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Sammanfattning 

Flera av Sveriges sjukhus har implementerat arbetssätt baserat på lean, ett arbetssätt som 

från början utformades efter industrin för att effektivisera arbetet. Lean-organisationen 

kan också benämnas som resurssnåla organisationer då arbetssättet är baserat på att det 

endast används de resurser som är av värde för kunden och tar bort faktorer som inte är 

direkt nödvändiga för utförandet av arbetsuppgifterna. Hur arbetsplatserna använder sig 

av lean varierar och ibland plockas endast delar ut för användning. Pulsmötet och 

pulstavlan är ett visualiseringsverktyg inom lean som författarna intresserade sig för. 

Författarna vill i studien undersöka hur den administrativa personalen inom hälso- och 

sjukvård upplever pulsmötet.  Studien genomfördes med en kvalitativ ansats där fem 

semistrukturerade intervjuer med administrativ personal på olika arbetsplatser 

genomfördes. Intervjuerna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys, där fyra 

kategorier plockades ut. Resultatet visar att den administrativa personalen upplever att 

pulsmötet underlättar arbetet i förhållande till information och kommunikation. Största 

delen av pulsmötet för den administrativa personalen är just kommunikationen. Resultatet 

visar också en liten delaktighet för den administrativa personalen, men trots detta att 

samarbetet upplevdes bättre efter införande av pulsmöte. Respondenterna upplever att 

arbetsbelastningen på arbetsplatserna är hög, vilket författarna inte uppfattar stå i relation 

till pulsmötet, resultatet tyder dock på att användning av pulsmöte och pulstavla kan ha 

en positiv effekt på arbetsmiljön. Resultatet visar att upplevelsen av pulsmötet hos den 

administrativa personalen överlag är positiv men att det finns en tydlig skillnad beroende 

på hur strukturerat mötet är och om det är tydligt kopplat till arbetssättet för övrigt. 
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kommunikation 
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INLEDNING 

Det finns en komplexitet i att under sin arbetsdag vara produktiv på ett optimalt sätt ofta 

inom flera områden, hinna det lilla extra och samtidigt känna att orken räcker till utanför 

jobbet. Och detta i ett samhälle som begär vad som kan upplevas som mer och mer på 

alla fronter och stressen gör sig lätt påmind. Hur vässar vi pennan och knyter skorna 

hårdare utan att det påverkar arbetsdagen negativt och ger en känsla av stress? 

Arbetsmiljön har och ska ha ett högt fokus samtidigt som en arbetsplats måste kunna satsa 

på produktivitet och effektivitet. Detta kan anses allmängiltigt inom alla branscher och 

alla yrken och vården är inget undantag, vare sig det handlar om det patientnära arbetet 

eller dess administration. Utmaningarna är många och ständigt aktuella. 

 

Författarnas erfarenhet inom vårdrelaterade yrken har gett kännedom om den upplevda 

känslan om tids- och resursbrist. Personal inom hälso- och sjukvården upplevs inte ha 

strukturerade rapporter och rapporterna saknar relevant innehåll. Kan resursernas istället 

användas effektivare och finns det möjlighet att ge personalen upplevelsen av att klara av 

sina arbetsuppgifter på de resurserna som finns tillgängliga? Enligt en 

kunskapssammanställning från Arbetsmiljöverket (2016) framkommer det bland annat att 

ett ständigt pågående förbättringsarbete på arbetsplatserna i tvärprofessionella grupper 

kan öka de psykosociala resurserna samt förbättra den fysiska arbetsmiljön. 

 

Detta gjorde att intresse uppstod för dem så kallade pulsmöte som respektive team har 

varje dag på en av författarnas arbetsplatser. Pulsmöte syftar här till ett dagligt möte för 

personalen på enheten för att dagligen ta ”pulsen på verksamheten”. Detta sker framför 

en whiteboardtavla för visualisering av planeringen av det dagliga arbetet. Dessa 

pulsmöten ser olika ut beroende på arbetets karaktär och kan härledas till lean 

management. Författarna insåg snart att detta, vad som kan ses som ett arbetsverktyg, 

används på olika håll och på olika sätt inom vården. 
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BAKGRUND 

Lean management  

Svenska organisationer har sedan 2000-talet allt mer anammat konceptet från lean 

(Arbetsmiljöverket 2016) och vid 2011 hade 90% av de svenska sjukhusen implementerat 

lean i någon utsträckning (Weimarsson 2011). Vad författarna kan finna finns det inte 

någon likvärdig undersökning senare än 2011. Lean konceptet kommer ursprungligen 

från bilindustrin, närmare bestämt Toyota, och utvecklades för att minska kostnaderna, 

öka effektiviteten och kvaliteten. Det handlar förenklat om att ta bort alla steg som inte 

är av värde för kunden, eliminera störningar och ta bort buffertar men också om ett 

ständigt förbättringsarbete och fokus på vad kunden vill ha (Arbetsmiljöverket 2016; 

Stanton, Gough, Ballardie, Bartram, Bamber & Sohal 2014; Ulhassan, Von Thiele 

Schwarz, Thor & Westerlund 2014). Vidare klargörs att dessa resurssnåla 

arbetsorganisationer definieras just av att de bara använder sig av de resurser som är 

absolut nödvändiga (Bruzelius & Skärvad 2011, s. 266). En övergripande definition av 

lean som Ivarsson, Molin, Lishajko, Wiestål & Johnsson (2015, s. 7) använder sig av är 

följande: ”Lean är en verksamhetsstrategi som sätter fokus på flödeseffektiviteten”. På 

andra håll finns mer omfattande beskrivningar där lean management ses som en 

övergripande filosofi med principer, värderingar, arbetssätt samt verktyg som innefattar 

hela verksamheten (Liker 2004 se Arbetsmiljöverket 2016, s. 17). Mycket av litteraturen 

påpekar just betydelsen av att det är ett arbetssätt som ska genomsyra hela arbetet och 

hela verksamheten. Resultat finns som tyder på att medarbetarnas intresse och 

engagemang har betydelse för hur väl sjukhus kan lyckas med implementeringen av lean 

(Dellve, Andreasson, Eriksson, Strömgren & Williamsson 2016). Återkommande i 

forskning är också att en avgörande faktor för att implementering av lean ska vara 

framgångsrikt är att det finns ett engagemang från ledningen, inte minst för att 

förändringen ska vara långsiktigt hållbar (Dellve, Williamsson, Strömberg, Holden & 

Eriksson 2015; Dellve et al. 2016; Kaplan, Patterson, Ching & Blackmore 2014; Ulhassan 

et al. 2013; Ulhassan et al. 2014). Vidare finns också resultat i forskning som visar att för 

att få förändring i enlighet med lean på ett hållbart sätt är det inte tillräckligt att endast ta 

till sig delar av konceptet såsom att använda sig av isolerade delar (Kaplan et al. 2014). 

Men även motiven för implementeringen har betydelse, där det visat sig att då det enbart 

handlar om ekonomiska prioriteringar kan det leda till ökad ohälsa, medan när det även 

finns värden såsom förbättrad arbetsmiljö och vårdkvalité som motiv har det betydelse 

för att intresset och delaktigheten ska vara bestående över tid (Dellve et al. 2016). Faktum 

är att det finns en stor variation i på vilket sätt och hur mycket arbetsplatsen använder sig 

av lean i olika verksamheter idag, där vissa endast använder sig av enstaka verktyg 

(Arbetsmiljöverket 2016), vilket kan vara exempelvis pulsmöten. Teamarbete och 

regelbundna möten nämns som en specifik aspekt av lean (Arbetsmiljöverket 2016).  

 

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön har en fysisk, en social och en organisatorisk aspekt. Den sociala 

arbetsmiljön syftar till villkor och förutsättningar utifrån det sociala samspelet, stödet och 

samarbetet med kollegor såväl som chefer på sin arbetsplats. Den organisatoriska 

arbetsmiljön innefattar de villkor och förutsättningar kring bland annat hur arbetet styrs, 

organiseras och kommuniceras. Men också de förutsättningar i arbetet som handlar om 
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krav, delaktighet och ansvar. Det ligger på arbetsgivaren att på ett systematiskt sätt 

undersöka arbetsmiljön, bedöma risker, vidta säkerhetsåtgärder och sedan följa upp detta. 

Enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:60) 3 kap. 1a § framgår det att “arbetsgivare och 

arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.” Vidare under 3 kap. 

2a § “Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett 

sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.” 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna 

råd om tillämpning av föreskrifterna (AFS 2015:4) menar att det handlar bland annat om 

att ha en översyn av resursbehov och arbetsinnehåll, att det finns en balans mellan krav 

och resurser. En obalans i detta, återkommande eller kontinuerligt, innebär en ohälsosam 

arbetsbelastning. På arbetsmiljöverkets hemsida nämns flera olika arbetsmiljörisker som 

föreligger för alla som jobbar inom hälso- och sjukvården där de mest vanliga anges vara 

hög fysisk såväl som psykisk arbetsbelastning. Faktorer som ökar den påfrestning som 

ligger inom detta är bland annat hög arbetsbelastning, samarbetsproblem och konflikter 

samt ständiga förändringar. Detta kan i sin tur leda till arbetsrelaterad stress. Ökade krav 

i form av effektivitet med samtidiga besparingar gör att tempot måste öka och det ger en 

ökad arbetsbelastning (Arbetsmiljöverket 2015). Enligt den så kallade krav-

kontrollmodellen är just faktorerna krav och kontroll viktiga att ha balans mellan för en 

god arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket 2016; Ulhassan et al. 2014). Kontroll över kraven och 

beslutsutrymme kan göra att individen hanterar många krav medan den motsatta 

situationen kan leda till stress och ohälsa. Låg motivation, en upplevelse av otillräcklighet 

och konflikter är exempel på hur det kan visa sig att det finns en obalans, det vill säga 

stress och en för hög arbetsbelastning. Konkreta åtgärder som är viktiga att ha med i sitt 

systematiska arbetsmiljöarbete är att se över de organisatoriska delarna av arbetet. Detta 

innefattar till exempel att behöva öka resurserna eller minska kraven, ge stöd i 

prioriteringen och vara tydlig i sina krav och målbild för att inte skapa merarbete som 

kanske inte har något värde, otydlighet ger en ökad belastning (Arbetsmiljöverket 2015). 

 

Lean och arbetsmiljön  

Det finns varierande bilder på hur lean påverkar arbetsmiljön vilket delvis har sin 

förklaring i att det utgår från olika slags verksamheter och att lean inte används på samma 

sätt och även i olika hög grad på respektive arbetsplats. I Sverige har det visats blandade 

resultat och specifikt inom hälso- och sjukvården visar det mer på positiva effekter på den 

psykosociala arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket 2016). Dellve et al. (2016) har i en 

sammanställande rapport studerat hur implementeringen av lean-inspirerat arbetssätt kan 

påverka medarbetares arbete, arbetsförhållande, hälsa och engagemang och kommer 

sammanfattningsvis bland annat fram till att det kan innebära fördelar för arbetsmiljön, 

vårdkvaliteten och effektiviteten under förutsättning att det på ett tydligt sätt anpassas till 

verksamheten. Vidare visade det ett ökat inflytande, förutsägbarhet men också 

arbetstillfredsställelse. Vad gäller arbetsengagemang visades både positiva och negativa 

effekter, i båda fallen dock endast små skillnader (Dellve et al. 2016). 

 
Dessa resurssnåla arbetsorganisationer har blivit kritiserade bland annat för att de är 

mindre öppna för förändringar. Med detta menas att medarbetarna kan vara mindre villiga 

till att vara flexibla och att de har svårt för att ändra sitt arbetssätt (Andersson 2007). 

Andersson (2007) skriver samtidigt att kritik har riktats till huruvida lean borde arbetas 

med i yrken som är ostabila eller där kundens önskemål ständigt förändras, här ibland 
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vårdande yrken, då arbetssättet till en början var till för industri och ett mer enformigt 

arbete. Samma aspekt lyfts av Dellve et al. (2016) men där det även poängteras att det 

ofta är en onyanserad kritik vilket ses som en problematik. Vidare finner dem resultat 

som visar på att just vid implementeringen av lean-inspirerat arbetssätt ökade 

utmattningen men gav också en ökad stolthet. Dock visade det sig ha olika påverkan 

beroende på profession där läkare fick positiva effekter såsom minskad arbetstakt, ökat 

inflytande och lägre kvantitativa krav medan undersköterskor och sjuksköterskor 

arbetssituation istället påverkades med bland annat ökade kvantitativa krav och mer 

illegitima arbetsuppgifter (Dellve et al. 2016). Slutsatsen för den delstudien som är en av 

dem som Dellve et al. (2016) sammanfattar i sin rapport kring implementeringen av lean-

inspirerat arbetssätt är att det visar signifikanta, om än dock svaga, samband mot att det 

innebär att “arbeta smartare, med stolthet och samtidigt hårdare” (Dellve et al. 2016, s. 

35). 

 

Pulsmöte 

Pulsmöte, som är det begrepp som författarna valt att använda, är endast ett av flera 

svenska namn som används för att benämna dessa dagliga möten, andra exempel är 

tavelmöte eller stå-upp möte. Det engelska begreppet av motsvarigheten som författarna 

har valt att titta närmare på är huddle. Inom lean management används dessa pulsmöten 

som ett verktyg för den övergripande filosofin och för att visualisera det arbetssätt som 

arbetet planeras för att standardisera, skala av onödiga arbetsmoment, ständigt förbättra 

och effektivisera (Simon & Canacari 2102; Toussaint. & Berry 2013). Begreppen överlag 

har dock inte en gemensam exakt definition.  

 

De pulsmöten som idag används inom hälso- och sjukvård har, enligt författarnas 

erfarenhet, däremot utvecklats till att passa det dagliga arbetet inom just vården. Det är 

också kring dessa slags möten som det finns att finna forskning om det specifika mötet i 

sig och dess effekter. Då det inte finns en allmängiltig definition kan det skilja sig åt en 

del i vad som läggs i begreppet och hur mötet går tillväga och innehåller. Även syftet kan 

enligt den forskning som finns skilja sig åt en del. Inom forskningen finns det mer eller 

mindre definierade möten med olika inriktningar som “postfall huddle” (Shannon, 

Lanham, Leykum, McDaniel Jr & Pugh 2015) “the organizational huddle process” 

(Cooper & Meara 2002) och “HRO-SA” huddle (Goldenhar, Brady, Sutcliffe, Muething 

2013). Inom de olika inriktningarna skiljer sig syftet mer eller mindre åt, ett “postfall 

huddle” syftar just på att minska risken för fall för högriskpatienter och då ingår inte bara 

vårdpersonal utan när det anses lämpligt även patienten och/eller anhöriga (Shannon et 

al. 2015). Cooper & Meara (2002) som använder sig av begreppet “the organizational 

huddle process” trycker på att det inte är ett möte utan en ständigt pågående process och 

i artikeln handlar det just om det organisatoriska samarbetet mellan enheter. Goldenhar 

et al. (2013) studie kring huddle och det de nämner som “HRO-SA huddle” handlar om 

implementeringen av huddle som är formade av så kallade “high-reliability 

organisations” (HRO) och situation awareness (SA). HRO:s organisationer syftar till 
organisationer som definieras av deras förmåga att fungera med säkerhet och 

tillförlitlighet i en komplex och dynamisk verksamhet (Wieck & Sutcliffe 2007 se 

Goldenhar et al. 2013, s. 900). Både Shannon et al. (2015) och Goldenhar et al. (2013) 

har i sina studier tittat på verksamheter som använder sig av pulsmöten på flera olika 

nivåer. 
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Melton et al. (2017) nämner att den processen som mötet innebär inom vården oftast 

handlar om att få en bättre kommunikation som i sin tur kan leda till förbättringar i 

patientvården. Dingley, Daugherty, Derieg & Persing (2008) definierar detta möte inom 

sin studie som ett snabbt möte för att starta dagen genom att kommunicera med ett 

specifikt team. Och att pulsmötet skiljer sig från andra möten på det sättet att dem är just 

kortfattade och är en del av den dagliga rutinen. Dingley et al. (2008) påpekar vidare att 

skillnaden mellan detta möte och vårdavdelningens rond är att det har främst ett operativt 

syfte och därmed också innefattar den operativa personalen. Fogarty & Schultz (2010) 

beskriver mötet som en kort, frekvent form av strukturerad kommunikation för alla inom 

vårdteamet för att planera dagen utifrån uppgifter och roller och för att se över dagens 

utmaningar. Oavsett vilket koncept pulsmötet är kopplat eller inte kopplat till finns det en 

del gemensamma nämnare vilket i första hand också är det som visat sig vara en av de 

stora vinsterna med mötet, nämligen kommunikation. Det är tydligt i forskningen att 

kommunikation över gränser på olika sätt förenklas och förbättras av dessa dagliga möten 

(Melton et al. 2007; Goldenhar et al. 2013; Fogarty & Schultz 2010; Shannon et al. 2015; 

Cooper & Meara 2002; Dingley et al. 2008). Som exempel har Shannon et al. (2015) 

identifierat att det inom pulsmötet fanns möjligheter till konversationer kring ämnen som 

annars inte blivit lyfta, kommunikation mellan personer som annars inte hade samtalat 

och konversationer över gränser och hierarkier. Det har också visats att både kvantiteten 

och kvaliteten på kommunikationen i teamet har förbättrats (Goldenhar et al. 2013). 

Andra positiva effekter som har visat sig är ökat samarbete och gemenskap (Goldenhar 

et al. 2013), förbättrade relationer (Shannon et al. 2015) och att mötena hjälpte till att lösa 

problem i god tid (Dingley et al. 2008). 

 

Vidare är det just det återkommande som identifierar pulsmötet (Melton et al. 2017; 

Cooper et al. 2002), vanligtvis när det är möte på en vårdavdelning eller motsvarande är 

att det sker vid samma plats och samma tidpunkt varje dag, det vill säga vid starten på 

arbetsdagen, (Fogarty & Schultz 2010; Dingley et al. 2008) och att mötet involverar all 

personal och från olika yrkeskategorier (Fogarty & Schultz 2010; Goldenhar et al. 2013; 

Cooper et al. 2002; Dingley et al. 2008). Dingley et al. (2008) strukturerar även upp några 

andra punkter som riktlinjer för mötet såsom att det ska vara tidsbegränsat, starta och 

sluta i tid och att agendan ska hållas begränsad och använda samma dagliga struktur. Från 

de forskningsartiklar och andra kunskapskällor som författarna tagit del av är 

uppfattningen att orden huddle och pulsmöte (inkluderat diverse synonym) används som 

ett vedertaget begrepp utan att specifikt definiera ramar eller innehåll. 

 

I ett pressmeddelande (Region Skåne 2013) meddelades det att på Skånes 

universitetssjukhus ska alla vårdavdelningar som är involverade i det akuta vårdflödet 

införa pulstavlor och pulsmöten för att det kan korta vårdtiderna genom att bidra med 

snabbare utredning och behandling. Användning av pulsmöten inom hälso- och sjukvård 

har på ett flertal ställen visat sig vara effektivt, bland annat i Östra Göinge kommun där 

användandet av pulsmöte och pulstavla ger dem struktur i arbetet och möjlighet till egna 

beslut (Östra Göinge kommun 2015). 

 

Dellve et al. (2015) nämner i sin studie att arbete med lean-verktyg kan ha positiv 

påverkan på det sättet att det synliggör förbättringsarbetet och ger medarbetaren möjlighet 

att göra förbättringar i det dagliga arbetet. Även om Dellve et al. (2015) i detta 
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sammanhang inte direkt nämner pulsmöte menar författarna att mycket av det som ligger 

i lean-verktygen som är grunden för lean såsom visuell styrning, visualisering av mål och 

resultat samt standardiserade arbetsuppgifter och ständiga förbättringar 

(Arbetsmiljöverket 2016) allt kan, om än på en småskalig nivå, rymmas inom arbetet med 

pulsmöte. Vidare tar Dellve et al. (2016) upp i rapporten att en enkel, begriplig och tydlig 

struktur som visualiseras är ett av de förhållanden som bidrar till en mer hållbar 

verksamhetsutveckling. Även utifrån de kravs som ställs på effektivitet kan pulsmöten 

med pulstavla spela en roll eftersom det blir tydligt vad som är gjort och man därför till 

exempel inte behöver kontrollera det med varandra (Stanton et al. 2014). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Att arbeta inom vården innebär framförallt att jobba med mänskliga värden, att möta 

människor, vårda, rå om och ständigt ha en social interaktion. Att jobba för andra 

människors välmående. Även den administrativa personalen jobbar för människan bakom 

diktaten, remissen eller bokningen och med samma grundläggande värden men utifrån 

sina specifika arbetsuppgifter. De många olika yrkeskategorierna inom vården behöver 

samarbeta och kommunicera mot samma dagliga mål, med patienten i fokus. I allt detta 

måste det också få finnas en rationalitet, en effektivitet och värden att mäta. I slutändan 

handlar allt arbete om att få ut så mycket värde som möjligt ur en och samma insats, jobba 

smart och att ha ett pågående förbättringsarbete. Att personalen har en hållbar och 

utvecklande arbetsmiljö är av yttersta vikt. Att kombinera en god arbetsmiljö med ett 

effektivt arbetssätt skapar ett behov av ett arbetsverktyg som belyser de dagliga behoven 

hos både patienter och samtlig personal inom hälso- och sjukvård – vårdpersonal såväl 

som administrativ personal. Författarna intresserar sig därför för den administrativa 

personalens upplevelse av det tvärprofessionella pulsmötet där mötet ses som ett 

arbetsverktyg i det dagliga arbetet.  

 

Författarnas intresse och frågeställning kring pulsmötets användning inom hälso- och 

sjukvård inriktar sig på den administrativa personal och deras upplevelse av 

arbetsverktyget. Att undersöka hur den administrativa personalen inom hälso- och 

sjukvård upplever det tvärprofessionella pulsmötet, detta utifrån deras arbetsmiljö och 

roll i arbetslaget.  

 

SYFTE 

Syftet är att undersöka upplevelsen av pulsmöte för den administrativa personalen inom 

hälso- och sjukvård med fokus på den upplevda arbetsmiljön. 

 

METOD 

Ansats 

Författarna använder den kvalitativa forskningen eftersom den riktar sig framförallt mot 

individen, hur individen ser sin verklighet. Vidare används inom den kvalitativa 
forskningen bland annat begreppet innehåll som definieras som intresset för individens 

tolkning och upplevelse av verkligheten (Backman 2008, s. 54) vilket är just det 

fokusstudien ämnar ha, den administrativa personalens upplevelse av pulsmöte. Polit & 
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Beck (2014, ss. 265–266) beskriver att kvalitativ forskning bland annat är flexibel. Med 

detta menas att den kvalitativa forskningen formas utefter tidsåtgång, mänskliga 

interaktioner och datainsamling.  

 

Avgränsningar 

I studien avgränsas pulsmötet som ett isolerat arbetsverktyg men där konceptet lean finns 

med i form av visualisering, förbättringsarbete och tydliga mål. Detta i relation till det 

som är identifierat som viktiga grunder för en god arbetsmiljö med en balans mellan krav 

och kontroll, känsla av att vara tillräcklig som arbetstagare, tydliga mål och gott 

samarbete i arbetslaget. Inriktning på specifikt den administrativa personalens upplevelse 

grundar sig dels på en naturlig inriktning inom författarnas ämne men också en inriktning 

som författarna inte kunde härleda till tidigare då den forskning som studiens bakgrund 

relaterar till utgår främst från vårdpersonalens utgångspunkt. 

 

Urval 

Författarna identifierade vem som använder sig av pulsmöte med pulstavla för 

visualisering genom att maila ut förfrågningar till flertalet arbetsplatser inom hälso- och 

sjukvården inom två regioner och tog därefter kontakt med ett urval som var intresserad 

av att delta i studien. Det gavs återkoppling från tillfrågade som var gynnsamt inställda 

till studien, men där administrativ personal inte medverkade i pulsmötet och var därför 

inte aktuella för studien. Med tanke på inriktningen var ett kriterium att någon 

administrativ personal dagligen deltog på pulsmötet. Ett flertal av de tillfrågade hörde 

inte av sig för vidare deltagande i studien. Författarna valde att göra en intervju per 

arbetsplats. Intervjuerna utfördes med administrativ personal på tre mottagningar och två 

vårdavdelningar på ett sjukhus i södra Sverige. Valet att utgå från flera olika arbetsplatser 

grundar sig i ambitionen att få ett så pass brett perspektiv som möjligt för de fem 

intervjuer som gjordes. På grund av studiens tidsomfattning och karaktär har författarna 

valt att använda sig av ett så kallat bekvämlighetsurval (Hartman 2014, ss 243–244), detta 

innebär att författarna har sökt intervjudeltagare i författarnas geografiska närhet, 

intervjudeltagarna har dock ingen relation till författarna. 

 

Datainsamling 

Då författarna har en grund att utgå från, den administrativa personalens upplevelse av 

pulsmöte, men vill ha en öppenhet för att kunna få fram ny kunskap valde författarna att 

göra semistrukturerade intervjuer (Justesen & Mik-Meyer 2011). Intervjuerna utförs med 

en intervjuguide med i förhand bestämda frågor (se bilaga 3) av öppen karaktär som alla 

intervjupersoner har fått svara på. Dock har intervjusamtalet styrt vilka följdfrågor som 

har ställts och intervjupersonerna har fritt fått beskriva sina upplevelser under intervjuns 

gång. Intervjuerna utfördes av en av författarna. Författaren deltog på två pulsmöten innan 

intervjutillfällena, vid resterande intervjuer valde författarna att inte delta då det inte 

ansågs fördelaktigt för intervjuerna.  

 
Totalt genomfördes fem semistrukturerade intervjuer på fem olika arbetsplatser med 

administrativ personal inom hälso- och sjukvården. Den administrativa personalen 

utgjordes av medicinska sekreterare. Samtliga respondenter var kvinnor. Pulsmötet såg 
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till viss del olika ut på respektive arbetsplats men alla använde sig av tvärprofessionella 

möten med pulstavla. Tre av arbetsplatserna jobbade med pulsmöte som utgick från de 

inneliggande patienterna och vårdflödet kring detta. På två av arbetsplatserna var det 

tvärprofessionella pulsmötet istället strukturerat efter personalens dagliga schema såsom 

hur mycket bokningar respektive person hade, ombokningar och planering för dagen. På 

tre av pulstavlorna fanns också avsatt plats till olika varianter av allmän information och 

förbättringsarbete. Specifikt för en av arbetsplatserna var att de dagligen har flera 

pulsmöten, där ett är för sekreterargruppen, sedan tvärprofessionella möten för att 

slutligen ha vad de kallar för verksamhetspuls.  

 

Antal år inom yrket för respondenterna skilde sig från 1 år till som längst 42 år. 

Arbetsuppgifterna skiljer sig något där tre av fem har journalskrivning som en stor del av 

sin arbetsdag och två av fem inte skriver journaler utan har huvudsakliga arbetsuppgifter 

som chefsstöd och med remisshantering. Övriga förekommande arbetsuppgifter 

fördelade på de fem intervjuade är in- och utskrivningar, ombokningar, statistik, 

samordna undersökningar, kalla patienter, telefonkontakt med patienter och 

posthantering. Hur stor erfarenhet de intervjuade hade av att jobba med pulsmöte 

varierade också, fyra av intervjupersonerna har varit med vid införandet av pulsmötet på 

den arbetsplats de är idag och två av dem har även jobbat med det på tidigare arbetsplats. 

 

Databearbetning 

Intervjuerna spelas in i sin helhet för att intervjuaren ska fokusera på att vara närvarande 

i situationen, på intervjufrågorna samt på intervjupersonen och ämnet. Då författarnas 

inriktning är på att i analysen tolka orden är transkriberingen utan pauser, skratt med mera 

till skillnad från när det görs en språkanalys (Kvale 2009, ss. 196–197). Detta innebär att 

intervjuuttalandena inte har återgivits ordagrant utan istället bidragit till en något mer 

formell karaktär. Omvandlingen från muntlig till skriftlig form innebär en process i sig 

där medvetenhet ska finnas i att mycket från det interaktiva mötet går förlorat längs vägen, 

från intervjutillfället, via inspelningen och sedan i transkriberingen (Kvale 2009, ss. 193–

194). Transkriberingen är utförd av författarna vilket kan ses som en fördel i 

tolkningsarbetet (Dalen 2015, s. 73) och har under arbetets gång gett författarna viktig 

lärdom om intervjuteknik (Kvale 2009, s. 196). I utskriftens process finns det flera 

aspekter att ta hänsyn till men i slutändan är det också såsom Kvale (2009, ss. 202–203) 

formulerar det: “Det finns ingen sann, objektiv omvandling från muntlig till skriftlig 

form”. 

 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys är gjord enligt Granheim & Lundman (2012) vilken används 

för tolkning av texter, i studiens fall inspelade intervjuer. Författarna har genom upprepad 

läsning av intervjuerna identifierat meningsenheter ur respondenternas svar på 

intervjufrågorna. Meningsenheterna kondenserades, förkortades, för att tydliggöra vikten 

i meningsenheten och vidare sattes in i koder och sedan i kategorier (Statens beredning 

för medicinsk och social utvärdering (SBU) 2017). Författarna har var för sig gått igenom 

intervjuerna ett flertal gånger och markerat meningar som ansågs av vikt. Författarna har 

sedan tillsammans diskuterat de markerade meningarna och sammanhanget svaret gav för 

att välja ut meningsenheterna. Kategorierna bygger på respondenternas direkta 



 9 

uppfattning och tolkning av det latenta budskapet (Granheim & Lundman 2004 se 

Granskär & Höglund-Nielsen 2012).  

 

Tabellen illustrerar exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter och koder 

som sedan skapar underkategorierna och slutligen kategorierna.  

 

Tabell 1: Exempel på dataanalys 

Meningsenhet Kondenserin

g 

Kod Underkategori Kategori 

Syftet är att få 

information till 

så många som 

möjligt skulle jag 

tro. 

Få information 

till så många 

som möjligt.  

Informatio

n till 

många 

Informationsutbyte Kommunikation 

Jag lyssnar mest, 

men om det är 

något man vill ta 

upp … så man 

kan säga det där. 

Jag lyssnar 

mest, om vill ta 

upp något kan 

man säga det 

där. 

Lyssnar 

Tar upp 

Det blir ju inte 

mitt ord någon 

gång … man får 

bryta sig in. 

… blir inte mitt 

ord … får bryta 

sig in.  

Svårt att ge 

information 

Informations- 

överföring 

… innan man ens 

har hunnit säga 

ifrån att jag har 

något jag undrar 

över. Och då får 

man ju gå till 

någon 

sjuksköterska i 

efterhand. 

… hinner inte 

säga ifrån om 

jag undrar 

något … fråga i 

efterhand. 

Hinner inte 

ställa fråga 

 

Det ska hållas 

kort … det ska 

vara väldigt 

effektivt. 

Ska hållas kort 

och vara 

effektivt.  

Hållas kort Tidsåtgång Struktur 

Pulsmötena är 

korta och där är 

en fast agenda. 

Korta möten 

med fast 

agenda. 

Korta 

möten 

Fast agenda 

Man kan ju gå 

hit och titta på 

tavlan, det är ju 

det största eller 

mest positiva 

tycker jag.  

Gå och titta på 

tavlan … mest 

positivt. 

Tavlan Visualisering 

… visualisering 

med tavlor det 

har jag ju inte 

jobbat med 

tidigare men det 

… visualisering 

med tavla … 

blir mycket 

tydligare. 

Tavlan ger 

tydlighet 
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blir ju mycket 

tydligare. 

Min roll i 

sekreterargruppe

n är att jag håller 

i pulsmötet 

utifrån dem 

punkterna i den 

agendan vi satt. 

… håller i 

pulsmötet 

utifrån 

punkterna i 

agendan.  

Ledare av 

mötet 

Mötesordning 

Om det är så 

rörigt som det är 

vissa dagar så är 

det nästan bättre 

att inte gå där. 

… rörigt vissa 

dagar … bättre 

att inte gå där. 

Röriga 

pulsmöten 

Vi 

sammankopplar 

och hjälps då åt 

med att av- och 

omboka. 

Vi 

sammankoppla

r och hjälps åt. 

Hjälpas åt Samarbete Teamkänsla 

Det blir ju en 

form av 

teamwork här ju, 

med hela 

enheten. 

Det blir en 

form av 

teamwork med 

hela enheten. 

Teamwork 

Man blir lite mer 

delaktig också.  

Blir mer 

delaktig. 

Delaktig Delaktighet 

Absolut, alla är 

vi delaktiga. 

Alla är 

delaktiga. 

Alla 

delaktiga 

Det är ju dåligt 

för 

noggrannheten, 

alltså att ha det 

ordentligt och ta 

en sak i taget. Så 

blir det aldrig här 

utan det är 

många bollar i 

luften och många 

post-it lappar.  

… dåligt för 

noggrannheten 

… att ta en sak 

i taget. Det är 

många bollar i 

luften och 

många post-it 

lappar. 

Mycket att 

höra 

Högt 

arbetstemp

o 

Arbetsbelastning Arbetsmiljö 

För det mesta 

känner jag att jag 

har gjort färdigt 

dagens jobb, 

lämnar inget. Vi 

har ju 

möjligheten här 

att vi kan bli 

färdiga för varje 

dag. 

… känner att 

jag gjort färdigt 

dagens jobb … 

lämnar inget.  

Bli klar för 

dagen 

… är det så 

mycket att vi har 

för mycket 

Om vi har för 

mycket 

avbokningar så 

Patienterna 

först 

Prioritering 
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avbokningar så 

får vi avstå nästa 

[pulsmöte] … vi 

måste ju ta hand 

om patienterna 

först.  

får vi avstå 

nästa … ta 

hand om 

patienterna 

först. 

Alltså har jag 

jättemycket att 

göra då tycker 

jag det är lite 

slöseri med tid 

att stå där så det 

är ju faktiskt så 

att jag kan hoppa 

det.  

… har 

jättemycket att 

göra … slöseri 

med tid att stå 

där och kan 

hoppa över det. 

Mycket att 

göra 

Går inte 

 

Förförståelse 

Författarna har genom sina egna yrkesroller en förförståelse kring att arbeta inom vården 

som administrativ personal som anses vara till fördel för studiens genomförande. Denna 

förförståelse har bidragit till att kunna strukturera upp vad det är författarna önskar att 

undersöka med studien och formulera frågeformulär. En av författarna har även 

erfarenhet av att i det dagliga arbetet jobba med pulsmöte vilket inte ses som en nackdel 

för studien eftersom intervjuerna genomförts på andra arbetsplatser där pulsmötet 

dessutom varit strukturerade på annat sätt. Författarna har också aktivt jobbat för att lägga 

sin förförståelse åt sidan under studiens gång, såsom under intervjutillfällen och analysen 

för att inte påverka studiens trovärdighet (Granskär & Höglund-Nielsen 2012, s. 197). 

 

Etiska övervägande 

Deltagande i studiens intervjuer är helt frivilligt och görs efter informerat samtycke. 

Deltagarna får när som helst avbryta sin medverkan och är anonyma. Insamlad 

information och uppgifter i samband med studien får enbart användas i studien. Studien 

tar hänsyn till sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och integritet gällande 

intervjudeltagarna (Vetenskapsrådet 2017). Författarna ser ingen eller liten risk för 

deltagarna i studien baserat på ovan nämnda kriterier. Skriftligt medgivande från 

enhetschef har samlats in på respektive arbetsplats och intervjupersonerna har fått såväl 

skriftlig samt muntlig information kring intervjun före själva intervjutillfället (se bilaga 1 

och 2). För att skydda deltagarnas integritet och undvika författarens personliga 

värderingar görs studien på arbetsplatser oberoende författaren. 
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RESULTAT 

Fyra kategorier har identifierats med respektive två eller tre underkategorier.  

 

Tabell 2: Underkategorier och kategorier 

Underkategori Kategori 

Informationsutbyte 

Informationsöverföring 

Kommunikation 

Tidsåtgång 

Visualisering 

Mötesordning 

Struktur 

Samarbete 

Delaktighet 

Teamkänsla 

Arbetsbelastning 

Prioritering 

Arbetsmiljö 

 

Kommunikation 

Underkategorierna informationsutbyte samt informationsöverföring skapar tillsammans 

kategorin kommunikation. Kommunikation är en stor del av pulsmötet på flera olika 

fördelaktiga sätt. Att vara den som får bidra med information under mötet är dock den 

delen där det visat sig finnas störst förbättringsmöjligheter inom kommunikationen 

utifrån den administrativa personalens upplevelse.  

 

Informationsutbyte 

Kommunikation i form av att ge information, få information eller ha ett ömsesidigt 

informationsutbyte var den kategori som framträdde tydligast i analysen, vilket också är 

det främsta upplevda syftet med pulsmötet. Pulsmötet bidrar till informationsutbytet 

mellan olika yrkeskategorier, återkommande är att respondenterna går till pulsmötet och 

lyssnar för att ta del av information. Informationen erhålls på ett mer positivt sätt i och 

med pulsmötet. Information som annars i vissa fall varit svårt att få ta del av på annat sätt, 

som hade genererat mer jobb eller att respondenten gått miste om en mer övergripande 

bild av sin verksamhet.  

 

”Syftet är att få ut information till så många som möjligt skulle jag tro. Så mycket 

information till alla.” 

 

”Man får ta upp viktiga saker i pulsen.” 

 

Utförandet av pulsmötet skiljer sig mellan arbetsplatserna. När pulsmötet är tydligt 

kopplat till verksamheten och personalens behov, är en del av arbetssättet på arbetsplatsen 

och utgår från lean finns det också en ömsesidighet i informationsflödet. När pulsmöte 

finns på flera olika nivåer på samma enhet sker informationsflödet stegvis men också 

ömsesidigt i organisationen. Informationsutbyte sker då dels inom den egna 

arbetsgruppen, mellan yrkeskategorier, mellan olika geografiska orter samt mellan chef 
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och medarbetare. Skillnad från andra utföranden av pulsmöte är tydlig där det istället för 

respondenterna främst handlar om att få information men endast i liten utsträckning vara 

den som ger information. 

 

Vid två att de tillfällen författaren var deltagande var det enhetschefen som höll i 

pulsmötet och det framkom då att pulsmötet också gav tillfälle att nå ut med övrig 

information till personalen. Detta beskriver de respondenterna som arbetar på 

vårdavdelningar att så inte är fallet, oberoende av om det var enhetschef eller 

sjuksköterska som höll i mötet. 

 

Informationsöverföring 

Den administrativa personalen upplever det svårt att under pulsmötet få delge information 

eller få möjlighet att fråga när det behovet finns. Det är tydligt att det i störst utsträckning 

för den administrativa personalen handlar om att få information men endast i liten 

utsträckning vara den som ger information, det är svårt att få tillfällen att vara delaktig i 

informationsutbytet. 

 

”Det blir ju inte mitt ord någon gång, nu är det sekreterarens tur eller så utan man får 

bryta sig in.” 

 

Respondenterna kan istället välja att vänta till att fråga någon efter mötet eller att helt 

avstå från att delge något som för respondenten egentligen är av betydelse. 

Respondenterna har till största delen en passiv roll under pulsmötet. 

 

”Den är ju bara där för att lyssna känns det som. Sen har jag ibland frågor som jag 

undrar över och då får man trycka in den där mitt i.” 

 

Det framgår också att det finns en önskan om att få ha en något större betydelse för 

pulsmötet och en större roll i informationsutbytet.  När respondentens har en egen mer 

framträdande roll under mötet framgår det också att alla är en aktiv del av 

informationsflödet. 

 

Struktur 

Tidsåtgång, mötesordning samt visualisering är de tre underkategorier som tillsammans 

skapar kategorin struktur. Det är tre aspekter som är av betydelse för att dagens pulsmöte 

ska upplevas välfungerande och av värde för den fortsatta arbetsdagen. 

 

Tidsåtgång 

En rimlig tidsåtgång har betydelse för upplevelsen av dagens möte, både långa och korta 

möten uppfattas som ogynnsamt. När ett möte förlängde tidsåtgången från fem till femton 

minuter gav det en upplevelse av förbättring. Tidsåtgången är tänkt att vara tio till femton 

minuter vilket dock följs olika väl. Vid de tillfällen som det drar ut på tiden upplevs även 
detta som problematiskt. Vidare kan tidsåtgången påverkas av vilken läkare som är med 

på dagens pulsmöte. Upplevelsen påverkas också markant av om övrig personal uppfattas 

som stressad. 
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”… utan att det känns att man kan ta den tiden och det är jätteviktigt att det inte står 

folk där och stampar och måste därifrån och att det rusas iväg.” 

 

Trots att tidsåtgången upplevs som viktig för respondenterna var det generellt sett inte en 

parameter som följdes upp på ett strukturerat sätt. När tidsåtgången däremot mäts och 

följs upplevdes det inte längre som något bekymmer.  

 

Mötesordning 

Mötet hålls alltid vid samma tidpunkt på morgonen, på samma plats och har samma 

struktur på respektive arbetsplats varje dag. Det är en återkommande rutin som 

respondenterna ser som en naturlig del av sin arbetsdag. På samtliga arbetsplatser finns 

det en som håller i mötet som står framme vid pulstavlan, antingen en sjuksköterska eller 

enhetschefen. Vid de tillfällen då även deltagande observationer gjordes kunde författarna 

tydligt se att den personen skapade en ordning och såg till att den mer eller mindre 

framträdande agendan gicks igenom och att tavlan uppdateras med den aktuella 

informationen. När det finns en tydlig ledning av pulsmötet uppfattas detta av 

respondenten som av stor betydelse för mötet och även att agendan och mötesordningen 

är viktiga.  

 

”Men framförallt är det viktigt hur man håller i mötena, hur man är och säger så att 

man känner sig bekväm som medarbetare.” 

 

När ledningen av mötet inte är lika tydlig framstår det snarare som att annan yrkeskategori 

styr denna känsla, utan att vara den som är tänkt att leda mötet.  

 

“Beroende på vilken läkare som är här på avdelningen så är det olika stressigt. Vi har 

ju vissa som bara vill gå och ronda med en gång, knappt så man är kvar och lyssnar 

färdigt. Sen är det andra som tar det lite lugnt, då är det ju lättare …” 

 

Det är också av betydelse hur många personer som deltar i pulsmötet, för många 

närvarande ger en ”rörig” känsla, så pass att det anses vara bättre att vid de tillfällena 

istället avstå från att närvara. 

 

Visualisering 

Visualiseringen är en del av det värdefulla med pulsmötet. Det gör det tydligare och är en 

del av att mötet efterhand blivit bättre. Olika arbetsplatser använder visualiseringen på 

olika sätt, för att ”checka av” var i vårdförloppet patienten är, hur arbetsdagen ser ut för 

personalen eller för att synliggöra varje individs egen känsla inför dagens arbete och på 

så sätt visualiseras arbetsbelastning och arbetsmiljön. Visualiseringen på tavlan ger 

tydlighet, dels under mötet men också senare under dagen då den administrativa 

personalen kan återkomma till tavlan för information.  

 

”Man kan ju gå hit och titta på tavlan. Det är det största, eller mest positiva tycker jag 

att om man inte kan vara med så kan man gå och titta så ser man ungefär vad som 

hänt.” 
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Själva tavlans betydelse för respondenterna skiftar. När det som visualiseras på tavlan har 

en avgörande betydelse för respondenterna får tavlan och dess visualisering också en 

högre betydelse för arbetet under dagen. Pulstavlan ger då en överblick över 

verksamheten och ger information som är viktig för arbetsuppgifterna och kan 

effektivisera arbetet då informationen hela tiden är tydligt tillgänglig. 

 

”Jag hade inte kunnat få den informationen om jag inte hade kunnat läsa den där, då 

har jag fått gå runt till läkarna och fråga och så.” 

 

“[...]visualisering med tavlor har jag inte jobbat med tidigare men det blir så mycket 

tydligare.” 

 

Teamkänsla 

Kategorin teamkänsla består av underkategorierna delaktighet samt samarbete. Inom båda 

underkategorierna finns det tydliga upplevda fördelar men också begränsningar inom hur 

det fungerar och vad det från den administrativa personalen vore önskvärt.  

 

Delaktighet 

Att känna sig delaktig är en del av pulsmötet. Även om den administrativa personalen 

inte alltid har ett aktivt deltagande i pulsmötet öppnas möjlighet till att vara delaktig i 

arbetsgruppen. Pulsmötet blir ett forum för gemenskap, som respondenterna inte alltid 

har haft möjlighet till på arbetsplatser där man inte använder sig av pulsmöte. 

 

“Man blir lite mer delaktig också.”  

 

Vidare förekommer det i vissa fall flera pulsmöten med olika agendor, där en av den 

administrativa personalen deltar på flera pulsmöten, vilket förstärker delaktigheten i både 

grupp och arbetsflöde. Samtidigt påvisas det också på andra arbetsplatser svårigheter i att 

vara delaktig, framförallt på pulsmöten som i första hand är till för andra professioner. 

Den administrativa personalen upplever att de kan sakna delaktighet och önskar en större 

roll i pulsmötet. 

 

Samarbete 

Pulsmötet är en bra samlingspunkt och öppnar möjligheter för samarbete, både med 

kollegor inom samma profession och tvärprofessionellt. Det framkommer att det trots 

respondenternas brist på aktivt deltagande i själva pulsmötet ger mötet dem en bättre 

överblick över verksamheten och över hur kollegornas arbetsbelastning ser ut. Vid den 

gemensamma samling som pulsmötet innebär tas det upp vilka patienter som tillhör vilket 

team och vad patienterna är i behov av, för den administrativa personalen innebär det att 

ett direkt samarbete kan ske med det teamet som tillhör relevant patient.  

 
“Jag tycker att det är mycket bättre att vi har en samling än att det blir korridorsnack.” 
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Efter införandet av pulsmötet, eller i jämförelse med tidigare arbetsplatser som inte har 

använt sig av pulsmöte, är det mer samlade diskussioner där samtliga medlemmar får den 

informationen de behöver för att utföra arbetsuppgifterna enhetligt kring patienten. Även 

inom den egna professionen blir pulsmötet ett forum för att förbättra samarbetet. Genom 

pulsmötet framkommer eventuell frånvaro hos personal, vilket gör det möjligt för den 

administrativa personalen att hjälpas åt att av- eller omboka eventuella patienter. 

Samtidigt erhålls också en överblick över eventuella lediga tider där det kan bokas in 

patientbesök. Detta är beroende på arbetsplatsen och den administrativa personalens 

arbetsuppgifter. Pulstavlan kan användas för att individuellt mäta arbetsbelastningen, 

vilket ökar samarbetet kollegor emellan då det tydliggörs om någon har en hög 

arbetsbelastning och behöver stöd och hjälp med arbetsuppgifterna. Pulsmöte sker även 

med personal inom enheten som finns på annan ort, vilket ökar det dagliga samarbetet 

mellan de olika geografiska arbetsplatserna.  

 

“För vi löser mycket där. Och man får en helt annan koll tillsammans liksom, det får 

vi.” 

 

Vidare framkommer dock också att det inte alltid fungerar med samarbetet under 

pulsmötet. Den egna rollen i arbetslaget och vad som är viktigt för respondenten i dess 

arbete upplevs inte alltid som viktigt för övrig personal, vilket upplevs svårt för 

samarbetet. Det kan upplevas som svårt att det som tas upp på pulsmötet inte innehåller 

viktiga detaljer som den administrativa personalen behöver. Det finns en önskan om att 

övrig personal ska se betydelsen av mötet för den administrativa personalen.  

 
“Det anses väl inte lika viktigt av övrig personal. De lägger inte så stor vikt i om 

patienterna gick klockan tre eller klockan sex.” 

 

Arbetsmiljö 

Prioritering och arbetsbelastning är de två underkategorier som tillsammans skapar 

kategorin arbetsmiljö. Det finns en tydlig upplevelse av hög arbetsbelastning som vid 

vissa tillfällen även innebär att den administrativa personalen prioriterar bort pulsmötet.  

 

Prioritering 

Att delta på pulsmötet har en relativt hög prioritering och respondenterna väljer att i 

största möjliga mån dagligen vara med under mötet. Det finns dock tillfällen då de av 

prioriteringsskäl väljer att avstå, när arbetssituationen är sådan att annat måste gå före. 

När respondenterna väljer att inte delta vid mötet är detta direkt kopplat till den höga 

arbetsbelastningen. Även i vissa fall tvingas de göra andra tydliga prioriteringar i sitt 

dagliga arbete och lägga åt sidan sådant som ingår i arbetsuppgifterna men som det inte 

finns tid till.  

 

“Är det så mycket, att vi har för mycket avbokningar så får vi avstå nästa [pulsmöte] 

[...] vi måste ta hand om patienterna först.” 
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Arbetsbelastning 

Den administrativa personalen upplever en hög arbetsbelastning. Den höga 

arbetsbelastningen handlar i vissa fall om direkt underbemanning. En underbemanning 

som kan ha varit under en längre period och som tydligt påverkar arbetssituationen och 

belastningen. Även på arbetsplatser där det har varit fullgod bemanning vittnas det om en 

hög arbetsbelastning. Det finns en känsla av att inte räcka till och att inte hinna bli klar 

för dagen. Det kan handla om många olika arbetsuppgifter som gör att respondenterna 

blir avbrutna ofta och om att arbetsuppgifterna kan dra ut på tiden, där personalen själv 

inte har möjlighet att kunna påverka och som i sin tur gör att annat inte hinns med.  

 

“Det kan vara rätt så krävande vissa dagar, vissa dagar får man tyvärr jobba lite över 

bara för att jag vill vara färdig med allting [...]. Jag kan känna mig rätt så matt ibland 

när jag går hem.” 

 

Även om arbetsbelastningen inte har en tydlig koppling till pulsmötet, kan man i vissa 

fall koppla ihop effektiv användning av pulsmöte och pulstavla till en minskad 

arbetsbelastning. Arbetsplatser som använder pulsmötet effektivt gör att den 

administrativa personalen har andra möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter enklare. 

Information som personalen tidigare har fått leta efter kan nu istället direkt ses på 

pulstavlan. Pulstavlan kan också användas för att mäta arbetsbelastning vilket kan se olika 

ut beroende på arbetsplats. Ett exempel är att personalen färgsätter sin individuella 

arbetsbelastning under dagen, det blir då tydligt för kollegor när den personen behöver 

avlastning eller stöttning i sina arbetsuppgifter. På samma sätt kan man arbeta med att 

färgsätta hela arbetsgruppen. Det handlar mycket om att kunna prata med kollegorna, att 

det är högt i tak, och att resonera om hur det verkligen är - att vara ärlig med vad man 

hinner med och inte hinner med.  

 

“[...] om jag säger att jag är gul så säger kanske en kollega: vad kan jag hjälpa dig 

med?” 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Inom den kvalitativa forskningen använder man sig av begrepp som tillförlitlighet, 

giltighet och trovärdighet. Trovärdigheten syftar till om studiens resultat är användbart 

och/eller överförbart (Granskär & Höglund-Nielsen 2012, s. 198). Om studien är 

överförbar innebär det att man kan tillämpa den på andra yrkeskategorier och grupper 

(Polit & Beck 2014, s. 393). Studiens giltighet styrs av att studiens resultat och metod 

stämmer överens med det studien avser att utforska (Polit & Beck 2014, s. 394). 

Intervjuerna är utförda av en av författarna. Hade intervjuerna utförts av båda författarna 

hade följdfrågor möjligtvis varit mer varierade och därmed också resultatet av 

respondenternas upplevelse av pulsmötet (Granskär & Höglund-Nielsen 2012, s. 198). 

Båda författarna har läst igenom intervjuerna och genomfört analysen gemensamt, vilket 
ökar tillförlitligheten då författarna tillsammans kan komma med varierande diskussioner 

(Granskär & Höglund-Nielsen 2012, s. 198). Författarna menar dock att studiens variation 

är begränsad på både urval och antal genomförda intervjuer (Granskär & Höglund-

Nielsen 2012, s. 198) då det genomfördes fem intervjuer där samtliga deltagare var 
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kvinnor, vilket i sin tur minskar studiens giltighet. Statistik från 2016 (Statistiska 

centralbyrån 2018) visar att kvinnor med yrken inom vårdadministration såsom 

medicinsk sekreterare utgör 98% av alla anställda vilket i sin tur till viss del ökar 

giltigheten i urvals perspektiv. 

 

Författarna har i denna studie anpassat datainsamlingsmetod efter undersökningens syfte 

och bakgrund (SBU 2017). Författarna har gått igenom och granskat intervjufrågorna i 

förhand för att säkerställa dess tydlighet och huruvida frågorna undersöker det som avses 

undersökas. Intervjudeltagarna har inte fått ta del av intervjumallen innan deltagandet, 

dock information gällande studien och dess syfte enligt gällande riktlinjer. Då författarnas 

delaktighet i datainsamlingen är hög är det inte rimligt att påstå att författarna är helt 

oberoende i resultatet av studien (Granskär & Höglund-Nielsen 2012, s. 199). Författarna 

försöker dock bibehålla objektivitet genom bland annat urvalsprocessen, för att 

upprätthålla god kvalitet i studien och inte spegla egna värderingar och förkunskaper.  

 

På tre av arbetsplatserna var intervjuaren med vid pulsmötet, antingen vid intervjutillfället 

eller vid ett tidigare tillfälle. Vid de två sista valde författarna dock att inte medverka vid 

pulsmötet för att istället öppna upp för mer beskrivande svar under intervjun. Resultatet 

av detta blev dock utan tydlig önskvärd effekt. Det blev också tydligt vilka vinster det i 

sammanhanget gav författarna att observera under mötet och få en annan inblick och 

förståelse inför intervjun. Vid vidare forskning kring ämnet kan författarna se en fördel 

med att göra observerande deltagande innan intervju för att tydligare kunna redogöra för 

vinster eller nackdelar med pulsmötet för den administrativa personalen inom hälso- och 

sjukvård. Vidare är författarna också medvetna om att deltagandet vid pulsmötet innan 

intervjuerna kan påverka objektiviteten i analysen. Denna erfarenhet gjorde att författarna 

i efterhand i viss mån anser att frågorna varit något för vida. De vida frågorna har enligt 

författarna gjort att analysarbetet varit något svårare och gjort att resultatet eventuellt 

framträtt lite mindre tydligt. Dock har det gett en öppenhet som gav respondenterna 

möjlighet att relativt fritt framföra sina upplevelser och resultatet är därmed inte styrt av 

författarna, vilket i sin tur öka tillförlitligheten. Författarna anser att valet av kvalitativ 

analys med semistrukturerade intervjuer var en givande metod för att undersöka det som 

avsågs att undersöka. 

 

Resultatdiskussion 

Huvudfynden i studien visar på att pulsmötet ger en ökad möjlighet till kommunikation 

men att det finns brister i möjligheten att få ge information. Vidare är strukturen av mötet 

en viktig aspekt där tidsåtgången, ledningen och pulstavlan är viktiga komponenter för 

att mötet ska upplevas ändamålsenligt och underlätta den fortsatta arbetsdagen för den 

administrativa personalen. Arbetsbelastningen är generellt hög och arbetsmiljön är 

påverkad av för lite resurser i kombination med många olika arbetsuppgifter. Vidare 

påverkas arbetsmiljön till viss del av pulsmötet där det kan bidra med att effektivisera de 

dagliga uppgifterna. Här spelar också visualiseringen med pulstavlan en avgörande roll 
på de arbetsplatser där det fungerar på ett tillfredsställande sätt. Mötet ger en ökad 

möjlighet till samarbete men på flera av arbetsplatserna visas en begränsad roll för den 

administrativa personalen under mötet och likaså en begränsad känsla av delaktighet i 

arbetsgruppen.  
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Kommunikation  

Det tydligaste fyndet i studien visar att information är den största vinsten av att delta i 

pulsmötet för respondenterna. Melton et al. (2017) menar just att mötet handlar om 

kommunikation för att kunna ge en bättre patientvård. De pulsmöten som är inom studien 

är uppbyggda på olika sätt, där flera är uppbyggda just utifrån vårdflödet och 

kommunikationen har naturligt fokus på detta. Hur och vad arbetsplatsen väljer att 

fokusera på under mötet har en naturlig påverkan på hur den administrativa personalen 

uppfattar mötet och det kommunikationsutbyte som sker. Upplevelsen av nyttan av det 

som kommuniceras under pulsmötet skiljde sig markant beroende på vilken information 

som lyftes under mötet. Där informationen var av tydligt värde för respondenterna var 

upplevelsen av mötet endast till godo medan det framkommer en tydlig brist på andra 

möten där de administrativa aspekterna inte har någon tydlig plats i vad som 

kommuniceras i mötet. Detta gör att kvaliteten inom kommunikationen och vilka vinster 

det ger eller inte ger respondenterna särskiljer sig tydligt. Studiens resultat visar att för att 

mötet ska vara av värde för även den administrativa personalen måste också det som är 

viktigt för dem i deras yrkesroll lyftas och få en tydlig, naturlig plats i mötets 

kommunikation. När detta sker finns det stora vinster inom kommunikationen. Tidigare 

forskning från flera olika håll (Melton et al. 2007; Goldenhar et al. 2013; Fogarty & 

Schultz 2010; Cooper & Meara 2002; Dingley et al. 2008) bekräftar att mötet ger en 

positiv effekt på kommunikationen inom enheterna och till viss del över 

tvärprofessionella gränser. Shannon et al. (2015) påvisar att kommunikationen som 

annars inte blivit sker i och med dessa dagliga möten, något som även inom denna studie 

är en tydlig aspekt.  

 

Studien visar även på en önskan om förbättring kring kommunikationen mellan vissa 

yrkeskategorier. Det finns en brist i att den administrativa personalen inte känner sig ha 

möjlighet att fråga eller delge information eller har en egen tydlig betydelse för mötet. 

Tidigare forskning utgår från vårdpersonal vilket gör att aspekten från den administrativa 

personalen skiljer sig från forskning på området. Här identifieras den tydliga aspekten att 

det i studiens resultat finns ett starkt fokus på att det främst handlar om att få ta del av 

information jämfört med forskning som utgår från vårdpersonal.  

 

När pulsmötet och arbetsplatsen strukturerat jobbar efter lean visar studien på ett bättre 

kommunikationsflöde i alla riktningar och där var den administrativa personalen en 

tydligare del av helheten. Kaplan et al. (2014) påpekar att det inte är tillräckligt att endast 

ta till sig olika delar av lean för att få ett hållbart resultat. Studiens resultat visar just att 

när arbetet med pulsmöte inte enbart är en isolerad del av arbetet utan istället en del av 

hela enhetens arbetssätt utifrån lean fanns det större vinster inom kommunikationsflödet 

men även inom andra aspekter. Alla var här delaktiga i det ömsesidiga informationsflödet 

och kommunikationen var välfungerande och en viktig del över yrkesgränser, såväl 

horisontellt som vertikalt samt mellan geografiska orter.  

 

Struktur 

De pulsmöten som studien bygger på utgår från det egna arbetslagets dagliga situation, 

antingen från inneliggande patienter eller för personalens agenda. Dingley et al. (2008) 

menar att pulsmötet är dagliga, korta morgonmöte, på samma plats och tidpunkt varje dag 

där all personalen samlas för att få en bild av den kommande dagen och dess 
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arbetsuppgifter. Det är tydligt i studien att mötet är just en del av det dagliga arbetet och 

ska vara kortfattade, på samma sätt som Dingley et al. (2008) tar upp som skillnaden 

jämfört med vanliga möten. 

 

Dingley et al. (2008) har vidare identifierat just att mötet bör starta och sluta i tid och ha 

en begränsad agenda, i enlighet med detta visar studien att tidsaspekten har betydelse för 

respondenternas upplevelse. Dock finns det i den största andelen inte någon tydlig 

uppföljning av detta under mötet. En del av resultatet tyder på att det finns en ambition 

om att följa en viss tidsåtgång men att det inte alltid görs på ett tillfredsställande sätt. 

Istället skiljer tidsåtgången sig från gång till gång och i vissa fall blir starkt påverkat av 

andra deltagande yrkeskategorier. Det påverkar upplevelsen av mötet negativt om andra 

är stressade och måste iväg från mötet eller till det positiva om det finns mer tid som 

också öppnar upp för en mer tillåtande känsla. Inte heller för långa möten anses värdefullt, 

då det istället kommer upp diskussioner som bör tas på annat håll, i en mindre grupp. 

Simon & Canacari (2012) tar upp den stora betydelsen av rollen hos den som håller i 

mötet för att skapa en tillåtande känsla i arbetslaget och vikten av att var och en får komma 

till tals på ett respektfullt sätt samt att använda tiden på ett värdefullt sätt. I studiens 

pulsmöten är en person utsedd till att leda pulsmötet men resultatet tyder på att det i vissa 

fall snarare är en annan person, som genom sin yrkestitel är den som främst styr 

tidsåtgången men också hur tillåtande eller viktigt själva mötet uppfattas. Det finns då en 

styrning från ett håll som inte är tänkt, vilket medför en problematik inom mötet och dess 

tänkta effekt. Det påverkar hur mötet upplevs av den administrativa personalen och kan i 

de fall då mötet inte genomförs på ett optimalt sätt i förlängningen innebära mer tid för 

att utföra samma uppgift där mötet annars bidrar med en effektivisering för 

respondenterna. Denna effektivisering som är möjlig genom pulsmöte är en del av 

resultaten som Goldenhar et al. (2013) i sin forskning visar, där sjuksköterskor upplever 

att istället för att ägna tid åt att ringa runt och fråga få möjlighet att ställa frågor direkt 

under mötet och få svar omgående. På samma sätt upplever den administrativa personalen 

att det är möjligt men att det är avgörande hur en del av den övriga personalen påverkar 

mötets agenda och möjlighet till att ställa frågor. Här anser författarna att det framkommer 

en aspekt som inom vården är en extra utmaning, att det finns en form av styrning och 

ledning mellan yrkeskategorier som för pulsmötet inte ska vara rådande. Där det krävs att 

mötets struktur, ledning och agenda är starkt förankrat hos alla yrkeskategorier och att 

andra hierarkier läggs åt sidan för att pulsmötet ska få en maximal effekt för alla 

inblandade. Goldenhar et al. (2013) visar i sin studie att sjuksköterskor genom pulsmötet 

upplevde en ökad tillåtelse att uttrycka sig även till de som är högre i hierarkin på 

arbetsplatsen. Denna studie visar främst på motsatt känsla, en svårighet att just få 

möjlighet till detta. I sammanhanget är det en viktig aspekt att författarna inte har full 

kännedom om hur implementeringen av pulsmötet och dess arbetssätt har varit på 

respektive arbetsplats men där Goldenhar et al. (2013) hänvisar till en arbetsplats där man 

jobbat aktivt på flera olika nivåer för att implementera arbetssättet kring pulsmöten.  

 

I studien visas tydligt att respondenterna har en önskan om att mötet ska fungera på ett 

bättre sätt, med tydligare tidsåtgång, agenda och ledning i de fall då detta saknas. Här ser 

författarna en möjlighet till tydliga förbättringar med strukturen i mötet för att få ut mer 

positiva effekter av pulsmötet. Problematiken kan bottna i att det fattas just de viktiga 

aspekter som forskning visar är viktigt för att förändring inom lean ska bli hållbar 

långsiktigt, att det krävs tydligt engagemang både från ledningen och från medarbetare 
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(Dellve, Williamsson, Strömberg, Holden & Eriksson 2015; Dellve et al. 2016; Kaplan, 

Patterson, Ching & Blackmore 2014; Ulhassan et al. 2013; Ulhassan et al. 2014). För att 

skapa ett engagemang från medarbetarna anser författarna att det i studien framkommer 

att det delvis styrs av om den information som är viktig för respondenten tas upp och ses 

som viktig under mötet eller inte, att agendan är av betydelse för de medverkande och 

deras upplevelse. Detta bekräftas ytterligare av de möten som följer både en tydligare 

struktur och tidsåtgång samt har ett tydligt engagemang från ledningen där mötet visar på 

stora vinster för den administrativa personalens fortsatta arbetsdag.  

 

Visualisering är en aspekt som i studien framkommer som en viktig del av effekten av 

pulsmötet. Simon & Canacari (2012) påpekar betydelsen av denna visualisering för 

strukturen under mötet och att det kan bidra med engagemang och förtydligande för 

mötesdeltagarna. Vidare tar Toussaint & Berry (2013) upp visualisering som en av leans 

sex principer och dess betydelse för mötet. I studien framkommer det att uppdateringen 

av pulstavlan löpande under dagen ger en extra stor betydelse och effekt för den 

administrativa personalen. Här framkommer en tydlig aspekt i sammanhanget vilket är 

att agendan och tavlan i dessa fall är framtagen på det sättet att samarbetet förbättras 

genom att den personalkategori som har information som är viktig för en annan 

yrkeskategori löpande uppdaterar detta på tavlan för att det ska synliggöras på ett effektivt 

och tydligt sätt. Denna visualisering gör att arbetssituationen förbättras för den 

administrativa personalen eftersom det underlättar deras arbete. Dellve et al. (2016) har 

undersökt användningen av visualiseringsverktyg inom vården och sammanfattningsvis 

kommit fram till samstämmigt resultat, att personalen upplevde ett bättre flyt och 

effektivitet vid daglig användning av just visualiseringsverktyg. Även en förbättring i att 

få en överblick i arbetet och som ett stöd i att fokusera på viktig information är aspekter 

som framkom. När visualiseringen på pulstavlan används på bästa sätt tillsammans med 

ett fungerande pulsmöte upplevs detta som så viktig att respondenten undrar hur det gick 

att genomföra arbetet innan de jobbade på detta sätt.  

 

Arbetsmiljö och teamkänsla  

Arbetsmiljö och teamkänsla är identifierat som två kategorier utifrån analysen av 

intervjuerna, dock är dessa två områden nära förankrade i varandra. Detta gör att 

författarna för en sammanslagen diskussion om dessa två kategorier, på samma sätt som 

i bakgrunden och som det i tidigare forskning framställs.  

 

Det finns stora möjligheter att kunna ha ett pulsmöte som utgår från patientfokus och där 

vårdpersonalen är den stora arbetsgruppen och samtidigt bidra med en positiv upplevelse 

och förbättrad arbetssituation för den administrativa personalen. När den information som 

delges under mötet har betydelse och är relevant för även den administrativa personalen 

underlättar det arbetet och är tidsbesparande jämfört med vad alternativet vore om 

arbetsplatsen inte använde sig av pulsmöte.  

 

Respondenterna får genom pulsmötet information som upplevs förbättra deras 

förutsättningar för att utföra arbetsuppgifterna. Krav-kontrollmodellen syftar till att 

kraven ska stå i relation till kontrollen, att arbetstagaren kan hantera kraven när man har 

kontroll (Ulhassan et al. 2014). I studien framkommer det att pulsmötet bland annat ger 

information till respondenterna som gör att de har en större kontroll över sina 
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arbetsuppgifter än tidigare, utan användandet av pulsmötet. Samtidigt ger inte pulsmötet 

total kontroll för respondenterna då pulsmötet inte alltid är strukturerat. 

Arbetsbelastningen är på flertalet studerade arbetsplatser hög, upplevelsen är att 

pulsmötet till en viss del minskar arbetsbelastningen i det syftet att respondenterna får 

information på ett ställe istället för att behöva leta efter den. Författarna kan se att på den 

arbetsplats där användandet av flera pulsmöten förekommer finns det också tydliga krav, 

tydlig kontroll och tydliga ramar för arbetet, vilket upplevs förbättra arbetsmiljön på 

arbetsplatsen. Här kan författarna se en koppling till krav-kontrollmodellen och att det 

finns en öppenhet i hur arbetsbelastningen ser ut.  På arbetsplatser där man aktivt jobbar 

med lean kan författarna uppfatta att pulsmötets syfte särskiljer sig från övriga pulsmöten 

då de inte enbart fokuseras på information utan också till att förbättra vården. Vidare var 

arbetsmiljö en stor del av dessa pulsmöten, vilket Dellve et al. (2015) tar upp som en 

viktig aspekt för att delaktigheten ska vara hållbar i längden. Vidare upplever författarna 

att kopplingen till god arbetsmiljö, ur en social aspekt, till viss del framgår hos 

respondenterna. Då resultatet visar en liten delaktighet i arbetsgruppen men samtidigt ett 

ökat tvärprofessionellt samarbete. Pulsmötets eventuella öppenhet för diskussioner och 

möjligheten till större samarbete med teamet kan sättas i relation till arbete för en god 

arbetsmiljö där samtliga professioner samt enhetschef deltar. Upplevelsen av obalans 

mellan krav och resurser kan leda till en ökad arbetsbelastning (AFS 2015:4), samtidigt 

nämns också att arbetsrelaterad stress kan bero på samarbetsproblem och konflikter. 

Resultatet pekar på att respondenterna upplever att samarbetet har blivit bättre, vid 

jämförelse med hur det var innan införandet av pulsmöte. Författarna upplever att 

respondenternas höga arbetsbelastning inte alltid ställs i relation till samarbetet och 

pulsmötet, samtidigt kan det vara en del av arbetsbelastningen att respondenterna inte 

känner en stor delaktighet i arbetsgruppen.  

 

Författarnas uppfattning efter intervjuerna är att större delen av enheterna inte använder 

sig av pulstavlan för eventuella förbättringsarbeten, vilket Dellve et al. (2015) nämner 

som en positiv aspekt på lean-verktyg som visualiserar det dagliga arbetet. Toussaint & 

Berry (2013) anser att förbättringsarbete är ett mål i användandet av lean inom hälso- och 

sjukvård, att ge patienterna bättre vård för lägre kostnad, att inte behöva sänka kvaliteten 

på vården för att kostnaderna sänks utan att istället gör rätt saker på rätt sätt. Studiens 

resultat visar däremot att pulsmötet främst används för det dagliga arbetet och den 

kortsiktiga planeringen, med fåtal undantag. Det mötet som utmärker sig från de övriga 

och som ytterligare stärker detta resultat använder istället arbetsplatsens olika pulsmöten 

just för att göra förbättringar och styra arbetet löpande efter det behov som visas. Denna 

arbetsplats jobbar dessutom också tydligt med lean. Lean-verktyg, såsom pulstavlan, 

öppnar upp möjligheter för systematiskt förbättringsarbete och delaktighet för 

arbetstagare i arbetet (Dellve et al. 2016), vilket studien visar att arbetsplatserna nyttjar 

olika mycket. I resultatet framkommer att vid någon enstaka arbetsplats används 

pulstavlan för att mäta arbetstagarnas och arbetsgruppens arbetsbelastning, vilket av 

respondenten tas upp som en positiv del i användningen av pulstavlan, både i syfte till 

arbetsmiljön och till samarbetet. Respondenten och kollegorna arbetar där med en 

öppenhet och där det blir tydligt när arbetsbelastningen blir för hög, vilket kan kopplas 

till Arbetsmiljöverket (2015) som menar att det ska finnas tydliga krav och målbild för 

att minska arbetsbelastningen och att det ska finnas åtgärder för att öka den goda 

arbetsmiljön. Författarna upplever att resultatet tyder på att pulstavlan och pulsmötet kan 

ge en ökad tydlighet i organisationen och hur resurserna används eller bör användas. 
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Samtidigt som visualiseringen ger möjlighet till att konkretisera åtgärder för hög 

arbetsbelastning. Arbetsgivarens planering för den goda arbetsmiljön (SFS 1977:1160) 

kan förstärkas och arbetstagaren görs delaktig i arbetet, vilket också kan ge en möjlighet 

för arbetstagarna att påverka sin arbetsmiljö. 

 

Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling innefattar i huvudsak tre delar som är beroende av varandra: sociala, 

ekonomiska och ekologiska (Brundtland 1987 se Sandman & Kjellström 2013, s. 338). 

Hållbar utveckling inom hälso- och sjukvård ses inte enbart genom den ekonomiska eller 

sociala delen utan även av den ekologiska, att på arbetsplatser arbeta till exempel 

miljömedvetet.  En fördel i arbetet med hållbar utveckling är att tänka långsiktigt istället 

för kortsiktigt (Sandman & Kjellström 2013, s. 348).  

 

En viktig aspekt inom hållbart utvecklingsarbete och lean inom hälso- och sjukvård är att 

medarbetarna är engagerade, att arbetsgivare eller ansvarig för utvecklingsarbetet bjuder 

in för delaktighet hos medarbetarna (Sandberg 1982 se Lindskog 2014, s. 45). Delaktighet 

på arbetsplatsen stärker den psykosociala arbetsmiljön. Respondenterna i studien påpekar 

vikten av att vara delaktiga i pulsmötet, både de som är delaktiga och de som önskar vara 

mer delaktiga. Att förbättra delaktigheten för den administrativa personalen inom hälso- 

och sjukvården anser författarna kan bidra till en hållbar utveckling. Att göra 

medarbetarna delaktiga innebär vidare att de som påverkas av förbättringsarbetet och 

utvecklingsarbetet kan få möjlighet till att påverka utgången, att följa upp och revidera 

när behov finns.  

 

Vidare menar Larsson (2008) att mellanchefernas roll i utvecklingsarbetet har stor 

betydelse. Mellanchefer, eller avdelningschefer, kan skapa bättre förutsättningar för det 

lokala utvecklingsarbetet genom en närmare kontroll över både verksamhet och 

medarbete än vad sjukhusledning och politiker har. Mellanchefens ledning av 

utvecklingsarbete och förbättringsarbete kan samtidigt öka delaktigheten hos 

medarbetarna. Här ser författarna en möjlighet för pulsmötet att vara ett arbetsverktyg i 

denna ledning samt i utvecklingsarbetet. Förbättringsarbete är en stor faktor inom lean 

(Toussaint & Berry 2013) vilket förutsätter gott ledarskap för en hållbar utveckling.  

 

SLUTSATSER 

Verktyg inom lean används på olika sätt inom hälso- och sjukvård. På de fem intervjuerna 

författarna har genomfört kan flera olika arbetssätt pekas ut. De flesta arbetsplatser 

studien undersöker anpassar pulsmötet till yrkeskategorier som läkare, sjuksköterska och 

undersköterska, vilket gör att den administrativa personalen upplevs lite åsidosatta. 

Samtidigt upplever respondenterna pulsmötet som positivt och att de inte vill gå tillbaka 

till hur det var innan, vilket för författarna svarar på frågan om hur den administrativa 

personalen upplever pulsmötet - att det är en positiv del av arbetsdagen. Vidare anser 

författarna att fördelarna med pulsmötet verkar väga över de negativa aspekterna, såsom 
bristande delaktighet eller ”röriga” pulsmöten. På arbetsplats med pulsmöte för 

sekreterargruppen lyfter man den administrativa personalens roll i arbetsflödet, till 

skillnad från de andra arbetsplatserna där respondenterna istället önskar att övriga 

yrkeskategorier ser värdet i yrkesrollen. För största möjliga nytta och positiva känsla 



 24 

kring pulsmötet krävs dock en tydlig ledning, struktur och agenda. Författarna ville också 

studera hur pulsmötet påverkar arbetsmiljön. Resultatet pekar på en relativt hög 

arbetsbelastning hos respondenterna men författarna kan inte genom analysen göra en 

direkt koppling till användning av pulsmötet. Tvärtom visar resultatet att pulsmötet är ett 

verktyg som underlättar arbetet. 

 

Författarna finner att tidigare forskning utgår från vårdpersonalen vilket gör att studien 

ger en ny infallsvinkel genom att titta på det från den administrativa personalens syn. 

Vidare anser författarna att det behövs mer forskning med inriktning på den 

administrativa personalen inom hälso- och sjukvård, som medicinsk sekreterare, med 

inriktning på visualiseringsverktyg inom lean då författarna anser att det är ett effektivt 

verktyg för att skapa en helhet kring den dagliga arbetssituationen och det långsiktiga 

arbetsmiljöarbetet. 

 

Kliniska implikationer 

• Medvetandegöra möjligheten för arbetsgivaren att använda pulsmötet i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. 

• Använda pulsmötet som ett verktyg i driften, som en hjälp för att underlätta och 

effektivisera det dagliga arbetet. 

• Möjligheter till att förbättra kommunikationen mellan yrkesgrupper. 

• Lyfta den administrativa personalens roll i det tvärprofessionella teamet för att 

ytterligare stärka teamkänsla. 

• Att aktivt kunna utveckla pulsmötet för att göra det så ändamålsenligt som möjligt 

med hjälp av strukturen.  
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Bilaga 1 

 

Godkännande av datainsamling  

Vi, Emma Lundqvist och Carolina Holm, studerar vård- och omsorgsadministration på 

Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete om dagliga 

pulsmöten inom vården. Emma Lundqvist är den som kommer att intervju vid detta 

tillfälle.  

 

Syfte med examensarbetet är att undersöka sekreterarens uppfattning av de dagliga 

pulsmötena.  

 

Det finns en hel del forskning kring lean och dess implementering i vården. Pulsmötet är 

ett dagligt möte som har mycket av sina grunder från arbetssättet inom lean. Dock finns 

det inga studier om specifikt pulsmöte och hur det kan påverka det dagliga arbetet för 

personalen. Därför har vi valt att inrikta oss på personalens uppfattning av pulsmöte som 

ett arbetsverktyg och hur det påverkar upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön. Det 

vi utgår från att undersöka är om pulsmötet påverkar sekreterarens motivation, känsla av 

tillräcklighet samt teamkänsla.  

 

Metoden i examensarbetet är kvalitativ och datainsamling kommer att ske genom 

semistrukturerade intervjuer. Intervjun kommer att spelas in och transkriberas i sin helhet. 

Resultatet av intervjuerna kommer att sammanställas i vårt examensarbete. 

 

Vi har valt att intervjua sekreterare inom vården som medverkar i dagliga, 

tvärprofessionella pulsmöten som använder sig av pulstavla på sin arbetsplats. 

Intervjuerna beräknas ta en timme och sker på plats efter överenskommelse.  

 

Skriftligt informationsbrev där kort information gällande studien, datainsamling och 

användandet av uppgifter lämnade i intervjun tilldelas deltagarna.  

 

Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort genom att personliga uppgifter och annat 

som kan härleda svaren till deltagaren inte publiceras i studien.  

 

Ingen obehörig har tillgång till datamaterialet.  

Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat.  

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring.  

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  

 

Hälsningar  

 

 

_______________________    __________________________  

Emma Lundqvist   Carolina Holm 
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Bilaga 2 

 

Inför deltagande i intervju  
Vi, Emma Lundqvist och Carolina Holm, studerar vård- och omsorgsadministration på 

Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete om dagliga 

pulsmöten inom vården. Emma Lundqvist är den som kommer att intervju vid detta 

tillfälle. 

 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka sekreterarens uppfattning av de dagliga 

pulsmötena. 

 

Det finns en hel del forskning kring lean och dess implementering i vården. Pulsmötet är 

ett dagligt möte som har mycket av sina grunder från arbetssättet inom lean. Dock finns 

det inga studier om specifikt pulsmöte och hur det kan påverka det dagliga arbetet för 

personalen. Därför har vi valt att inrikta oss på personalens uppfattning av pulsmöte som 

ett arbetsverktyg och hur det påverkar upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön. Det 

vi utgår från att undersöka är om pulsmötet påverkar sekreterarens motivation, känsla av 

tillräcklighet samt teamkänsla. 

 

Metoden i examensarbetet är kvalitativ och datainsamling kommer att ske genom 

semistrukturerade intervjuer. Intervjun kommer att spelas in och transkriberas i sin helhet. 

Resultatet av intervjuerna kommer att sammanställas i vårt examensarbete.  

 

Vi har valt att intervjua sekreterare inom vården som medverkar i dagliga, 

tvärprofessionella pulsmöten som använder sig av pulstavla på sin arbetsplats. 

Intervjuerna beräknas ta en timme och sker på plats efter överenskommelse. 

 

Uppgifter som kan identifiera dig som deltagare tas bort genom att personliga uppgifter 

och annat som kan härleda svaren till deltagaren inte publiceras i studien.  

Ingen obehörig har tillgång till datamaterialet. 

Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbrytas utan förklaring. 

Vi är tacksamma om vi får kontakta dig efter intervjun om vi har behov av komplettering 

av intervjun.  

 

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 

 

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.  

 

Hälsningar 

 

_______________________  __________________________ 

Emma Lundqvist   Carolina Holm 
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Bilaga 3 

Intervjuguide – Pulsmöten 

 

Bakgrundsfrågor:  

Ålder, kön, antal år inom yrket, antal år på arbetsplatsen.  

 

Kan du beskriva era pulsmöten? 

 

Hur upplever du era dagliga pulsmöten?  

Kan du ge ett exempel 

 

Hur känner du dig när du går dit? 

Vill du vidareutveckla 

 

Varför har ni ert pulsmöte/vad är syftet? 

 

Vad är din roll under mötet?  

Hur tycker du att det fungerar? 

 

Vilka andra ingår i pulsmötet? 

 

Vad är deras roll under pulsmötet? 

Hur upplever du att det fungerar?  

 

Hur påverkar mötet din fortsatta arbetsdag?  

Underlättar det arbetet/planeringen? Om ja/nej, på vilket sätt? 

 

Hur känner du dig när du går där ifrån?  

 

Hur känner du när du lämnar ditt arbetspass? 

 

  



 34 

Bilaga 4 

 

Initialt skapade författarna en uppfattning kring pulsmöten vilket gjorde att författarnas 

inriktning drogs mot lean management i den fortsatta sökningen och bakgrund. 

Sökningsöversikt presenteras i Tabell 3. För informationssökning kring arbetsmiljö har 

främst Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning om konsekvenserna av lean 

produktion för arbetsmiljö och hälsa (Arbetsmiljöverket 2016). Författarna sökte, för 

ytterligare komplettering, vidare på kunskapssammanställningens referenser. 

Studielitteratur inom relevant område har använts i studien.  

 

Under arbetets gång visade det sig dock att pulsmöten är vanligt förekommande även utan 

lean management som en uttalad grund vilket ledde till kompletterande sökord som 

presenteras i Tabell 3.  

  

Tabell 3. Informationssökningsöversikt.  

 

Databaser Sökord Kompletterande sökord 

CINAHL ”lean management” 

”lean” AND ”lean 

management” 

”lean” AND ”healthcare” 

AND/OR ”administration” 

”huddle” 

”huddle” AND ”healthcare” 

”huddle” AND ”lean 

management” 

 

Pubmed 

Medline 

Health Management 

Database 

 

 

 


