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Sammanfattning 
 
Introduktion: Tidigare forskning visar att systematisk smärtskattning leder till bättre smärt-
hantering för patienten. En verksamhet med inriktning palliativ vård i Skåne nordost hade 
svårigheter att nå det interna målet för smärtskattning på 80%, varför ett förbättringsar-
bete startade under våren 2012. 
 
Syfte: Syftet med förbättringsarbetet var att uppnå ökad förståelse och följsamhet för en lokal 
smärthanteringsrutin för att utveckla ett systematiserat omhändertagande utifrån evidensbase-
rad vård. Syftet med studien av förbättringsarbetet var att beskriva två teams erfarenheter av 
att arbeta med evidensbaserade riktlinjer för smärthantering inom palliativ vård. 
 
Metod: Två tvärprofessionella team ingick i studien, båda tillhörande aktuell verksamhet. To-
talt 22 medarbetare följdes från september 2012-februari 2013. Datainsamlingen skedde via 
gruppintervjuer samt narrativa berättelser samt registerdata från Svenska Palliativregistret 
samt patientjournalgranskning. Mötestillfällena utgick ifrån valda metoder hämtade utifrån 
förbättringsmetodikens kunskapsfält. För studien användes Mixed method där en kvalitativ 
innehållsanalys med KASAM som raster samt deskriptiv dataanalys användes gällande ana-
lysdelen. 
 
Resultat: En ökning sågs från 47 % i augusti 2012 till 100 % januari-april 2013 gällande om 
patient skattats sista veckan i livet med hjälp av validerat smärtskattningsinstrument. Vårdper-
sonalen fick en vidare kunskap gällande användandet av olika smärtskattningsinstrument, 
smärtskattning samt smärthantering. Vidare beskrevs en ökad medvetenhet hos medarbetarna 
kring värdet av att regelbundet skatta samt dokumentera med hjälp av validerade smärtskatt-
ningsinstrument samt att dokumentera även då patienten var smärtfri. Även en ökad medve-
tenhet sågs kring värdet att få lära djupare kring det som redan införts i verksamheten i form 
av policydokument/lokala instruktioner. 
 
Slutsatser: Medarbetarna upplevde att de fick en ökad förståelse för evidensbaserade riktlinjer 
samt för sitt arbete med patienten och dennes smärta vilket ledde till att kvalitetsparametern 
för smärtskattning ökade till 100 % och bibehölls även efter avslutat förbättringsarbete. Resul-
tatet visar på vikten av pågående förändringsarbete för att lära djupare samt förbättra arbetsru-
tinerna kring redan befintliga evidensbaserade lokala instruktioner för ökad kvalitet av vård 
skall kunna ges till patienter och dennes närstående. 
 
 
Nyckelord: förbättringskunskap; smärtskattning; reflektivt lärande; Känsla Av Sammanhang 
(KASAM); mixed method. 
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Summary 
 

Introduction: Previous research shows that systematic pain assessment leads to better pain 
management for the patient. Advanced Home Healthcare in North East Skåne, Sweden, had 
difficulty reaching the internal target for pain measurement at 80%, so an improvement pro-
ject started in spring 2012. 

Purpose: The purpose of the improvement work was to achieve greater understanding and 
responsiveness of a local pain management routine to develop a systematised evidence-based 
care. The aim of the study of the improvement project was to describe the two teams experi-
ence of working with evidence-based guidelines for pain management in palliative care. 

Methods: Two cross-professional teams participated in the study, both associated with the 
healthcare unit in questions. A total of 22 employees were followed from September 2012 to 
February 2013. Data collection was done through group interviews and narrative stories and 
records data from	  the Swedish Palliative Registry and medical records review. The meetings 
used a methodology based on improvement science. The study used a mixed method with a 
qualitative content analysis with SOC as raster and a descriptive data analysis. 

Results: An increase was observed from 47% in August 2012 to 100% January to April 2013 
regarding the proportion of patients rated for pain with a validated pain rating tool during the 
last week of life. The healtcare staff  got a further knowledge regarding the use of various 
pain assessment tools, pain assessment and pain management. Furthermore there was an 
increased awareness among the healthcare workers about the value of rating and documenting 
pain with a validated tool. This applied even when the patient was pain free. There was also 
an increased awareness of the value of a deeper understanding of previously introduced policy 
documents and local guidelines. 

Conclusions: The employees felt that they had a better understanding of evidence-based 
guidelines and they also experienced a deeper sense of meaning with pain related work in 
general which led to the quality parameter pain rating reaching to 100% and staying at that 
level after the completion of the improvement work. The result shows the importance of 
ongoing quality improvement to learn more deeply and improve work practices around ex-
isting evidence-based local guidelines for improved quality of care can be provided to patients 
and their family.  

 
Keywords: quality improvement; palliative care; pain rating; reflective learning; Sense Of 
Coherence (SOC); mixed method. 
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Inledning 
 
Medarbetare arbetar för att ge patient och närstående bästa tänkbara vård utifrån den specifika 
situation de befinner sig i. Framtagna rutiner kan vara kända för medarbetare men efterföljs, 
av olika anledningar, inte alltid i den utsträckning det förväntas. Kvalificerad Vård i Hemmet 
(KVH) Hässleholm/Kristianstad (Primärvården Skåne, 2013a) har som kvalitetsmål att smärt-
skattning skulle utföras med validerat smärtskattningsinstrument till minst 80 % av inskrivna 
patienter under sista veckan i livet. En variation från 0 % till 100 % under 2011 och 2012 på-
visades i verksamheten gällande utförda smärtskattningar. Forskning visar bl.a. på att patien-
ter som smärtskattats uppnår en ökad smärtlindring, varför aktuell studie hade för avsikt att 
via ett förbättringsarbete bidra till att få klarhet i bakomliggande faktorer till att kvalitetsmål 
för smärta varierade över tid samt arbeta fram ett hållbart arbetssätt utifrån evidensbaserad 
vård.  
 
 
 

Bakgrund 
 

God och säker vård 
EU kommissionen betonar vikten av att medlemsländerna tillhandahåller vård av hög kvalitet 
för hela befolkningen samt att vårdsystemen skall vara ekonomiskt hållbara (Westling, 2011). 
Vård ska ges i överrensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet samt utformas i 
samråd med patienten, så långt det är möjligt (SFS 1982:763; SFS 1998:531; SFS 2010:659). 
Evidensbaserad vård grundas utifrån tre infallsvinklar: den sjukes behov och önskningar, per-
sonalens kompetens och erfarenhet samt senaste evidens inom aktuellt område (Levi, 2009; 
Oscarsson, 2009). Kvalitet i verksamheten ska säkras systematiskt samt utvecklas fortlöpande 
(SOSFS 2011:9; SOSFS 2005:12). Clarke, Lerner och Marella (2007) menar att vårdledare 
ska arbeta för systemförbättringar som säkerställer att hög patientsäkerhet och kvalitet upp-
nås. Vidare skall de verka för att grundkunskaper i patientsäkerhet blir en del av den allmänna 
kvalitetskompetensen hos medarbetare. Genom att arbeta med ständiga systemförbättringar, 
som ett led i patientsäkerhetsarbetet, kan medarbetare ges en möjlighet att förbättra verksam-
heten samt den vård och omsorg som levereras (Clarke, Lerner & Marella, 2007; Crites et.al., 
2009).  

Vårdprogram, kliniska forskningsresultat samt riktlinjer kan för personalen vara svårt att ta till 
sig beroende på avsaknad av tid, intresse, motivation, kunskap eller förmåga att ändra invanda 
mönster (Batalden, 2010; Grol & Grimshaw, 2003; Hilarius et.al., 2011; Håkonsen, Strelec, 
Campbell, Hudson & Loennechen, 2008; Levi, 2009; Lugtenberg, Burgers, Besters, Han & 
Westert, 2011). Vidare kan externa orsaker påverka följsamheten till riktlinjer negativt, såsom 
patiens medvetenhet, följsamhet och förmåga gällande rekommendationers innehåll (Lugten-
berg, Burgers, Besters, Han & Westert, 2011). Detta kan leda till att brister i vården uppstår 
(Batalden, 2010; Grol & Grimshaw, 2003; Levi, 2009). Det kan finnas en skillnad mellan vad 
riktlinjer samt verksamheten beskriver skall utföras i förhållande till det som faktiskt utförs i 
mötet med patienten (Grol & Grimshaw, 2003). Aktuell skillnad är även känt som espoused 
theory och theory-in-use där espoused theory på organisationsnivå belyser formella strukturer 
som rutiner och policydokument. Vidare beskriver theory-in-use hur enskilda individer i or-
ganisationen i praktiken agerar och förhåller sig till t.ex. fastställda rutiner. (Argyris & Schon, 
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1974). Double-loop learning är ett reflektivt sätt att lära kring verksamhetens värderingar, 
normer och strategier kopplat till theory-in-use (Argyris & Schon, 1974; Argyris & Schon, 
1995; Crites et.al., 2009; Garcia-Morales, Verdú-Jover & Lloréns, 2009). Via double-loop 
learning kan brister i verksamheten uppmärksammas och åtgärdas (Crites, 2009). Vårdperso-
nal utför sitt arbete dels utifrån föreskrifter och anvisningar men även utifrån personlig kun-
skap, erfarenheter och föreställningar. Vidare kan en icke uppnådd följsamhet till vårdverk-
samhetens riktlinjer vara både omedveten och dold för vårdpersonalen. En förändring kan då 
vara att nå överrensstämmelse mellan theory-in-use och espoused theory (Argyris & Schon, 
1974; Crites et.al., 2009; Håkonsen, Strelec, Campbell, Hudson & Loennechen, 2008; Ista, 
Van Dijk & van Achterberg, 2013; Savaya & Gardner, 2012). Med hjälp av förbättringsmeto-
dik kan ovan nämnda fenomen verifieras. Vidare kan en överrensstämmelse mellan det som 
sägs skall göras i förhållande till det som faktiskt görs i ex. vårdsituationer försöka uppnås 
(Langley et.al., 2009).  

 

Arbeta med ständiga förbättringar 
Förbättringsmetodik har som utgångspunkt att förbättra vårdens processer för att uppnå för-
bättrad kvalitet och säkerhet i vården samt göra det bättre för dem verksamheten finns till för 
ex. patienten (Batalden & Davidoff, 2007; Langely et.al., 2009; SOSFS 2005:12). Forskare 
belyser värdet av att söka efter variation genom att använda sig av data som mäter och följer 
resultat i vårdens processer. Genom visualisering synliggörs de mätningar och resultat som 
pågår i verksamheten, vilket kan ge ökad delaktighet samt förståelse för förbättringar hos 
medarbetare (Bradely et.al., 2004; Crites et.al., 2009; Håkonsen, Strelec, Campbell, Hudson 
& Loennechen, 2008; Langely et.al., 2009; Preheim, Armstrong & Barton, 2009). Genom att 
belysa vad som skall förbättras, hur en förbättring kan fastställas som uppnådd samt vilka 
idéer som kan leda fram till en förbättring, utifrån Nolans modell, görs en noggrann planering 
av förbättringsidéer som därefter testas i liten skala via PDSA-cykeln, Planera (Plan), göra 
(Do), studera (Study) samt agera (Act) (Langely et.al., 2009). Via PDSA kan problem synlig-
göras, lämpliga åtgärder vidtas, utvärderas samt eventuell uppkommen förbättring påvisas 
(Langely et.al., 2009). Studier har visat att ökad följsamhet till evidensbaserade rutiner samt 
ökad kvalitet och patientsäkerhet kan förverkligas genom arbete med PDSA metodiken (Lars-
en, 2011; Gilbert et.al., 2012; Rushmer & Voigt, 2008; Thakkar et.al., 2011;Van Tiel et.al, 
2006). ”Funnel model for improvement projects” är ytterligare en modell som kan användas 
för att finna förbättringsidéer genom att finna problem, söka efter orsaker och troliga lösning-
ar som därefter planeras, testas, implementeras för att slutligen utvärderas och standardiseras 
(Thor et.al., 2009) exempelvis inom ett microsystem. 

Ett microsystem beskrivs som den del av hälso- och sjukvården där patient, närstående och 
sjukvårdspersonal möts utifrån patienten och dennes behov. Ett mikrosystem har ett gemen-
samt informationsflöde samt gemensamma värderingar och arbetar för att säker vård ges till 
patienten (Nelson, Batalden & Godfrey, 2007). Medarbetarnas motivation att vilja förbättra 
för dem verksamheten finns till för, ses som viktiga framgångsfaktorer för att kunna förbättra 
vården för patienten. Detta kan göras genom att arbeta med ständiga förbättringar samt säker-
ställa att lärande och delaktighet för medarbetarna möjliggörs (Nelson et.al., 2008; Crites 
et.al., 2009; Kaplan et.al., 2012; Preheim et.al., 2009). Kaplan, Provost, Froehle och Margolis 
(2012) har utarbetat ”Model for Understanding Success in Quality” (MUSIQ) i vilken faktorer 
som är av betydelse för att nå framgång i ett förbättringsarbete beskrivs. En av dessa faktorer 
är ledarskapets betydelse men även värderingar och normer som finns inom ett microsystem, 
hur ett team förhåller sig, utvecklas och kommunicerar beskrivs. Vidare ses medarbetares 
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beslutsrätt samt engagemang till att arbeta med förbättringar som betydelsefullt.  

Ett teams lärprocess 
Kännetecknande för arbetet i ett team är ett arbetslag eller arbetsgrupp, oftast inom en organi-
sation som samverkar för att nå ett gemensamt mål där olika kompetenser ses som ett kom-
plement till varandra. Deltagarna inom teamet tar på sig olika uppgifter och antar olika roller 
för att uppnå bästa resultat. Inom vården ses teamsamverkan som en nyckelfaktor för att 
uppnå en patientsäker samt personcentrerad hälso- och sjukvård (Arnold & Randall et al., 
2010; Clements, Dault & Priest, 2007; Svensk sjuksköterskeförening & Svenska läkaresäll-
skapet, 2013). Hur ett team lär och utvecklas påverkas av många komponenter såsom medar-
betarnas tillit, motivation, öppenhet och ömsesidig respekt för varandra. Även ett teams vis-
ion, rådande normer och kultur samt teammedlemmarnas kunskap ses som betydelsefullt för 
lärandeprocessen. Vidare ses organisationen samt dess struktur med exempelvis tillgång till 
feedback genom välutvecklade kommunikationssystem, förmågan att tänka kritiskt, förståel-
sen för de värden som skapas för patienten som betydelsefullt. Ledarskapet samt rådande be-
löningssystem är också betydelsefulla påverkansfaktorer för teamets och den enskilde medar-
betarens lärande samt utveckling (Arnold & Randall, 2010; Decuyper, Dochy & Van den 
Bossche, 2010; Crites et.al., 2009; Porter, 2010; Preheim et.al., 2009). För att uppnå förbätt-
ringar behöver team en effektiv lärmiljö, vilket innebär att lärandet hjälper dem att kontinuer-
ligt nå uppsatta mål (Decuyper, Dochy och Van den Bossche, 2010). Dialog och double-loop 
learning kan vara ett sätt att öka delaktigheten hos medarbetare samt förbättra vårdens proces-
ser (Crites et.al., 2009). Via kommunikation och reflektion tillvaratas kunskap och tillsam-
mans uppnås en större helhet. En dialog kännetecknas bl.a. av att en grupp medarbetare utväx-
lar idéer, synsätt och argument. I en dialog är alla jämställda och det råder en förståelse för 
varandras argument (Bokeno, 2007; Gustavsen, 1990; Senge, 2006). Vidare innebär reflektion 
att en person agerar och därefter stannar upp och studerar resultatet. Reflektion och konversat-
ion som verktyg kan utveckla kunskap, vidga perspektiv samt hjälpa medarbetare att inte 
fastna i metoder och modeller som annars kan stagnera och låsa fast kreativt tänkande 
(Argyris & Schon, 1995; Crites et.al., 2009; Senge, 2006). 

 

Värdet av medarbetares delaktighet 
I en lärande organisation (Bergman & Klefsjö, 2007; Senge, 2006) belyses komponenter som 
behövs för att främja en god hälsa för medarbetaren på en arbetsplats (Hansson, 2004). Lä-
rande, kommunikation samt ledarskap ses som viktiga komponenter för att nå fram till en lä-
rande organisation (Bergman & Klefsjö, 2007; Crites et.al., 2009; Hanson, 2004; Senge, 
2006). Den lärande organisationen innefattas av systemtänkande, personligt mästerskap, att 
lära i grupp, mentala modeller samt gemensamma visioner (Senge, 2006). Det personliga 
mästerskapet innefattas av den enskilde medarbetarens förmåga och vilja att lära, förmåga att 
bredda och utveckla visioner, tålamod samt verklighetsförankring. Att lära i grupp innefattas 
av gruppens förmåga att lära och utvecklas tillsammans mot gemensamma mål. Mentala mo-
deller består av medarbetares individuella tolkningsram av verkligheten och kan dels vara 
individbundna men kan även vara verksamhetsbundna då gemensamma antaganden görs mot 
omgivningen och andra aktörer. Slutligen beskrivs hur en verksamhet formar en gemensam 
vision tillsammans, medarbetare och ledning. En lärande organisation är duktig på problem-
lösning, prova nya tankesätt, dra lärdom av sin egen erfarenhet och historia, lära av andras 
erfarenheter samt sprida och ta till sig kunskap i verksamheten (Bergman & Klefsjö, 2007; 
Crites et.al., 2009; Hanson, 2004; Senge, 2006). Delaktighet och vikten av dialog och reflekt-
ion belyses i en lärande organisation. Ovan nämnda faktorer ses också som viktiga för att nå 
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ett gott resultat vid förbättringsarbete (Kaplan et.al., 2012).  

En modell som kan användas vid lärprocesser inom vårdområdet är känsla av sammanhang, 
KASAM (Antonovsky, 1991; Antonovsky, 1996; Nilsson, Andersson, Ejlertsson, & Troein, 
2012). Antonovsky forskade kring bakomliggande orsaker till människans förmåga att nå 
hälsa och livsglädje samt människans framgångsfaktorer till en lyckosam problemhanterings-
förmåga vid belastning och stress. Forskningen resulterade i en teori med fokus på ett sa-
lutogent synsätt, KASAM vilken innefattar tre kategorier; begriplighet, hanterbarhet och me-
ningsfullhet (Antonovsky, 1991; Antonovsky, 1996; Eriksson & Lindström, 2007; Eriksson & 
Lindström, 2008; Hanson, 2004). KASAM kan dels kopplas till människans personliga för-
måga att känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i vardagssituationen. KASAM 
kan även användas vid lärandeprocesser som en pedagogisk modell eller vägledning vid häl-
sopromotivt arbete kring ett tänkt förändringsarbete (Hanson, 2004; Nilsson, Andersson, 
Ejlertsson & Troein, 2012).  

På arbetsplatsen kan KASAM innefattas av hur medarbetaren upplever begriplighet, hanter-
barhet och meningsfullhet utifrån verksamhetens mål, värderingar och omvärldsperspektiv. 
Vidare kan tillgång till resurser och stöd på arbetsplatsen, medarbetarens möjlighet att på-
verka sin arbetssituation samt hur den enskildes kompetens tillvaratas och utvecklas, påverka 
arbetsmiljön. Som medarbetare finns det olika faktorer som skapar arbetstillfredsställelse ex. 
variation i arbetet, egenmakt, autonomi samt återkoppling på de arbetsuppgifter som har pre-
sterats. Medarbetares tillgång till tydliga mål, vilka kan omsättas i arbetet genom en god 
struktur, ses också som användbara faktorer. Detta är faktorer som i sin tur kan generera ökad 
kvalitet inom aktuellt verksamhetsområde samt främja hälsa hos medarbetarna. Vidare är 
medarbetares möjlighet till delaktighet en förutsättning för att kunna känna sig behövd, känna 
mening, ta ökat ansvar och nå ökad kunskap inom en verksamhet (Arbetsmiljöverket, 2013; 
Arnold, 2010; Nilsson, Andersson, Ejlertsson & Troein, 2012; Senge, 2006; Socialstyrelsen, 
2009). KASAM är en användbar komponent inom palliativ vård för att främja patientens be-
griplighet, meningsfullhet och hanterbarhet i dagligt liv. Genom att vårdpersonal förklarar, 
informerar och gör saker begripliga för patient och närstående i och under ett sjukdomsför-
lopp kan meningsfullhet uppnås. Vårdpersonal kan stärka patientens personliga tankar kring 
det som är meningsfullt och betydelsefullt. Hanterbarheten handlar om att stärka patientens 
autonomi och verka för att patienten erhåller redskap att hantera sin specifika situation. Vi-
dare kan vårdpersonal bidra till att skapa hopp och främja livskvaliteten utifrån varje unik 
individ och dennes behov (Beck-Friis & Strang, 2012). 

 

Palliativ vård  
Då en sjukdom inte längre är botbar övergår behandlingen till att bli palliativ. Under år 2008 
fanns ca 12,7 miljoner cancerfall världen över, ca 7,6 miljoner av dessa hade dödlig utgång, 
varav 64% av dödsfallen inträffade i utvecklingsländer (Jemal et.al, 2011). Den palliativa vår-
dens syfte är att hjälpa den som insjuknat i en obotlig sjukdom att uppnå bästa möjliga livs-
kvalitet, genom att lindra symtom och lidande. Palliativ vård kännetecknas av en helhetssyn 
på människan och verkar för att lindra såväl psykiska, fysiska, sociala samt existentiella be-
svär. För att möta patientens symtom utifrån nämnda dimensioner samt för att ge ett organise-
rat stöd till närstående, skall vården ges av ett multiprofessionellt team (Beck-Friis & Strang, 
2012; Socialstyrelsen, 2012a).  
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Inom palliativ vård är smärta ett vanligt förekommande symtom hos merparten av patienterna 
(Socialstyrelsen, 2012a). Smärta beskrivs utifrån fyra olika dimensioner; fysisk, psykisk, 
social och existentiell samt är av somatisk, visceral eller neurogen karaktär. Smärta av soma-
tisk, visceral samt neurogen karaktär är beroende på smärtans ursprung såsom hud, muskler, 
skelett, tarmar, hjärta samt ev. involvering av nerv via tumörinväxt eller inflammat-
ion/svullnad i engagerat område (Strang, 2012; Preheim et.al., 2009). Enligt International As-
sociation for the Study of Pain, IASP (1994)  är smärta en subjektiv upplevelse. Personalen 
skall inte försöka beskriva, värdera eller skatta patientens smärtbild utan låta patienten besk-
riva hur, var samt på vilket sätt smärtan ter sig, en så kallat smärtskattning/smärtanalys 
(Strang, 2012; Werner, 2010). För optimalt beslutsunderlag för val av smärtbehandling krävs 
en utförlig smärtanalys samt en flexibel användning av metoder och kompetens från ett tvär-
professionellt team (Patrick, et.al., 2004; Raphael, et.al., 2010; Strang, 2012). Vidare beskri-
ver Chang et.al. (2007) att det krävs system i vården som kan identifiera smärtans uppkomst, 
initiera lämplig behandling samt följa upp behandling och fastställa att vald behandling är 
effektiv för att kunna uppnå optimal smärthantering.  
 
I smärtanalysen ingår bl.a. användning av olika skattningsskalor där skattning sker från 0 till 
10, där 0 är ingen smärta samt 10 är värsta tänkbara smärta. Numeric Rate Symptom Scale, 
NRS och Visuell Analog Skala, VAS är två exempel på smärtskattningsskalor (Kaasa, 2001; 
Melzack & Kanz, 1999). För personer med en kognitiv svaghet eller försämrat allmäntillstånd 
kan Face, Leg, Activity, Cry, Consolability, FLACC användas (Voepel-Lewis, Merkel, Tait, 
Trzcinka & Malviya, 2002). Verbal Rating Scale, VRS används för de personer som lättare 
utrycker sig med ord istället för siffror. Vidare finns The Edmonton Symptom Assessment 
System (ESAS) där patienten skattar nio av sina symtom samtidigt från 0-10 gällande smärta, 
orkeslöshet, illamående, nedstämdhet, oro/ångest, sömnighet/dåsighet, aptit, välbefinnande 
samt andfåddhet (Bruera, 1991; Kaasa, 2001). 
 
Socialstyrelsen har graderat specifika åtgärder enligt en prioriteringsskala, gällande symtom-
lindring och kommunikation inom palliativ vård. Rekommendationer har tagits fram enligt 
metoden för nationella riktlinjer. Prioriteringsskalan är uppdelad från ett till tio, där priorite-
ring ett har störst och tio lägst angelägenhetsgrad. Smärta och smärthantering samt användan-
det av smärtskattningsinstrument och smärtanalyser har fått prioritet två och tre, således hög 
angelägenhetsgrad. Det finns en koppling mellan utförd smärtanalys och hur väl smärtlindrad 
patienten är. Medarbetare inom vård och omsorg uppmanas därför till nationell följsamhet då 
det gäller utförandet av smärtanalyser (Socialstyrelsen, 2013). I öppna jämförelser redovisar 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL (2012) att ca 19 % av samtliga registrerade patienter 
i Svenska Palliativregistret, får en systematisk smärtskattning sista veckan i livet. Skillnaderna 
mellan könen uppges vara marginell. Antalet registrerade patienter mellan landstingen år 
2011 varierade mellan 9-35%. Vid en intern följsamhetskontroll inom Kvalificerad Vård i 
Hemmet, KVH Hässleholm/Kristianstad (Primärvården Skåne, 2013a), påvisas en begränsad 
användning av självskattningsinstrument för identifiering av patientens symtom. Smärtskatt-
ning återfanns i 12 % av de granskade journalerna (Nilsson, 2012). 

 

Verksamhetsbeskrivning KVH Hässleholm/Kristianstad 
KVH Hässleholm/Kristianstad är en verksamhet som arbetar med specialiserad palliativ vård 
(Nationella Rådet för Palliativ Vård, 2010; Socialstyrelsen, 2012a; SOU 2001:6) i patientens 
hem. Inriktningen är samtliga åldrar och alla diagnoser. Arbetet syftar till att lindra de sym-
tom som uppkommer hos patienterna. Hur ofta en patient får besök är avhängt den enskilde 
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patientens behov, av teamets kompetens. Besöken kan variera alltifrån flera tillfällen per dag 
till ett besök i veckan upp till ett besök var 14:e dag. Upptagningsområdet för patienter är 
nordöstra Skåne, omfattande 177 000 invånare (Primärvården Skåne, 2013a). Arbetet sker i 
multiprofessionella team kring patienten samt dennes närstående utifrån ett palliativt synsätt 
(Beck-Friis & Strang, 2012). Teamen består av läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, sjukskö-
terska, dietist, kurator, undersköterska, kokerska, sekreterare samt ledning. Även präst finns 
att tillgå vid behov. Verksamheten består av ca 125 medarbetare som är uppdelade i nio team 
(Primärvården Skåne, 2013a; b). Verksamhetens struktur beskrivs i Figur 1. De båda teamen 
för studien finns under KVH Kristianstad, avancerad hemsjukvård och beskrivs som team 
norr samt team söder beroende på geografisk indelning. I Figur 1 är teamens tillhörighet mar-
kerade med blått. 
 
 

 
 

Kvalitetsmål för KVH Hässleholm/Kristianstad, gällande smärta. 
KVH är sedan 2008 anslutet till Svenska Palliativregistret (Svenska Palliativregistret, 2013). 
Svenska Palliativregistrets syfte är att stödja och utveckla vården i livets slutskede för patien-
terna oavsett organisationstillhörighet (a.a.). Region Skåne har som kvalitetsmål för anslutna 
verksamheter, att täckningsgraden för registrering av dödsfallsenkät som används och regi-
streras i palliativregistret skall vara 100 %, utan onödigt dröjsmål. Vidare skall smärtskattning 
utföras sista veckan i livet vid förväntade dödsfall för minst 80 % av patienterna med hjälp av 
VAS, NRS eller annat validerat smärtskattningsinstrument. Dessutom ska ordination av be-
hovsläkemedel i injektionsform för smärta finnas för > 95 % av patienterna. Utöver kvali-
tetsmålen som Region Skåne fastställt, har KVH beslutat att ESAS skall utföras till 100 % på 

De två pilot teamen befinner sig i det palliativa avancerade hemsjukvårdsteamen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.  
Modifierad bild hämtad från Primärvården Skåne. Verksamhetsbeskrivning, KVH-
Kvalificerad Vård i Hemmet Hässleholm-Kristianstad. 2007-2008 

Verksamhetschef 
KVH Hässleholm - Kristianstad 

 

Förvaltningschef 
Förvaltningsledning, PV Skåne 

Enhetschef 
KVH - Hässleholm 

Enhetschef 
KVH - Kristianstad 

Stödfunktioner 
MAL (Hlm, Ksd) 
Personalspecialist 
Ekonom 
Personalhandläggare (PH) (Hlm, Ksd) 
 
 

Samverkan o utveckling 
Samverkansråd 
Utvecklingsgrupp 
FoU-grupp 

Avanc.hsjv 50 vpl 

Hospice  5(6) vpl 

Punkt o Konsult 

LLC 

Avanc.hsjv 58 vpl 

Hospice 6 vpl 

Punkt o Konsult 

Fenix 

LLC 

Personal direkt underställd teamchef; 
Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, dietist, kokerskor, 
sekreterare och personalhandläggare 

Områdeschef 
PV Skåne Nordost 

Ledningsgrupp 
VC,TC,MAL,PH 
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patienter som kan medverka. Vidare ska smärtanalys/skattning utföras på samtliga patienter 
som påvisar fyra eller >fyra på parametern smärta samt vid nytillkommen eller förändrad 
smärta. Under år 2011 och 2012 har resultatet för smärtskattning sista veckan i livet varierat 
mellan 0% till 100% i täckningsgrad, vilket motiverat att det föreliggande förbättringsarbete 
genomförs.  
 

Förväntad nytta med förbättringsarbetet 
Förväntad nytta med förbättringsarbetet var att uppnå en ökad förståelse samt följsamhet till 
gällande smärthanteringsrutiner med förhoppning att alla patienter därmed, oavsett vilken 
medarbetare de möter, ges ett systematiserat omhändertagande utifrån evidensbaserad vård. 
Något som i sin tur kunde leda till en optimering av smärthantering samt smärtlindring för 
patienten.  
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Syfte 
 
Syftet med förbättringsarbetet avsåg att uppnå en ökad förståelse samt följsamhet för en lokal 
smärthanteringsrutin för att utveckla ett systematiserat omhändertagande utifrån evidensbase-
rad vård och därmed försöka optimera smärthanteringen för patienten. 
 
Syftet med studien var att beskriva och analysera två teams erfarenheter av att arbeta med 
evidensbaserade riktlinjer för smärthantering inom palliativ vård. 
 
Frågeställningar 
Vilka möjligheter och hinder kan framkomma vid användning av lokala rutiner för smärthan-
tering? 
Vilka orsaker påverkar variationen gällande kvalitetsindikatorn smärta från Svenska Palliativ-
registret där förbättringsarbetet skett? 
Vilka erfarenheter finns hos medarbetare mellan förhållandet Espused theory and Theory-in-
use inom aktuell verksamhet? 
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Material och metod 
 

Beskrivning av förbättringsarbetet 
Två team valdes ut att ingå i pilotstudien för förbättringsarbetet (Figur 1). Teamens samlade 
kompetens har använts för att belysa, analysera samt finna förbättringsutrymmen inom KVH 
med hjälp av olika förbättringsverktyg och moment. Förbättringsarbetet har skett på regel-
bundna teamträffar var fjärde vecka samt i vardagsarbetet och har utgått från metoder häm-
tade ur The Improvement Guide (Langely et.al., 2009). För vidare beskrivning av aktiviteter 
samt val av metoder se tabell 1 a och b. Återkoppling till övriga medarbetare på KVH Kristi-
anstad har skett företrädesvis på verksamhetens arbetsplatsträff. Syftet med återkoppling till 
övriga medarbetare var att öka förståelse, kunskapsspridning samt transparens inom verksam-
heten kring aktuellt förbättringsarbete. Verksamhetens kvalitetsparametrar gällande smärta 
har följts på regelbunden basis en gång/månad via Svenska Palliativregistret (2013) fråga 21 
(se tabell 1b). 	  
	  
Tabell 1a. Aktiviteter som skett i samband med förbättringsarbetet  
Månad                   Aktiviteter 
 
Vintern år 2011 
och våren år 2012 
 

• Information till ledningsgrupp samt FoU-grupp kring förbättrings-
arbetet. Både ledningsgrupp samt FoU var representerade av med-
arbetare samt ledning från båda enheterna KVH Hässle-
holm/Kristianstad. 

Våren år 2012 
 

• Information kring förbättringsarbetet har hållits på arbetsplatsträff 
(APT)/KVH Kristianstad av verksamhetschef och författare. In-
formationen har protokollförts för vidare spridning till medarbetare.  

April år 2012 
 

• En tvärprofessionell arbetsgrupp med representanter från de båda 
teamen, ledning samt kvalitétsutvecklare gavs fördjupad informat-
ion kring förbättringsarbetet. Totalt 5 av 6 deltog. Mötestid: 3 tim-
mar. Följande aktiviteter har utförts: 

1. En risk och sårbarhetsanalys kring det tänkta upplägget har 
utförts som låg till grund till vidare planering av förbätt-
ringsarbetet.	  

2. Presentation av arbetsprocessens resultat har hållits på APT 
för spridning av information. 

September 2012; 1:a 
mötestillfället 

• Uppstartsmöte med två team har hållits utifrån fokus lä-
rande/reflektion samt KASAM. Samtliga moment har genomförts i 
tre steg; individuell reflektion, reflektion och dialog i grupp med 
fem medarbetare/grupp, därefter gemensam återkoppling i 
storgrupp. Totalt 20 av 22 medarbetare deltog samt enhetschef. Mö-
testid: 3 timmar och 30 min. Följande aktiviteter har utförts: 

1. Hot/möjligheter med förbättringsarbetet och orsak/verkan-
diagram. 

2. KVH´s lokala instruktion för smärta och smärthantering har 
granskats med fokus på värdeskapande för patient samt 
värdeskapande för professioner. 

3. Samband kring verksamhetens mål och strategiska plan 
samt lokal instruktion för smärta har diskuterats. 

4. Inledande dialog gällande teamarbetet kring patientens 
smärta och smärthantering påbörjades. 
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September; 2:a mö-
testillfället 

• Diskussion kring teamets dagliga arbete med patientens smärta.  
• Frågor, totalt 9st, utarbetades gemensamt i teamen i syfte att göra en 

nulägesbeskrivning av teamarbetet gällande smärthantering. Frå-
gorna har följts via en strecktablå under en 14 dagars period och ut-
gjort baseline samt har använts som stickkontroll under förbätt-
ringsarbetet. Totalt sju av tio medarbetare från team norr och sju av 
tolv medarbetare från söder deltog. Mötestid: 30 min/tillfälle 

September; 3:e mö-
testillfället 
 

• Uppföljning och utvärdering av teamens erfarenheter av utförda 
mätningar. 

• Fortsatt mätning i 14 dagar gällande frågorna som utarbetats vid 2:a 
mötestillfället. Totalt deltog tre av tio från norr och fyra av tolv från 
söder. Mötestid: 30 min/tillfälle. 

Oktober 2012; 4:e 
mötestillfället 

• Reflektion kring förbättringsidéer som testats via PDSA.  
• Totalt deltog tre av tio medarbetare från norr och tre av tolv från sö-

der. Mötestid: 30 min/tillfälle 
November 2012; 5:e 
mötestillfället 

• Utvärdering av PDSA och vidare planering. 
• Beslut togs att uppföljning och feedback av förbättringsarbetet av-

seende journalgranskning kring teamens dokumentation om smärta 
och smärthantering, skulle ske i arbetet samt via mail, morgonsam-
lingar samt APT. Författaren har påbörjat journalgranskning från 
detta mötestillfälle. 

• Totalt deltog sex av tio medarbetare från norr och fyra av tolv från 
söder. Mötestid: 30 min/tillfälle.	  

December 2012; 6:e 
mötes-tillfället 
 

• Uppföljning samt reflektion kring resultat angående journalgransk-
ning med fokus på smärtskattning. 

• Reflektion kring resultat från Svenska Palliativ registret. 
• Planering för ny mätperiod har diskuterats. 
• Totalt deltog åtta av tio medarbetare från norr och fem av tolv med-

arbetare från söder. Mötestid: 30 min/tillfälle.	  
Januari 2013; 7:e 
mötes-tillfället 
 

• Återkoppling, lärdomar och synpunkter på höstens aktiviteter. 
• Totalt sex av tio medarbetare från norr deltog. Sju av tolv deltog 

från team söder. Mötestid: 30 min/tillfälle. 
Februari 2013; 8:e 
mötes-tillfället 

• Uppföljning och utvärdering av teamens arbete kring smärthante-
ring. 

• Återkoppling och diskussion kring journalgranskning angående 
smärtskattning. 

• Summering av samtliga mötestillfällen. 
• Totalt sex av tio medarbetare från norr deltog. Fyra av tolv deltog 

från söder. Mötestid: 30 min/tillfälle. 
 
 
Tabell 1b. Val av metoder för förbättringsarbetet samt mätetal 
Val av metoder 

• Orsak-verkan diagram/fiskbensdiagram för att finna orsaker och synliggöra vad som behövde 
förbättras (se bilaga 2, figur 4). 

• Risk och sårbarhetsanalys i syfte att låta medarbetare få diskutera möjligheter och hot med 
förbättringsarbetet (se bilaga 2, tabell 13). 

• Dialog inom teamen och övriga medarbetare i syfte att skapa gemensam plattform och verka 
för transparens inom verksamheten. 

• Att levande hålla i vardagen har eftersträvats för påminnelse om tidigare gemensamma beslut 
och minimera risken att det nya glöms bort. 

• Double-loop learning som reflektionsmodell har använts för att främja lärande i organisation-
en. 
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• Variation har mätts i det vardagliga arbetets resultat. 
• Reflektion kring samtliga utförda moment samt kring skillnaden mellan det som sägs och 

görs dvs. espoused theory och theory-in-use. 
• PDSA utifrån Nolans modell har testat småskaligt, utvärderat samt följt upp förbättringsar-

betet. 
• Visualisering av olika diagram och resultat av mätningar har genomförts för att synliggöra 

teamens arbete. 
• Funnel model for improvement projects har lokaliserat problem, sökt efter orsaker samt tro-

liga lösningar, planera testen, testa, planera för implementering, utvärderat arbetet med 
smärthantering.  
 

Mätetal 
• Andelen patienter som skattats med dokumenterat validerat smärtskattningsinstrument i för-

hållande till antalet registrerade och inrapporterade dödsfallenkäter till Svenska Palliativre-
gistret (fråga 21 i Svenska Palliativregistret) från KVH Kristianstad. Mätetalet har utgjort ba-
seline samt är det processmått som beskriver om förbättring uppstått.  

• Utarbetade frågor, totalt nio st., kring teamarbetet gällande smärthantering, beskriver baseline 
och stickkontroll, se bilaga 1. 

• Granskning av patientjournaler gällande teamens användning av Verbal Rating Scale (VRS) 
samt hur smärta och smärtskattning har dokumenterats.	  

 
 

Författarens roll 
Författaren har arbetat inom verksamheten sedan 2002 som sjuksköterska och har vidareut-
bildning inom smärta. Fram till 2010 var författaren sammankallande och ansvarig för smärt-
gruppen tillhörande KVH Hässleholm/Kristianstad. Under förbättringsarbetet har författaren 
varit tjänstledig 50 % för studier samt för att leda förbättringsarbetet. Resterande tid har för-
fattaren ingått i ordinarie patientvård som sjuksköterska. Författaren har planerat och lett 
samtliga förbättringsmöten i rollen som förbättringsledare. För studien har författaren forskat 
på aktuellt material från förbättringsarbetet utifrån syfte och frågeställningar. 
 
 

Design 
Studien har skett utifrån en mixed method med en explorativ design där författaren med hjälp 
av kvalitativ metod utforskat för att sedan integrera data samt vidare klassificera genom kvan-
titativ metodik, således har både kvalitativ och kvantitativ ansats legat till grund för studien 
(Borglin, 2012; Doyle, Brady & Byrne, 2009; Lundman & Hällgren Granheim, 2008). Mixade 
metoder lämpar sig för studier då en enskild metod inte anses tillräckligt för att besvara forsk-
ningsfrågan, vilket överensstämde med aktuell studie. Mixade metoder används för tolkning 
av data och kan användas separat till olika moment eller tillsammans (Borglin, 2012; Doyle, 
Brady & Byrne, 2009). I den aktuella studien utgjorde dialog och resultat från tidigare möte 
underlag för kommande mötessession samt utformning av de semistrukturerade frågeställ-
ningarna till kommande gruppintervjuer. Inom den kvalitativa ansatsen har vårdpersonals er-
farenheter av att arbeta med smärthantering inom palliativ vård med hjälp av berättelser samt 
gruppintervjuer studerats. En kvalitativ design utgår ifrån medarbetares ord och subjektiva 
beskrivning av ett specifikt fenomen t.ex. erfarenheter av att arbeta med riktlinjer inom pallia-
tiv vård. Deltagarnas subjektiva erfarenheter är av central betydelse vid en kvalitativ design 
(Henricson, 2012). En kvalitativ manifest innehållsanalys (Danielson, 2012; Graneheim & 
Lundman, 2004) har använts utifrån ett deduktivt angreppsätt dvs. en beskrivande ram har 
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legat till grund för analysen av data. KASAM har använts som ett deduktivt raster (Danielson, 
2012). För den kvantitativa ansatsen i studien har deskriptiv statistik använts för analys av 
KVH:s kvalitetsparametrar gällande smärta, teamens gemensamma frågeställningar kring 
smärta samt journalgranskning gällande dokumentation kring smärta och smärthantering. Den 
kvantitativa ansatsen innebar mätningar och kvantifiering av siffror och statistik (Backman, 
2008; Eliasson, 2010; Henricson, 2012).  
 

Urval 
Urvalet består såväl av medarbetare som tillhör två team inom verksamheten KVH Kristian-
stad (se Figur 1) som registerdata i form av statistik hämtat från Svenska Palliativregistret 
samt patientjournalgranskning.  
 
Urval gällande kvalitativ ansats 
Ett strategiskt urval (Henricsson, 2013) har skett i samverkan mellan författaren samt ledning 
för verksamhet KVH Kristianstad. Två team valdes ut tillhörande den palliativa specialiserade 
hemsjukvården, tillhörande Kristianstads enhet, även benämnt avancerad hemsjukvård (se 
organisatorisk beskrivning i figur 1). De två teamen var uppbyggda på liknade sätt gällande 
professionstillhörighet och arbetssätt. Teamens professionstillhörighet och antal presenteras i 
tabell 2. Samtliga medarbetare som ingick i team norr och söder inkluderades i studien obero-
ende av arbetslivserfarenhet, anställningstid, yrkestillhörighet etc. Totalt deltog 22 medarbe-
tare. Samtliga medarbetare från de båda teamen har getts möjlighet att närvara vid mötestill-
fällena och getts möjlighet att bidra med kunskap via gruppintervjuer samt narrativa berättel-
ser. Information om studien, att deltagande var frivilligt, att de kunde avbryta sitt deltagande 
samt att konfidentialitet eftersträvades, har skett muntligt. Även inhämtande av informerat 
samtycke från deltagarna skedde muntligt. Exklusionskriterier var medarbetare inom valda 
team som var frånvarande på grund av studier, föräldraledighet eller sjukfrånvaro. Vidare 
exkluderades enhetens punkt/konsultteam, nattpersonal samt Hospice teamet samt samtliga 
undersköterskor då dessa tillhörde Hospiceteamet. 
 
Tabell	  2	  .	  Information	  gällande	  Team	  norr	  och	  söder	  
Yrke	   Antal	  (team	  söder)	   Antal	  (team	  norr)	  
Läkare	   2	   2	  
Sjukgymnast	   1	   1	  
Arbetsterapeut	   0,5	   (50%	   tjänstgöring	   i	   re-‐

spektive	   team	   norr	   och	   sö-‐
der)	  

0,5	   (50%	   tjänstgöring	   i	   re-‐
spektive	   team	   norr	   och	   sö-‐
der)	  

Kurator	   0,5	   (50%	   tjänstgöring	   i	   re-‐
spektive	   team	   norr	   och	   sö-‐
der)	  

0,5	   (50%	   tjänstgöring	   i	   re-‐
spektive	   team	   norr	   och	   sö-‐
der)	  

Sjuksköterska	   6	   8	  
Totalt	  antal	   10	   12	  

 
 
Urval gällande kvantitativ ansats 
Inklusionskriterier bestod av att resultat från Svenska Palliativregistret gällande fråga 21(antal 
patienter som smärtskattats med validerat, dokumenterat, smärtskattningsinstrument sista 
veckan i livet), har följts från januari år 2012 till april år 2013, för de patienter som tillhörde 
specialiserad hemsjukvård och innefattades inom aktuellt geografiskt område, Kristianstads 
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kommundistrikt. Exklusionskriterier bestod av dödsfallenkäter registrerade från patienter till-
hörande Hospice eller särskilt boende, då den organisation som äger sängen ansvarar för att 
dödsfallenkäten blir ifylld och registrerad. Vidare inkluderades teamens gemensamma fråge-
ställningar (totalt 9 frågor) gällande teamarbetet kring patientens smärta och smärthantering 
(se tabell 1a & bilaga 1). Frågorna formades under ett av förbättringsmötena via dialog och 
diskussion teammedlemmarna emellan i syfte att göra en nulägesbeskrivning genom att tea-
mets dagliga arbete avseende patientens smärta belystes. Medarbetarna gav gemensamt för-
slag på lämpliga frågor vilka dokumenterades på blädderblock gällande team söder samt på 
whiteboard gällande team norr av författaren. Anledningen till olika dokumentationshjälpme-
del berodde på för stunden tillgänglig lokal i samband med mötestillfället. Respektive team 
valde ut frågor som de såg som lämpliga. Under sista mötestillfället med team norr gjordes en 
gemensam sammanslagning av frågorna till totalt nio frågor vilket därifrån överfördes via 
mobilkamera till dator av författaren för vidare renskrivning till strecktablå. Båda teamen gavs 
möjlighet att påverka utfallet av de slutliga frågorna innan dessa sattes upp på respektive 
team. Frågorna låg till grund för delar av det kvantitativa materialet, dels som baseline och 
som stickkontroll gällande de aktuella teamens arbete. Inklusionskriterier för ifyllande av 
strecktablå var samtliga medarbetare som inkluderats i de två teamen. Exklusionskriterier för 
ifyllande av strecktablån var nattpersonalen då de hade tillhörighet till övriga arbetsteam inom 
KVH.  
 
Gällande journalgranskning inkluderades samtliga patienter som var aktuella för teamens ar-
betsuppdrag under tidsperiod oktober 2012 till april 2013. Totalt var 62 patienter inskrivna på 
team norr samt 46 patienter på team söder under aktuell period. Vissa patienter var återkom-
mande från period till period då författaren inte gjort någon gallring utifrån denna aspekt. To-
talt innefattades 165 dokumenterade patienttillfällen för team norr samt 153 dokumenterade 
patienttillfällen för team söder. Av dessa fanns 32 patienttillfällen på team norr samt 26 pati-
enttillfällen på team söder där ingen dokumentation fanns gällande smärta (se bilaga 4). Vid 
journalgranskning har författaren använt verksamhetens patientlista i syfte att få en översikt 
gällande aktuella patienter för teamen under aktuell period. Varje patients datajournal gäl-
lande vårdtillfälle KVH, har därefter granskats av författaren kring innehåll på temat smärta 
utifrån teamens dokumentation. Inledningsvis var avsikten att granska antal utförda 
VRS/VBS, Verbal Rating Scale/Verbalt Beskrivande Skala. Något som redan under första 
granskningen utökades till att även gälla dokumentation om patienten utryckt smärta eller 
smärtfrihet dokumenterat i löpande text, utförda smärtanalyser, patientens upplevda smärtin-
tensitet, smärthantering samt förekomst, frekvens av smärtskattningsformulär. Gällande 
journalgranskning exkluderades avlidna patienter samt patienter inlagda på Hospice alterna-
tivt annan sjukvårdsinrättning.  
 

Datainsamling 
Kvalitativ ansats 
Datainsamling pågick från september 2012 till februari 2013 och bestod av åtta gruppinter-
vjuer, mötesdokumentation från processledaren samt deltagare med tillhörande narrativa be-
rättelser, 125 till antal. Ett uppstartsmöte genomfördes inledningsvis vilken inkluderas i 
gruppintervjuerna (se tabell 1a). Medarbetarnas synpunkter gällande möjligheter/hot, or-
sak/verkandiagram sammanställdes gemensamt på stora pappersark som satt uppfästa på väg-
gen. Vidare säkrades informationen via att författaren fotograferade beskrivna pappersark 
med hjälp av mobilkamera som därefter fördes direkt över i dator för bearbetning och sam-
manställning till datordokumentation. Författaren förde manuellt dokumentation under hela 
uppstartsmötet för att fånga informanternas diskussion. I de fall författare var aktivt i rörelse i 



 

18 

rummet under diskussionen, förde en enhetschef minnes anteckningar. Samtliga minnesan-
teckningar samt dokumentation från uppstartsmötet renskrevs av författaren och inkluderas 
som en del av resultatet från gruppintervjuerna.  
 
Samtliga gruppintervjuerna har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjufrågor, 
vilket innebar att författaren utgick och rörde sig runt öppna frågeområden, totalt 38 frågor (se 
bilaga 2), där följdfrågor utformades utifrån de svar som framkom (Gillham, 2008; Henricson, 
2012). Frågorna för första gruppintervjun gällande uppstartsmötet utgick från behovet att få 
en nulägesbeskrivning via metoder som hot/möjligheter, orsak/verkan diagram samt diskute-
rades bakomliggande orsaker till att det i vardagsarbetet var svårt att förhålla sig till det som 
tidigare bestämts skall göras. För mötestillfälle två till åtta formades frågorna utifrån tidigare 
insamlat material från föregående gruppintervjuer, vilka grundade sig på erfarenheterna från 
vardagsarbetet som pågick mellan mötessessionerna. Under de första fem gruppintervjuerna 
utförde författaren manuell dokumentation, vilket skedde fortlöpande under gruppintervjuns 
gång. För de tre sista gruppintervjutillfällena användes bandinspelning (Gillham, 2008; Hen-
ricson, 2012). Således fanns sex bandade gruppintervjuer som skrevs ut ord för ord av förfat-
taren. De narrativa berättelserna bestod av teamdeltagarnas förväntningar samt lärdomar som 
samlades in vid varje mötestillfälle som därefter sammanställdes av författaren. Samtligt 
material från gruppintervjuerna samt berättelserna har legat tillgrund för en kvalitativ inne-
hållsanalys utifrån en deduktiv ansats där KASAM har använts som teoretiskt raster.  
 
Kvantitativ ansats 
Statistik har hämtats av författaren en gång per månad via Svenska Palliativregistret, fråga 21. 
För att komma åt realtidsrapporten gjordes följande moment. Som ett första led använde för-
fattaren www.palliativ.se, därefter valdes rubrik vårdpersonal därefter gjordes följande steg i 
vald ordning; realtidsrapport, Skåne län, resultat -smärtskattning sista levnadsveckan med 
validerat instrument, redigera –urval period aktuell månad/kvartal/år, Kommun -Kristianstad 
och slutligen vald dödsplats eget hem –avancerad hemsjukvård, har data insamlats. I insamlad 
data innefattades de registrerade dödsfallenkäter tillhörande samtliga patienter som vårdats av 
KVH Kristianstads två palliativa team aktuell period, totalt 143 patienter. KVH´s kvalitets-
mål, fråga 21, har följts under januari 2011 till april 2013. Fråga 21 innefattas av hur många 
patienter som smärtskattats sista veckan i livet med hjälp av validerat smärtskattningsinstru-
ment i förhållande till antalet inregistrerade dödsfallenkäter från aktuell enhet.  
 
Vidare har nio frågor som teamen gemensamt utarbetat följts (se bilaga 1, 2). Teammedlem-
marna registrerade dagligen med hjälp av en strecktablå sitt arbete utifrån de nio frågeställ-
ningarna, under följande tre perioder: Period 1 avsåg tiden13/9-28/9 -2012 (16 dagar), period 
2 avsåg tiden 29/9-14/10 -2012 (16 dagar) slutligen avsåg period 3 tiden 15/1-30/1 -2013 (16 
dagar). Resultatet av frågeställningarna utgjorde mötesdiskussionen under tre tillfällen kring 
hur de arbetade med patientens smärta och smärthantering samt klargjorde behovet av att ut-
arbeta PDSA nr 1 (bilaga 3). Frågorna har även använts som baseline samt stickkontroll under 
förbättringsarbetet.  
 
Vidare har författaren inhämtat underlag från patientjournaler under perioden november 2012 
– april 2013, således från 5:e mötestillfälle till två månader efter avslutade gruppintervjuer i 
syfte att inhämta utvärderande samt uppföljande material. Journaler har granskats utifrån om 
dokumentation fanns gällande patienten utryckt smärta eller smärtfrihet dokumenterat i lö-
pande text, utförda smärtanalyser, patientens upplevda smärtintensitet, smärthantering samt 
förekomst samt frekvens av smärtskattningsformulär se vidare urval.  
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Analys 
Kvalitativ analys  
Kvalitativ manifest innehållsanalys (Danielson, 2012; Granskär & Höglund-Nielsen, 2008) 
har använts för granskning och tolkning av samtligt textmaterial från intervjuer, dokumentat-
ion och narrativa berättelser. KASAM har använts som deduktivt raster för tolkning av insam-
lad data utifrån begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Som ett första led 
sammanställdes allt material. Materialet lästes därefter igenom upprepade gånger för att förstå 
dess innehåll. Därefter lästes materialet igenom utifrån KASAM begreppet och delades vidare 
in mening för mening i de tre meningsbärande enheterna begriplighet, hanterbarhet samt me-
ningsfullhet utifrån Hanson (2004) samt Antonovsky (1991) förklaring av KASAM som har 
sammanställts av författaren till en tabell (se tabell 3).  
 

Tabell 3. Utvald beskrivning av Känsla av sammanhang (KASAM)  

 Begriplighet Hanterbarhet 
 

Meningsfullhet 

Antonovsky´s förkla-
ring av begreppen 

-I vilken utsträckning 
en person upplever 
inre och yttre stimuli 
som förnuftsmässigt 
gripbar, information 
som ordnad, samman-
hängande och struktu-
rerad.  
-En person med hög 
känsla av begriplighet 
förväntar sig att kom-
mande stimuli denne 
möter är förutsägbara, 
går att ordna eller för-
klara. 

-Graden av hur en 
person upplever att 
resurser står till förfo-
gande ex. egenkon-
troll, socialt skyddsnät 
som familj, vänner etc. 
med vars hjälp och 
stöd personen kan 
möta de krav som 
ställs. 
 

-Delaktig och engage-
mang.  
-I vilken utsträckning 
livet har en känslo-
mässig innebörd.  
-Problem, krav och 
utmaningar värda att 
investera energi, enga-
gemang och hängi-
velse.  
-Utmaningar är ”väl-
komna” istället för en 
börda. 

Hanson´s förklaring 
av begreppen 

-Medarbetaren ser 
begriplighet inom 
olika delar inom verk-
samhetens system.  
-Ta till sig information 
och dra slutsatser.  
-Förmåga att göra 
information begriplig. 

-Förmåga att påverka 
sin situation och om-
givning, hantera sitt 
liv, empowerment att 
ta kontroll, aktivt del-
tagande.  
-Inflytande över sitt 
arbete, påverka sin 
arbetstakt, ta egna 
initiativ.  
-Tillgång till resurser 
för att nå mål ex. pro-
blemlösnings-förmåga, 
ork.  
 
-Förmåga att värdera 
och omvärdera bety-
delsen av en situation. 
-Rimlig nivå på krav-
nivå i förhållande till 

-Energi, drivkraft att 
uträtta saker, engage-
mang, närvaro.  
-Vilja och energi att 
uträtta något.  
-Motivation och enga-
gemang kommer ini-
från. 
-Arbetskamrater, egen 
utveckling, yrkesstolt-
het, positiva upplevel-
ser, tilltalande arbets-
miljö. 
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personlig förmåga och 
resurser. 

 
Den inledande sammanställningen användes därefter som stöd och underlag för att lära känna 
materialet ytterligare. Vidare delades materialet in i kondenserade meningsenheter för att där-
efter delas in i kod, underkategori samt kategori. Allt eftersom materialet bearbetats och kon-
denserats fortskred analysarbetet utifrån begreppen begriplighet, hanterbarhet samt menings-
fullhet (Danielson, 2012; Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). I tabell 4 finns exempel hur 
denna indelning i meningsenhet, kondenserad mening, kod, underkategori samt kategori gick 
till. 
 
Tabell 4. Exempel på analysprocessen.  

Meningsbärande 
enhet 
 
Begriplighet 

Kondenserad 
mening 
 

Kod Underkategori Kategori 
 

Vi måste skriva det 
(smärt skattning). Det 
är lika viktigt som att 
signera att vi givit ett 
läkemedel. Vi måste 
skriva det att vi gör 
det, jag frågar varje 
gång. 

Måste skriva att 
vi smärt skattat. 
Lika viktigt som 
att signera givet 
läkemedel. Jag 
frågar varje gång. 

Viktigt att doku-
mentera smärt-
skattning 

Tydlighet Menings-
fullhet 
 
Dokumentat-
ionen viktig 
för att syn-
liggöra 
smärt-
skattning. 

Vi har ju fokus på 
smärta just nu, annars 
gäller det ju andra 
symtom att göra 
också. 

 
Det kanske är så att 
om vi blir bättre på 
detta så blir vi kanske 
bättre på annat också. 
Munhälsa, det är vi 
dåliga på och det 
kanske vi blir bättre 
på. 

Fokus på smärta. 
Gäller andra 
symtom också. 
 
 
 
Om vi blir bättre 
på detta kanske vi 
blir bättre på 
annat också som 
munhälsa 

Gäller alla sym-
tom 
 
 
 
 
En förbättring 
innebär kanske en 
förbättring på 
andra områden 
också som mun-
hälsa 

Ökad medveten-
het 
Förståelse 
 
 
 
Förbättringar L/T 
ökad medveten-
het samt ökad 
kunskap 
 

 
 
 
 
Menings-
fullhet 
 
Förbättrings-
arbete med-
fört lärande i 
arbetsmiljön. 

 
 
Utifrån funna kategorier lyftes materialet till en högre abstrakt nivå för att finna essensen i 
resultatet genom att materialet återigen vid flertalet tillfällen lästs igenom och analyserats 
gällande innehåll (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008; Henricson, 2012). Kategorier samt 
underkategorier presenteras vidare i resultatet. 
 
Kvantitativ analys 



 

21 

Det kvantitativa materialet bearbetades med hjälp av beskrivande statistik via Microsoft Excel 
(Eliasson, 2010; Henricson, 2012). Resultat från Svenska Palliativ registret, fråga 21, har ana-
lyserats med hjälp av statistical prosess control (SPC) i form av P-chart (Carey, 2003; Berg-
man & Klefsjö, 2010) för påvisad differens mellan andel utförda smärtskattningar sista lev-
nadsveckan med validera smärtskattningsinstrument i förhållande till antalet registrerade 
dödsfallenkäter. Resultatet gäller före, under samt efter förbättringsarbetet. Gällande resultatet 
från teamens nio frågeställningar, kring dagligt arbete med smärthantering bearbetades de två 
teamens resultat för sig och jämfördes därefter kring skillnader och likheter som presenteras i 
%. Materialet gällande journalgranskning har av författaren sammanställts i tabell för att där-
efter presenterats till berörda team samt övriga medarbetare inom berörd enhet, utan koppling 
till enskild patient. Vidare har resultatet legat till grund för mötestillfällen samt diskussioner 
under totalt tre mötestillfällen, mötestillfälle sex till och med åtta. Resultat angående doku-
mentation av smärthantering via journalgranskning, bearbetades utifrån funna likheter och 
skillnader under och efter mötestillfällena inom och mellan teamen samt presenterades med 
hjälp av tabell samt stapeldiagram (Eliasson, 2010; Henricson, 2012). 
 
 

Etiska överväganden 
 
För studien har de fyra forskningsetiska huvudkraven eftersträvats vilka är informationskrav, 
samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav (Henricson, 2012; Vetenskapsrådet, 
2012). Deltagarna i studien var i förväg informerade av ledningen och författaren om förbätt-
ringsarbetet. Deltagarna informerades muntligt att deltagande skedde på frivillig basis samt att 
möjlighet fanns att när som helst avsluta sitt deltagande utan ange vidare skäl. Inför använ-
dande av bandspelare tillfrågades samtliga deltagare av författaren för godkännande av ljudin-
spelning under mötet. Informationen upprepades vid varje mötestillfälle i avseende att infor-
mera nytillkomna medarbetare. Godkännande gavs muntligt av samtliga deltagare. Vidare har 
deltagarna behandlats utifrån konfidentialitet, då ingen personbunden data har presenterats i 
materialet. Ingen av deltagarna har blivit utsatt för skada, hot, fysiskt eller psykiskt lidande. 
Inga känsliga uppgifter har insamlats eller hanterats från deltagarna. Innan resultatdelen sam-
manställdes fick samtliga deltagare i studien möjlighet att kommentera innehåll. I ett första 
led presenterades utvalda citat muntligt för informanterna vid sista mötestillfället. Vidare sän-
des det kvalitativa materialet via mail till samtliga informanter i syfte att de gavs möjlighet att 
läsa igenom materialet och ge synpunkter på om någon textmassa kändes opassande, person-
bunden eller osann.   
 
Journalgranskningen innefattades inom ramen för förbättringsarbetet i enlighet med Hälso- 
och sjukvårdslagen (SOSFS 1982:763). Ingen information har av deltagarna kunnat härledas 
till enskild patient. Endast författaren har haft tillgång till enskild patientdata i avseende 
journalgranskningar. Författaren tog kontakt med den etiska kommittén på Högskolan i Jön-
köping gällande journalgranskning. Svaret resulterade i att frågeställningen ingick i förbätt-
ringsarbetet och en vilja förbättra verksamheten, vilket innefattas av Hälso- och sjukvårdsla-
gen (SOSFS 1982:763) varför inget etiskt tillstånd behövde inhämtas. 
 
Analys av nytta och risker har gjorts inledningsvis via en risk och sårbarhetsanalys med hjälp 
av en mindre utvald grupp. Detta för att tvärprofessionellt väga för och nackdelar med studi-
ens upplägg i förhållande till medarbetarnas deltagande innan aktuell studie startade. Rättvi-
seprincipen innefattas av att respondenterna skall behandlas likvärdigt, något som har skett 
under denna studie då samtliga medarbetare behandlats på likvärdigt sätt oavsett kön, profess-
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ion eller teamtillhörighet. Vidare har författaren arbetat efter hederlighet och ärlighet under 
det vetenskapliga arbetet för att inte vilseleda, manipulera eller plagiera (Vetenskapsrådet, 
2012; Henricson, 2012). Etisk egengranskning enligt Hälsohögskolans anvisningar har ge-
nomförts av författaren och verksamhetschefen för KVH genom att egengranskningsformulär 
har fyllts i gemensamt. Inga etiska problem identifierades. 
 



 

23 

Resultat 
 
Kvantitativt resultat presenteras med hjälp av likheter och skillnader utifrån smärtskattnings-
frekvens samt tillhörande underrubriker. En innehållsförteckning av valda rubriker samt un-
derrubriker går att utläsa i tabell 5. 
 
Tabell 5. Kvantitativt resultat presenteras under rubrik samt underrubriker 
Rubrik Underrubrikerna 
Likheter och skillnader utifrån 
smärtskattningsfrekvens  

Dokumentation av smärtfrihet i löpande text 
 
Dokumentation av smärtskattningar 
 
Resultat gällande patientens smärtskattning 
 
Ökad frekvens av aktivitet gällande smärthantering och åtgärder, 
då dokumentation skett med hjälp av en siffra  
 
Uppnått kvalitetsmål 
 

 
 

Likheter och skillnader utifrån smärtskattningsfrekvens 
Resultatet visar på en ökning för båda teamen gällande antalet smärtskattningar i förhållande 
till de tillfällen patienten fått frågan om smärta, fråga 2, mellan första perioden och period två 
och tre. Ökning sågs främst på team norr (se tabell 6). 
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Tabell 6. Jämförelse mellan team Norr och Söder gällande antalet tillfällen patienten har fått frågan 
om sin smärta (n=) i förhållande till vald fråga*. 

 
Fotnot. *Resultat från den strecktablå som personalens dagligen utförde. 
Period 1 avser tiden 13/9-28/9 -2012 (16 dagar), period 2 avser tiden 29/9-14/10 -2012 (16 dagar) slutligen avser 
period 3 tiden 15/1-30/1 -2013 (16 dagar). Face, Leg, Activity, Cry, Consolability (FLACC), The Edmmonton 
Symptom Assessment System (ESAS), Numeric Rate Symptom Scale (NRS), Verbal Rating Scale (VRS). 
 
Resultatet påvisar även att under period 1 och 2 utfördes fler smärtformulär/smärtanalys i för-
hållanande till om patienten skattat 4 eller över 4 på ESAS, gällande team norr. Resterande 
perioder ses färre antal utförda smärtformulär/smärtanalys i förhållande till parametern 4 via 
ESAS. Nytillkommen smärta samt smärta 4 eller över 4 skattad via övriga smärtinstrument, 
går ej att utläsa i tabell 6.  
 
 
Dokumentation av smärtfrihet i löpande text 
Figur 2 visar att en förändring uppstår i dokumentation från att beslut tagits om att dokumen-
tera, även då patienten utrycker smärtfrihet, med hjälp av skattningssiffra. I figur 2 ses team 
norr vid fler antal tillfällen dokumentera smärtfrihet i löpande text än team söder, specifikt 
under period 5 till 7 samt under period 11. Ett ökat antal tillfällen där dokumentation skett i 
löpande text ses för båda teamen under period 3 till 4. Informanternas erfarenhet kring ovan 
nämnda resultat presenteras vidare under kvalitativt resultat.  
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Figur 2. Dokumenterade smärtskattningar via smärtskattningsinstrument beskrivs med hjälp av den 
undre delen av staplarna. Dokumentation av smärtfrihet i löpande text, utan smärtskattningsinstru-
ment, avser den övre delen av staplarna. Team norr kännetecknas via gröna staplar, team söder via blå 
staplar. Period 1 till 12 sträcker sig från oktober 2012 till april 2013  
 
 
Dokumentation av smärtskattningar 
Både en ökning samt en minskning ses för båda teamen gällande antalet dokumenterade ut-
förda smärtskattningar med hjälp av smärtskattningsinstrument. Jämfört resultat från period 1 
och 2 i förhållande till period 8, 9 samt 12 visas en tillbakagång i antal utförda skattningar för 
team norr. Gällande period 12 var nio patienter aktuella för team norr (se vidare bilaga 4). För 
team söder ses en tillbakagång under period 6, 8 gällande antal utförda smärtskattningar (se 
figur 2).  
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Resultat gällande patientens smärtskattning 
I samband med journalgranskning framkommer patientens skattning gällande smärtintensitet 
från 0-10 via olika smärtskattningsinstrument. Det framkommer att antal tillfällen patienter 
skattar sig som smärtfria eller med lätt, måttlig smärta är fler i förhållande till antal tillfällen 
patienten uppger smärta som medelsvår, svår eller outhärdlig enligt VAS skattningsinstru-
ments indelning (Beck-Friis & Strang, 2012) av smärta (se vidare tabell 7).  
 
Tabell 7. Spridningen av patienters skattning av smärtintensitet under perioden 10/10 2012-
10/4 2013, KVH Kristianstad team norr och söder.  
          NRS Antal Andel av totala  

antalet skattningar (%) 
	  0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  224	   40%	  
1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35	   	  	  6%	  
2	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  55	   10%	  
3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71	   13%	  
4	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  42	   8%	  
5	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40	   	  	  	  7%	  
6	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23	   	  	  	  4%	  
7	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29	   	  	  	  5%	  
8	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29	   	  	  	  5%	  
9	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	   	  	  	  1%	  
10	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	   	  	  	  1%	  

	  	  	  	  Summa	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  561	   100%	  
Fotnot: Skattning 0 står för smärtfrihet till motsats mot skattning 10 som innebär värsta tänkbara 
smärta. 
 
 
I sammanställning av journalgranskning, via fyrfältstabell, ses inte patienten bli bättre smärt-
lindrad i förhållande till utförd skattning.  Då smärtskattning inte är utförd ses fler tillfällen i 
löpande text då patienten har smärta i förhållande till text om smärtfrihet (se tabell 8).  
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Ökad frekvens av aktivitet gällande smärtskattning och åtgärder, då dokumentation av smärt-
intensitet skett med hjälp av en siffra  
En ökad aktivitet i teamen gällande smärtskattning samt smärthantering ses i de fall patienten 
skattar sig högt och dokumentation gällande smärtintensitet sker via en siffra, i förhållande till 
om dokumentation sker i löpande text gällande patientens smärta. Detta framkommer också 
under gruppintervjuer och presenteras vidare under kvalitativa resultatet. Ingen skillnad ses 
mellan de båda teamen gällande ökad frekvens av åtgärder. Direkta åtgärder ses i teamet 
såsom läkemedelsbehandling alternativ annan behandlingsmetod, något som resulterar i 
minskad smärtskattningssiffra vid påföljande utvärdering. Exempel på detta kan ses i utvalt 
resultat från journalgranskning (tabell 9). Resultatet är ett bifynd och diskuteras vidare under 
resultatdiskussion. 
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Tabell 9. Utdrag från journalgranskning team norr och söder dokumentation av smärtskattningsinstru-
ment*.  
	   Pat 1 

norr 
Pat 2 
norr 

Pat 3 
norr 

Pat 4 
norr 

Pat 5 
norr 

Pat 1  
söder 

Pat 2  
söder 

Pat 3 
söder 

Pat 4 
söder 

Skattning med 
ex. FLACC, 
NRS, VAS, 
ESAS 

20/11 
NRS 9  
 
21/11 
NRS 2 

14/1 
NRS 
8;  
efter 
vb. lm 
NRS 
4 
 
14/1  
NRS 
4 i 
vila; 
efter 
vb. 
dos 
NRS 
1-2 

16/3 
NRS 
7; 
efter 
vb.lm 
NRS 3 
 
17/3 
NRS 8 
 
18/3 
NRS 2 
 
18/3 
NRS 0 
 
24/3 
NRS 0 
 
25/3 
NRS 0 
 
27/3 
NRS 0 

12/2 
FLACC 
6; efter 
vb.lm 
FLACC 
0. 
 
18/2 
NRS 0 
 
22/2  
FLACC 
0 

31/12 
ESAS 3 
 
3/1 
NRS 0 
 
4/1 
VAS 8; 
efter 
vb.lm  
NRS 5 
 
5/1 
NRS 0 
 
8/1NRS 
0 
 
8/1 
NRS 2 
 
12/1 
NRS 2 
 
15/1 
NRS 2 
 
17/1 
ESAS 2 

31/1  
NRS 0 
 
6/2  
VAS 6 
före 
taktil 
massage  
 
VAS 3 
efter beh. 

13/11 
ESAS 3 
 
15/11  
VAS 7; 
efter lm.  
VAS 1 

 
15/11NRS 
7 som 
värst 
(dok. god 
effekt av 
vb.lm) 
16/11 
NRS 3 

8/3 
NRS 0 
1 
1/3 
NRS 2 
 
18/3 
NRS 3 
 
19/3 
VAS 4 
 
20/3 
VBS 0 
 
21/3 
VAS 2 
 
23/3 
VBS 0 
 
24/3 
VBS 0 
 
26/3 
ESAS 
0 
 
27/3 
NRS 3 

1/11 
NRS 
4 som 
värst, 
NRS 
2 
minst 
 
3/11 
NRS 
1  
 
3/11 
NRS 
0,  
NRS 
1 i 
vila 

Dokumenterat 
att pat. säger 
den är smärtfri. 
Inget smärt-
skattnings in-
strument an-
vänt. 

    6/1 ggr   10/3 
1ggr 

7/11 
1ggr 

Fotnot. *I tabellen kan utläsas hur patienten skattat sin smärta i mötet med personalen samt utförd åt-
gärd då detta kunnat utläsas samt utvärderats med hjälp av smärtskattningsinstrument. Numeric Rate 
Symptom Scale (NRS), Face, Leg, Activity, Cry, Consolability (FLACC), Visuell Analog Skala 
(VAS), Verbal Rating Scale (VRS), The Edmonton Symptom Assessment System (ESAS). I tabell ses 
även då dokumentation skett i löpande text. 
 
 
Uppnått kvalitetsmål 
Ett ökat samt förbättrat resultat ses för de båda teamen avseende aktuell verksamhets kvali-
tetsmål, (se figur 3). Resultatet i figur 3 utgör samtliga patienter som avlidit inom verksam-
heten KVH Kristianstad, tillhörande den specialiserade palliativa hemsjukvården och avser 
andelen patienter som smärtskattats sista veckan i livet med hjälp av validerat smärtskatt-
ningsinstrument i förhållande till antalet inregistrerade enkäter i Svenska Palliativ registret för 
perioden januari 2011 till april 2013. Något som innebär att resultatet endast utgörs av team 
norr och söder resultat.  
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Figur 3. Övre linje vid 4, 6 utgör övre kontroll gräns (UCL) den undre linjer utgör undre kontroll 
gräns (LCL), p-bar utgör medelvärde, samtliga gränser framställs av programvaran. De sista 9 punk-
terna ligger alla över p-bar, vilket tyder på ett skifte, en ökning av andelen patienter som gjort smärt-
skattning sista veckan i livet. Fotnot. Täckningsgraden för inrapporterade dödsfallenkäter i förhållande till 
avlidna patienter är 100% samtliga månader. KVH´s kvalitetsmål är minst 80 % gällande smärtskattning med 
hjälp av validerat smärtskattningsinstrument. 

 
För december 2012 ses en sänkning för båda teamens resultat (figur 3). Vid manuell gransk-
ning av inrapporterade dödsfallenkäter framkommer att 100 % smärtskattning är utförd sista 
veckan i livet för december månad men att fel uppstått under manuell handläggning från verk-
samheten till Svenska Palliativregistret, då en ifylld enkät registreras som ej skattad fast mot-
sats förelåg.  
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Kvalitativt resultat 
 
Följande resultat presenteras med hjälp av kategorierna Begriplighet –medvetenhet av smärt-
hanteringens betydelse; Hanterbarhet –delaktighet i smärthanteringsarbetet; Meningsfullhet –
säkerhet i smärthanteringsarbetet med tillhörande underkategorier (se tabell 10). 
 
Tabell 10. Redovisning av kategorier samt underkategorier 
Kategori	   Underkategori	  
	  
Begriplighet	  -‐	  medvetenhet	  av	  smärthante-‐
ringens	  betydelse	  
	  

Trygghet	  –att	  lära	  tillsammans	  
Förståelse	  –att	  använda	  instruktioner	  
	  
Tydlighet	  –att	  utveckla	  förutsättningar	  

	  
Hanterbarhet	  -‐	  delaktighet	  i	  smärthanterings-‐
arbetet	  
	  

Otillräcklighet	  -‐krav	  i	  förhållande	  till	  befintlig	  
resurs	  
	  
Säkerhet	  -‐att	  se	  helheten	  
	  

	  
Meningsfullhet	  -‐	  säkerhet	  i	  smärthanterings-‐
arbetet	  
	  

Yrkesstolthet	  –att	  vara	  patientfokuserad	  
	  
Delaktighet	   –att	   vara	   förberedd	   via	   engage-‐
mang	  i	  arbetet	  
	  

 
 
 

Begriplighet - medvetenhet av smärthanterings betydelse 
Innehållet i kategorin begriplighet bygger på trygghet, förståelse samt tydlighet i arbetet med 
smärthantering samt hur information görs begriplig. 
 
Trygghet –att lära tillsammans  
Trygghet - att lära tillsammans, beskrivs av vårdpersonalen som erfarenhetsutbyte samt åter-
koppling av utfört arbete.  
 
Informanterna beskriver teamsamarbetet som stöd och hjälp för lärande i arbetet där tillit vär-
deras högt. Vidare beskrivs begreppsanalys som viktigt för att uppnå ett ökat lärande och 
trygghet för varandra i teamet genom att synliggöra rådande värderingar inom teamet via 
identifiering av ord samt hur dessa tolkas av medarbetarna. Betydelsen av att kontinuerligt 
påminna varandra i arbetsgruppen om smärtskattning och dess effekter för patientens välbe-
finnande ses som viktigt. Informanterna beskriver vidare att de förbättrat sig gällande smärt-
skattning men att påminnelse behövs kontinuerligt. 

 
”Jobbar man med det (instruktionerna) så blir man påmind och då tillslut blir 
det en vana en rutin.” 

 
Vårdpersonal beskriver återkoppling som ett kvitto, ett värdefullt redskap för att kunna förstå 
teamets utförda arbete gällande smärthantering och för att kunna arbeta framåt. Svenska Palli-
ativ registret beskrivs som ett redskap som belyser samt ger återkoppling på teamets arbete i 
mötet med patienten. 

 



 

31 

”Då ser vi ju svart på vitt vad som varit bra och vad som varit mindre bra… 
kan man inte mäta något så vet man ju inte riktigt.” 

 
Informanterna belyser vikten av att vara lyhörd i mötet med patienten och dennes smärta för 
att kunna förstå smärtans dimension samt uppkomst och vidare ge adekvat behandlingsalter-
nativ. Vidare beskrivs erfarenheter kring den svårighet som uppstår för vårdpersonalen då 
patienten beskriver en hög skattningssiffra samtidigt som denne ter sig oberörd. Begriplighet 
uppnås genom att teamet och den enskilde vårdpersonalen får förståelse av patientens totala 
smärtsituation. Något som beskrivs som en komplexitet bestående av patientens smärtskatt-
ning tillsammans med dennes aktivitetsnivå samt de konsekvenser som smärtan får för patien-
ten. Informanterna betonar vikten av att ha en dialog samt att prata öppet gällande sina erfa-
renheter för att uppnå en ökad förståelse för varandra samt för att förbättra kommunikationen 
inom teamet. Vidare beskriver de ett uppstått ökat lärande samt en ökad dialog inom teamet 
under förbättringsarbetet kring smärthanteringsrutiner. Det tvärprofessionella teamet beskrivs 
som viktigt för behandling av smärta. 
 
 
Förståelse –att använda instruktioner  
Förståelse –att använda instruktioner beskrivs av informanterna som en ökad medvetenhet 
kring vikten av att bejaka och dokumentera patientens smärta samt dennes övriga symtom.  
 
Informanterna beskriver att teamets förståelse ökat gällande innebörden av olika smärtskatt-
ningsinstrument samt att en noggrannhet i smärtskattning beskrivs som mycket viktigt för att 
uppnå bättre smärtlindring. Smärtlindring beskrivs som primärt. En ökad medvetenhet och 
begriplighet belyses uppstå via att vårdpersonal fördjupar sin kunskap gällande innehållet i 
aktuell rutin för smärthantering. De beskriver vidare en begränsning avseende hur de tidigare 
utfört arbetet i mötet med patienten samt hur dokumentation tidigare gått till, i förhållande till 
smärtskattning. Exempel på detta är att vårdpersonal tidigare inte tillämpat ESAS som en 
skattning. Vidare beskrivs en ökad begriplighet och medvetenhet då de beskriver att all skatt-
ning under fyra på ESAS är en skattning i sig. 

 
”Om patienten skattat 1 på ESAS har patienten faktiskt fått uttrycka sin 
smärta”.  
 

Medarbetarna beskriver att 100 % av patienterna ska ha individuell vårdplan (IVPL) inklusive 
vårdplan för smärta, vilket inte alltid fullföljs. Informanterna beskriver att fenomenet är ge-
nomgående för hela verksamheten samt att mycket startas utan att utvärderas gällande upp-
stådda effekter samt resultat. 
 

”Det står en sak men varför gör vi inte som vi skall, gör något annat istäl-
let”...”Vi startar mycket nytt i verksamheten utan att det utvärderas och ser hur 
det blev”.  

 
En ökad följsamhet till aktuell lokal instruktion för smärta beskrivs ge ett ökat värde för pati-
enten genom att god symtomlindring bidrar till ökad livskvalitet. Vidare beskrivs som till-
fredsställande att teamet kan bidra till att lindra rätts sorts smärta via ett forskningsgrundande 
resultat samt uppnå en delaktig patient. Informanterna beskriver värdet av att rätt skattnings-
instrument används utifrån aktuell situation ex. FLACC, NRS. Ett annat exempel kring förstå-
else var att teamen kom fram till att de gjorde mer i mötet med patienten än vad som doku-
menterats. Vidare beskrivs att de tidigare antecknat att patienten var smärtfri alternativt inte 



 

32 

dokumenterat alls. Vårdpersonalen beskriver det som en kvalitetssäkring att även dokumen-
tera patientens smärtfrihet med hjälp av validerade smärtskattningsinstrument. Motsats besk-
rivs också inledningsvis då det upplevs egendomligt att dokumentera patientens smärtfrihet. 
Informanterna beskriver en ökad begriplighet gällande innebörden av den verbalt beskrivande 
skalan (VBS/VRS). Vårdpersonalen belyser vikten av smärtskattning 0 vid smärtfrihet samt 
att dokumentera med hjälp av en siffra.  

 
”Vi skall dokumentera hela tiden då de skattats, lika viktigt som att vi signerar 
ett dropp lika viktigt är det att dokumentera och tjata, upprepning och till slut 
blir det en vana”.  

 
”Att vi inte tror vi skattat patienten då den säger att den inte har ont, ibland 
skriver vi inte alls om patienten inte haft ont, men det är så klart viktigt. Tänker 
bara att patienten inte har ont och det behöver inte skrivas” ”Faktiskt har lika 
många patienter skattats enligt VBS som uttryckt att de inte har ont”.  
 

 
Informanterna beskriver att förbättring skett gällande att skatta patientens smärta samt att 
dokumentation gällande smärtskattning sker mer frekvent i förhållande till innan starten av 
förbättringsarbetet. Vidare föreslår informanterna att skattningsskalan NRS även kan använ-
das till symtom såsom ex. trötthet. 
 

 ”Vi måste fortsätta skatta för att patienterna skall bli bättre smärtlindrade och 
för att det skall synas att vi faktiskt är bra på detta”. ”Det kanske är så att om vi 
blir bättre på detta så blir vi kanske bättre på annat också… munhälsa, det är vi 
dåliga på och det kanske vi blir bättre på”. 
 

En ökad insikt kring behovet av att förbättra arbetet gällande smärtanalyser samt att utvärdera 
smärta beskrivs av informanterna. Vårdpersonalen uttrycker en önskan att analysera bakom-
liggande faktorer till att smärtanalys inte utförts för att få förståelse för, samt kunna belysa 
funna faktorer. Motsats sågs även där de inte hade samma behov av att granska bakomlig-
gande orsak till varför befintlig lokal smärtrutiner inte följs, utan istället följa de anvisningar 
som finns kring smärtanalys. Vidare beskrivs att utförda smärtanalyser inte alltid åtgärdades 
av läkare, något som övriga teammedlemmar upplevde som besvärande. 
 
Informanterna betonar värdet i att ges möjlighet att lära samt att få förståelse samt rutin på 
redan befintliga rutiner i verksamheten. Vidare betonas att teamen har fokuserat på smärta 
under längre tid vilket resulterat i förändrat arbetssätt. Samtidigt betonas vikten av upprepning 
för att få handling att övergå till vana. Medarbetarna beskriver det som betydelsefullt att ha 
fokus på en viktig instruktion i taget för att nå begriplighet.  
 

”man kanske koncentrerar sig på något och fokuserar på ett område i taget, 
nästa gång tar man något annat och tittar på hur jobbar vi med detta… det tror 
jag är viktigt att fokuserar på en sak… vi har mycket vi kan lära oss av det vi 
redan har och hur vi kan bli duktiga på det vi redan har, få rutin på det, en sak i 
taget…få rutin på det så det blir självklart …man kan ju inte ha 18 olika saker.” 

 
 
Tydlighet –att utveckla förutsättningar 
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Tydlighet –att utveckla förutsättningar beskrivs av informanterna som att ges möjlighet att ta 
lärdom av det dagliga arbetet samt att kunna utveckla en ökad struktur på arbetsplatsen samt i 
mötet med patienten. 
 
Vårdpersonalen beskriver att de via förbättringsarbetet tydligt kan se vad som görs i mötet 
med patienten. Vidare påpekas att det inledande momentet kring nulägesbeskrivning var 
igångsättande samt bidrog till en begriplighet gällande arbetet med patienten och dennes 
smärta. Informanterna beskriver att en tydlighet i arbetet uppstått genom att arbeta likvärdigt 
inom teamet. Vidare beskrivs att kontinuerlig smärtskattning med hjälp av validerade smärt-
skattningsinstrument, bidrar till säker vård och omsorg för patienten och närstående ges. Vi-
dare påpekas att det uppstått en positiv effekt för patienten då de i teamet gör likadant och 
ställer samma frågor i samband med smärtskattning. Begripligheten för patienten beskrivs 
uppstå då smärtskattning via siffror används samt då patienten förstår innebörden av sin 
smärtskattning. Vidare beskriver vårdpersonal att patienter spontant utrycker sin smärta via 
siffror innan de hunnit ställa en fråga om smärtintensitet. 
 

”Eftersom flera av oss frågar samma sak och har ett likvärdigt instrument så 
blir det mindre förvirrande för patienterna också” ”Frågade man dem innan 
med skala så var det som om de aldrig hade hört frågan. Nu är det väldigt na-
turligt för dem att säga, ja jag har en femma på det en trea på det”. 
 

Vidare beskriver informanter att det gav en tydlighet till den enskilde medarbetaren samt till 
resten av teamet då dokumentation sker med hjälp av en siffra jämfört med löpnade text. Pati-
entens upplevda smärtintensitet beskrivet samt dokumenterat via siffror beskrivs även som en 
återkoppling till teamet gällande utförda smärtåtgärder. 
 

”Det blir annorlunda då man ser en siffra än att det står att patienten har 
smärta, står det NRS 4 så ser man det mycket tydligare -känns naturligt att 
skriva det med… man har ju det här målvärdet, ligger de över fyra så blir det en 
åtgärd annars är det så subjektivt har mycket eller lite ont” ”Det är mycket lät-
tare att skjuta på det då man inte har det där konkreta, nu måste man ju åt-
gärda, vi begår ju tjänstefel annars… det syns ju på ett annat sätt då vi har siff-
ran.”  
 
”Det står FLACC och en siffra och lite text och det som står är väldigt objektivt 
beskrivet om patienten…det är väldigt enkelt för oss andra (professioner).”  

 
Informanterna beskriver en uppstådd förbättring gällande hur kommentarer fördes i ESAS för 
att därefter dokumenteras i patientens journal. Vidare beskrivs att kommentarer var underlag 
för diskussion inom teamet, gällande patientens symtom samt att smärtans uppkomst gav en 
ökad tydlighet samt blev begriplig för teammedlemmarna via detta arbetssätt. 

 
”Nu skrivs det in kommentarer i ESAS på ett annat sätt och finns det då kom-
mentarer så finns det något att diskutera… patienten har fått cytostatika och är 
trött… kan få så logiska förklaringar annars sitter vi och spekulerar om något i 
en kvart.” 
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Hanterbarhet - delaktighet i smärthanteringsarbetet 
Innehållet i kategorin hanterbarhet bygger på hur krav i förhållande till befintlig resurs upp-
levs av vårdpersonalen samt hur säkerhet och delaktighet i smärthanteringsarbetet beskrivs. 
 
 
Otillräcklighet -krav i förhållande till befintlig resurs  
Otillräcklighet –krav i förhållande till befintlig resurs beskrivs av informanterna som behov 
av balans mellan krav som ställs samt tillgängliga resurser i form av personliga samt organisa-
toriska delar.  
 
Tid beskrivs som en betydelsefull faktor för att hantera en komplicerad smärtsituation på ett 
adekvat sätt. Vidare beskriver informanterna att för att säkerställa kvalitetsförbättringar krävs 
rutiner samt tidsutrymme i verksamheten tillgängliga för vårdpersonalen.  
 

”Förändringsarbete tar tid att få in mentalt, sen när man väl gör det behövde 
det inte ta längre tid”.  

 
Informanterna belyser att bra rutiner är framtagna i lokala instruktioner men att de är många 
till antalet. Det upplever en svårighet att leva upp till dem, något som i sin tur skapar en ökad 
stress varför behov av påminnelse påtalas. Vidare beskriver vårdpersonalen det som värdefullt 
med muntlig återkoppling då det finns en upplevelse av att det ibland är mycket kommunikat-
ion via e-post som anhopar sig, något som resulterar i känslan av att inte orka med att öppnad 
dem. De beskriver att flertalet arbetsuppgifter bidrar till arbetsanhopning som leder till en 
känsla av otillräcklighet samt bortprioritering. Vidare framhölls att administrativa moment 
påverkar arbetsbelastningen i negativ riktning och leder till att arbetsuppgifter skjuts upp al-
ternativt uteblir. 
 

”Hur vi dokumenterar är mindre viktigt för tillfälligt, vi far omkring som gal-
ningar för att hinna med då går det inte att tänka på hur och vad man dokumen-
terar”… ”Blir man stressad, har man bråttom så går man tillbaka till det 
gamla”… ”Ibland går det inte ihop”.  

 
Eftermiddagar beskrivs som en tidpunkt då flertalet uppgifter ska uträttas ex. dokumentation, 
närvara vi möten, vilket bidrar till upplevelse av otillräcklighet samt att inte hinna med. Vi-
dare belyser informanter behov av att konsultera läkare på eftermiddagen efter dagens besök 
hos patienterna. Vårdpersonalen beskriver att bristande respekt föreligger mellan yrkeskatego-
rier, orsakat av stress och rädsla att glömma att förmedla viktig information, vilket beskrivs 
bidra till kommunikationsbrister något som i sin tur är ett hot mot patientsäkerheten samt mot 
arbetsmiljön. Andra faktorer som beskrivs vara orsak till kommunikationsbrister är den en-
skilde medarbetarens omedelbara behovstillfredsställelse att komma vidare i det egna arbetet. 
Vidare framkommer brister när det gäller rutiner kring kommunikation och dokumentations-
ansvar då viktig information inte alltid sprids vidare till samtlig personal, oavsett tjänstgö-
ringstillfälle.  
 
 
Struktur -att se helheten  
Struktur –att se helheten beskrivs av informanterna som en möjlighet att få överblick för olika 
arbetsmoment samt som enskild medarbetare kunna ansvara för att ta till sig samt hålla sig 
uppdaterad och informerad inom det egna verksamhetsområdet. 
 



 

35 

Informanterna uttrycker en önskan om struktur för att vinna tid samt bli säkrare i sitt arbete. 
Vidare påpekar de att en bättre arbetsmiljö, bättre arbetsgemenskap samt en tryggare samt 
säkrare miljö för patient och personal uppnås då vårdpersonal arbetar utifrån samma förhåll-
ningssätt och mer lika. Fysiska möten beskrivs som värdefulla samt att få samtala tillsammans 
kring återkoppling på utfört arbete. Förslag uppkommer att utnyttja redan befintliga mötestill-
fällen till fördjupat lärande gällande lokala instruktioner. Informanterna beskriver hanterbar-
het samt en förståelse för arbetsstrukturen gällande utfört arbete via återkommande feedback. 
Både positiv samt negativ feedback beskrivs ge en ökad överblick för arbetsmomenten. Ute-
bliven feedback innebär motsatsen. 
 

”Självklart är det alltid viktigt med feedback hela tiden på det man gör, annars 
kan jag känna varför gör vi det här och då tappar man varför gör vi det här, så 
kontinuerligt utvärdering är bra”.  

 
Vårdpersonalen uppger som värdefullt att olika professioner hjälper till i arbetet för att åstad-
komma en bättre struktur och undvika felaktigheter. Detta beskrivs speciellt viktig då team-
medlemmarna som arbetar är många till antal och lätt kan missa arbetsuppgifter. Informanter-
na belyser vikten av den enskilde medarbetares ansvar att följa lokala instruktioner samt hålla 
sig a jour med uppdateringar för att ge bästa tänkbara vård till patienten. Ett förslag för arbets-
rutin är att avsätta en kvart per dag för genomläsning av aktuell information. Det framkommer 
erfarenheter att kolleger inte har kunskap om var de lokala instruktionerna finns tillgängliga 
samt att kolleger utrycker sig veta om innehåll i instruktionerna utan att använda sig av det i 
vårdarbetet. 
 

”Man kan ju inte köra sitt eget race bara för att man själv känner för det”.  
 
Informanterna beskriver en komplexitet i samband med dokumentation samt en splittrad ar-
betssituation med flertal avbrutna arbetsuppgifter. Vidare beskrivs en frustration samt ett hot 
mot patientsäkerheten att inte kunna dokumentera på plats i patientjournalen i direkt samband 
med patientbesöket. En risk som belyses är att viktig information glöms av vid slutlig doku-
mentation. En bärbar dator uppges kunna vinna både tid samt vara en kvalitetssäkring då rätt 
information kan dokumenteras i direkt samband med patientbesöket. Vidare beskrivs behov 
av en lugn och hanterbar arbetsmiljö i samband med utförandet av en säker dokumentation 
och kommunikationsöverföring. 
 

”Vi är så fyllda ifrån upplysning ifrån anhöriga och patienter och de vi mött så 
skall vi fånga den stunden och få det på pränt krävs en oändlig tystnad”.  
 

Informanterna beskriver en känsla av att inriktningen av vården upplevs mer rationell med fler 
möjligheter, mer erbjudna insatser till patienten samt att vården är mer specialiserad. Vården-
heter satsar längre in i sjukdomen vilket innebär ett förändrat omhändertagande även för aktu-
ell palliativvårdenhet. Vidare belyser medarbetarna att fortsatt inriktning av den nya verksam-
hetsstrukturen ger konsekvenser för hela verksamheten. Vid mer rationell och evidensbaserad 
vård förutsätts professionalitet bland vårdpersonal där en del av patientsäkerhetsarbetet är 
arbete utifrån skalor och riktlinjer. 
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Meningsfullhet - säkerhet i smärthanteringsarbetet 
Innehållet i meningsfullhet bygger på säkerhet i smärthanteringsarbetet samt vårdpersonalens 
yrkesstolthet, egna utveckling samt delaktighet. 
 
 
Yrkesstolthet –att vara patientfokuserad 
Yrkesstolthet –att vara patientfokuserad innebär att var nöjda över utfört patientarbete samt 
den förbättring som uppnåtts genom förbättringsarbetet. Vidare beskriver de tydligt värdet av 
en ökad patientsäkerhet. 
 
Informanterna beskriver en stolthet och meningsfullhet via synliggörandet av det dagliga ar-
betet i mötet med patienten som skett. Vårdpersonalen poängterar ett värde i att arbeta fördju-
pat med redan utarbetade rutiner. Vidare uppger de som viktigt och meningsfullt att de får 
vara delaktiga i t.ex. beslutet att förlänga tiden för nulägesbeskrivning. Informanterna betonar 
att förlängning av tiden gav en tydligare samt bättre bild av vad teammedlemmar gör i mötet 
med patienten 
 

”Här känns det meningsfullt och roligt eftersom det verkligen fångar det vi gör 
tillsammans med patienten”… ”Hade du (förbättringsledaren) valt en månad 
från början hade vi nog protesterat, nu fick vi faktiskt själva välja att förlänga 
tiden och känner det som viktigt och meningsfullt”.  
 

Vårdpersonalen poängterar en upplevd meningsfullhet genom att ett positivt och tydligt resul-
tat framkom, något de inte hade förväntat sig. Vidare utrycker de en önskan att få delge erfa-
renheten av förbättringsarbetet till t.ex. den egna enhetschefen. 
 

”Likaså att det faktiskt syns att vi gör det vi skall med patienten att det inte bara 
är så dåligt som kvalitetsresultaten säger”.  

 
Dessutom beskrivs förbättringsledarens roll som värdefull i det avseendet att informanterna 
fick feedback på utfört arbete av någon som var positiv, ställde krav och samtidigt drev på 
arbetet. Vidare beskrivs det som positivt samt meningsfullt att teamet gjort förändringen till-
sammans. Den återkoppling som ges gällande teamens arbete beskrivs som en viktig drivkraft 
för uppstådd vilja att förbättra. Dessutom beskriver vårdpersonalen det som betydelsefullt att 
sporra varandra i förändringsarbetet. Informanterna uttrycker en glädje över att de utfört ett 
bra arbete, vilket påvisas i ett förbättrat resultat. De lyfter fram den egna beslutsförmågan om 
att skatta smärta 0 och därefter dokumentera densamma. 
 

”Det fanns inte, vi bestämde det och här har vi resultatet”…”Att få jobba vi-
dare på detta vis så det blir en vana en rutin utifrån olika bra lokala instrukt-
ioner till gagn för patienterna och verksamheten”. 

 
Patientens syn på dennes smärta visar sig i smärtskattningen på ett tydligt sätt. Vårdpersona-
len belyser att under förbättringsarbetet har ett litet antal patienter rapporterat smärta samt att 
få patienter skattat över 4 på smärta. Vidare beskrivs möjlighet att utläsa hur många patienter 
som följts upp om sin smärta. I slutet av förbättringsarbetet finns en diskrepans mellan hur 
vårdpersonalen uppfattar utförd smärtskattning i förhållande till vad mätningar visar. Gemen-
samt beslutar teamet att arbetat framåtskridande med smärtskattning samt dokumentation av 
densamma. Vidare framkommer ett påvisat förbättringsutrymme gällande utvärdering samt 
uppföljning av patientens smärta. Vårdpersonal belyser att det lönar sig att lägga ner tid på 
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skattningsinstrument dels utifrån ett patientperspektiv men även utifrån ett medarbetarper-
spektiv.  
 

”Måste nog tänka om, att smärta 0 är ett värde i sig. Viktigt att skriva ner så vi 
kan följa och att vi kan få ut statistik på att patienterna inte haft ont. Något att 
vara stolta över i stället och tydligare lyfta fram”. 

 
En fördel som uppstår är ökad medvetenhet och delaktighet hos patienter kring smärtan då 
vårdpersonal arbetar enhetligt samt använder samma skattningsinstrument på likvärdigt sätt. 
Informanterna belyser en önskan samt ett värde i att efterfråga patientens erfarenhet gällande 
dennes smärtbehandling.  
 

”Fördelen är att patienten själv tänker efter, har jag blivit bättre, sämre, vad 
fick jag, hur är det, hur blev det”.   

 
 
Delaktighet –att vara förberedd via engagemang i arbetet 
Delaktighet –att vara förberedd beskrivs av informanterna att ligga i framkant genom tydliga 
rutiner samt enhetligt arbetssätt som efterlevs av samtlig vårdpersonal. 
 
Informanterna beskriver att arbetet fungerar smidigare då rutiner följs. Vidare uppges ett be-
hov av att aktualisera lokala instruktioner samt att arbeta med rutiner för att kunna följa dem i 
vardagen. Vikten av att göra rätt saker samt att ha förmågan att lämna över till andra teamme-
dlemmar belyses. Vidare beskrivs delaktighet samt förståelse för arbetskamrater som en viktig 
del i arbetet samt utveckling av arbetes rutiner. Ett ökat värde beskrivs dels utifrån patientsä-
kerhetsperspektiv men även medarbetarperspektiv genom att en verksamhet arbetar utifrån 
förståelsen att alla kan göra fel och inte klandrar den enskilde medarbetaren samt vikten av att 
hjälpas åt. Vårdpersonalen beskriver vidare en önskan att bli bättre på att strukturera arbetet 
samt att börja dokumentera patientens samtliga problem via vårdplaner. 
 

”Skall vi skriva in en patient skall allt dokumenteras grundligt smärta, IVPL 
med mera”. 

  
Vårdpersonal belyste vidare att smärtskattning var uppe mer frekvent på teamkonferensen i 
förhållande till innan förbättringsarbetet startade.  

 
”Vi fumlar fortfarande vad vi skall göra med smärtskattningar. Vi börjar prata  
mer kring dem, vilket är bra, lär tillsammans allt eftersom”. 

 
Informanterna beskriver att de uppnått ett ökat lärande via förbättringsarbetet. Genom öppna 
frågor ges möjlighet att bidra med kunskap vilket ses öka delaktigheten samt vara en drivkraft 
att vilja förbättra för patienten samt för dem själva och verksamheten i stort. Vidare beskrivs 
det som viktigt att inte falla tillbaka i gamla vanor igen utan fortsätta arbeta med skattningar 
och dokumentera i siffror. 
 

”Värdet av så objektiv skattning + dokumentation som möjligt = bra för patien-
ten OCH för teamet”. 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
Termerna validitet, reliabilitet samt trovärdighet beskrivs utifrån en studies kvalitet och inne-
håll samt om vald metod har belyst det som var avsett att mätas och studeras. Vidare om stu-
dien kan upprepas vid annat tillfälle via en tydlig i beskrivning av metodval. Validitet och 
reliabilitet belyser kvantitativa studiers kvalitet medan trovärdighet, som ett övergripande 
paraplybegrepp, är dess motsvarighet för studier av kvalitativ karaktär. Under tillförlitlighet 
finns även pålitlighet, bekräftelsebarhet samt överförbarhet (Henricson, 2012). Vidare beskri-
ver Henricson (2012) två begrepp, slutledningskvalitet samt slutledningsöverförbarhet, vilka 
innefattar ovan nämnda delar och lämpar sig för granskning av kvalitet för studier utförda 
med mixed method. I aktuell studie har reliabilitet och trovärdighet säkrats under studiens 
gång genom att samtligt inhämtat material har redovisats öppet samt diskuterats med infor-
manterna under hela förbättringsarbetet samt vid studien av densamma. Vidare har metodval 
lämpat för studiens trovärdighet, då den kvantitativa och kvalitativa delen utgjorde ett stöd för 
varandras framväxande. Informanterna kunde delge sin erfarenhet i diskussionsform utifrån 
kvalitativ metod, som till stor del byggde på feedback från kvantitativa moment. Vidare ses de 
två delarna vara ett stöd för studiens resultat då den kvantitativa delen förtydligar den kvalita-
tiva delen samt vise versa. Den mixade kombinationen av kvalitativ och kvantitativ metod 
samt dess fördelar styrks även av andra författare (Borglin, 2012; Doyle, Brady & Byrne, 
2009; Graneheim & Lundman, 2004). Studiens syfte samt dess frågeställningar anses därför 
besvarats väl. Urvalet av deltagarna kan anses lämpa sig väl. Inledningsvis diskuterades att ha 
ett pilotteam. Då stort fokus låg på lärande, dialog och ökad transparens i verksamheten samt 
att valt problemområde hade förekommit över lång tid inom verksamheten, fanns en styrka i 
att ha två team som tillsammans kunde utbyta erfarenheter samt stötta varandras tankar och 
idéer. Vidare fanns en fördel av val gällande de två teamen då de aktuella teamens resultat 
gemensamt redovisas i utdatarapporten från Svenska Palliativ registret, gällande kvalitetsmå-
let för smärtskattning för aktuell enhet avseende. Den mixade metoden bidrog till ett fördjupat 
lärande under förbättringsarbetet samt att informanternas kunskap kunde tillvaratas på ett 
adekvat sätt.   
 
 
Gällande det kvantitativa materialet och resultatet inhämtat från Svenska Palliativregistret ses 
både validitet och reliabilitet, då författaren inte har kunnat påverka resultatet. Gällande 
journalgranskning finns en begränsning via inhämtandet av information från journaler då detta 
blev utifrån ett retroperspektiv samt att författaren först under första journalgranskningen såg 
vilka lämpliga sökord som skulle användas vid genomgång av journalen. Vidare behövde för-
fattaren förlita sig till att medarbetare dokumenterade allt gällande smärta, något som var 
omöjligt att säkerställa. En risk finns därför att någon del av en iakttagelse alt. åtgärd glömts 
att dokumentera och således ej kunnat utläsas via journalgranskningen. En annan risk är att 
författaren missade viktig information via journalgranskningen, då samtliga aktuella journaler 
lästes igenom manuellt med inriktning dokumentation smärta. Ingen filterfunktion fanns som 
gick att särskilja sökordet smärta, på grund av att medarbetare dokumenterat under olika 
sökord, varpå samtligt dokumenterat material fick läsas igenom manuellt av författaren. Något 
som kunnat bidra till att tillgänglig information missats. Risken förefaller som ringa då förfat-
taren upprepade samtlig granskning två ggr på följd och därmed kontrollerade att en första 
granskning var korrekt. Författaren var novis gällande kvantitativ metod inför studien vilket 
kan ses som en svaghet då tabeller och statistik kan bli missvisande om hantering inte görs 
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korrekt (Eliasson, 2010; Henricson, 2012). För att säkra validiteten samt reliabiliteten har där-
för material visats och diskuterats med aktuell handledare för studien samt lärare för aktuell 
kurs i utbildningen, något som även föreslås av Henricson (2012).  
 
Då det kvalitativa materialet bygger på gruppintervjuer där deltagarna säkrades konfidentiali-
tet, har det kvalitativa resultatet presenterats för informanterna i två steg för godkännande till 
användning av materialet i studien. Dels har författaren presenterat utvalda delar i form av 
citat. Vidare har det slutliga materialet av den kvalitativa delen sänts via mail till samtliga 
informanter för godkännande samt möjlighet för dem att ta bort delar som ansågs för igen-
kännande till någon enskild person alternativt att författaren tolkat erfarenheterna felaktigt. 
Att låta respondenter granska material innan publicering ses stärka tillförlitligheten (Henric-
son, 2012). Fördelen med en muntlig återkoppling på citat var att författaren gavs en direkt 
återkoppling på att författaren uppfattats citaten rätt. En nackdel som kan tänkas uppstå var att 
informanterna via muntlig återkoppling ej vågade ge rättvisande feedback. En risk gällande att 
sända ut för påläsning via mail var att informanterna inte hade tid att läsa igenom materialet 
och därav inte gav återkoppling till författaren på eventuella brister i materialet.  
 
Gällande pålitligheten (Henricson, 2012) av studien finns en risk att författarens förförståelse 
av verksamheten, dess medarbetare samt fördjupad kunskap kring temat smärta kan påverkat 
resultatet med en allt för positiv bild samt en önskan om att uppnå ett bra resultat. För att und-
vika att författarens förförståelse skulle påverka resultatet missvisande samt analys har förfat-
taren under studiens gång haft nära dialog samt kunskapsutbyte med studiehandledaren samt 
författarens mentor. Vidare har handledaren vid ett flertal tillfällen granskat materialet under 
studiens gång, exempelvis vid indelning av materialet utifrån KASAM samt vid indelning av 
kategorier samt underkategorier. Vidare har författaren försökt hålla sig neutral dels under 
förbättringsarbetet och då låtit informanterna svara utifrån i förväg utarbetade semistrukture-
rade frågor. Vidare har författaren under sammanställningen av studien försökt svara utifrån 
studiens syfte samt dess frågeställningar. Dock finns en risk att författaren under mötestill-
fällena påverkat resultatet då en interaktion varit svår att undgå i diskussionerna. Detta på 
grund av författarens förförståelse och tvådelade roll som å ena sidan sjuksköterska i verk-
samheten å andra sidan förbättringsledare och författare av studien. Vidare kan en nackdel ses 
i att författaren utarbetade frågorna, höll i intervjuerna samt var den som gav feedback på 
olika mätningar och resultat något som i detta fall varit oundvikligt. Enligt Lundman och Gra-
neheim-Hällgren (2008) sker det i kvalitativa studier oundvikligt en interaktion mellan förfat-
taren och informanterna då forskaren är delaktig i samspelet av intervjun samt att forskarens 
förförståelse ses som en viktig del i tolkningsprocessen. Även tiden kan ses som en negativ 
påverkansfaktor för studien, då författaren gavs 30minuters tidsutrymme av ledningen för 
gruppintervjuer var 4:e vecka under redan befintlig teamträff. Den korta tiden innebar dock att 
författaren var förberedd inför mötena samt att tempot och kreativiteten hölls uppe. Vidare 
blev feedback i form av återkoppling i vardagen en mer naturlig del. Resultatet påvisade dock 
att tiden för mötestillfällena inte var så avhängt förutom att planerade delar i form av ta reda 
på patientens erfarenheter samt ökad delaktighet av övriga medarbetare samt standardisering 
av förbättringsarbetet inte han genomföras p.g.a. tidsbrist.  
  
Författaren har under mötestillfällena fört anteckningar av det informanterna sagt för att und-
vika att författarens förförståelse skulle kunna ändra ordens innebörd. Vidare har en orda-
grann transkribering av bandintervjuer skett för att därefter under själva analysen utgå ifrån en 
deduktiv ansats som en första gallring utifrån KASAMS kriterier (se tabell 3 under material 
och metod) och på så sätt säkrat att författaren inte påverkat resultatet på ett felaktigt sätt. 
Styrkan med att använd sig av ett raster utifrån en redan befintlig teori beskrivs av Henricson 
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(2012) och Lundman och Granheim-Hällgren och (2008), vilka också belyser att metoden 
lämpa sig väl då författaren är ovan vid kvalitativ innehållsanalys. En risk föreligger att vik-
tigt material förlorades inledningsvis under möte ett till fem då författaren först under 6:e till 
8:e mötestillfället använde sig av bandspelare. Risken kan anses som ringa då samtligt materi-
al under det inledande mötestillfället samlades in med hjälp av deltagande informanter samt 
att en öppen och noggrann dokumentation skedde. Genom en öppenhet med hjälp av stora 
pappersark väl synliga på väggarna skrevs möjligheter/hot samt orsak/verkandiagram upp. 
Samtligt material dokumenterades via mobilkamera som en ytterligare säkerhet för att inte 
missa värdefullt material och sändes direkt till författarens dator för renskrivning tillsammans 
med originaltexter som utarbetats av informanterna. Vidare säkrades informationen under 
mötet då medarbetarnas erfarenheter dokumenterades förhand, dels av författaren men även 
av enhetschef i de fall då författaren var i rörelse i rummet under pågående diskussioner med 
informanterna. Vid andra mötestillfället användes olika dokumentationshjälpmedel i form av 
whiteboard och blädderblock. Skillnad av dokumentationshjälpmedel kan ses av ringa bety-
delse då dessa synliggjorde informanternas förslag oberoende av varandra. Ovan nämnda 
moment kan anses bidra till att studiens tillförlitlighet samt pålitlighet säkrats (Henrikson, 
2012) Det kan föreligga en risk att frågorna hade blivit sammansatta annorlunda om den slut-
giltiga sammanställningen hade gjorts tillsammans med de båda teamen istället för var för sig. 
Tiden var en bidragande orsak till att sammanställningen skedde som den gjorde samt att tea-
men inte såg någon anledning att vänta med start av nulägesanalysen. Vidare sågs valda frå-
gor som snarlika mellan de båda teamen (se bilaga 1) varpå fördelarna sågs överväga nackde-
larna till fattat beslut.  
 
Bandspelaren kan ha haft en viss hämmande effekt, något som inte märktes under mötestill-
fällena då deltagarna var mycket aktiva och hade stort diskussionsutbyte. Det går dock inte att 
veta om bandinspelningen påverkat vare sig positivt eller negativt på deltagarnas delaktighet. 
Författaren såg en glädje i att ha bandinspelningen vid valda tillfällen då fokus låg på diskuss-
ion samt att deltagarna kändes mogna i sitt resonemang gällande hur de själva initierade 
double loop learning samt gärna samtalade i munnen på varandra. Gillham (2008) belyser 
gruppintervjun samt hur bandspelare stärker trovärdigheten i insamlat material. 
 
En risk kan föreligga att författarens avsiktliga inriktning på metodval utifrån fördjupat lä-
rande styrt riktningen mot lärande något som också kan ses som en fördel då lärande och för-
ståelse är viktigt för att nå framgång i ett förbättringsarbete, vilket styrks av bl.a. (Crites et.al., 
2009; Kaplan et.al., 2012; Langely et.al., 2009). Författarens erfarenhet var att valda förbätt-
ringsmetoder lämpade sig väl då ett framåtskridande och utvecklande arbete skedde i respek-
tive team gällande samtliga mötestillfällen samt förbättrat uppmätt resultat påvisat påvisades. 
Vidare sågs val av turordning avseende förbättringsmetoderna som adekvata, genom att upp-
startsmötet med risk och sårbarhetsanalys, orsak-verkan diagram samt fördjupat lärande gäl-
lande värdeskapande utifrån patient och profession avseende innehåll i riktlinjer öppnade upp 
för kommande mötestillfällen. Double-loop learning sågs vara en bidragande faktor till att 
dialog samt diskussion blev med utfall fördjupat lärande, något som även styrks av bl.a. 
(Argyris & Schon, 1974; Argyris & Schon, 1995; Crites et.al., 2009). Användning av mät-
ningar samt visualisering sågs av teamen som en positiv feedback, något som även beskrivs 
av Langely et.al. (2009). Författaren inkluderat informanterna såg vid några mötestillfällen en 
diskrepans mellan teamets uppfattning av resultat i förhållande till vad mätningarna visade. 
Genom val av semistrukturerade frågor som var utformade utifrån att teamen först skulle re-
flektera utifrån upplevd känsla hur det gick för att därefter få återkoppling på aktuella mät-
ningar, upplevde informanterna samt författaren att lärandet blev fördjupat. Detta via synlig-
görande, dialog samt diskussion kring ovan nämnda diskrepans.  
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En skillnad sågs i teamens inbördes dialog där team norrs diskussioner sågs som mer sam-
stämmiga gällande sina reflektioner medan team söder sågs nå ett djupare resonemang och en 
djupare reflektion. Något som författaren tolkat som att det fanns en större inbördes menings-
uppfattning samt ett ökat behov av att djupare förstå orsaker och samband. Något som kan ha 
orsakat att team söder spontant arbetade djupare med double loop learning genom att reflek-
tera kring innehållet i verksamhetens riktlinjer jämfört med team norr. Trots ovan nämnda 
skillnad kom teamen under varje moment fram till snarlika slutresultat samt slutresonemang, 
något som författaren såg som förbluffande. Härav kan överförbarheten (Henrikson, 2012) 
tänkas gälla mer generellt även i en annan kontext, då fokus låg på lärande samt reflektion 
utifrån internt arbetsresultat samt utgick utifrån förbättringsmetodiken.  
 
 

Resultatdiskussion 
 

Huvudfynd utifrån studien syfte samt frågeställningar 
Studiens syfte anses vara uppnått. Vidare sågs de tre frågeställningarna bli besvarade då in-
formanterna tillhörande två team beskrev att deras erfarenheter av att arbeta med evidensbase-
rade riktlinjer för smärthantering inom palliativ vård hade bidragit till att en ökad förståelse 
för dess innebörd och innehåll. En förbättrad dialog i teamet i samband med granskning av 
symtomskattningsinstrument beskrevs. Det framkom även att vårdpersonalen hade fått en 
vidare kunskap gällande användandet av olika smärtskattningsinstrument, smärtskattning samt 
smärthantering. En möjlighet att tydliggöra dokumentationen via objektivitet med hjälp av en 
skattningssiffra framkom. Vidare beskrev vårdpersonalen att patienten uppnådde en ökad för-
ståelse och delaktighet kring sin smärtbehandling samt att patienten blivit bättre smärtlindrad 
relaterat till enhetligt arbetssätt. De hinder som framkom via användning av lokala instrukt-
ioner var att tid krävdes för att säkerställa en adekvat smärtlokalisering och analys vilket även 
krävde god kunskap från vårdpersonalens sida gällande smärta. Hinder såsom att utförda 
smärtanalyser inte nyttjades av t.ex. läkaren framkom. Vidare framkom att fler smärtanalyser i 
enlighet med lokala riktlinjer kunde utföras. Vikten av att nå begriplighet, meningsfullhet 
samt hanterbarhet i vårdpersonalens arbete framkom under hela förbättringsarbetets genomfö-
rande. 
 
Bakomliggande orsaker som påverkade variationen för kvalitetsindikatorn smärta från 
Svenska Palliativregistret var att medarbetarna inte förstått värdet av att dokumentera patien-
ters smärtfrihet. Vidare sågs förståelsen för att använda och dokumentera olika skattningsin-
strument utvecklas under förbättringsarbetet. Även en ökad medvetenhet och begriplighet 
sågs för att dokumentation i löpande text gällande patientens smärtupplevelse inte var över-
förbart med att skattning var utfört med hjälp av ett validerat smärtskattningsinstrument. 
Andra hinder som kan ha orsakat variationen gällande kvalitetsindikatorn smärta var ett brist-
fälligt stöd gällande dokumentation i form av avsaknad av möjlighet att dokumentera i pati-
entjournalen under patientmötet. Dokumentationen skedde istället på kontoret med ett uttryckt 
behov av tystnad för att säkerställa en god patientsäkerhet. Värdefulla moment som bidragit 
till en ökad medvetenhet och förändrat arbetssättet var förutom ovan nämnda moment att 
vårdpersonal fått ta lärdom av sitt arbete med patienten, fått feedback på utfört arbete med 
regelbundenhet av mätetal, visualisering samt via muntlig återkoppling. Vidare hade möjlig-
het till samtal om erfarenheter inom teamet samt ett positivt mötesklimat bidragit till utveckl-
ingen av förbättringsarbetets resultat. 
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Informanternas erfarenheter gällande espused theory and theory-in-use beskrevs under hela 
förbättringsarbetet då medarbetarna påtalade att det var ett fenomen som gällde för hela verk-
samheten. Vidare framkom att det var mycket som var bestämt som skulle göras men uteblev.  
Vidare beskrevs att mycket startades upp i verksamheten utan att det följdes upp och utvärde-
rades. Under förbättringsarbetet beskrevs att skillnaden mellan det som sägs och det som görs 
minskade då förståelsen för evidensbaserade smärthanteringsrutiner ökade. Vidare ökade ut-
förda smärtskattningar med hjälp av validerade smärtskattningsinstrument. Antalet tillfällen 
som dokumentation skedde i löpnade text gällande patientens smärta minskade och ersattes 
med siffror vilka indikerande patientens smärtintensitet. Resultatet gällande måltal om patien-
ten smärtskattats sista veckan i livet ökade från 47% till 100 % under januari till april 2013. 
 

Diskussion av resultatet 
Ökad kunskap kring evidensbaserade riktlinjer för smärthantering samt en ökad förståelse för 
dess innehåll –en bidragande faktor till ett förbättrat resultat. 
Via förbättringsarbetets gavs vårdpersonalen möjligheten att ta lärdom av hur arbetet i mötet 
med patienten skedde gällande evidensbaserade riktlinjer för smärthantering, något som besk-
revs ge en ökad kunskap kring innehållet i aktuella riktlinjer. Även en ökad förståelse samt 
medvetenhet gällande smärtskattningsinstruments användningsområde samt smärthantering 
beskrevs uppstå. Det lärandet som kan uppstå samt det förbättringsutrymmet som kan möjlig-
göras genom att studera hur arbetet utförs via ex. mätningar, visualisering samt feedback på 
utfört arbete styrks av flera forskare (Batalden & Davidoff, 2007; Bradely et.al., 2004; Crites 
et.al., 2009; Håkonsen, Strelec, Campbell, Hudson & Loennechen, 2008; Langely et.al., 2009; 
Preheim, Armstrong & Barton, 2009).  

Vidare påpekades i aktuell studie en ökad medvetenhet gällande att en smärtskattning var ut-
förd även då patienten utryckt smärtfrihet. En ytterligare positiv förändring som framkom var 
att medvetenheten kring vikten av att objektivt dokumentera all form av smärtskattning ökade. 
Via förbättringsarbetet kunde medarbetare synliggöra att de tidigare frågat patienten om den-
nes smärta men att det inte dokumenterats i den utsträckning det borde. Motsatsförhållandet 
till ovan nämnda fynd var att medarbetare före förbättringsarbetets start inte såg kopplingen 
mellan ifylld symtomskattningsinstrument ESAS samt att en smärtskattning var utförd. Av-
saknad av kunskap för innebörden och innehållet i aktuella rutiner och riktlinjer är något som 
försvårar vårdpersonals faktiska utgångsläge att förhålla sig till dem, något som styrks av (Ba-
talden, 2010; Grol & Grimshaw, 2003; Lugtenberg, Burgers, Besters, Han & Westert, 2011). 
Lugtenberg et.al. (2011) beskriver i sin studie att attityder samt kunskapsbrister hade starkt 
samband med att rekommendationer inte följdes i vården. Vidare belystes i Lugtenberg et.al. 
(2011) studie att bestående förbättringar kan göras via att fokusera på aktuella brister, något 
som även sågs vara en framgångsfaktor för aktuellt förbättringsarbete och studie. Vårdperso-
nalen beskrev att de tidigare inte ansett att en patient som uttryckt sig som smärtfri var in-
formation som skulle dokumenteras, då rådande synsättet var att det som inte var något inte 
skulle dokumenteras. Andra bakomliggande orsaker till att inte dokumentera smärtfrihet var 
tidsbrist samt avsaknad av dator i mötet med patienten, vilket kan ses som ett hot mot patient-
säkerheten. Även i Håkonsen, Strelec, Campbell, Hudson & Loennechen (2008) studie påvi-
sades att vårdpersonal inte dokumenterade smärtskattning i lika stor utsträckning som den 
utfördes, på grund av tidsnöd samt brister i medvetenheten av vikten att dokumentera syste-
matiskt.  

Under aktuell studies förbättringsarbete ökade medvetenheten kring vikten av att kontinuerligt 
dokumentera resultat av smärtskattning med hjälp av en siffra, något som i sin tur kan ha bi-
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dragit till att antalet smärtskattningar sista veckan i livet ökade från 47 % till 100 %. Vidare 
kan ett antagande vara att rådande förändring i medarbetares medvetenhet samt dokumentat-
ionssätt bidrog till att resultatet stabiliserades till 100 % fyra månader i rad, från januari till 
april 2013. Medvetenheten kan anses som en process som skedde under hela förbättringsar-
betet, där den tydligaste signalen var medarbetarnas utarbetade frågor som synliggjorde deras 
arbete i mötet med patienten. Ett antagande kan vara att just delaktigheten att fånga de frågor 
som upplevdes som meningsfulla för vårdpersonalen att få besvarade var betydelsefullt för 
utfallet av resultatet. Detta genom att synliggöra information och därmed sätta in information-
en i ett sammanhang samt att göra den begriplig utifrån den egna arbetssituationen. Vikten av 
att ges möjlighet att få känsla av sammanhang, uppleva begriplighet samt meningsfullhet be-
lyses av (Eriksson & Lindström, 2007; Hansson, 2004; Nilsson, Andersson, Ejlertsson, & 
Troein, 2012). Informanterna gavs via de nio frågorna en insyn samt ökad förståelse för hur 
de som team arbetade i mötet med patienten, något som också verifierades av medarbetarna 
själva. Det är inte säkert att resultatet hade blivit lika positivt om förbättringsledaren själv 
hade bestämt innehållet av frågorna för nulägesanalysen då delaktigheten från informanterna 
då hade uteblivit.  

 
 
Siffran 0 är ett värde i sig. Dokumentation via objektivitet leder till en tydligare indikation för 
personalen att en åtgärd måste vidtas. 
I studien sågs en ökad frekvens av utförda smärtskattningar då personalen dokumenterade 
med hjälp av en siffra jämfört med löpande text. Även fler aktiva smärthanteringsåtgärder 
med uppföljande smärtskattning med lägre skattningsintensitet framkom. Informanterna ansåg 
att siffror tydligare indikerade behov av en åtgärd i smärthantering jämfört med om doku-
mentation i löpande text fanns gällande patientens smärta. En trolig tanke kan vara att patien-
tens smärta lindrades i större utsträckning via stöd av en tydligare dokumentation samt utförd 
smärtskattning med hjälp av validerade instrument. Socialstyrelsen (2013) påvisade att det 
vetenskapliga underlaget sågs som otillräckligt för att bedöma smärtskattningens direkta ef-
fekt men att rådande konsensus var att regelbunden användning av symtomskattningsinstru-
ment ökade möjligheten för optimal symtomlindring och utvärdering av insatt behandling 
något som även Håkonsen, Strelec, Campbell, Hudson och Loennechen (2008) belyser i sin 
studie. Socialstyrelsen (2013) rekommendationer med prioritet 2, förtydligar att hälso-och 
sjukvård samt socialtjänsten bör erbjuda regelbunden smärtanalys och skattning av smärta hos 
patienter i livets slutskede. Studier befäster ett direkt samband mellan utförd smärtanalys och 
ökad smärtlindring för patienten (Socialstyrelsen, 2013). Härvid syns en direkt nytta för pati-
enten att vårdpersonal övergår från att dokumentera i löpande text att patienten har ont till att 
objektivt dokumentera smärtintensiteten via siffror, inkluderat siffran 0, och därigenom öka 
användningen av smärtskattning samt därpå följande smärthanteringsåtgärder samt förbättrad 
smärtlindring för patienten. En risk kan föreligga att missuppfattning sker gällande vad som 
skall dokumenteras och viktig information kring smärtans karaktär uteblir, något som ej är för 
avsikt. Fortsatt behövs dokumentation om smärtans lokalisation, karaktär etc. för att få hel-
hetsförståelsen kring patientens smärtproblematik och därmed kunna ge adekvat behandling 
(Werner, M. 2010). Ett antagande kan vara att teamen inte fått samma tydliga återkoppling på 
utförd smärthantering samt patientens faktiska upplevelse gällande smärtskattning om föränd-
ring i sättet att dokumentera inte hade skett. Vidare kan en trolig tanke vara att patienter som 
skattat sig högt inte framgått lika tydligt med påföljande risk att adekvat smärtåtgärd missats 
med en ökad smärta och ökat lidande för patienten.  
 
Den påvisade ökningen gällande dokumentation med hjälp siffror, utifrån patientens smärt-
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skattning, resulterade i att flertalet patienters skattning av smärtfrihet synliggjordes för teamet. 
Även övrig smärtintensitet synliggjordes för teamet med hjälp av dokumenterade skattnings-
siffror. Motsatsförhållandet som rådde inledningsvis av förbättringsarbetet där få anteckningar 
gällande patientens upplevelse av smärtintensitet kunde utläsas i journalen, medförde att tea-
met inte fick någon feedback på sitt arbete samt att patientens upplevda smärtintensitet inte 
klargjordes. Nilsson (2012) befäste via sin studie att ringa dokumentation gällande smärt-
skattning förelåg inom verksamheten. Även andra forskare har belyst liknande resultat i stu-
dier gjord kring sjuksköterskors dokumentation gällande patientens smärta (Rond, Wit, van 
Dam & Muller, 2000). Vidare beskrev vårdpersonalen att patienten uppnådde en ökad förstå-
else och delaktighet kring sin smärtbehandling samt att patienten blivit bättre smärtlindrad 
relaterat till enhetligt utfört arbetssätt. Det kunde inte påvisas i aktuell studiens mätningar att 
patienten blev bättre smärtlindrad något som kan ses som en svaghet i studien. Motsatt kan en 
styrka vara att detta möjliggör framledes fördjupade studier i syfte att aktivt mäta sambandet 
mellan utförd skattning och smärtlindring. Chang et.al., (2007) belyste i sin studie vikten av 
patientundervisning, delaktighet samt känsla av egenkraft hos patienten, i samband med den-
nes smärthantering för att uppnå så effektiv smärtbehandling som möjligt. Vidare lyfter förfat-
tarna till senast nämnda studie, vikten av att utnyttja modern teknik i dialogen mellan patient, 
som vistas i sitt hem, och vårdpersonal för att nå patientens delaktighet i samband med smärt-
identifiering samt smärthantering.  

 
 
Reflektion via bland annat double-loop learning bidrog till ökat lärande på individ, team och 
verksamhets nivå inkluderat ökad säkerhet för patienten. 
Ett ökat lärande samt en förbättrad dialog uppstod inom teamen under förbättringsarbetet. 
Även en ökad begriplighet och förståelse för det egna arbetet uppstod. Vidare utrycktes en 
glädje i att de som medarbetare gavs möjlighet att lära och förbättra sitt arbete kring redan 
befintliga instruktioner med en vinst och kvalitetsökning både för professionen, patienten 
samt verksamheten. Det förefaller som rimligt att de effekter som uppstod via reflektion och 
fördjupat lärande gällande innehåll i lokal instruktion för smärta samt verksamhetens strate-
giska plan samt övriga moment under förbättringsarbetet inte hade skett om planering för lä-
rande inte gjorts. Från mitten till slutet av förbättringsarbetet arbetade teamen spontant med 
dialog och diskussion vid flertalet tillfällen via ett fördjupat lärande med double loop learning 
som modell. Något som författaren tolkar till att lärandefasen inom teamen övergått till en 
mer naturlig del, utan att medarbetarna själva var medvetna om att de reflekterade sitt resultat 
utifrån arbetssätt och gällande innehåll i rutiner i arbetet. Fördjupat sätt att lära med möjlighet 
till reflektion ökar följsamhet och förståelse för fastställda rutiner inom en verksamhet vilket 
styrks av (Argyris & Schon, 1974; Crites et.al., 2009; Håkonsen, Strelec, Campbell, Hudson 
& Loennechen, 2008; Ista, Van Dijk & van Achterberg, 2013; Savaya & Gardner, 2012). Vi-
dare sågs medarbetarna beskriva ett behov på att bli bättre på att göra smärtanalyser för att 
fånga patientens upplevelse av sin smärta. Även behovet av att fråga patienten gällande om de 
var nöjda med smärthanteringen utrycktes av medarbetarna. Nelson, Batalden och Godfrey 
(2007) styrker vikten av att ta reda på patientens erfarenheter av den vård som ges för att 
kunna förbättra vårdens processer. Vidare förtydligar Hälso- och sjukvårdslagen att vården 
skall bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet samt så långt det är 
möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten (SOSFS 1982:763). Även Eriksson 
och Lindström (2007) beskrev i sin studie värdet av uppnådd egenkraft samt delaktighet. Ett 
samband mellan ett starkt KASAM samt upplevelsen av god livskvalitet påvisades. Vidare 
beskrevs ett framtida behov av utveckling inom vården och samhället med fokus att ökad 
känsla av sammanhang för att bl.a. uppnå en ökad livskvalitet hos patienten. Även att använda 
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människans interna samt externa resurser till att ta kontroll över sin situation samt att nå me-
ningsfullhet belystes. 
 
 
Manuell hantering –en orsak till felkällor 
Det fel som uppstod vid manuell inläggning av aktuell vårdenhets dödsfallenkäter till Svenska 
Palliativregistret resulterade i att utdata från registret presenterades 87% istället för 100%, 
vilket hade varit korrekt siffra. Forskning visar på att manuell hantering bidrar till ökade fel 
och misstag görs i vården vilket medför en ökad patientsäkerts risk (Socialstyrelsen, 2009). 
En lämplig åtgärd kan vara att övergå från manuell hantering till datoriserat stöd vid hantering 
av rapportering till register och hantering av kvalitetsindikatorer och kvalitetsarbete. Vidare 
kan en möjlig tänkbar åtgärd vara att förskaffa teknik som möjliggör att patient, närstående 
samt personal via mobila lösningar ges tillgång till skattningsinstrument som efter ifyllandet 
sänds direkt till patientjournalen och vidare till aktuellt kvalitetsregister för registrering för att 
minimera risken av fel uppstår. En fördel som kan uppstå då manuella hanteringsfel minime-
ras är tidsbesparing i form av administrativ tid vilket innebär en besparing för verksamhet och 
samhället. Vidare kan en vinst för patienten som ökad delaktighet uppnås då denne får möj-
lighet att få ta del av sin journal via e-hälsan. Från år 2018 skall individen kunna nå alla upp-
gifter om sig själv samt aktivt medverka i sin vård och omsorg samt att tillgång till uppgifter 
via mobila lösningar (Center för eHälsa i samverkan, 2012; SKL, 2011; Socialstyrelsen, 
2009).  
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Slutsatser 
 

Klinisk implikation 
Resultatet visar på vikten av pågående förändringsarbete för att lära djupare samt förbättra 
arbetsrutinerna kring redan befintliga evidensbaserade lokala instruktioner för ökad kvalitet 
av vård skall kunna ges till patienter och dennes närstående. Genom spridning av förbätt-
ringsmetodik, både internt samt externt till liknande verksamheter, kan medarbetares erfaren-
heter tas tillvara för att förbättra vårdens processer. Aktivitetsnivån hos vårdpersonal gällande 
smärthanterings förfarande sågs öka i samband med att dokumentation av smärtskattning 
skedde via en siffra i förhållande till om dokumentation skedde i löpande text. Detta fynd kan 
vara intressant att studera närmre som enskilt fenomen under mer planerade former. Vidare 
kan ett lämpligt tema för framtida studier vara att spegla patientens upplevelse och erfarenhet 
avseende smärtbehandling.  
 
Författaren har under studien sett beröringspunkter mellan tre teman som använts; Hur hälso-
främjande faktorer för medarbetare kan eftersträvas på arbetsplatsen via KASAM, grunden i 
den lärande organisationen samt förbättringskunskap (Bergman & Klefsjö, 2010; Batalden & 
Davidoff, 2007; Crites, 2009; Hanson, 2004; Langley, 2009; Nilsson, Andersson, Ejlertsson 
& Troein, 2012; Senge, 2006) Dessa beröringspunkter hade varit intressant att arbeta vidare 
med (se tabell 12) för att se om de kan förenas och tillsammans skapa mervärde i arbetet med 
att förbättra vårdens processer. 
 
Tabell 12. Främjande faktorer för medarbetare 
Hälsofrämjande faktorer Lärande organisation Förbättringskunskap 

• Hur medarbetaren 
upplever begriplighet, 
hanterbarhet och me-
ningsfullhet utifrån 
verksamhetens mål, 
värderingar och om-
världsperspektiv  

• Tillgång till tydliga 
mål som kan omsättas 
i arbetet genom en god 
struktur på arbetet 

• Tillgång till resurser 
och stöd på arbetsplat-
sen 

• Möjlighet att påverka 
sin arbetssituation 

• Hur den enskildes 
kompetens tillvaratas 
och utvecklas. 

• Variation i arbetet 
• Egenmakt 
• Autonomi  
• Återkoppling på de ar-

betsuppgifter som har 
presterats  

• Den enskilde medarbe-
tarens förmåga och 
vilja att lära, förmåga 
att bredda och utveckla 
visioner, tålamod och 
verklighetsförankring  

• Gruppens förmåga att 
lära och utvecklas till-
sammans mot gemen-
samma mål 

• Medarbetares indivi-
duella tolkningsram av 
verkligheten 

• Gemensam vision som 
är formad tillsammans 
med medarbetare och 
ledning  

• Delaktighet  
• Dialog  
• Reflektion  
• En lärande organisat-

ion är duktig på pro-
blemlösning, prova 
nya tankesätt, dra lär-
dom av sin egen erfa-

• Ledarskapets betydelse  
• Värderingar och normer  
• Hur ett team förhåller sig 

till varandra, utvecklas 
och kommunicerar 

• Medarbetares beslutsrätt 
samt engagemang till att 
arbeta med förbättringar 

• Delaktighet  
• Dialog  
• Reflektion inom microsy-

stemet 
• Återkoppling på utfört 

arbete 
• Söka variation och lära 

av det egna arbetet 
• System och processer 
• Tydliga mätbara mål 
• Mäta för att veta 
• Värdeskapande för dem 

verksamheten finns till 
för 

• Förändringspsykologi 
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• Delaktighet renhet och historia, 
lära av andras erfaren-
heter samt sprida och 
ta till sig kunskap ge-
nom verksamheten 

 
 
 
 

Slutsatser 
Framgångsfaktorerna för aktuellt förbättringsarbete och studie var att medarbetare gavs möj-
lighet till återkommande reflektivt lärande i dialogform, utifrån aktuella riktlinjer samt kvali-
tetsmål. Vidare var delaktighet och feedback centralt för att bidra till ökad förståelse för hur 
det egna arbetet utfördes i mötet med patienten. Möjligheten för teamen att inledningsvis dra 
lärdom av hur de arbetade i mötet med patienten var en avgörande faktor för att nå medgång i 
stället för motgång i förbättringsarbetet. Medarbetarnas egna ord för uppnådd framgång var 
att ständigt få återkoppling/feedback på arbetet där mätvärden sågs som viktiga delar i åter-
kopplingen. Vidare uppgavs det värdefullt att få mötas regelbundet och få samtala kring för-
bättringsarbetet i ett positivt och engagerat mötesklimat. Genom att få tid till att lära kring 
verksamhetens rutiner och riktlinjer och därmed förbättra arbetssättet, med önskan att bibe-
hålla aktuellt arbetssätt var värdefullt, se vidare under nyckelfaktorer för förbättringsarbete 
(Tabell 11). 
 
Tabell 11. Nyckelfaktorer för uppnått förbättrat resultat, lärdomar utifrån aktuell studie 

• Granska, ta lärdom, medvetandegöra samt nå en ökad förståelse kring arbetet i prakti-
ken/vardagsarbetet samt att ta lärdom av det egna arbetssättet 

• Feedback och uppföljning gällande arbetssätt samt resultat med regelbundenhet via mätning-
ar och muntlig feedback 

• Ökad förståelse samt ta lärdom av innehållet i ex. policys, evidensbaserade riktlinjer via 
Double-loop learning 

• Engagerade medarbetare  
• Delaktighet 
• Dialog och reflektion utmynnar i gemensamt lärande 
• Inte skuldbelägga utan se allt resultat som ett lärande 
• Möjlighet att mötas återkommande och få samtala, reflektera, utbyta erfarenheter i teamen 
• Positivt mötesklimat 
• Förståelse för värdeskapande hos patient och profession om evidensbaserade rutiner följs 
• Arbeta utifrån KASAM 

 
 
Studien kan bidra till en ökad kunskap och insikt i hur medarbetares kompetens kan tillvaratas 
i verksamheten avseende att arbeta med ständiga förbättringar för att förbättra för patient och 
närstående. Även hur vårdpersonalen, genom att lära av sitt vardagsarbete, kan applicera ak-
tuell kunskap till evidensbaserade rutiner och nå en ökad samstämmighet i arbetsgruppen till 
aktuella rutiner, vilket kan beskrivas med hjälp av espoused theory och theory-in-use. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. 
De slutligt resultatet, totalt nio frågor, som följdes av norr och söder: 
 
1a) Hur många patienter har fått frågan om sin smärta idag? 
1b) hur många patienter har rapporterat smärta idag? uppgetts via tele el. fysiskt möte. 
 
2 Hur många smärtskattningar har gjorts idag? Ex. ESAS, FLACC, NRS, VBS 
 
3 Hur många smärtskattningsformulär (gubben) har gjorts idag? 
 
4 Hur många patienter har utvärderats/följts upp gällande sin smärta idag? 
 
5 Hur många smärtläkemedelsjusteringar har gjorts idag? 
 
6 Hur många patienter har fått någon annan form av smärtbehandling i dag? ex. taktilmassage. 
 
7 Hur många patienter har skattat 4 > 4 på ESAS Smärta idag? 
 
8 a)Hur många patienter har pga. smärta tagits upp på teamkonferens idag? 
8 b) Hur många smärtskattningar har lyfts på teamkonferens idag? 
 
9 Hur många patienter har fått en planering för fortsatt smärtbehandling idag? 
 
 
 
Team söders förslag på lämpliga frågor 
1 Hur många patienter har haft ont idag? uppgetts via tele el. fysiskt möte. 
 
2 På hur många patienter har smärtskattning gjorts idag? FLACC, NRS, VBS etc 
 
3 På hur många patienter har smärtan haft påverkan på deras funktion/er/ADL idag? Norr 
önskar ta bort denna, tycker det ingår i smärtskattningsformulär, ESAS samt när vi samtalar 
med pat. 
 
4 På hur många av patienterna som uttryckt smärta har smärtläkemedel justerats idag? 
 
5 Hur många patienter har utvärderats kring sin smärta idag? 
 
6 På hur många patienter har smärtskattningsforumlär (gubben) använts på idag? 
 
7 På hur många patienter har ESAS visat 4 > 4 på Smärta idag? Hur många patienter har skat-
tat 4 > 4 på ESAS Smärta idag? 
 
8 Hur många smärtskattningar har lyfts på teamkonferens under veckan? 
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Team norrs förslag på lämpliga frågor 
1a) Hur många patienter har fått frågan om sin smärta idag? 
 1b) hur många patienter har rapporterat smärta idag? 
 
2 Hur många smärtskattningar har gjorts idag? Ex. ESAS, FLACC, NRS, VBS 
 
3 Hur många smärtskattningsformulär (gubben) har gjorts idag? 
 
4 Hur många patienter har utvärderats/följts upp idag gällande smärta? 
 
5 Hur många smärtläkemedelsjusteringar har gjorts idag? 
 
6 Hur många patienter har fått någon annan form av smärtbehandling i dag? ex. taktilmassage. 
 
7 Hur många patienter har pga. smärta tagits upp på teamkonferensen idag? 
 
8 Hur många patienter har fått en planering för fortsatt smärtbehandling idag? 
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Bilaga 2 
FRÅGESTÄLLNINGAR TILL MÖTESTILLFÄLLENA 
 
Uppstartsmötet för pilotteamen 4sept 2012 
Målet: Gemensamt arbeta fram ett hållbart sätt som möjliggör att vi i vardagen kan följa de 
rutiner vi beslutat vi skall följa. 
 
Vi har träffats här idag för att starta upp det utvecklingsarbete vi skall arbeta med framöver på 
KVH. Temat är viktigt både för verksamheten, oss personal och inte minst för våra patienter. 
Det handlar om att tillsammans titta djupare på –Vad är det som gör att vi inte alltid gör det vi 
bestämt vi skall göra. Detta kan handla om allt från det lilla till det som faktiskt är av värde 
för våra patienter. Att vi inte alltid följer de lokala instruktioner som våra kollegor utarbetat 
utifrån senaste evidens och som ger bäst kvalitet till våra patienter om instruktionerna följs. 
 
Utvecklingsarbetet/förbättringsarbetet handlar om att: tillvarata er allas kunskap och erfaren-
het 
-Vi skall använda det som redan finns och som startats upp i verksamheten och tillsammans få 
till det ännu bättre 
-Tillsamman öka förståelsen för det som händer i teamet och i mötet med patienten. 
-Söka och försöka förstå vad som händer i vardagen och ta lärdom av detta 
(KASAM) 
-Vi kommer ha en öppen redovisning för att delge de andra i verksamheten vad ni kommit 
fram till och kunna ta in deras kunskap och erfarenhet och på så sätt öka kunskapsbanken och 
att alla får möjlighet att vara delaktiga. 
-presentera PDSA och att vi kommer arbeta med den varje gång vi träffas. Ett enkelt verktyg 
att alltid ha med sig och arbeta utifrån för att få in utvärderingen i allt vi startar på. 
Detta är en av anledningarna till temat samt att kollegor kommenterat att vi är dåliga på att 
följa det vi tidigare gemensamt beslutat 
 
-Vi kommer följa en specifik lokalinstruktion för att få det hanterbart och greppbart. Syfte ta 
lärdom hur vi arbetar i vårt vardagsarbete i teamet. Lokal instruktion för smärta och smärthan-
tering är valt, det kunde varit vilken lokalinstruktion som helst men eftersom smärta och 
smärthantering är ett prioriterat område av socialstyrelsen (hänvisa till Skinners presentation 
på föregående medarbetardag) blir det smärta vi följer. 
-Lyssna in deltagarnas synpunkter så här långt 
info att det inte skall bli något merjobb 
-min roll; övar på att bli förbättringsledare 
 
Agenda 

1. Våra förväntningar på varandra 
2. Göra en riskanalys kort ca 5min se på möjligheter och hot med förbättrings iden. Info 

att vi har gjort en större i våras och att den utmynnade i detta uppstartsmöte. 
3. Individuellt titta på orsakerna till att det är svårt i vardagen att förhålla oss till det vi 

tidigare bestämt. 5min individuellt. Återkoppling vid bordet (5vid varje bord) Gemen-
samt dela erfarenheter. 
5min sätta ”benen” på orsak/verkan diagrammet, görs tillsammans 
10min gruppen går djupare in i hitta underben och ställa sig frågan Vad beror detta på, 
gärna 3ggr eller fler för att komma på djupet med orsaken. Klistra upp resultatet på 
fisken. 
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I tabell 13 syns det resultat som framkom av teamens gemensamma arbete med möj-
ligheter/hot. 
	  

Tabell 13. Resultatet av möjligheter/hot 

 
 
 
Lokal instruktion för smärta läses igenom med pennan i hand   
-Vilket värde, ser ni, kan uppstå för patienten om instruktionen följs? 
-Vilka vinster/ vilket värde ser ni för er egen profession? 
 
Resultat som framkom: 
Värdeskapande för patienten 

• god symtomlindring 
• ökad livskvalitet 
• lindra rätt sorts smärta 
• forskningsgrundande resultat 
• delaktig patient 
• lindra symtom 
• vårdplan 
• utvärdera regelbundet 
• tvärprofessionellt team viktigt 
• ESAS 9symtom 
• Viktigt att vi använder de andra instrumenten när det lämpar sig (ex. FLACC, VBS) 
• Läkaren övergripande ansvar för vårdplansmärta 
• Akut smärta kräver omedelbar åtgärd, viktigt och bra att det står 

MÖJLIGHETER HOT 

•  Att bli bättre strukturerade och vinner tid 
•  Säkrare i vårt arbete, arbeta efter samma 

rutiner 
•  Bättre kvalitet för patienterna och oss 
•  Mer rättvist, förhåller oss på mer liknande 

sätt. Samma förhållningssätt, säkrare, 
tryggare för patienten och personal. Bättre 
arbetsmiljö 

•  Lättare att utvärdera och följa upp 
•  Bättre gemenskap 
•  Att få all personal med ”på banan”=gör 

likadant ex. gällande smärtanalys leder till 
bättre smärtstillade patienter 

•  Möjlighet att upptäcka hindret 
•  Belysa och upprätthålla de instruktioner vi 

har. Hur vi kan använda dessa på et 
ändamålsenligt sätt i vardagen 

•  Dessa arbeten gör oss säkrare och mer lika i 
vardagen 

•  underlättar  
 
 

•  Glömmer se individen pga. att det skall bli 
så lika 

•  Svårt att ha alla lokala instruktioner i 
huvudet + läkemedelslista, bärbar dator 
önskvärt 

•  Vår egen motivation att göra 
utvecklingsarbetet 

•  Tar tiden från patienterna 
•  För mycket fokus på denna lokala 

instruktionen 
•  Olika erfarenhet och värderingar 
•  Spontaniteten 
•  Ännu fler rutiner 
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• Smärta subjektiv upplevelse 
 
Värdeskapande för personalen 
 

• Det som gagnar patienten gagnar även personalen 
• Nöjdare personal om patienten är smärtfri 
• Lugnare patient och anhöriga gör det smidigare för personalen 
• Dokumentation värdefullt, men måste användas 
• Vårdplan är en brist att vi inte använder 
• Dator med ute hos patienten för att dokumentera vårdplan 

 
Läs igenom den strategiska planen med verksamhetens mål och se hur den hänger ihop med 
den lokala instruktionen för smärta och smärthantering? Vilken relevans ser ni? Värdet för 
patienten? Värdet för professionen? 
 
Resultat som framkom: 

• Allt hänger ihop som en röd tråd, patient, verksamhet, personal, ekonomi. Finns lite att 
hämta från alla kategorier 

• Vinster för patienten 
• Nöjda patienter 
• Kan uppnå delaktighet, tillgänglighet m.m. om den lokala instruktionen följs. 
• Ekonomi 
• Engagerade och kompetenta medarbetare 

  
 
Tre teman framkom under orsak/verkan momentet som gruppen inte han samtala djupare 
kring;	  Feedback ledning/personal, verksamhet -individ/kollektiv samt logistik. Övriga områ-
den som teamen diskutera djupare kring, sex till antal, var; tekniklösningar, tid, kommunikat-
ion samt personal. Teknik presenteras inom röd ram. Tid presenteras i orange ram, kommuni-
kation presenteras inom grön ram samt personal inom lila ram i presentationen (se figur 4). 
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Figur 4. Resultatet av orsak/verkan diagram 
 
 
Upplägget för den 22 & 23 okt 2012.  
Presentera sammanställningen av vår dagliga räkning samt titta på kvalitetsresultaten gällande 
smärta och reflektera utifrån detta. Förhoppningen var också att påbörja tanken med PDSA 
utifrån vad de såg för förbättringsutrymme.  
Frågor som förberetts som underlag till mötet: 

1. Vilka fördelar/nackdelar de såg via att följa och räkna arbetet i vardagen? –insamla 
teamets erfarenheter. 

2. Reflektera över vad som framkommit: -alla går fram och tittar på resultatet. Jag visade 
hur de skulle läsa av stapeldiagrammet etc. 

a) Vad ser ni i resultatet? Något som överraskat? Utskiljer sig? Etc. 
b) Hur har teamets samlade kompetens använts i smärthanteringen? 
c) Vad kan differensen mellan att patienten fått frågan om sin smärta och om smärtskatt-

ning har gjorts, bero på? 
3 Titta på resultatet från palliativregistrets fråga 20 & 21. Vad ser ni? 
4 a) Vad ser ni i resultatet från vår egen räkning och svaret från Svenska Palliativregistret 
som kan göra skillnad för patienten? Och förbättra smärthanteringen ytterligare? Förbätt-
ringsförslag –PDSA 
b) Hur kan vi närma oss och nå upp till kvalitetsmålet 80% skattning sita v. I livet? 

 
 
 
 
Upplägget för den 12 &13 nov 2012.  

Kommunika)
*on+

+
Orsakerna+*ll+a1+det+i+
vardagsarbetet+är+svårt+
a1+förhålla+oss+*ll+det+vi+
*digare+bestämt+vi+skall+
göra?++

Personal+Tid+
Tekniklösningar+

Feedback++
Ledning/personal+

Verksamhet+
Individ/Kollek*v+

Logis*k+

Veckoplaneringspärm ej 
uppdaterad. Svåröverblickbar 
almanacka.  
 
Dålig struktur 
 
Slarv, stress, dåligt med tid + 
planeringstid 
Många vill använda datorerna 
samtidigt för att dokumentera 
dagens arbete. De som börjar vill 
läsa. 
 
Missnöjda pat. 
Risk att glömma saker. 
 
Merarbete 

Datorn  
Citrix-systemet 
 
Kan ej läsa 
instruktioner när vi 
behöver det. 
Tidsödande. Blir för 
jobbigt-väljer bort 
 
Ledning 
 
Bärbara 
 
Antal tillgängligt 
 
Täckning överallt 

Bristande 
kommunikation 
 
Dålig struktur 
 
Bristande respekt 
 
Omedelbart 
behov av att få 
lösa sitt problem-
avlasta sig själv 
 
Leder till… 
 
 

Krock mellan yrkeskategorier och 
individer 
 
Många individer, olika 
yrkesgrupper och olika 
personligheter 
 
Diskontinuitet av personal pga. 
verksamhetens organisation (??) 
 
Bristande respekt mellan 
yrkeskategorier 
pga. omedelbar 
behovstillfredsställelse (rädd för att 
glömma förmedla informationen, 
för att  komma vidare i sitt arbete, 
stress) 

Sjukfrånvaro 
 
Långvarig 
frånvaro 
 
Vikarier? 

Dålig 
kontinuitet i 
teamen 
 
Hoppar till 
olika ställen 
Scheman 
Trådhållar-
funktionen 
viktig 
 
Boka trådhållare 
Alla ställer upp 
och tar 
funktionen 

Personal)Tekniklösningar)

A) Ojämn 
fördelning-
personal-
vårdtyngd 
B) Schema 
bokning 
C) Göra rätt 
saker. Rätt 
person gör rätt 
saker. Hålla 
kontinuitet. 
Rutiner dåligt 
kända. 
Flexibilitet-var är 
gränsen när pat. 
säkerheten hotas? 
Reflektionstid 

Tankar inte bilarna 
Irritation 
Ond cirkel 
”Jag tänker inte heller 
tanka” 

Ej bärbara datorer 
 
Patientsäkerhet 
Ekonomi 

Dålig struktur och 
respekt 
 
Morgonsamling info. 
delges ej alla. En del 
arbetar mycket 
obekväm arbetstid 
(var skriva sådant som 
inte passar i melior 
men ändå rör pat?).  

Mycket  möten/
arbetsgr. 
Tar tid från 
pat.arbetet 
Leder till stress och 
frustration  

Ostrukturerade böcker.  
Tar tid av arbetstiden att 
reda ut vad som skall göras . 
Alla skriver, ”kollar” inte vad 
som redan står. 

Läser ej lokala 
instruktioner. 
Diskuterar ej 
problemen när 
de kommer. 
Enklare att 
göra som 
tidigare 
erfarenhet 
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1. Förväntningar på dagens möte 
2. Gemensam reflektion kring hur har det gått sedan sist vi sågs 
Vad har hänt… 
 –Vad har gått överraskande bra?, -Identifiera vad har blivit bättre sedan sist?, -Något som 
överraskat? 
3. Lyfta fram resultatet från VBS räkningen Del 1. 24/10-31/10 & Del 2. 1/11-11/11. 
4 välj spår av PDSA beroende på vad teamet kommit fram till samt deras resultat ex. fortsätta 
på PDSA, behövs något modifieras, Om vi är vi nöjda? Hur få PDSA bli beständig? 
 
 
Upplägget för den 11 & 12/12 2012 
Fråga 1. Hur har ni upplevt denna tiden? (sedan vi sågs sist) 
-Vad har gått bra? 
-Vad har gått mindre bra? 
 
Fråga 2. Alla går fram och studerar resultatet från senaste räkningen. 
-Vad ser ni? 
-Finns det något ni förvånas över? 
-Något ni är extra stolta över? 
-Något vi kan göra bättre? 
 
Fråga 3. Om ni jämför med innehållet i den lokala instruktionen för smärta –Alla får läsa högt 
tillsammans. 
-Hur stämmer vårt resultat i förhållande till den lokala instruktionen? 
  
(Om frågan inte kommit upp spontant lyft Hur tänker ni kring att så få smärtanalyser är 
gjorda?) 
 
Fråga 4. Presentera resultatet från palliativregistret. 
-Vad tänker ni då ni får se vårt gemensamma resultat? (norr & söder) 
--Vad behöver vi i teamen göra för att kunna behålla vårt fina resultat? (PDSA, RDSA) 
forts 11/12-12 
Börja fundera över nästa mötes team som blir –vad anser ni som viktiga beståndsdelar för att 
vi som personal skall kunna följa det som vi tidigare bestämt skall göras? 
 
Vilka datum skall vi göra/starta vår pinsräkning igen? Innan jul eller v2-4? 
Beslut om att vi gör pinsräkning direkt efter nästa teamträffar som är v. 3 
 
 
Upplägget för den 14 & 15/1 2013 

1. Presentation kring vad vi gjort och vad grupperna sagt/kommit fram till så här långt. 
a) Möjligheter/Hot: Efter varje del -Blev det som ni trodde, befarade? Ev. På vilket sätt? 
b) Möjlighet för tankar, reflektion kring det som presenterats. 

Vi startade hösten, utifrån att det fanns en skillnad mellan det vi säger vi skall göra och det vi 
faktiskt gör. Detta gällde många delar, inte bara smärta. Fanns en önskan från oss själva samt 
ledning att denna skillnad skulle minskas och helst åtgärdas. 
För att få kunskap om hur vi faktiskt arbetar, tänker, känner etc. valde vi att arbeta vidare med 
smärta och den lokala instruktionen kring smärthantering. 
2. Vad är er erfarenhet av just skillnaden mellan det vi säger att vi skall göra och det vi fak-
tiskt gör? Innan vi startade och fram till idag? 
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3a) Vad är er erfarenhet kring höstens aktiviteter?  
b) Finns det något under höstens aktiviteter som ni tyckt varit bra i syftet att kunna för-

hålla oss till det vi har bestämt? Vad i så fall? 
c) Finns det något som ni önskat att vi gjort på något annat sätt? Vad? Varför? Hur skulle 

vi gjort istället? 
d) Finns det något moment som ni tycker har varit onödigt för att nå dit vi är idag? Vad? 

Om Ja! -vad hade ni föredragit istället för att uppnå samma resultat som ni i teamen är 
på idag? 

4. Utifrån er kunskap och erfarenhet idag, -Vad anser ni behövs för att kunna förhålla oss till 
det som vi/verksamheten gemensamt beslutat skall göras? Allt ifrån evidensbaserade rutiner 
till mer basala rutiner. 
 
Vi påbörjar även en ny 14dagars period av räkning/frågorna. 
 
 
Upplägget för den 11 & 12/2 2013 
Fråga 1) Hur upplever ni att det varit att ”räkna” pins denna gången? 
-jag visar därefter resultatet. 
 
(söder) 2a) Det finns en skillnad mellan antalet som fått frågan om sin smärta i förhållande till 
hur många som fått en smärtskattning gjord. Vad ser ni att denna att skillnaden består av? 
Beror på? 
 
2b) Texten som lagts till frågan om annan form av smärtbehandling förekommit ex. taktilmas-
sage. 
Hur har den uppkommit? Är strecken satta utifrån grundfrågan el. utifrån läkemedel vb. frå-
gan? 
 
3) info om medarbetardagarna och upplägget ännu ej klart men att norr och söder skall få pre-
sentera sitt framgångsrecept. Vad är det som varit bra och som lett fram till det fina resultat 
teamen har idag? 
-Jag presenterar några av teamens ord från tidigare och arbetar därefter med att analysera dju-
pare och diskutera. 
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Bilaga 3.  
Övergripande mål inklusive Nolans modell samt PDSA nr 1. 

 

Vad$vill$vi$åstadkomma/förbä4ra?$Övergripande$Mål!$
$
•  Alla$pa&enten,$oavse.$vilken$personal$de$möter,$skall$ges$e.$systema&serat$

omhändertagande$u&från$evidensbaserad$vård/smärta.$
$?Följsamhet$&ll$lokal$instruk&on$för$smärta$och$smärthantering$på$KVH,$vilken$är$
$framtagen$u&från$evidens$inom$området$smärta.$$

$?ev.$kan$en$op&mering$av$smärthantering$ske$under$och$eFer$förbä.ringsarbetet.$
$
$$
Hur$vet$vi$a4$en$förändring$är$en$förbä4ring?$Övergripande$måltal!$
$
•  Kvalitetsmålet$i$pallia&vregistret$uppnås$och$kvarstannar.$Minst$80%$av$

pa&enterna$skall$smärtska.ats$sista$veckan$i$livet$med$något$validerat$
smärtska.ningsinstrument.$

$
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Vad$vill$vi$åstadkomma/förbä4ra? $ $ $$ $Mål!$
Hur$vet$vi$a4$en$förändring$är$en$förbä4ring?$ $ $Må4!$
Vilka$förändringar$kan$leda$=ll$en$förbä4ring? $ $$Idéer$

Vad$vill$vi$förbä-ra?$A4$fler$pa=enter$blir$smärtska4ade.$A4$vi$även$tar$=ll$oss$a4$de$pa=enter$som$
u4ryckt$a4$de$inte$har$ont$har$ska4at$0$på$smärta$enligt$VRS$ska4ningsskala.$+$a4$VRS$0$och$övriga$
smärtska4ningar$skrivs$in$i$melior$under$sökordet$smärta.$
$
Hur$vet$vi$a-$en$förändring$är$en$förbä-ring?$Antalet$pa=enter$som$dokumenterats$i$melior$gällande$
smärtska4ning$ökar.$
Hur$vet$vi$det?$De$pat.$som$få4$frågan$om$smärta$el.$u4ryck$smärta$skall$VBS,$NRS$el$FLACC$skrivas$i$melior.$
Pa=enter$som$säger$a4$de$inte$har$ont=$VRS$0.$
Anna$går$in$minst$1ggr/v$på$samtliga$pat.$och$ser$hur$många$som$varit$ak=va$på$smärta$och$hur$många$som$
ska4ats$med$VRS$eller$annat$ska4ningsinstrument.$Även$följa$pallia=vreg.$1ggr/mån,$går$inte$a4$utläsa$
oWare.$Jag$kommer$använda$mig$av$veckonamnlistan$för$a4$se$om$pat.$kommit$=ll$eller$fallit$bort.$
$
Frågor$för$var$och$en$a4$fundera$djupare$på$och$återkoppla$så$snart$som$möjligt$=ll$mig$(Anna)$
*Hur$fångas$alla$pat?$
*Hur$säkerställer$vi$a4$ssk$eller$annan$på$teamet$även$dokumenterar$de$som$säger$a4$de$inte$har$ont?$
$
Vilka$förändringar$kan$leda$6ll$förbä-ringar?$Planen$som$diskuterades$fram$på$teamträffar$22$&$23$okt$
eWer$granskning$av$vår$interna$räkning$blev:$Spridning$i$vardagen$av$teamet$och$Anna$kring$a4$de$pat.$som$
själv$säger$a4$de$inte$har$ont$skall$dokumenteras$som$VBS$0$under$smärta.$Vi$börjar$med$de4a$och$ser$om$
skillnad$syns$om$3v$då$uppföljning$och$utvärdering$sker$på$nästa$teamträff.$
$

Vad$vill$vi$åstadkomma/förbä4ra?$Mål!$

Hur$vet$vi$a4$en$förändring$är$en$förbä4ring?$Må4!$

Vilka$förändringar$kan$leda$=ll$en$förbä4ring?$Idéer$

Plan$

Do$Study$

Act$

Plan:$Norr$och$söderteamen$

dokumentera$VBS/VRS$0$då$pa=enten$

u4ryckt$a4$de$INTE$har$ont.$VBS=$

Verbalt$beskrivande$skala.$$

$

Vi$gör$en$liten$test$på$de4a$i$tre$veckor$

och$utvärderar$på$nästa$teamträff.$

$

Må(:$Anna$kommer$läsa$journaler$1ggr/

v.$och$se$om$VRS/VBS$0$förekommer$och$

hur$oSa.$Kopplat$=ll$vad$som$är$

dokumenterat$kring$pa=entens$smärta.

(en$risk$är$ju$a4$pat.$sagt$a4$de$inte$har$

ont$och$a4$ssk$inte$dokumenterar$av$

vana,$de4a$kan$då$inte$utläsas).$$

Pallia=vreg.$resultat$kommer$följas$1ggr/

mån.$gällande$fråga$21.$

Study:$Teamen$har$

gå4$igenom$resultatet$

av$

journalgranskningen$

och$haS$en$dialog$

kring$det.$

Act:$Båda$teamen$vill$

fortsä4a$med$a4$

dokumentera$VBS$0$

då$pat.$säger$a4$den$

inte$har$ont.$

Fortsä4er$med$

samma$plan$som$

denna$PDSA,$

utvärderas$vid$nästa$

mötes=llfälle$
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Bilaga 4. 
 
 
Tabell	  14.	  
Period	  Nr	   Period	  datum	   Kommentar	  
Period	  1	  	   10/10-‐23/10	  -‐2012	  (14	  dagar)	   14	  patienter	  (pat.)	  aktuella	  på	  

Norr.	  varav	  fyra	  pat.	  fanns	  
ingen	  dokumentation	  (dok.)	  
kring	  smärta.	  	  
16	  pat.	  aktuella	  på	  Söder,	  
varav	  fyra	  pat.	  fanns	  inget	  
dok.	  kring	  smärta.	  	  

Period	  2	   24/10-‐6/11-‐2012	  (14	  dagar)	   20	  pat.	  aktuella	  på	  Norr,	  varav	  
fyra	  pat.	  fanns	  inget	  dok.	  
kring	  smärta.	  	  
14	  pat.	  aktuella	  på	  Söder,	  
varav	  fem	  pat.	  fanns	  inget	  
dok.	  kring	  smärta.	  	  

Period	  3	  	  
	  

7/11-‐20/11-‐2012	  (14	  dagar)	   21	  pat.	  aktuella	  på	  Norr,	  varav	  
tre	  pat.	  fanns	  inget	  dok.	  kring	  
smärta.	  	  
12	  pat.	  aktuella	  på	  Söder,	  
varav	  två	  pat.	  fanns	  inget	  dok.	  
kring	  smärta.	  

Period	  4	  	   21/11-‐4/12-‐2012	  (14	  dagar)	   14	  pat.	  aktuella	  på	  Norr,	  varav	  
tre	  pat.	  fanns	  inget	  dok.	  kring	  
smärta.	  	  
12	  patienter	  aktuella	  på	  Sö-‐
der,	  varav	  tre	  pat.	  fanns	  inget	  
dok.	  kring	  smärta.	  	  

Period	  5	  	   5/12-‐18/12-‐2012	  (14	  dagar)	   14	  pat.	  aktuella	  på	  Norr,	  varav	  
fyra	  pat.	  fanns	  inget	  dok.	  
kring	  smärta.	  	  
12	  pat.	  aktuella	  på	  Söder,	  
varav	  tre	  pat.	  fanns	  inget	  dok.	  
kring	  smärta.	  

Period	  6	  	  	  
	  

19/12-‐2012	   -‐	   1/1-‐2013	   (14	   da-‐
gar)	  

12	  pat.	  aktuella	  på	  Norr,	  varav	  
två	  pat.	  fanns	  inget	  dok.	  kring	  
smärta.	  	  
12	  pat.	  aktuella	  på	  Söder,	  
varav	  en	  pat.	  fanns	  inget	  dok.	  
kring	  smärta.	  

Period	  7	  	   	  2/1-‐15/1-‐2013	  (14	  dagar)	   15	  pat.	  aktuella	  på	  Norr,	  varav	  
två	  pat.	  fanns	  inget	  dok.	  kring	  
smärta.	  	  
16	  pat.	  aktuella	  på	  Söder,	  
samtliga	  aktuella	  med	  smärta.	  

	   (15/1-‐30/1-‐2013:	   pågick	   annan	  
aktivitet	   av	   teamen	   varav	   ingen	  
journalgranskning	  skedde	  denna	  
period).	  

	  

Period	  8	  	   31/1-‐13/2-‐2013	  (14	  dagar):	   11	  pat.	  aktuella	  på	  Norr,	  varav	  
fyra	  pat.	  fanns	  inget	  dok.	  
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kring	  smärta.	  	  
11	  pat.	  aktuella	  på	  Söder,	  
varav	  en	  pat.	  fanns	  inget	  dok.	  
kring	  smärta.	  

Period	  9	  	  
	  

14/2-‐27/2-‐2013	  (14	  dagar)	   11	  pat.	  aktuella	  på	  Norr,	  varav	  
tre	  pat.	  fanns	  inget	  dok.	  kring	  
smärta.	  	  
13	  pat.	  aktuella	  på	  Söder,	  
samtliga	  aktuella	  med	  smärta.	  

Period	  10	  avser	  	   28/2-‐13/3-‐2013	  (14	  dagar)	   12	  pat.	  aktuella	  på	  Norr,	  varav	  
en	   pat.	   fanns	   inget	   dok.	   kring	  
smärta.	  
15	   pat.	   aktuella	   på	   Söder,	  
varav	  två	  pat.	  fanns	  inget	  dok.	  
kring	  smärta.	  

Period	  11	  avser	  	  
	  

14/3-‐27/3-‐2013	  (14	  dagar)	   12	  pat.	  aktuella	  på	  Norr,	  varav	  
två	  pat.	  fanns	  inget	  dok.	  kring	  
smärta.	  
12	   pat.	   aktuella	   på	   Söder,	  
varav	   2	   pat.	   fanns	   inget	   dok.	  
kring	  smärta.	  

Period	  12	  avser	  	  
	  

28/3-‐10/4-‐2013	  (14	  dagar)	   9	  pat.	   aktuella	  på	  Norr,	   varav	  
samtliga	  aktuella	  med	  smärta.	  
8	  pat.	  aktuella	  på	  Söder,	  varav	  
två	  pat.	  fanns	  inget	  dok.	  kring	  
smärta.	  

 
 


