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1. Define (Definiera) 

 

Hypotes: Inneliggande patienter har låg fysisk aktivitetsnivå. 

Krav: Cancerrehabilitering ska införas. 

Syfte: Förbättra livskvaliteten för inneliggande patienter genom att öka möjligheter att utöva 

fysisk aktivitet, på avdelningen, under handledning av vårdpersonal. 

 

Mål: Skapa möjligheter och öka inneliggande patienters fysiska aktivitetsnivå på deras 

villkor; Förbättra dokumentationen kring fysisk aktivitet under vårdtillfället; Öka 

livskvaliteten för patienter under inneliggande vårdtillfälle; Få ett bättre tvärprofessionellt 

samarbete kring fysisk aktivitet. 

 

I projektet var det önskvärt att involvera patienter, anhöriga, sjuksköterskor, 

undersköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, läkare samt chefer.  

Enhetschef och sektionschef var positiva till ämnet och såg en förbättringspotential från 

början, de hade dock ingen möjlighet att engagera sig djupare i projektet. Fysioterapeut och 

arbetsterapeut upplevde att det fanns en brist i kommunikation mellan vårdpersonal och 

paramedicinsk personal, de ville gärna se en förbättring i samarbetet. Detta för att kunna få 

bättre inblick i patientens diagnos/prognos och utifrån det kunna planera adekvat 

träningsnivå och kunna sätta rimliga mål för den del av rehabilitering där de är involverade. 

 

Alla patienter på som är inneliggande på avdelningen ska inkluderas i förbättringsprojektet, 

oavsett diagnos. 

 

Tidsplan:  

 Mätningar startar vecka 10 och sker fortlöpande under projektets gång 

 Samtal med personal, patienter och närstående sker kontinuerligt 

 Utvärderingar och förslag till vidare förbättringar sker i samband med mätningar. 

 Större informations- och idémöte ska helst ske i april/maj 

 Implementeringar påbörjas i liten skala i april och sker fortlöpande. 

 

2. Measure (Mäta) 

 

Genom samtal med patienter kring fysisk aktivitet framkom önskemål om att få gå till ett 

gym.  

 

Lätt enkät med ca fem frågor till patienter utformades. Med jämna mellanrum delades 

enkäten ut till alla inneliggande patienter på avdelningen, dessutom kontrollerades hur 

dokumentationen såg ut i deras journal, om patienten godkänt detta. Dessa mätningar 

påbörjades i mars 2016. 

 

Kontinuerligt samtal fördes med paramedicinsk personal, läkare, sjuksköterskor, 

undersköterskor, patienter för att se om det skett någon förbättring. Eller om det dykt upp 

fler förlag till ytterligare förbättringar. 

 

 



Journalgranskning:   

 Vem skriver in? 

 Har man tagit upp och frågat kring fysisk aktivitet? 

 Har vårdplan för fysisk aktivitet lagts upp? 

 Vilken personalkategori har uppdaterat vårdplanen? 

 Hur ofta har vårdplanen använts/reviderats? 

 Finns anteckningar/bedömningar av fysioterapeut? 

 

 

 

Enkät/intervju: 

 Har du fått frågan om du motionerar eller på något sätt är fysisk aktiv under din 

vistelse på avdelningen? 

 Erbjöds du möjligheten att träna eller röra på dig under vistelsen på avdelningen? 

o Om inte, saknade du det? 

o Om ja, tackade du ja till erbjudandet? 

 Om inte du tackade nej, varför? 

 Träffade du någon fysioterapeut/sjukgymnast under vårdtiden? 

 Godkänner du att jag följer upp hur ovanstående frågor dokumenterats i din journal? 

 

3. Analyze (Analysera) 

I första mätningen kom det fram att ingen av patienterna kom ihåg att de fått frågan kring 

fysisk aktivitet när de kom till avdelningen. Ingen hade dokumenterat en vårdplan kring 

fysisk aktivitet i journalen. Bara en hade fått möjlighet att under handledning av 

vårdpersonal kunna vara fysiskt aktiv. Vilket innebär att det finns förbättringspotential. 

 

Vad kan vi jobba med på avdelningen? 

 

Tänkbara orsaker: 

 Organisatoriska hinder 

o Ingen lokal anpassat för fysisk aktivitet 

o Ingen möjlighet att utföra aktivitet i grupp 

 Smärtproblematik 

o Som patienten inte säger något om 

o Smärta som är svårkontrollerad 

o För dåliga på att ge preventiv smärtlindring inför mobilisering 

 För liten tillgång hjälpmedel (rullstolar, gångbord, hantlar, m.m.) 

 För dålig information till patienter 

o Språksvårigheter 

o Ingen skriftlig information tillgänglig 

o Ingen kunskap om vilka fördelar som finns 

 Trötthet 

o För sjuk 

o Ingen ork 

o Fatigue 

 Mentalt hinder 

o Inre motivationen hos patienter 

o Psykiskt mående 



o Depression 

o Rädsla för att påverka behandlingsresultat (släkt med information) 

 Dåligt engagemang bland personal 

o För dålig uppföljning från personalens sida 

o Dåligt prioriterat bland andra saker som också ska tas upp 

o Personliga olikheter hos personal, olika viktigt 

o Svårt att få stöttning och hjälp av personal 

o Dålig dokumentation 

 Personalresurser 

o För få personer med expertis (fysioterapeuter) 

o För dålig kunskap hos vårdpersonal 

 Specifika råd 

 Vikten av fysisk aktivitet 

o För lite personal = svårt att hinna hjälpa med ”extragrejer” (utöver hjälp 

till ADL) 

 

 

 

Kommunikationsplan 

Varför gör vi förändringen? 

För att förbättra patienternas upplevelse och möjlighet till fysisk aktivitet på 

vårdavdelningen. Allmänt hälsovinster. Förkorta vårdtider, öka livskvalitet. Efterfrågan hos 

patienter. 

Vad vill vi uppnå? 

Förbättrat samarbete mellan olika kompetenser (läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, 

arbetsterapeut, undersköterska). 

Förbättrad dokumentation kring fysisk aktivitet 

Förbättrade rutiner kring fysisk aktivitet 

Hur vet vi att vi har uppnått detta? 

Journalgranskning, utvärdering från medarbetare, enkät för patienterna 

Vad vill vi att medarbetaren ska tänka, känna och kommunicera efter kommunikation? 

Vara med på tåget, få upp synen för problemet, känna sig engagerad att hjälpa till i 

projektet. 

Oneliner 

Förbättrat välbefinnande hos patienterna, minskad risk för biverkningar, säkrare 

utskrivningar och möta en önskan från patienter. 

Vilka målgrupper? 

 

     

4. Improve (Förbättra) 

 

Förbättringsåtgärder gjordes fortlöpande, i samråd med övrig personal på avdelningen. 

Prioritering för åtgärder gjordes utifrån vad som förväntades lättast att implementera, om det 

skulle kunna gagna patienten på mer än ett sätt samt vad som var angeläget för flest 

inblandade. Nedan följer förbättringsåtgärder i prioriteringsordning. 

 

Första förbättringsåtgärd införande av teamronder. Detta innebar 15 minuter innan ordinarie 

rond började på onsdagar. Under denna tid skulle alla (åtta) patienter gås igenom avseende 



fysisk aktivitet. Dessa förfinades genom att skapa ett ”teamrondsstöd” med frågeställningar 

som var viktiga för fysioterapeut, arbetsterapeut, läkare, sjuksköterska och undersköterska. 

 

Förbättra rutiner kring att ta upp frågan under ankomstsamtal. Börja använda vårdplan för 

fysisk aktivitet och uppdatera. Detta uppnås förhoppningsvis till stor del genom att lyfta 

problemet på APT och i det dagliga samtalet kollegor emellan. 

 

Skriftlig information om vikten att upprätthålla en nivå av fysisk aktivitet, gärna så som man 

gjort hemma men utifrån vad man orkar här. Ett enkelt sätt var att skriva med att det finns 

möjlighet att träffa fysioterapeut för att få hjälp att komma igång med viss fysisk aktivitet i 

välkomstbroschyren som redan fanns på avdelningen. Det gjordes ganska snart efter att 

projektet drog igång.  

 

Försök att öppna upp sjukgymnastikens patientgym, som vanligtvis användes för 

dagvårdspatienter, gjordes. Fysioterapeuten knuten till hematologiavdelningen fick 

godkännande från sin chef att använda patientgymmet för inneliggande patienter. Dock har 

man inte kunnat använda detta så mycket relaterat till för trötta och sjuka patienter 

inneliggande. Fysioterapeuten hade som förslag att kanske rikta detta alternativ mer till 

hematologimottagningens patienter vilket är en god idé som ett annat förbättringsarbete. 

 

Ett aktivitetsschema som tidigare använts på avdelningen förnyades tillsammans med 

arbetsterapeut och sjukgymnast. Utformningen blev i form av en checklista med förslag till 

aktiviteter som patienterna gärna skulle försöka göra under en till två gånger under en dag. 

Två olika aktivitetsscheman utformades, ett för sängliggande patienter och ett för mer 

fysiskt aktiva patienter. Dessa schema kunde även anpassas i antal och svårighetsgrad efter 

patienter. Aktiviteter som ingick för sängliggande patienter var: Sitta på sängkanten; 

Benlyft; Rumplyft; Stå; Vända i sängen; Lyfta hantel; Sitta i stol. Aktiviteter som ingick för 

mer aktiva patienter var: Promenad; Tåhäv; Sitta och resa sig; Stå (och blunda); Rumplyft; 

Lyfta hantel. 

 

5. Control (Överlämning och ständig förbättring) 

 

För att se om förbättringar skedde och bibehölls gjordes samma mätningar som i measure-

fasen flera gånger under projektets gång. Då kunde man även se vilka förbättringar som var 

svårast att anamma och således göra extra påminnelser för att styrka detta. Det enklaste 

Enkäten som delades ut under measure-fasen var bra att fortsatt använda. Det framkom att 

patienter hade upplevelsen av att inte ha blivit tillfrågade eller fått information om möjlighet 

till fysisk aktivitet trots att det i journal och från personals sida framkom att det hade skett. 

Det påvisar också hur olika man kan uppfatta situationer och att man kan behöva upprepa 

dessa frågor ofta till patienter. Dessutom var den öppna frågan av stor vikt där patienter 

skrev anledning till att de tackat nej om de fått erbjudande om träning. Där framkom att de i 

vissa fall fått avrådan om att träna, men då inte fått information om att man kan vara fysiskt 

aktiv med mycket lägre belastning men som fortfarande har bra effekter. Många klagade på 

nedsatt ork relaterat till sjukdom, vilket indikerar att man verkligen måste lägga förslagen på 

en väldigt grundläggande nivå, och informera om att det är att aktivera sig som gäller, inte 

hårdträning. Någon hade också kommenterat att de tränat på egen hand eller motionerat 

hemma och bara var inlagd under något dygn varpå det inte riktigt blev aktuellt. Detta är 

positivt men blir lite missvisande i mätningarna. 

 



 
 

Journalgranskningarna visade på viss förbättring, men att det fortfarande finns mycket 

förbättringspotential (Tabell finns som bilaga 1). I diagrammen ser man exempelvis att inte 

så många fått aktivitetsschema än, och att vårdplan ej finns, vilket framförallt beror på att vi 

alldeles precis börjat jobba med dessa delar. 

 

 
 

Flera av lösningsförslagen visade sig vara bra och kunde behållas. Dock upptäcktes att man 

för att kunna driva en ständig förbättring skulle kunna mätt lite andra aspekter också. Bland 

annat om tiden som patienter låg inne förändrades, eller kanske framförallt om det 

förändrade nivå av hjälpbehov som patienterna hade efter sjukvårdsvistelse. Dock skulle det 

vara mycket svårt att kontrollera vad detta berodde på. 

I journalgranskningarna visade sig även att många patienter skrevs in via annan 

avdelningen, vilket ger en missvisande bild kring fåra rutiner att fråga om fysisk aktivitet 

vid inskrivning. Det var bra att se detta, och vi kan ju jobba med bitar kring fysisk aktivitet 

även om man inte tillfrågat patienten just under ankomstsamtalet. I övrigt har det inte 

framkommit att det är någon särskild personal som mer frekvent glömmer att fråga, således 

har ännu inga riktade påminnelser behövt ges. 

 



6. Learn (Lärande)  

 

Det framkom vid en APT, där projekt och teamronder utvärderades, att detta sågs positivt. 

Dock kände man att det skulle bli ännu bättre om en och samma person höll i genomgången 

för att det inte skulle dra ut på tiden. Då både sjuksköterskor och läkare har mer 

oregelbundna arbetstider föreslogs att arbetsterapeut eller sjukgymnast skulle hålla i detta då 

de båda var med vid varje tillfälle. Detta har i skrivande stund inte hunnit utvärderas. 

 

I enkäter som lämnats ut kunde man se en viss förbättring avseende huruvida man tagit upp 

frågan kring fysisk aktivitet eller ej. Man skulle kunna tänka sig att man i fortsatt 

uppföljning kunnat omformulera frågan kring om man blivit erbjuden fysisk aktivitet till om 

man fått information om att det var en möjlighet då vi även skrivit in detta i 

välkomstbroschyren som finns på patientrummet när patienten kommer till avdelningen. 

Dock framkom sedermera att många patienter fortfarande inte tycks ha tagit till sig denna 

information och det kan således förbättras ytterligare. 

 

Förslag kring att patientgym är på gång att kunna öppna mottogs mycket positivt av någon 

enstaka patient. Då uppkom även frågan kring vilken typ av kläder man ska kunna ha och 

hur man ska tänka kring det. Eventuellt skulle man kunna informera patienter om detta. Men 

då det endast var någon enstaka patient bedöms det vara något man istället kan ta upp i det 

enskilda fallet. 

 

Det visade sig vara svårt att få tid till att ha möte kring förbättringsarbetet och istället för att 

kunna gå igenom på ett sätt som jag hade velat så fick jag prata med kollegor mer enskilt. 

Vid APT gjordes försök att ge information om projektet och hämta idéer och åsikter, vilket 

var en utmaning då inte så många närvarade vid avdelningens APT. Istället gjordes försök 

att nå kollegor via mejl. Vilket föll ut väl i alla fall bland läkarkollegor. Bland annat 

upplevdes ett problem, under första delen av införande av teamronder, med att vissa läkare 

inte tyckte det skapade värde för dem. För att kringgå detta problem skickades mejl för att 

förklara tanken kring förbättringsarbetet och varför teamronder skulle kunna vara bra. I 

samma mejl bad jag om tips på hur man skulle kunna utforma dessa ronder för att det skulle 

skapa mervärde för alla i arbetet kring patienten och inte kännas som slöseri med tid. Detta 

föll väl ut och den läkare som varit minst motiverad svarade med ett långt mejl med olika 

aspekter som hon ansåg vara viktiga att ta upp. Samarbetet förbättrades avsevärt när det 

rondstöd vi sedan utvecklade och arbetade utifrån var utformat gemensamt. 

 

Under hösten har projektet fått hamna lite i pausläge, dels på grund av chefsskifte, men även 

på grund av tidsbrist med för få personal och svårt att ta tid från det dagliga arbetet. 

Förhoppningen är att kunna ta upp det igen senare. Dock kan utav detta lärdomen dras att 

lägga fram en tidsplan för chefen och be om lite mer än den tid man tror man kan behöva i 

förväg. Då kanske det även skulle kunna vara lättare att få till att kunna anordna 

informationsträffar och olika övningar tillsammans med kollegor för att kunna genomföra 

ett ännu smidigare förbättringsarbete som kan hålla under en längre tid. 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1 

 

Granskning dokumentation 
     Datum 

granskning 
Vem 
skrev in 

Fysisk aktivitet? Vårdplan? Uppdateringar Vem (pers.kategori) Fys-terapeut? Träffat? Fått aktivitets-
schema? 

09-mar Anna K Ja Nej Fritext SSK+fysioterapeut Ja Nej 

" Anna K Ja Nej Nej Nej Nej Nej 

" Lena Ja Nej Nej Nej Nej Nej 

13-apr Lotten Nej Nej Fritext SSK+fysioterapeut Ja Nej 

" Annan Nej Nej Fritext SSK+fysioterapeut Ja Nej 

" Vera Ja Nej Fritext SSK+fysioterapeut Ja Nej 

" Annan Nej Nej Nej Nej Ja Nej 

" Pamela Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

" Lotten Nej Nej Fritext Fysioterapeut Ja Nej 

" Ulla Nej Nej Fritext SSK Nej Nej 

18-maj Annan Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

" Annan Nej Ja Ja + Fritext SSK+arbetsterapeut Nej Nej 

" Sofia Ja Nej Fritext Fysioterapeut Ja Nej 

" Sofia Nej Nej Fritext SSK+fysioterapeut Ja Nej 

" Annan Nej Nej Fritext SSK Nej Nej 

" Annan Nej Nej Fritext SSK Nej Nej 

" Annan Nej Nej Fritext Fysioterapeut Ja Nej 

05-sep Annan Nej Nej Fritext SSK+fysioterapeut Ja Nej 

" Pamela Ja Nej Fritext SSK Nej Nej 

" Anna K Nej Nej Fritext SSK+fysioterapeut Ja Nej 

" Annan Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

" Camilla Ja Nej Nej Nej Nej Nej 

" Annan Ja Nej Fritext SSK+fysioterapeut Ja Nej 

25-nov Lena Nej Ja Ja + Fritext SSK+fysioterapeut Ja Ja 

" Vera Ja Nej Nej Nej Nej Nej 

" Sofia Ja Nej Fritext SSK Nej Nej 

" Annan Nej Nej Fritext Fysioterapeut Ja Nej 

" Annan Nej Nej Fritext SSK+fysioterapeut Ja Nej 

" Sara Ja Ja Ja + Fritext SSK+fysioterapeut Ja Ja 

 


