvårdens utveckling och styrning 

Hälso- och sjukvårdssystemets utveckling i Sverige 

Utvecklingen av hälso- och sjukvården har skett genom tiden. Läkekonsten har utvecklats från 

folkmedicinska traditioner och magiska föreställningar till en vetenskap (Falk & Nilsson, 

1999).  

Det var först vid upptäckten av bakterier som följdes av antiseptik och aseptik som mera 

avancerad kirurgiska ingrepp kunde genomföras och sjukhusteknologin började bidra till 

patienternas tillfrisknande. Under 1960 – 1970 talet ansåg Sverige ha en av de bästa hälso- 

och sjukvård eftersom staten styrde, planerade och ansvarade för utförandet av verksamheter 

vilket innebar att vården fick stora resurser (Falk & Nilsson, 1999). 

 Under 1980-talet förändrades vården på grund av att de samhällsekonomiska 

förutsättningarna förändrades. Det var Sveriges lågkonjunktur som styrde hälso- och 

sjukvården vilket medförde krav på besparningar och krav på att förändra sättet att producera 

vård. Det resulterade i kortare vårdtider, minskat antal vårdplatser inom sjukvården, längre 
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vårdköer och minskat antal anställda. Det ansågs att kvalitén på vården inte blev sämre 

eftersom andel medicinsk teknik och specialiseringsgraden ökade inom vården och att fler 

patienter kunde genomgå behandlingar och få vård (Falk & Nilsson, 1999).  Under 1990 talet 

ökade statens kontroll över landstingens kostnadsutveckling. Det undersöktes flera 

möjligheter hur vården skulle kunna göras mer kostnadseffektiv. Det förespråkades 

förändrade arbetsmetoder och mer kostnadssnål teknologi. Förbättrad och utvecklad teknologi 

för undersökningar och behandlingar sågs på lång sikt kunna minska på sjukvårdens 

kostnader, öka specialiseringen och rationaliseringen. Offentliga debatter framkom om vilka 

mått som skulle ligga till grund för att försöka förklara och jämföra kvalitén inom hälso- och 

sjukvården (Strömberg, 2004). 2000 talets sjukvård har fått en ny styrningsideologi som 

innebär en stadigt ökad konkurrens mellan vårdgivare där hälso- och sjukvårdsinstitutioner 

drivs som privata affärsföretag. Inom en välfärdsstat grundas resursfördelning på behoven 

men i den öppna marknaden grundas resursfördelning på lönsamhet, betalningsförmågan och 

betalningsviljan. Den Svenska hälso- och sjukvårdens begreppsbild ändras och påverkas nu av 

marknadskrafter där sjukvården inte längre tar hand om de sjuka patienter utan producerar 

hälsa för kunder som de har lyckats attrahera till sig. Marknadskrafterna har skapat en sned 

prioritering av patienterna bland de privata aktörerna där patienterna klassas som lönsamma 

eller olönsamma och att behandling fördelas efter lönsamhetskriterierna. Det innebär att de 

privata aktörerna är intresserade av att attrahera de lönsamma patienterna med enkla 

hälsoproblem vars behandling är förutsägbar. De landstingsägda institutionerna lämnas för att 

ta hand om de olönsamma patienterna med mer sammansatta och komplicerade sjukdomar. 

De lättare åkommorna har blivit mer lönsamma att tas hand om och därför har alla aktörer 

ökat sin produktion i dessa områden för att inte förlora kunden dvs. inkomsten till någon 

annan aktör. Detta har medfört att väntetid för åtgärdandet av de enkla åkommorna har blivit 

kortare på bekostnad av de mer medicinsk krävande åtgärder vars väntetid har istället blivit 

längre (Lian, 2011). På grund av de marknadsekonomiska krafter som styr hälso- och 

sjukvården behöver patienterna få jämförelsebar information om olika aktörer. Socialstyrelsen 

har tagit fram ett flertal indikatorer som kan användas för att beskriva, mäta och jämföra 

kvalitén inom hälso- och sjukvården.  

 

Kvalitetsindikatorer  

Ett sätt att beskriva, mäta och jämföra kvalitén inom hälso- och sjukvården är att använda sig 

av olika indikatorer. Indikatorerna baseras på de krav som ställs i lagar, förordningar och 
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föreskrifter. För uppföljning av hälso- och sjukvårdens processer, resultat och kostnader har 

Socialstyrelsen tagit fram ett flertal indikatorer.  

Akutsjukvården berörs mest av samlingsbegreppet för indikatorer som heter God vård och 

som innehåller mål och kriterier som ska vara vägvisande för uppföljningen. Där lyfts det 

fram sex områden som är viktiga förutsättningar för god vård. Där ingår kunskapsbaserad och 

ändamålsenlig – säker – jämlik – effektiv – patientfokuserad hälso- och sjukvård samt hälso- 

och sjukvård i rimlig tid. Varje område delas i sin tur in i mindre mer konkreta indikatorer och 

uppföljningsområden. Fallskador är ett av dessa uppföljningsområden (Socialstyrelsen, 2009). 

Stockholms läns landsting har därför sammanställt ett regionalt vårdprogram. Regionala 

vårdprogrammet har som sitt syfte att alla patienter ska mötas av god och jämlik vård samt att 

minska antalet patienter som faller (Skog, 2008).  

Ökade krav på kvalitetsindikatorer är ett sätt att försöka beskriva, jämföra och öka kvalitén 

men fungerar det verkligen? Sjukvården lägger ner mycket tid för att följa alla dessa 

indikatorer. Men görs det för indikatorernas skull eller för patienternas skull? En del av de 

mätvärden som är framtagna enligt indikatorerna har stor ekonomisk betydelse för 

vårdgivaren. Vårdgivaren är tvungen att få visst mätvärde för att inte riskera få ekonomisk 

vite. Frågan som kan ställas då är att hur många av dessa indikatorer görs bara för att de ska 

göras på det snabbaste sätt som går utan att man egentligen förstår vad man gör, varför, eller 

att patienterna ges möjlighet att bli delaktiga.  

 

Fallriskbedömning och dess instrument 

Enligt Socialstyrelsen (2014) ska alla verksamheter som vårdar patienter med risk för fall ha 

rutiner hur dessa fall ska förebyggas. Rutinerna ska innehålla båda medicinska och 

omvårdnadsåtgärder. De viktiga aspekterna i fallförebyggande arbete är: bedömningen ska 

göras inom ett dygn efter inläggningen på sjukhus eller särskilt boende, identifieringen av 

personer i riskzon ska ske med olika bedömningsinstrument, riskbedömningen ska sedan 

användas till en individuell vårdplanering, patienter och deras närstående ska informeras och 

patienternas synpunkter ska lyssnas på, till sist ska även utvärdering av insatserna göras. Det 

finns ett flertal bedömningsinstrument att välja mellan. Socialstyrelsen har nämnt följande: 

Downton Fall Risk Index (Bilaga I), FRAT (Fall Risk Assessment Tool, Bilaga II) och 

STRATIFY (St Thomas's risk assessment tool in falling elderly 

Inpatients, Bilaga III). FRAT kan används som första screening verktyg på vårdcentraler och 

akutmottagningen. Testet består av fyra frågor och ett funktionstest. Om det bedöms att 
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fallrisk föreligger kan djupare bedömning göras. STRATIFY är ett instrument som är 

utvecklad för sjukhusvård och består av 5 frågor. En ny bedömning ska göras om någonting 

förändras eller en gång per vecka. Downton Fall Risk Index är lämplig att användas på 

särskilda boenden. Downton Fall Risk Index är indelad i 5 delar som är tidigare kända 

fallolyckor, medicinering, sensoriska funktionsnedsättningar, kognitiv funktionsnedsättning 

och gångförmåga (Socialstyrelsen, 2014). 

Enligt det regionala vårdprogrammet (Skog, 2008) för Stockholms Läns Landssting ska 

alla patienter över 65 år fallriskbedömas, helst inom 2 timmar från det initiala mötet med 

akutsjukvården. Första steget är att fråga patienten om denna har fallit under det senaste året. 

Om patienten säger ja, ska vårdpersonalen ta ställning till om de tror att denna patient 

kommer att falla om inga fallförebyggande åtgärder sätts in. Om svaret blir ja även på denna 

fråga ska ett bedömningsinstrument användas. Regionala vårdprogrammet och även 

vårdhandboken (2013) rekommenderar Downton Fall Risk Index som förstahandsval eftersom 

det är ett beprövat instrument som har använts under lång tid inom olika vårdformer. Det 

ingår dessutom i Senior Alert nationella kvalitetsregistret och med användningen av ett och 

samma instrument i landet kan viktig information samlas in (Skog, 2008). Senior Alert (2014) 

startades som nationellt kvalitetsregister året 2008. Senior Alert bygger på att skapa lärande 

av varje individ baserad på riskbedömning, bakomliggande orsaker, åtgärder och uppföljning. 

Användningen Downton Fall Risk Index föreslogs av Senior Alerts expertgrupp.  

Det finns ett fåtal artiklar i den vetenskapliga litteraturen om detta instrument. Däremot 

finns det en mängd andra bedömningsinstrument som har blivit undersökta och som 

rekommenderas för akutsjukvården (Lee, Geller & Strasser, 2013). Downton Fall Risk Index  

passar bäst inom äldreomsorgen där patienterna befinner sig under längre tid eftersom 

instrumentet har visat sig vara mest exakt tre månader efter bedömningstillfället. Då sågs det 

största skillnaden i fallolyckor mellan de som hade bedömts ha fallrisk och de som inte 

bedömts att ha fallrisk. Enligt Downton Fall Risk Index blir många äldre bedömda att ha 

fallrisk. Ett lågt antal personer blir felaktigt bedömda att inte ha fallrisk (Rosendahl et al. 

2003). Det innebär även att de flesta äldre som bedöms med detta instrument bedöms att ha 

fallrisk men det innebär inte i sig att de verkligen kommer att falla. Enligt Nyberg och 

Gustafson (1996) så blev 80 % bedömda att ha fallrisk men enbart 40 % av dem föll sedan vid 

något tillfälle. Meyer, Köpke, Haastert och Mühlhauser (2009) har jämfört i en studie hur 

många patienter som föll när Downton Fall Risk Index användes eller när sjuksköterskorna 

själva gjorde en egen bedömning. Ingen skillnad kunde visas. Istället visades det att 

användning av indexet tar tid, ca tre minuter, från patienterna och kostar därav pengar utan att 
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göra nytta. Färre antal fallolyckor inträffade då patienterna var mer tillfredsställda med 

kommunikationen med vårdpersonalen, städningen och lägre ljudnivå på sjukhuset enligt 

Tzeng, Hu, Yin och Johnson (2011) studie av statliga databaser i USA. Ett statistiskt samband 

fanns även mellan hur snabbt personalen svarar på patienternas larmklocka och antalet 

fallolyckor. Ju snabbare personalen svarar på patienternas larmklocka desto färre antal 

fallolyckor inträffar (Tzeng, Titler, Ronis & Yin, 2012). Det innebär att närvaron av personal 

är bättre fallförebyggande åtgärd än att skriva fallriskbedömning vid sidan av. 

Downton Fall Risk Index täcker in de mest relevanta områden till varför patienterna faller. 

Sjukvården arbetar med att förebygga fallolyckor men lyckas inte få en betydande nergång. 

Kan det vara så att bristerna finns i det förebyggande arbetet och i sjukvårdsorganisationen 

istället? Kan det vara så att sjukvårdspersonalen närmar sig problemet från fel håll? 

 

Hälso- och sjukvårdslagen 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är en ramlag för den svenska hälso- och 

sjukvårdsystemet. Den innehåller huvudsakligen mål och riktlinjer. Detaljregleringar finns 

bland kompletterande regler, föreskrifter och allmänna råd. Fram till 1982 styrdes hälso- och 

sjukvård genom Sjukvårdslagen. 1982 ändrades lagen och bytte namn till Hälso- och 

sjukvårdslagen. Enligt denna lag skulle hälso- och sjukvården innehålla åtgärder för att 

medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador (Strömberg, 2004).  

Först 1985 skrevs tillägg till lagen att hälso- och sjukvården skulle arbeta för att förebygga 

ohälsa och att den som vänder sig till vården ska ges metoder för att förebygga sjukdom eller 

skada (Falk & Nilsson, 1999). Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska hälso- och sjukvård bland 

annat vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet på vården och 

främjar kostnadseffektivitet. Vård och behandling ska om möjligt utformas och genomföras i 

samråd med patienterna. Varje patient ska få en individuellt anpassad information om sitt 

hälsotillstånd och om metoder som finns för undersökning, vård och behandling. Vården ska 

byggas på respekt för patienternas självbestämmande och integritet (Falk & Nilsson, 1999). 

Lag (1994:953) om allmänna åligganden för hälso- och sjukvårdspersonalen tillför att vården 

om möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienterna och att respekt och 

omtanke ska visas till patienterna. I lagtexten framkommer det inte vad som menas med 

respekt för patienternas integritet eller självbestämmande och den enskilda patienten kan 

därav inte hävda att lagen inta har följts. Patienterna har mycket svag ställning för att driva 

rättsliga anspråk. Dock är det enligt Svenskt lagstiftning patienternas självbestämmande 
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absolut. Begränsningar görs vid eutanasi. Däremot har en patient rätt att avbryta en 

behandling eller kräva att en behandling aldrig startas (Andersson, 1996).  I sjuksköterskornas 

kompetensbeskrivning från Socialstyrelsen (2005) står det att sjuksköterskorna ska ha 

förmåga att ha dialog med patienterna, ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal 

delaktighet i vården. 

Utvecklingen av den medicinska vetenskapen ökar kraven på sjukvården. Kraven har 

flyttats från omvårdnad och tröst till effektiv och tillgänglig behandling. Under de senaste 

åren har det även börjat ställas krav på patientsäkerhet och förebyggande vård. 

 

Patienternas delaktighet och roll inom hälso- och sjukvården   

Patientdelaktighet 

Patientdelaktighet är ett svårdefinierat begrepp trots att den ofta används inom hälso- och 

sjukvården. Det används flera olika benämningar för de båda delorden patient och delaktighet. 

Patient nämns även som kund, klient, konsument eller brukare och delaktighet nämns som 

involvering, medverkan, kompanjonskap eller inflytande (Larsson, 2008). Patientdelaktighet 

kan även delas in i en hierarki som börjar med patientinvolvering och patientmedverkan på 

lägsta nivån, sedan kommer patientdelaktighet och den högsta nivån har kompanjonskap 

(Cahill, 1996). Ökad patientdelaktighet i vården kan innebära ökad motivation att följa 

ordinationer som i sin tur leder till bättre behandlingsresultat (Williams, Freedman & Deci, 

1998).  

Patientdelaktighet kan innebära olika saker för patienterna och sjuksköterskorna. Enligt 

patienternas perspektiv kan det innebära att ha tilltro till sig själv, att förstå informationen och 

att ha kontroll (Eldh, Ehnfors & Ekman, 2004). För sjuksköterskorna kan det innebära att 

använda omvårdnadsprocessen, ta reda på patienters syn på vård, informera och involvera 

patienter i sin egenvård och uppmuntra patienterna att aktivt delta i sin vård (Jewell, 1996). 

Patientdelaktighet kan även ses som en aktiv engagerad interaktionsprocess där 

sjuksköterskorna flyttar över en viss makt och kontroll till patienterna (Sahlsten, Larsson, 

Sjöström & Plos, 2008).  

Sjuksköterskornas roll gentemot patienterna har ändrats genom tiden från att i huvudsak ta 

hand de biologiska funktionerna till att lägga fokus på relationen mellan sjuksköterskorna och 

patienterna. Patientdelaktighet har efter det blivit en av de centrala frågorna inom 

sjuksköterskornas profession. Vikten av god kommunikation och att patienterna får möjlighet 

att delta i målformuleringen, planeringen genomförandet och utvärderingen av vården har 
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lyfts fram. Sjuksköterskornas undervisande roll har blivit alltmer framtonat (Allen, 2008). 

Efter 70-talets debatt om patienternas rättigheter inom sjukvården tillfördes det till 

sjuksköterskornas yrkesansvar att informera patienterna så de får möjlighet att använda sig av 

sina rättigheter (Andersson, 1996). 

International Council of Nurses skapade år 1953 den första etiska koden till sjuksköterskor. 

Sedan dess har den ändrats flera gånger. Den senaste revisionen fastställdes år 2000 och 

innehåller fyra grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att 

återställa hälsa och att lindra lidandet. Dessutom beskriver koden att sjuksköterskorna har ett 

ansvar till kompetensutveckling genom hela arbetslivet samt har huvudansvaret till att 

utarbeta och utveckla sitt yrkesområde. Enligt sjuksköterskornas kompetensbeskrivning från 

Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskorna bland annat ha förmåga att kommunicera, 

informera och göra patienterna delaktiga i sin vård. 

 

Patienternas roll inom hälso- och sjukvården 

Hierarkin inom sjukvården har varit att läkaren är den som har högsta expertis och är därmed 

högst upp. Patienterna som är i beroendeställning gentemot sjukvårdspersonalen hamnar 

längst ner i hierarkin. Denna hierarki bygger på att den medicinska vetenskapens dominans 

var total. Målet var att bota och endast läkare kunde ta beslut om hur det skulle ske. 

Patienterna var passiva mottagare av vård (Larsson, 2008). 

Patientrollen är en social roll som uppstår först när en individ kommer in i en relation med 

en vårdgivare. Personen försvinner och patientrollen startas t.ex. när en person skrivs in på ett 

sjukhus. Då sker det depersonalisering genom ett klädbyta och ett id-armband som sätts på. 

Personens tidigare makt och status neutraliseras vid övergången (Lian, 2011). 

Patienternas roll inom hälso- och sjukvården har ändrats genom tiderna (Larsson, 2008). 

Den traditionella patientrollen innebär traditionella förväntningar på patienterna som 

tacksamhet och lyhörd mottagare av de tjänster som erbjuds. Det är traditionellt patienters 

plikt att följa de råd och instruktioner som ges av vårdgivaren samt göra allt som de själva kan 

för att bli frisk (Lian, 2011). I början av 1900-talet förväntades patienterna lämna över allt 

ansvar för sin person och över sin vård till personalen. Vårdanstalter var slutna system dit 

besökare hade väldigt begränsad tillgång. Detta på grund av försöken att förhindra och minska 

smittspridningen av sjukdomar som inte kunde botas som infektioner och tuberkulos. 

Sjukhusen kämpade mot infektionssjukdomar genom strikta regler som bland annat 
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fortfarande innebär att patienterna som kommer till sjukhus ska byta om till sjukhuskläder. 

Behandlingsmetoden sängläge och vila var vanlig (Larsson, 2008). 

Den medicinska vetenskapen utvecklades under 1900-talet och patienternas roll blev 

istället till att vara ett biologiskt objekt som intogs till sjukhus för att analyseras och repareras 

(Larsson, 2008).  Först efter 1970-talet reviderades det lagstiftningen genom hälso- och 

sjukvårdslagen för att stärka individens position gentemot sjukvården på grund av offentlig 

debatt som hävdade att sjukvården måste i högre grad respektera patienternas rätt att ta egna 

beslut (Andersson, 1996). Det viktigaste begreppet patient håller på att ändras till begreppet 

kund på grund av allt större påverkan från marknadskrafterna. Skillnaden mellan begreppen 

patient och kund ligger i de nya valmöjligheterna och rättigheterna som patienterna har fått. 

Patienterna ges möjlighet att fatta egna beslut om eventuella åtgärder efter råd från 

kompetenta tekniska experter, vårdpersonalen. Patienterna ska sättas i centrum och dess 

synpunkter, önskemål och behov ska bli hörda och tas på allvar (Lian, 2011). Dock tar det tid 

att ändra på attityder och värderingar inom sjukvården på grund av dess organisations storlek 

och regelstyrning samt på grund av den mänskliga naturen (Larsson, 2008). 

Med ett steg in till ett sjukhus försvinner individidentiteten och istället får man 

patientidentiteten genom ett klädbyte. På de operativa avdelningarna ska även alla smycken 

och klockor tas bort och en preoperativ dusch genomföras. Omvandlingen från en enskild 

individ till en medlem av gruppen patienter är total. Sjukvården ser inte på patienterna som 

individer utan ser bara objekt som ska tas om hand. Denna syn har börjat ändras inom 

sjukvården men förändringar av grundläggande tankesätt är en process som tar tid. Hur ser 

sjuksköterskorna i dagens Sverige egentligen på patientdelaktighet vid fallriskbedömningen? 

Kan man iakttaga tendenser till förändringar i tankesättet?  

Problemområde 

Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav på sjukvården att den ska drivas kostnadseffektivt, 

patientsäkert och med god kvalitet. För att fullfölja kravet på patientsäker god vård har 

sjukvården infört kvalitetsindikatorer för att kunna mäta och jämföra kvalitén mellan olika 

aktörer. Bedömningsinstrumentet Downton Fall Risk Index har införts för att identifiera 

patienter med fallrisk och förebygga fallolyckor som en del av arbete med 

kvalitetsindikatorer.  Dessutom har hälso- och sjukvårdens utveckling genom tiden lett fram 

till en sjukvård där patienternas delaktighet är ett krav enligt lag. Sjukvården arbetar 

strukturerat med att mäta och jämföra kvalitén men har glömt bort något viktigt. Nämligen att 
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vård och behandling ska utformas och genomföras i samråd med patienterna och varje patient 

ska få individuellt anpassad information. I slutändan är det meningen att göra vården säkrare 

för den enskilda patienten och att göra den enskilda patienten delaktig i sin egen vård. Frågan 

som kan ställas är var patienterna passar in i denna strukturerat arbete med kvalitetsindikatorn 

fallriskbedömningen? Hur ser sjuksköterskorna på patienternas delaktighet i 

fallriskbedömningen?  

Syfte 

Syfte med denna uppsats var att belysa sjuksköterskornas erfarenhet av och syn på 

patienternas delaktighet i fallriskbedömningen.  

Teoretisk utgångspunkt 

Peplau definierar omvårdnad som en relation baserad, undersökande, vårdande och mognads 

framkallande process (Nyström, 2007). Relationen mellan sjuksköterskorna och patienterna är 

därmed en av de viktigaste grundstenarna inom omvårdnaden (Peplau, 1991). Fokus flyttas 

från sjuksköterskornas biologiska kunskaper till att handla om patienternas behov och mål. 

Vikten läggs mera på den personliga reaktionen på hälsoproblemen än på själva 

hälsoproblemen (Nyström, 2007). Patienterna ska dessutom behandlas som individer med 

betoning på att alla är olika (Peplau, 1991). 

 Sjuksköterskornas uppgift är att hjälpa patienterna att skaffa sig nya intellektuella och 

personliga färdigheter som den inte hade vid sjukdomens uppkomst. Patienterna ska hjälpas 

att växa och få en ökad mognad och ökad hälsa. Sjuksköterskorna ska inte lösa patienternas 

problem utan hjälpa patienterna att lära sig hjälpa sig själva och ge dem verktyg och 

möjligheter att själva ta ansvar och bli delaktiga i beslutsfattande om sin vård. Dessutom ska 

patienterna ges möjlighet att utveckla sin egen kompetens genom att de ges tid att själva 

genomföra uppgifterna. Sjuksköterskorna får inte göra arbetsuppgifterna åt patienterna bara 

för att det skulle gå fortare. Omvårdnaden ska inte göras åt patienterna utan tillsammans med 

dem, annars utökar bara sjuksköterskorna sin kompetens på bekostnad av patienterna. 

Sjuksköterskornas roll gentemot patienterna ska styras från patienternas behov och kan 

innebära att vara en lärare, resursperson, medlare, teknisk expert etc. vad som än stärker och 

ökar patienternas kunskap om hur de ska klara sig bättre själva med sin nya sjukdom (Peplau, 

1991).  



 

 

10 

 

 Peplau’s teori används i denna uppsats som ett sätt att tolka innebörden av omvårdnad 

genom vilket resultatet diskuteras.  

Metod 

Urval 

Det tog kontakt med 6 olika avdelningar genom deras enhetsledare för att få hjälp med 

utdelning av informationsbrevet med förfrågan om deltagande i studien. Till varje 

enhetsledare gavs det 10 kopior av Informationsbrevet. Därefter var det enhetsledare som 

styrde över vilka personer som förfrågan om studien gavs till. Det finns inte information om 

alla enhetsledare delade ut alla 10 kopior av brevet men eftersom antalet svarande var 

tillfredställande behövdes nya försök för att få kontakt med sjuksköterskor inte göras. Alla 

sjuksköterskor som tog kontakt med författaren togs med i studien. Deras godkännande för att 

medverka i studien inhämtades sedan muntligen. Det blev sammanlagt 8 deltagare som hade 

arbetat inom akutsjukvården 1-10 år och var i åldrarna 25- 48 år gamla. Två av deltagare var 

män och sex var kvinnor. 

Urvalskriterierna var: 

 Sjuksköterska på ett specifikt akutsjukhus i mellersta Sverige 

 Yrkesverksam sjuksköterska med patientkontakt på en akutvårdsavdelning 

 Använder sid av Downton Fall Risk Index som instrument vid bedömning av fallrisk  

 Har haft hand om någon patient som fallit på vårdavdelningen 

 

Datainsamling 

Studien har genomförts med kvalitativa semistrukturerade intervjuer med intervjuguide. 

Intervjuer är en dialog, en gemensam produkt mellan intervjuaren och informanten. 

Intervjuaren måste anstränga sig för att minimera åverkan på dialogen så att det är 

informantens erfarenheter som beskrivs och inte intervjuarens (Dahlberg, Dahlberg & 

Nyström, 2008). Förhoppningen med den öppna ostrukturerade intervjutekniken var att den 

intervjuade personens syn på fenomenet beskrevs nyanserat (Flick, 2009). Inslaget av den 

semistrukturerade intervjumetoden kom från att ett fåtal öppningsfrågor användes för att 

intervjun skulle hålla sig inom forskningsämnet. 
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Intervjun påbörjades med information till deltagare om de forskningsetiska principerna. 

Som öppningsfråga för intervjun bads deltagaren att berätta om någon gång när den har varit 

med om att en av deras patienter fallit på sjukhuset. Denna öppningsfråga användes för att få 

deltagaren tänka på fallolyckor på sjukhus och att ge en referenspunkt till när samtalet berörde 

teman som var intressanta för studien. Eftersom en öppen intervjuteknik användes så var 

följande frågor en grund att utgå ifrån vid intervjun. 

Öppningsfrågan var:  

Kan du berätta när en patient som du hade hand om föll på avdelningen? 

De andra viktiga frågor var:  

Hur delaktig var din patient i fallriskbedömningen? 

Hur tänker du runt det? 

Intervjuerna pågick mellan 30 min och 1 timme. Intervjuerna numrerades och 

transkriberades ordagrant för att sedan kunna analyseras enligt kvalitativ innehållsanalys.  

 

Analys 

Analysen som var inspirerad av Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ 

innehållsanalys påbörjades allteftersom intervjuerna gjordes. Kvalitativ innehållsanalys är en 

klassisk analysmetod för allehanda materialtyper och syftet är att ge en bred och innehållsrik 

beskrivning av det undersökta fenomenet. Intervjuerna lästes genom flera gånger och sedan 

sorterades de delar ut som berörde syftet med arbetet. Därefter identifierades de 

meningsbärande enheterna. Dessa meningsbärande enheterna kondenserades dvs. den 

överflödiga textmassan skalades bort men innebörden blev det samma. Alla meningsbärande 

enheter samlades ihop till ett eget dokument i tabellform med tre kolumner. I den första 

kolumnen kunde man finna den ursprungliga intervjutexten, i det andra den meningsbärande 

enheten och i den tredje den kondenserade enheten. De kondenserade enheterna sorterades 

sedan efter likheter och skillnader och delades in i olika kategorier. Dessa kategorier 

sammanfattades till övergripande teman som beskrivning på den underliggande meningen. 

 

Forskningsetik 
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Forskningen styrs av regler och rekommendationer. Forskning ska genomföras med respekt 

för människovärde och mänskliga rättigheter ska alltid beaktas (Codex, 2013). Enligt 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer finns det fyra etiska huvudkrav att beakta vid 

forskningen. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2003).  

I enlighet med Nürnbergkodens etiska krav (Codex, 2013) inhämtades ett informerat 

samtycke. Deltagare fick information om studien både skriftligen och muntligen. Den 

skriftliga informationen som innehöll all nödvändig information enligt kraven från 

etikprövningslagen delades ut via enhetsledare. Det var frivilligt att svara på 

informationsbrevet och därmed uppfylldes kravet på frivilligt samtycket för att deltaga i 

studien. I början av intervjun informerades även om att deltagare i studien var anonyma, att 

enbart författaren hade tillgång till informationen om identiteten av deltagare samt att allt 

material skyddades mot obehöriga. Det informerades även om att deltagaren när som helst 

under intervjuns gång kunde avbryta intervjun och dra sig ur studien utan att behöva förklara 

sig. 

Författaren ansvarar både för människan den samlar information från och för 

informationshanteringen (Codex, 2013). Enligt konfidentialitetskravet antecknades och 

lagrades alla uppgifter om deltagarens person så att den enskilda människan inte kunde 

identifieras av någon utomstående. Alla intervjuer kodades med siffror och endast författaren 

själv kunde koppla ihop intervjuerna och deltagarna. På grund av författarens kodsystem var 

det praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. Kodsystemet och det 

inspelade materialet förvarades på olika platser i låsta utrymmen. Ljudfilerna har destruerats 

efter transkriberingen. Nyttjandekravet fylldes genom att det insamlade materialet endast 

användes i syfte att skriva detta forskningsprojekt och inte lämnades ut för kommersiellt bruk.  
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Resultat 

Sjuksköterskornas erfarenheter av och syn på patienternas delaktighet i fallriskbedömningen 

delades in i följande teman:  

 Fallrisk är sjuksköterskornas bedömning  

 Standardmall har ett eget liv 

 Fallrisk, skrämselpropaganda eller verklighet? 

 Sjuksköterskornas svårigheter med att involvera patienter 

 Sjuksköterskornas syn på patienternas delaktighet 

 

Fallrisk är sjuksköterskornas bedömning 

Sjuksköterskorna ansåg sig ha kompetens att bedöma om patienterna hade fallrisk och ansåg 

att patienterna saknade förmåga att bedöma sig själva. Patienterna ansågs inte ha kunskap om 

sina egna läkemedel eller vad fallrisk betydde eller innebar vilket framgår av citatet nedan 

från en sjuksköterska.  

jag vet inte om patienten skulle själv få säga sin bedömning om den tyckte att … anser du att 

du har ökad fallrisk, de skulle bara ööh? Vad menar du? 

det ju läkemedel å allt det här som vi går genom enligt skalan, och då är det min bedömning, 

då kan inte patienten svara själv 

Enligt sjuksköterskorna gick det att svara på alla frågor i fallriskbedömningen med hjälp av 

journalen. Därmed behövde sjuksköterskorna nödvändigtvis inte prata med patienterna om det 

utan kunde fylla i det själv vid en dator. Dock var det så att sjuksköterskorna ville se sina 

patienter och använda sig av sin kliniska blick för att göra bedömningen.    

jag följer ju det som det står det där om det finns tidigare kända fall å vilka läkemedel de står 

på som kan påverka fallrisken, jag tycker att det är svårt, jag vill gärna se patienten också 

ordentligt å inte bara läsa i en journal 

Sjuksköterskorna ansåg att fallriskbedömning var deras bedömning eftersom patienterna inte 

hade någon egen kompetens om ämnet. Även om sjuksköterskorna kunde göra 

fallriskbedömning med hjälp av journalen vid en dator framkom även att det också var bra att 

få se patienterna.   
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Standardmall har ett eget liv 

Sjuksköterskorna såg på fallriskbedömningen som en standardmall som skulle appliceras på 

alla patienter. Fallriskbedömningen gjordes på rutin och individanpassning fanns inte enligt 

sjuksköterskornas beskrivningar. En anledning som gavs till varför det upplevdes att 

fallriskbedömningen gick på rutin utan att vara individanpassad var att allting skulle gå så fort 

och att patientdelaktighet blev nedprioriterat. Sjuksköterskorna beskrev det på följande sett: 

när man väl tänker på det så är det liksom att mycket bara går på typ på nån jäkla 

standardmall som vi har, känns det som, man har så mycket annat man måste göra liksom   

det ska ju gå så fort alltihopa, vi ska korta ner allting så mycket, och då blir det lite mer att 

man gör saker på rutin som inte är alls individanpassad det är bara så höftanpassad  

Sjuksköterskorna ansåg att syftet med standardiserade bedömningsinstrument var att göra 

vården säkrare och garantera att alla patienter fick samma vård oberoende av vem som tog 

hand om dem. Det innebar enligt sjuksköterskorna att utveckling av ett reflekterande 

förhållningssätt och en klinisk blick inte uppmuntrades. 

allting är upprutat liksom vilket gör att den kliniska blicken inte blir tränat på samma sätt 

som det kanske var förut 

det är två olika sätt att se på det hela och det är väl ett säkert sätt det där  

Under intervjuer reflekterade sjuksköterskorna över att alla patienter skulle genomgå samma 

fallriskbedömning utan att de hade tänkt igenom vem som egentligen behövde vissa moment 

och vem som inte behövde dessa.  

Tänker vi ens efter vad det är vi gör eller varför? 

Sjuksköterskornas kliniska blick och reflektionsförmåga gavs inte möjlighet att utvecklas 

eftersom fallriskbedömning sågs på som standardmall som ska rutinmässigt genomföras på 

alla patienter. Sjuksköterskorna behövde inte använda sitt eget yrkeskunnande för att 

individanpassa behovet av fallriskbedömningen. 

 

Fallrisk, skrämselpropaganda eller verklighet? 
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Flertalet av de intervjuade sjuksköterskorna beskrev svårigheter med att göra patienterna 

delaktiga i fallriskbedömningen utan att skrämma dem. Det var viktigt hur information om 

fallrisk och dess bedömning las fram till patienterna som beskrevs på följande sett:  

vi upprepar informationen så att de har förstått vad vi menar, att det inte är någon 

skrämselpropaganda utan det är hjälp till självhjälp vi håller på med 

Sjuksköterskornas erfarenhet var att en del patienter tolkade deras information om 

bedömningen fel och därmed vägrade komma upp ur sängen på grund av den överhängande 

risken för fall. Upplevelsen bland sjuksköterskorna var att många patienter hade hög tilltro till 

deras kompetens och därför togs bedömningen fallrisk emot med största allvar. 

några har sagt liksom att tänk om jag ramlar igen å så där, det skulle ju vara oturligt, hur ska 

jag klara mig hemma liksom, vissa är ju väldigt rädda … 

Sjuksköterskorna uppfattade patienternas förståelse för deras fallrisk genom att de var 

medvetna om sin risk och därmed var rädda att falla och mer försiktiga när de gick upp från 

sängen. En del patienter behövde enligt sjuksköterskornas erfarenhet uppleva sin egen fallrisk 

innan de förstod vad det innebar. Det var först efter någon dag efter operation som patienterna 

upplevde det och kunde inså att de inte kunde komma upp ur sängen som de brukade tidigare.  

 då kommer plötsligt uppenbarelse att man faktiskt inte kan stå på det benet eller kan inte 

göra det här, och då upptäcker de själva att de är fallriskpatienter 

 

Enligt sjuksköterskornas erfarenhet var det lätt att information om fallrisk uppfattades som 

skrämmande av patienterna. Det kunde resultera i att patienterna kunde bli rädda att komma 

ur sängen och motarbeta mobiliseringsmålen. Å andra sidan så såg sjuksköterskorna gärna att 

patienterna var väl medvetna om sin risk att falla för att då samarbetade de bättre.  

 

Sjuksköterskornas svårigheter med att involvera patienter 

Sjuksköterskorna beskrev att osäkerhet fanns kring hur patienterna skulle involveras i 

fallriskbedömningen. Hinder för patienternas delaktighet ansågs ligga både hos 

sjuksköterskorna själva men även hos patienterna. Eftersom sjuksköterskorna hade svårt med 

att identifiera sin egen roll i fallriskbedömningen uteblev även patienternas roll i den. 

Sjuksköterskorna beskrev att fallriskdömningen gjordes med hjälp av ett 

bedömningsinstrument som gav poäng för olika fallriskfaktorer en patient kunde tänkas ha 
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och poängen räknades ihop när mätvärden skrevs in i journalen i datorn. Ett visst antal poäng 

indikerade fallrisk. Sjuksköterskorna upplevde att fallriskbedömningen var en del av ett 

obligatoriskt standardiserat arbetssätt där fallriskbedömningen kunde genomföras utan att det 

togs del av deras yrkeskunnande och utan att patienterna behövde göras delaktighet. Det enda 

som krävdes från sjuksköterskorna var att från början ta ställning till om fallriskbedömning 

skulle genomföras. Därefter gick det att svara på de flesta frågorna med hjälp av journalen 

utan att några frågor behövde ställa till patienterna. Det förklarades på följande sett: 

det är ju först när man går till datorn och räknar ihop alla poäng som man faktiskt liksom får 

det på svart och vitt 

har du över 3 så ska det vara fallrisk liksom… så att det behöver man kanske inte vara 

sjuksköterska för att … för att räkna ut det 

Sjuksköterskorna uttryckte att det fanns brist på kunskap runt hur fallriskinstrumentet skulle 

användas så att patienterna blev delaktiga. Instrumentet som användes upplevdes att inte vara 

uppbyggd så att patienterna med självklarhet fick bli delaktiga vid bedömningen. Det fanns 

inte heller någon punkt i fallriskbedömningen där patienternas delaktighet var nödvändig och 

därför gjordes inte patienterna delaktig i diskussionen runt fallrisken som kan ses i citatet 

nedan: 

Jag har svårt att se hur de skulle kunna vara involverade faktiskt … jag har svårt att se det  

Sjuksköterskorna identifierade förändringen i sin egen syn på patienterna från objekt till 

individ med erfarenheten av arbetet. Ett mer reflekterande förhållningssätt skapades med tiden 

i arbetet. 

Och att man har en massa andra uppgifter som man ska göra, det tar ju tid, det blir ner 

prioriterat, det är ju så många man ska ringa till … bara för att få tag på alla tar halva dagen 

och då blir liksom att man glömmer bort patienten 

det tog mig många år att förstå … för att faktiskt intressera mig för vem personen är som jag 

har i sängen, … att fundera över varför än bara bli serverad det jag ska göra 

Sjuksköterskornas uppfattningar var att patienternas delaktighet hindrades av den stress som 

patienterna upplevde efter att ha skadat sig och blivit inlagda på sjukhus. Patienterna var 

fixerade av sin skada och kunde ibland ha enkelspårigt seende enligt sjuksköterskorna. På 
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grund av det kunde de ha svårt att ta in och förstå informationen. Fallrisk på avdelningen 

existerade därför inte för dem. 

traumat sitter så pass nära de att de har psykisk stress när de kommer och om man börjar 

penetrera fall med de … traumat är så stort för de att de kan inte få in risken med fall 

Sjuksköterskorna ansåg att det skulle framföras mycket information vid en och samma 

tidpunkt att patienterna inte orkade ta in allting. På grund av det sållades informationen om 

fallriskbedömningen bort. Fallriskbedömningen gjordes utan att patienterna gavs möjlighet att 

vara delaktig i den som kan ses i citaten nedan. 

 det är så mycket information man ska ge att man får ju sålla lite … 

man visar liksom att det här kan ni läsa, det här är bra information och så ställer man alla 

konstiga frågor och så går man till sin dator och gör en massa bedömningar typ  

Osäkerhet fanns bland sjuksköterskorna om hur patienterna kunde göras delaktiga i 

fallriskbedömningen. För det första fanns det hindren hos sjuksköterskorna som inte hade tid 

eller som saknade kunskap och erfarenhet om hur patientdelaktighet kunde skapas med det 

aktuella instrumentet. Bland arbetsuppgifter som skulle göras kunde kontakten med 

patienterna prioriteras ner på grund av tidsbristen. För det andra fanns det hinder hos 

patienterna som kunde vara stressade, inte orkade ta in all information eller inte kunde förstå 

vad fallrisk innebar. Sjuksköterskorna kunde bedöma att patienterna inte klarade av att ta in 

all information som skulle ges och därför uteslöts en del av informationen.  

 

Sjuksköterskornas syn på patienternas delaktighet 

Sjuksköterskorna var medvetna om att patienterna borde vara delaktiga vid 

fallriskbedömningen men de visste inte exakt vad delaktighet innebar. På grund av det visste 

de inte heller hur de skulle göra patienterna delaktiga. Sjuksköterskorna ansåg att delaktighet 

innebar att patienterna var väl informerade om deras risk att falla. Informationen gavs till 

patienterna vid upprepade tillfällen i form av uppmaningar vad de skulle göra eller inte göra 

för att undvika att falla på avdelningen.  

när vi informerar dom då är dom här patienterna väldigt delaktiga hela tiden  

Sjuksköterskorna upplevde att de patienter som var delaktiga i fallriskbedömningen visade sitt 

aktiva intresse för information. Det sågs en stor skillnad mellan yngre och äldre patienter i hur 
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aktiva de var själva. De yngre patienterna var mera insatta i sin vård och ställde frågor. De 

nöjde sig inte med att vårdpersonalen arbetade vid sidan av dem utan ville ta kontroll över 

situationen. De äldre patienterna var mer tillfredställda med att sjuksköterskorna tog hand om 

dem och talade om vad som skulle göras. De var mer passiva i sitt sätt att agera. Det kan 

beskrivas med följande citat: 

den äldre människan är mer liksom att jag ligger här i min egen säng och jag väntar, ni 

informerar mig, du kan prata, det är lugnare kring dem 

de yngre, de höjer rösten och frågar 

Trots att sjuksköterskorna var medvetna om att de förde patienternas talan och att patienterna 

borde få vara med vid bedömningen så gjordes patienterna inte delaktiga kring diskussionerna 

som beskrivs nedan: 

det borde de ju få vara med och… att man förklarar att man bedömer att det finns en risk å… 

oftast pratar man ju inte med patienterna om det 

Det fanns inte kunskap om vad delaktighet innebar och därför hade sjuksköterskorna svårt att 

avgöra om deras patienter var delaktiga i vården däremot ansågs det att patienterna borde få 

vara delaktiga. Delaktighet beskrevs innebära att patienterna var välinformerade. En aktiv 

patient som själv ville få information upplevdes som delaktig. Yngre patienter upplevdes att 

vara mer delaktiga än äldre just eftersom de yngre ställde mer frågor. 

Resultat diskussion 

 

Fallrisk är sjuksköterskornas bedömning 

Sjuksköterskorna i undersökningen såg fallrisken och dess bedömning som sin uppgift att 

lösa. Det ansågs att patienterna inte har del i det utan att det är något som är ålagt 

sjuksköterskor att göra. Precis som i studien av Eldh, Ehnfors och Ekman (2006) så tog 

sjuksköterskorna beslut åt patienterna grundat på professionell kunskap eftersom de ansåg sin 

kunskap väga högre än patienternas. Peplau (1991) och Røkenes och Hansson (2007) tyckte 

däremot att i relationen mellan sjuksköterskorna och patienterna skulle sjuksköterskorna ge 

verktygen till patienterna att själva utvecklas, lära sig om sina sjukdomar och hur dessa ska 

hanteras. Patienterna skulle hjälpas att utveckla sina egna kompetenser för att själva kunna 
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inse och lösa sina hälsorelaterade problem. Detta var två helt skilda sätt att se på relationen 

mellan sjuksköterskorna och patienterna där den ena var den traditionella mästare-lärling 

rollen och i den andra där patienternas egna kunnande lyftes fram. I det första synsättet kunde 

det vara svårt att se hur patienterna kunde göras delaktiga medan i det andra så var patienterna 

i centrum hela tiden.   

Sjuksköterskorna såg sin roll gentemot patienterna som mästare och den var inte styrd av 

patienternas behov. Peplau (1991) beskrev att sjusköterskans roll kan vara en lärare, en 

medlare, en teknisk expert eller någonting helt annat beroende av vad den enskilda patienten 

behövde för att själv klara sig bättre med sin nya situation eller sjukdom. 

 

Standardmall har ett eget liv 

Det standardiserade arbetssättet med fallriskbedömningen uppmuntrade inte sjuksköterskorna 

till reflektion och självtänkande. Utvecklingen av en klinisk blick uppmuntrades inte. 

Tidsbristen gjorde att det gick snabbare för sjuksköterskorna att genomföra 

fallriskbedömningen själva än att låta patienterna vara med och förstå vad som gjordes. Det 

gick fortare att behandla alla patienterna lika och göra exakt samma bedömningar med dem än 

att utveckla kompetensen hos personalen så att rätt patient fick rätt bedömning. Nyutbildade 

sjuksköterskor som började på sin första arbetsplats förväntades efter ca 3 - 4 veckors 

introduktionstid ge lika god och säker vård som sjuksköterskor som har arbetat i flera år. 

Benner, Tanner och Chesla (1999) ansåg att sjuksköterskorna under sin yrkesverksamhet 

genomgick olika utvecklingsstadier och agerade efter olika, ofta omedvetna, strategier 

beroende av vilken erfarenhetsnivå som uppnåtts. Sjuksköterskorna utvecklades från novis 

som förlitade sig på inlärda rutinkunskaper och utförde regelstyrda handlingar till den kliniska 

experten som koncentrerade sig på helhetssynen där fokus lades på det som var väsentligt. 

Det behövs ett välstrukturerat arbetssätt eftersom de nyutbildade sjuksköterskor ännu inte 

har utvecklat den kliniska blicken och därför egentligen inte har en fullständig kunskap om 

sitt yrke. Det är orimligt att de nyutbildade sjuksköterskorna ska kunna uppfylla alla kriterier 

som finns beskrivna i kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor från Socialstyrelsen (2005).  

 

Fallrisk, skrämselpropaganda eller verklighet? 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) skulle varje patient få en individuellt anpassad 

information om sitt hälsotillstånd och om metoder som fanns för undersökning, vård och 

behandling. Patienterna gavs inte möjlighet att förstå vad fallrisk var och vad det innebar och 
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därför kunde de bli rädda. Väl menad information kunde bli skrämselpropaganda. Detta kunde 

ses som ett misslyckande av sjuksköterskorna att de inte kunde ge behovsanpassad 

information och skapa trygghet hos patienterna. Samtidigt kunde problematiken ses i den 

traditionella relationen mellan sjuksköterskorna och patienterna. Problematiken var tvåsidig 

där på det ena sidan fanns sjuksköterskan i sin mästarroll och på den andra sidan patienten i 

en passiv mottagarroll. Både sidorna var medvetna om att paradigmskifte höll på att ske från 

passiva patienter till aktiva patienter men visste inte riktigt hur de skulle hantera det.  

Sjuksköterskorna i studien hade börjat inse att deras roll i likhet med Peplaus åsikter, var 

att göra patienterna delaktiga i sin vård men saknade praktisk kunskap hur detta kunde 

uppnås. Peplaus (1991) syn på sjuksköterskornas roll kan vara till hjälp för att få 

sjuksköterskorna fundera över sin egen rolls betydelse för ett lyckat omvårdnadsarbete. 

Sjuksköterskorna behöver inse att deras roll gentemot patienterna innefattar även pedagogisk 

kompetens. 

 

Sjuksköterskors svårighet med att involvera patienter 

Sjuksköterskornas osäkerhet över hur patienterna kunde involveras i fallriskbedömningen 

resulterade i att de inte berättade för patienterna att fallriskbedömningen gjordes, varför eller 

hur det kom till nytta till patienterna. Det tyder på att sjuksköterskorna själva inte reflekterade 

över varför bedömningsinstrument används och ser inte vikten i och innebörden av relationen 

mellan sig själva och patienterna. Enligt Peplau (1991) ska omvårdnaden inte göras åt 

patienterna utan tillsammans med patienterna. På så sätt hjälper sjuksköterskorna till med 

patienternas kompetensutveckling runt deras sjukdom och skapar möjlighet till självständighet 

för patienterna. 

  Sjuksköterskorna såg svårigheter i sin egen arbetsmiljö som orsak till låg 

patientdelaktighet inom vården. Sahlsten, Larsson, Plos och Lindencrona (2005) beskrev att 

bristerna till patientdelaktighet kan t.ex. ligga i den fysiska miljön kring patienterna, ronder 

och i avsaknad av tid för arbetet.  Enligt Timonen och Sihvonen (2000) kunde 

patientberoende faktorer som försvårar delaktighet vara svårigheter med att formulera frågor, 

förstå det språk som används, känna brist på uppmuntran, vara för trötta och att tiden då deras 

delaktighet efterfrågades var för kort. Även ångest och chock efter skadan var avgörande 

hinder för delaktighet enligt Sainio, Eriksson och Lauri (2001) som även uppmärksammats av 

sjuksköterskorna i den här studien. Det uppmärksammades även att äldre patienter var mindre 

delaktiga och interagerade mindre med sjuksköterskorna än yngre patienter. Äldre patienter 
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kunde ha svårare att bli delaktiga och att våga ta plats än yngre på grund av otillräcklig 

information, rädsla för framtiden, tidsbrist och dålig relation med sjuksköterskorna.  

Sjuksköterskorna ansåg att fallriskbedömningsinstrumentet Downton Fall Risk Index i sig 

gjorde det svårt att göra patienterna delaktiga i fallriskbedömningen och hade svårt att 

identifiera både sina egen och patienternas roll vid användning av detta instrument. Downton 

Fall Risk Index har hög sensibilitet men låg exakthet. Bristen ligger i att det fungerar som 

bottentrålning av fallriskpatienter eftersom det täcker in de flesta områden som har visat öka 

fallrisken för den enskilda personen. Därför blir i praktiken nästan alla patienter inom 

akutsjukvården bedömda som fallriskpatienter. Akutsjukvården är istället i behov av att kunna 

identifiera patienter med extra hög fallrisk för att kunna förebygga fall. Downton Fall Risk 

Index innehåller dessutom många frågor som redan finns beskrivna i journalen som t.ex. 

läkemedel eller frågor som är svåra för vårdpersonalen att bedöma som t.ex. syn, hörsel eller 

sensorisk nedsättning. Det gör det inte lätt och naturligt att få med patienterna i bedömningen. 

Dessutom är instrumentet konstruerat för att användas av vårdpersonalen.  

 

Sjuksköterskornas syn på patienternas delaktighet  

I studien uttalade sjuksköterskorna att när de gav information till sina patienter så ansåg de att 

patienterna var delaktiga i vården. Däremot så uppmärksammades inte vikten att ge 

patienterna möjlighet till interaktion. Det innebär att sjuksköterskorna inte har förstått vikten 

av interaktionen i den vårdande relationen. Enligt Sainio et al., (2001) ville patienterna inte 

bara ha information, de ville även få möjlighet till samtal med sjuksköterskorna och känna sig 

jämbördiga. Patienterna upplevde också att om relationen med sjuksköterskorna var positiv 

och när sjuksköterskorna verkade bry sig så var de mer delaktiga i sina vårdsituationer. De 

beskrev också att det viktigaste för patienterna för att känna sig delaktiga var att få 

information, få möjlighet att ställa frågor och kunna välja mellan olika presenterade alternativ.  

 Sahlsten, Larsson, Sjöström, Lindencrona och Plos, (2007) ansåg att den optimala 

patientdelaktigheten skapas genom interaktionen mellan två jämlika samarbetspartners, 

sjuksköterskors och patienters där bådas kompetens accepteras och används. Sjuksköterskorna 

i studien var fullt medvetna om fallrisken bland patienterna och om orsakerna bakom 

fallolyckorna. Bristerna låg däremot i kunskap och engagemang i att se helheten runt 

patienterna och se patienterna som individer som har rätt att vara delaktiga i sin vård. Det 

behövs ett paradigmskifte inom sjukvårdens tankesätt där patienterna inte behöver anpassa sig 

till alla de regler som finns inom sjukvården och lämna över allt ansvar för beslutstagande till 
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vårdpersonalen. Sjuksköterskorna behöver identifiera patienter som medmänniskor som ska 

behandlas som individer (Andersson, 1996).  

Sjuksköterskor som hade arbetat längre hade ett mer reflekterande sätt att se på sin och 

patienternas del i fallriskbedömningen. De hade djupare insikt i sin kompetens och hur deras 

eget agerande påverkade patienternas delaktighet. Sjuksköterskor måste känna sina starka och 

svaga sidor för att skapa en professionell relation med patienterna där sjuksköterskor 

använder sina kunskaper avsiktigt för att tillgodose patienternas delaktighet (Sahlsten et al., 

2007). 

 

Praktiska implikationer och förslag till fortsatt forskning 

Med tanke på resultat från studien som visade att sjuksköterskorna hade svårt att både hitta sin 

egen roll och patienternas roll vid fallriskbedömningen behöver översyn göras av de 

bedömningsinstrument som används inom sjukvården. Vidare behövs studier för att 

undersöka hur sjuksköterskorna kan göra patienterna delaktiga vid användning av olika 

bedömningsinstrument och hur sjuksköterskorna själva ser på sin egen roll vid dessa 

bedömningar. I samband med det kan även frågorna ställas att för vems skull görs 

fallriskbedömningen och andra bedömningar samt skapar dessa ett mer värde för patienterna? 

Görs bedömningar för bedömningars skull eller för patienternas skull? Det kan även 

ifrågasättas om rätt fallriskbedömningsinstrument har valts till slutenvården. Valet av 

bedömningsinstrument kanske inte var helt genomtänkt från början. Borde inte syftet med 

valet av bedömningsinstrument vara att förebygga fallolyckor? Ett instrument som klarar av 

att identifiera patienter med hög fallrisk och hjälpa sjuksköterskorna i omvårdnadsarbetet 

borde väljas istället. Det viktigaste inom sjukvården är inte bara kvalitetsutveckling utan 

evidensbaserad kvalitetsutveckling. Det behövs revidering av sjukvårdens insatser runt 

patienterna där de insatser som inte har evidens och inte tillför nytta till patienterna tas bort.  

Det är även intressant att vidare undersöka relationen mellan sjuksköterskorna och 

patienterna för att beskriva sjuksköterskornas synsätt på att stödja patienterna i försöken att 

hjälpa sig själva istället för att ta över allt ansvar och beslutsfattande. Hur ser 

sjuksköterskorna på sin egen roll gentemot patienternas roll inom sjukvården?  

Eftersom sjuksköterskorna upplevde att det standardiserade arbetssättet hindrade 

utvecklingen av en klinisk blick behövs det en strukturerad kompetensstege för sjuksköterskor 

där de nyutbildade sjuksköterskor har möjlighet att utveckla klinisk blick och 

reflektionsförmåga under handledning och där ansvaret ökar i relationen med ökad 
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kompetens.  

 

Metod diskussion 

Studiens trovärdighet påverkas redan från början under planeringen. De första aspekterna som 

påverkar trovärdigheten enligt Graneheim och Lundman (2003) är urval av studiens tema, 

urvalet av deltagare och urvalet av materialinsamlingsmetod.  

 Temat till studien valdes från författarens kunskaps- och intressesfär. Detta har skapat 

problem vid resultatskrivningen där författaren har haft svårigheter med att förhålla sig 

objektivt till det insamlade materialet. Författaren har aktivt behövt arbeta med sin 

förförståelse genom sina egna reflektioner och genom stöd från sin handledare/ 

handledningsgruppen.  

 Urvalet av deltagare till studien kan ha blivit påverkat av enhetsledarnas och deltagarnas 

speciella intresse för det aktuella ämnet. Enhetsledarna var de som i första hand skulle dela ut 

informationsbrev till möjliga deltagare och kan därmed för det första ha tagit beslut om att 

inte dela ut informationsbreven eller för det andra gjort eget urval av personer till vilka breven 

distribueras. Deltagarna som anslöt sig till undersökningen kan ha haft ett eget speciellt 

intresse för fallriskarbetet som anledning till varför de ville delta. Tre deltagare av åtta kände 

författaren genom andra uppdrag och kan därför ha blivit mer påverkade av författaren i 

intervjuer än andra deltagare. Till studiens styrka hör att bland de åtta informanter så fanns det 

två män som, i viss mån, representerar genusfördelningen inom sjuksköterskekåren. Dessutom 

var vidden av arbetserfarenhet och åldersfördelningen bred bland deltagarna. Det kan ge en 

mer varierad beskrivning av fenomenet enligt Graneheim och Lundman (2003).   

 Som datainsamlingsmetod valdes intervjuer för att få nyanserade beskrivningar av det 

undersökta fenomenet. Vid datainsamling användes samma metoder och grundfrågor för alla 

deltagare för att minimera författarens påverkan på materialet. Detta eftersom författaren 

sedan tidigare hade egna förutfattade meningar om ämnet. För att skapa öppen intervjuteknik 

med viss struktur användes enligt rekommendation från Flick (2009) enbart ett fåtal 

grundfrågor.  

 Alla intervjuer transkriberades ordagrant så allt som sades skulle kunna användas under 

analysfasen. Eftersom författaren hade hög kunskap om ämnet ställdes det ibland följdfrågor 

vid intervjuerna som inte direkt följde studiens syfte. Detta material användes sedan inte vid 

analysen. Dock transkriberades allt material så att författaren, vid flera olika tillfällen, kunde 
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gå tillbaka till ursprungstexten, för att försäkra sig om att de bortvalda delarna inte hade valts 

bort på fel grunder.    

  Vid analysfasen användes Graneheim och Lundmans (2003) beskrivning av kvalitativ 

innehållsanalys som stöd. Det första steget var att identifiera de meningsbärande enheterna, 

vilka enligt Graneheim och Lundman (2003) inte får vara alltför omfattande eller alltför små. 

De meningsbärande enheterna kondenserades sedan. Denna process kan, i sig, medföra att en 

del av meningen i intervjutexterna går förlorade. För att minimera denna risk gjordes den 

förutnämnda processen i tabellform med tre kolumner. I den första kolumnen kunde man 

finna den ursprungliga intervjutexten, i det andra den meningsbärande enheten och i den 

tredje den kondenserade enheten. På så sätt kunde författaren hela tiden gå tillbaka till 

ursprungstexten för att försäkra sig om att inga viktiga utsagor gick förlorade. Alla 

meningsbärande enheter samlades sedan ihop till ett eget dokument där de delades in i olika 

kategorier. Dessa kategorier sammanfattades till övergripande teman som beskrivning på den 

underliggande meningen. 

  Resultatet av denna studie är överförbart till andra sjuksköterskor inom akutsjukvården 

eftersom författaren anser att urvalsgruppen även kan representera resten av 

sjuksköterskegruppen. Urvalskriterierna för deltagarna, datainsamlingsmetod och analys är 

väl beskrivna. Däremot påpekar Graneheim och Lundman (2003) att slutsatsen huruvida 

överförbarhet föreligger är upp till läsaren och att författaren enbart kan ge förslag om det.   
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Bilaga I. Downton Fall Risk Index: 

Tidigare kända fall Skala 

Ja 1   

      

Medicinering     

Ingen 0   

Lugnande/sömnmedel/neuroleptika 1    

Diuretika  1   

Antihypertensiva (annat än diuretika) 1    

Antiparkinson läkemedel  1    

Antidepressiva läkemedel  1    

Andra läkemedel  0    

     

Sensorisk funktionsnedsättning     

Ingen  0    

Synnedsättning  1    

Hörselnedsättning  1    

Nedsatt motorik (tecken på förlamning)  1    
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Kognitiv funktionsnedsättning      

Orienterad  0    

Ej orienterad (kognitiv funktionsnedsättning)  1    

      

Gångförmåga      

Säker  0    

Osäker  1   

Saknas  0    

Riskfaktorerna läggs ihop till en poäng mellan 0-11. 

Tre eller fler poäng indikerar hög fallrisk. 

Det är viktigt att inte bara fokusera på totalsumman. Poängen inom de olika delområden anger viktig 

information om riskområden där åtgärder ska sättas in. 

Fallriskanalys - vägledning för Downton Fall Risk Index 

På SFAM (Svensk förening för allmänmedicin) hemsida finns olika kvalitetsindikatorer däribland 

Downton Fall Risk Index och följande manual för Downtons fallriskanalys. [19] 

Tidigare kända fall: 

Känner till att personen har fallit det senaste året = 1 poäng 

Medicinering: 

Läs medicinlistan eller låt om möjligt personen själv redogöra för vilka mediciner som intas. Fördela 

ev. läkemedel efter medicingrupp och sätt poäng. 

Sensoriska funktionsnedsättningar: 

Synnedsättning = har måttlig till kraftigt nedsatt syn eller är blind. Har behov av glasögon dagligen. (1 

poäng) 
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Hörselnedsättning = har kraftigt till måttligt nedsatt hörsel eller är döv. Har behov av hörapparat. (1 

poäng) 

Nedsatt motorik – har kraft- eller funktionsnedsättning i någon extremitet. (1 poäng) 

Kognitiv funktionsnedsättning: 

Är inte orienterad till namn, plats och tid. Vid behov görs utredning enligt lokal rutin. (1 poäng) 

Gångförmåga: 

Personen går säkert med eller utan gånghjälpmedel och kommer ihåg att använda hjälpmedlet. (0 

poäng) 

Personen går osäkert med eller utan hjälpmedel och/eller glömmer att använda hjälpmedlet ibland. (1 

poäng). Skog, M. (2013). 
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Bilaga II. FRAT Fall Risk Assessment Tool 
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Bilaga III. STRATIFY (St Thomas's risk assessment tool in falling 

elderly inpatients) 
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Bilaga V. Informationsbrev till deltagare 
 

Förfrågan om deltagande i undersökning, Till dig som är sjuksköterska. 

 

Denna undersökning vänder sig till sjuksköterskor som har erfarenhet av fallriskbedömningar 

och har haft hand om någon patient som har fallit. Målsättningen med undersökningen är att 

beskriva hur sjuksköterskor resonerar över patienternas delaktighet vid fallriskbedömningen.   

 

Med denna information tillfrågas Du om Du kan tänka dig delta i undersökningen 

 

Om Du vill medverka kommer Du få vara med om en intervju. Intervjun är som ett vanligt 

samtal under ca en timme, och kommer med Ditt medgivande att spelas in. Intervjuerna 

kommer sedan skrivas ut, för att underlätta bearbetningen. Det skrivs inga namn eller andra 

personuppgifter som visar vem som har blivit intervjuad. Det är Annika Tiliander, leg. 

Sjuksköterska och magisterstuderande på Ersta Sköndal högskola, som kommer att intervjua. 

Intervjuupptagningen kommer att sparas på ett dataminne (USB). Insamlat material kommer 

att förvaras inlåst. En rapport kommer att skrivas när alla intervjuer är genomförda och då 

förstörs dataminnet. Rapporten kommer att finnas tillgänglig såväl i pappersformat som 

elektroniskt via Ersta Sköndal högskolas bibliotek 

 

Ditt deltagande i denna undersökning är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din 

medverkan utan förklaring. Om du har några frågor om studien, kontakta någon av 

nedanstående personer. 

 

Är Du intresserad av att delta så kontakta nedanstående för att överenskomma om tid och 

plast för en intervju.  

 

Agneta Cronqvist, leg.sjuksköt., fil.dr. 

Tel. 08-555 050 23 

E-post: agneta.cronqvist@esh.se 

Annika Tiliander , leg sjuksköt, fil kand  

Tel: 0734 166 967 

E-post: annika.tiliander@sodersjukhuset.se 
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