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Författare: Jesper Boberg, Elinor Ekelin  
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Bakgrund och problem: Med den ökande efterfrågan på vård men med begränsade 

möjligheter att utöka sjukvårdens resurser finns ett stort behov av förbättringskunskap 

inom vården. Det är allt vanligare att sjukvården hämtar inspiration till 

förbättringsarbete från industrin i syfte att öka effektiviteten och hålla en hög kvalitet.  

 

Syfte: Studiens syfte är att beskriva och analysera hur intensivvårdsavdelningen (IVA) 

på Danderyds sjukhus arbetar med löpande förbättringsarbete samt att baserat på 

analysen ge rekommendationer om hur detta arbete kan utvecklas. Ett bisyfte är att 

inom ramen för IVA:s förbättringsarbete undersöka det stöd från kvalitet- och 

verksamhetsutvecklingsfunktionen på Danderyds sjukhus som IVA kan nyttja och att ge 

förslag på hur detta stöd kan utvecklas.    

 

Metod: Denna kvalitativa fallstudie genomfördes på intensivvårdsavdelningen (IVA) 

vid Danderyds sjukhus. Datainsamlingsmetoderna som användes är semi-strukturerade 

intervjuer, dokumentstudier och observation. Analysen skedde genom 

mönsterjämförelse.   

 

Resultat: Det främsta förbättringsarbetet som genomfördes på IVA var genom 

förbättringsteam med ansvar över att utveckla vissa områden inom vården. I nuläget 

används inte det stöd som KVU kan erbjuda i någon större utsträckning.   

 

Nyckelord: Förbättringsarbete, sjukvård, kvalitet, förändring, teamarbete, 

förändringsmetoder, uppföljning.  
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Abstract 

Title: Intensive work of quality improvement - a case study of continual efforts of 

improvement at the intensive healthcare department at Danderyds Sjukhus. 

Original Title: Intensivt förbättringsarbete- En fallstudie av förbättringsarbete på 

Danderyds sjukhus intensivvårdsavdelning   

Course: Master Thesis, Business Administration, Controller, 30 ECTS (4FE03E)   

Institution: School of Business and Economics at Linnaeus University, Växjö   

Authors: Jesper Boberg, Elinor Ekelin  

Supervisor: Jan Alpenberg 

Examiner: Fredrik Karlsson  
 

Background: As a result of the increasing demand of healthcare and the limited 

possibilities to expand the healthcare’s resources, there is a great demand of knowledge 

of improvement within the healthcare. In order to increase the efficiency and maintain a 

high standard, it is becoming more common for the healthcare to gain inspiration for 

works of improvement from the industry.  

 

Purpose: The purpose of the study is to describe and analyze how the intensive care 

unit (IVA) at Danderyds Sjukhus deals with the continual work of improvement as well 

as, with a basis on the analysis, provide recommendations of how this work may be 

developed. A secondary purpose of the study is to, within the frames of IVA’s work of 

improvement, investigate the support from the quality and department’s development 

system at Danderyds Sjukhus which the IVA could take advantage of and provide 

suggestions of how the support can be improved.   

 

Method: This qualitative case study was performed at the intensive care unit (IVA) at 

Danderyds sjukhus. The methods of data collection that were being used include semi-

structured interviews, case studies and observations. The analysis was made through a 

pattern comparison.    

 

Conclusion: The principal work of quality improvement that was performed at IVA 

was through improvement teams with the responsibility to develop certain areas within 

the healthcare. The support which KVU can provide is currently not being used to its 

full extent.  

 

Keywords: work of quality improvement, healthcare, quality, change, teamwork, 

methods of change, follow-up 
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Förord 

Denna uppsats behandlar förbättringsarbete inom sjukvården och är vårt examensarbete 

inom controllerfördjupningen på Civilekonomprogrammet. Arbetet hade inte varit 

möjligt att genomföra utan ett antal personer som vi vill ta tillfället i akt att tacka.   

 

Det empiriska materialet har samlats in på Danderyds sjukhus och vi vill rikta ett stort 

tack till all tillmötesgående personal på IVA som har ställt upp på intervjuer och gett en 

mycket god inblick i det förbättringsarbete som görs. Ett särskilt tack till Louise 

Hagander, Verksamhetsutvecklaren och Hans Barle, överläkare på IVA, vid Danderyds 

sjukhus som funnits tillgänglig för oss under arbetets gång och som har ställt upp med 

både kunskap och material. Vi hoppas att arbetet och våra rekommendationer ska 

komma till nytta.   

 

Under arbetets gång har vår handledare Jan Alpenberg, vår examinator Fredrik Karlsson 

och våra opponenter gett oss konstruktiv kritik som hjälpt oss att förbättra vår uppsats 

så att vi nu kan känna oss stolta över vår slutprodukt.  

 

 

Tack! 

 

Linnéuniversitetet, Växjö, tisdagen den 27 maj 2014. 

 

 

 

 

 

                ____________                                                      ___________                                                                                                               

                 Jesper Boberg                                                    Elinor Ekelin  
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KAPITEL 1; INLEDNING 

Kapitel 1inleds med en beskrivning av svensk sjukvårds behov av förbättringsarbete och 

vilken kunskap som finns om förbättringsarbete inom svensk sjukvård idag. Efter detta 

följer problemdiskussionen som behandlar vilka utmaningar som sjukvården idag står 

inför. Den innehåller även en presentation av hur Danderyds sjukhus arbetar med 

förbättringsarbete med fokus på Lean-satsningen och bildandet av KVU. Detta mynnar 

ut i studiens problemformuleringar och syfte. Kapitlet avslutas med avgränsningar och 

en disposition.   

 

Denna fallstudie behandlar förbättringsarbete inom sjukvården och är utförd på 

intensivvårdsavdelningen (IVA) som är en del av Danderyds sjukhus. Danderyds 

sjukhus är beläget i Danderyds kommun, strax norr om Stockholm. Sjukhuset har 3672 

anställda och ett upptagningsområde som innefattar över 440 000 människor.  

 

1.1 Sjukvårdens behov av förbättringsarbete 

Svensk sjukvård är ett ständigt aktuellt och debatterat ämne, det är ett ämne som både 

berör och engagerar. Sjukvården sysselsätter många individer och alla har i någon form 

varit i kontakt med sjukvården under sin livstid, antingen som patient eller som anhörig. 

Health Consumer Powerhouse (2013) presenterar årliga rapporter med syftet att belysa 

konsument- och patient perspektivet i den europeiska sjukvården. I den sjunde 

rapporten Euro Health Consumer Index från år 2013 placeras Sverige på en elfteplats i 

en jämförelse mellan sjukvården i 35 europeiska länder. Rapporten sammanställs utifrån 

48 indikatorer, bland annat rätten till ett andra utlåtande, tillgång till sitt eget medicinska 

register, spädbarnsdödlighet, förebyggande av rökning samt väntetider. Från föregående 

år innebär detta att Sverige tappade fem placeringar, orsaker till detta rapporterades 

bland annat vara långa väntetider. Sverige blev med sina 756 poäng av 1000 möjliga 

lägst rankad av de nordiska länderna (Health Consumer Powerhouse, 2013). 

 

Det är inte helt ovanligt att media presenterar en negativ bild av sjukvården med långa 

väntetider eller brister i kvalitet. Sveriges television (SVT, 2014:1) genomförde under 

valåret 2014 en Sifo-undersökning över vilka som var de viktigaste valfrågorna hos det 
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svenska folket och fann att sjukvården och äldrevården hamnade högst upp i mätningen. 

Detta ledde till att SVT inledde en granskning av dessa områden där de efterfrågade 

allmänhetens åsikter och erfarenheter. Under januari månad rapporterades därefter om 

patienter som får dela rum trots infektionsrisk (SVT, 2014:2), den långa väntan som en 

cancerpatient kan tvingas genomlida innan operation (SVT, 2014:3) samt om hur 

sjuksköterskor upplevde att de inte räckte till att ge den vård och omsorg patienterna är i 

behov av (SVT, 2014:4). SVT (2014:5) rapporterade även att på Sahlgrenska sjukhusets 

onkologiska avdelning gjorde 57 läkare gemensam sak och skrev ett brev till ansvariga 

för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. I brevet som stöttades av 

Läkarförbundet vittnade läkarna om en sådan brist på läkare inom avdelningen att det är 

ett hot mot patientsäkerheten. 

 

Trägårdh och Lindberg (2004) menar att den negativa uppmärksamheten sjukvården får 

i media kan vara en anledning till de organisatoriska och arbetsmässiga reformer som nu 

sker. Identifierade problem bland sjukhus är långa väntetider och överbeläggningar 

(Yoon, Steiner & Reinhardt, 2003; Hoot & Aronsky, 2008). Aherne (2007) konstaterar 

att en utmaning i sjukvården är att arbeta med kostnadsbesparingar och samtidigt hålla 

en hög nivå på patientsäkerheten och kvaliteten. Batalden och Davidoff (2007) 

definierar kvalitetsförbättringar i sjukvården som att alla inblandande (personal, 

patienter, forskare etc.) ständigt och tillsammans gör de förändringar som i slutändan 

leder till bättre vård, hälsa och lärande. Ständiga förbättringar bör enligt Batalden och 

Davidoff (2007) vara en del av allas vardag och finnas i alla delar av arbetet. Det är 

viktigt att ledningen skapar en förståelse hos de anställda för vilka mål förändringarna 

ska leda till och koppla detta till hur målen ska uppnås.   

 

1.2 Sjukvårdens förbättringskunskap 

Sedan 1980-talet har det skett en förändring av hur offentliga verksamheter organiseras 

och styrs (Hood, 1991). Dessa förändringar har samlats under begreppet New Public 

Management (NPM). NPM presenteras av Almqvist (2006) och syftar till att beskriva 

hur den offentliga sektorn i allt större utsträckning efterliknar den privata sektorn i form 

av styrning och organisationsstruktur. Många offentliga verksamheter väljer att 

inspireras av den privata sektorn när det kommer till att effektivisera sin verksamhet. 

Pollitt, van Thiel och Homburg (2007) menar att förändringar i den offentliga sektorn 
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inom ramen för NPM tar sig olika uttryck i olika länder även om det på ytan kan se 

väldigt snarlikt ut. Detta förklaras av Pollitt, van Thiel och Homburg (2007) av att 

länderna har olika förutsättningar. Dock kan en del gemensamma nämnare konstateras. 

Enligt Pollitt, van Thiel och Homburg (2007) har NPM-reformen på bred front medfört 

att offentliga verksamheter har flyttat fokus från ett internt perspektiv till ett mer 

utåtriktat fokus där medborgarnas behov och önskningar ska uppfyllas. Det har också 

medfört att större vikt läggs på resultat snarare än att enbart följa korrekta procedurer.  

 

Att förbättra sjukvården blir ett måste då det enligt Graban (2009) inte är rimligt att 

lösningen för sjukvårdens problem är att utöka personalstyrkan eller avsätta mer pengar. 

För att utveckla kvalitet och förbättringsarbetet inom vården har många sjukhus valt att 

anamma olika förbättringsstrategier (Reijula & Tommelein, 2012) och många av dessa 

förbättringsstrategier kommer från den privata sektorn (Joly et al., 2012). Aherne (2007) 

anser att tillsammans med den läkarvetenskapliga utvecklingen kan förbättringsarbete 

vara en lösning för sjukvårdens problem genom effektivare processer och 

kostnadsbesparingar. 

 

Lifvergren (2013) menar att det är svårt att sammanfatta de förbättringskoncept som 

används inom sjukvården idag eftersom att området ständigt utvecklas. Med en konstant 

utveckling och spridning av förbättringskunskap till sjukvården menar Lifvergren 

(2013) att det är svårt att ta fram sammanhängande koncept och modeller för styrning av 

kvaliteten. Denna studie bidrar till kunskapsutvecklingen genom att studera hur ett 

sjukhus väljer att arbeta med förbättringsarbete. Thor (2007) argumenterar om att det 

inte är möjligt för sjukvården att applicera metoder för förbättringsarbete och förvänta 

sig att de ska fungera direkt. Istället krävs att sjukvårdsorganisationerna hela tiden 

anpassar sitt förbättringsarbete till verksamhetens behov samt dess mål och 

sammanhang.  

 

Nedan presenteras exempel på hur tidigare forskning har tagit sig an förbättringsarbete 

inom sjukvården. 
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Författare År Metod Område 

 

Davis et al. 

 

2014 

 

Flerfallsstudie 

Studerade graden av formalisering av 

förbättringsarbete och hur olika faktorer 

påverkade förbättringsarbetet i de olika fallen. 
 

Øvretveit et al. 
 

2012 
Jämförelse mellan 

fallstudier 

Studerade faktorer som är viktiga för ett 

lyckat förbättringsarbete inom sjukvården. 
 

Thor 
 

2007 
 

Fallstudie 
Undersökte hur Huddinge sjukhus arbetar 

med kvalitetsförbättringar. 

 

Andersson 

 

2013a 

 

 

Fallstudie 

Undersökte hur förbättringsprojekt kan styras 

och genomföras och vilka faktorer som 

främjar förbättringsarbetet. 
 

Dahlgaard, Pettersen 

och Dahlgaard-Park 

 

2011 

 

Framtagande av 

system 

Presenterar och diskuterar utvecklandet av ett 

system för att granska och förbättra 

sjukvårdsorganisationer. 

 

Joly et al. 

 

 

2012 

 

Framtagande av 

modell. 

 

Utvecklar en modell för utvärdering av en 

sjukvårdsverksamhets grad av mogenhet inom 

förbättringsarbete. 

 

Curtis et al. 

 

 

2006 

 

Framtagande av 

guide. 

 

 

Skapar en guide för tillvägagångssätt vid ett 

förbättringsprojekt. 

 

Tabell 1 Sammanställning av tidigare studier 

 

Som ovanstående sammanställning av förbättringsstudier inom sjukvården visar på 

finns det olika sätt att närma sig ämnet beroende på vad syftet med studien är. Denna 

studie kommer i likhet med Thors (2007) studie att undersöka hur ett sjukhus arbetar 

med förbättringsarbete. Eftersom att studiens syfte utöver detta är att ge 

rekommendationer sammanställs i referensramen ett antal viktiga aspekter för ett 

framgångsrikt förändringsarbete, vilket också har gjorts i tidigare studier av till exempel 

Davis et al. (2014) och Øvretveit et al. (2012).   

 

En av de globalt förekommande förbättringsstrategierna inom sjukvården är enligt 

Kissoon (2010) Lean Healthcare. Syftet med Lean Healthcare är att förbättra kvaliteten, 

effektiviteten och säkerheten samt att maximera patientens nöjdhet med vårdbesöket. 

Flera sjukhus i Sverige har också anammat konceptet Lean Healthcare vilket 

presenterats av Rognes och Svarts (2012). Utöver Lean Healthcare finns det andra 

förbättringsstrategier som olika vårdenheter har valt att implementera i sin verksamhet 

(Varkey, Reller & Resar, 2007). 

 

Nedan presenteras ett antal modeller som sjukhus kan implementera i sitt 

förbättringsarbete samt exempel på författare som behandlar dem. Modellerna 

presenteras närmre i referensramen.  
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Författare År Modell 

Brandt 

Graban 

Reijula & Tommelein 

2013 

2009 

2012 

 

Lean Healthcare 

Kelly & Johnson  

McLaughlin och Kaluzny 

2006 

2006 

 

CQI 

Lindh och Sahlqvist 2012 Genombrottsmodellen 

Lindh och Sahlqvist 2012 Nolan modellen 

Andersson, Eriksson och Ujvari 2013 Mikrosystem 

Tabell 2 Sammanställning av vanligt förekommande modeller för förbättringsarbeten inom sjukvården 

 

Eriksson, Holgers och Müllern (2013) konstaterar att modeller lever sina egna liv och 

tenderar att influera varandra.  Eriksson, Holgers och Müllern (2013) anser även att en 

jämförelse mellan sjukhus som arbetar efter till exempel Lean Healthcare skulle vara 

som att jämföra äpplen och päron då praktiken på olika sjukhus skiljer sig åt. Øvretveit 

(2003) beskriver också att bara för att en metod är lyckosam vid en avdelning eller 

sjukhus behöver det inte betyda att en annan avdelning eller sjukhus kommer vara lika 

lyckosamma med samma metod i sitt förbättringsarbete.  Thor (2007) konstaterar att det 

inte finns en färdigkonstruerad och paketerad bästa praxis för hur förbättringsarbeten 

ska utformas inom sjukvården. Istället gäller det för sjukhusorganisationer att vara 

medveten om de modeller och tekniker som finns tillgängliga och utifrån det konstruera 

en metod för förbättringsarbeten. 

 

Inom ramen för förbättringsmodellerna finns det en mängd verktyg, till exempel 5S från 

Lean Healthcare (Graban, 2009) och brainstorming från CQI (Kelly & Johnson 2006). 

Utöver modeller och deras specifika verktyg för förbättringar inom vården diskuterar 

författare grundläggande element för ett bra förbättringsarbete (se Joly et al., 2012). Det 

som diskuteras är bland annat varifrån förbättringsförslag ska initieras och hur 

förbättringsförslag tas emot av chefer.  

 

1.3 Problemdiskussion 

Den åldrande svenska befolkningen i kombination med förbättrad teknologi ökar 

efterfrågan på vård och därför behöver strukturella förändringar ske inom sjukvården 

(Calltorp, 2012; Andersson, 2013b). Detta är enligt Calltorp (2012) en stor utmaning för 

ledande befattningshavare i sjukvården. Bland utvecklade länder kan sjukvården vara 

det mest komplexa kunskapssystemet. Den svenska sjukvården har enligt Calltorp 
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(2012) idag allt större krav på sig när livslängden ökar och behovet av vård därmed 

ökar. Samtidigt visar en studie från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) (2012) att 

det är färre unga som ska försörja de äldre och därför krävs åtgärder för att göra det 

mesta av de resurser som finns. Att utöka personalstyrkan är ingen rimlig lösning att 

räkna med idag på grund av begränsade resurser (Graban, 2009). Även utvecklingen av 

till exempel behandlingsmetoder och mediciner ökar enligt Trägårdh och Lindberg 

(2004) efterfrågan på sjukvård när fler sjukdomar kan behandlas. Graban och Swartz 

(2012) och Aherne (2007) rapporterar också om ökade kostnader för sjukvården.  

 

Graban (2009) nämner några utmaningar som präglar sjukvården idag. Ett problem är 

att när priserna på sjukvården pressas men kostnaderna inte sänks minskar 

marginalerna. En bättre vinstmarginal kan skapas genom att minska kostnaderna eller 

genom att öka priserna efter att ha tillfört värde på produkten. Ytterligare utmaningar 

som Graban (2009) tar upp är kvalitets- och personalbrist, vilket ökar pressen på 

befintlig personal samt att kvalitetsbrister kan leda till skador eller dödsfall. Ofta ses 

hög kvalitet och låga kostnader som svåra att kombinera men detta beror på hur 

kvaliteten ökar. Ny utrustning med högre kvalitet kan vara dyrt att köpa in men 

förbättringar som sker i metoder och processer kan samtidigt som det ökar 

vårdkvaliteten minska kostnader. 

 

En möjlig åtgärd som Trägårdh och Lindberg (2004) nämner för att öka sjukvårdens 

resurser är skattehöjningar, vilket inte anses vara ett realistiskt alternativ. Istället är två 

tänkbara alternativ att göra en prioritering bland sjukdomar, något som har skapat en 

debatt i media, eller att omfördela befintliga resurser. SKL (2012) menar att den 

offentliga sektorn med sina resurser måste svara på det behov som finns och de krav 

som ställs. 

 

Det faktum att SKL genomför jämförelser inom den svenska sjukvården och att det 

finns skillnader gällande vårdkvalitet, effektivitet och tillgänglighet menar Andersson, 

Eriksson och Ujvari (2013) är en anledning till sjukvårdens intensiva kvalitets- och 

förbättringsarbete. De senaste åren har flera nya tidsskrifter inom områdena kvalitet, 

kvalitetsutveckling och förbättringsarbete inom sjukvården initierats, vilket enligt 

Andersson, Eriksson och Ujvari (2013) bekräftar att det finns ett ökande intresse för 

metoder för kvalitets- och utvecklingsarbete inom sjukvården. Denna studie tar till fasta 
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på det ökade intresset för förbättringar inom sjukvården och bidrar till området genom 

att belysa hur det praktiska förbättringsarbetet går till på en intensivvårdsavdelning. 

Andersson, Eriksson och Ujvari (2013) beskriver att mycket av innehållet i 

tidsskrifterna berör kvalitetsutvecklingsmetoder som hämtats från industrin. Exempel på 

nystartade tidsskrifter är Quality and Safety in Health Care, International Journal of 

Health Care Quality Assurance och International Journal for Quality in Health Care. 

Vidare lyfter Andersson, Eriksson och Ujvari (2013) fram att det i tidsskrifterna saknas 

en djupare problematisering av metoderna gällande vilka möjligheter och svårigheter 

som finns men också om hur lämpligt det är att implementera dem i hälso- och 

sjukvården. 

 

Socialstyrelsen uppdaterade sina rekommendationer 2011 och med det följde att alla 

sjukhus inom Sverige måste säkerställa att det finns en organisation inom sjukhuset som 

följer upp kvalitet- och utvecklingsarbete (SOSFS, 2011:9). Detta kvalitet- och 

utvecklingsarbete ska garantera patientsäkerheten, att det ständigt arbetas med 

förbättringsförslag och detta på alla nivåer inom sjukhuset. Lindh och Sahlqvist (2012) 

poängterar att vårdpersonal utöver de professionella kunskaperna som de utvecklar i sitt 

arbete också bör utveckla sin förbättringskunskap. Med förbättringskunskap, som har 

sitt ursprung i beteendevetenskapen, avses den kunskap som möjliggör utveckling av de 

processer och system som inverkar på den vård patienten erhåller.    

 

1.3.1 Förbättringsarbete på Danderyds sjukhus 

Verksamhetsutvecklaren
1
 (2014-04-10) vid Danderyds sjukhus berättar att sjukhusets 

ledning år 2009 valde att implementera Lean Healthcare verksamheten. I satsningen på 

Lean Healthcare vid Danderyds sjukhus ingick skapandet av förbättringsteam, 

aulaföreläsningar och workshops kring förbättringsarbetet med utbildningar i Lean-

verktyg. Varje förbättringsteam fick en Lean-coach, som kallades metodcoach, 

vilken hade till uppgift att stödja linjechefen i verksamhetens Lean-arbete.  

 

Enligt Verksamhetsutvecklaren (2014-04-10) har Danderyds sjukhus sedan 1990-talet 

arbetat mot en processorientering. Vid införandet av Lean gjorde kommunikationen av 

konceptet att Lean uppfattades som frikopplat från tidigare processarbete. Det 

                                                 
1
Intervju med Verksamhetsutvecklaren på ledningsnivå, genomförd 2014-04-10. Verksamhetsutvecklaren 

arbetar bland annat med att stödja klinikerna på Danderyds sjukhus i deras löpande förbättringsarbete.    
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medförde att personalen som redan arbetade med processutveckling och förbättringar 

inte förstod att Lean var till för att hjälpa dem i deras arbete utan det uppfattades som 

något helt nytt och att de gamla sätten hade varit felaktiga. Vidare anser 

Verksamhetsutvecklaren (2014-04-10) att detta ledde till ett motstånd mot Lean i stora 

delar av organisationen. Motståndet förmildrades inte av att det uppstod en känsla av att 

Lean-arbetet kopplades till ekonomiska incitament. En reaktion hos medarbetarna blev 

att Lean sågs som ett sparpaket samtidigt som inhyrda konsulter kostade mycket pengar. 

Utöver satsningen pågick det fortfarande utvecklingsarbeten inom patientsäkerheten, 

dessa klassificerades dock inte som Lean-arbeten. Verksamhetsutvecklaren (2014-04-

10) menar att det då inte fanns någon tydlig samverkan mellan dem som arbetade med 

patientsäkerhet och dem som arbetade med ständiga förbättringar enligt Lean. 

 

Vid utvärdering av Lean-satsningen konstaterades det enligt Verksamhetsutvecklaren 

(2014-04-10) tre utmaningar: 

 svagt ägarskap för Lean-arbetet hos linjechefen, 

 svagt engagemang hos läkarkåren,  

 otydlig koppling till sjukhusets kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. 

  

Verksamhetsutvecklaren (2014-04-10) menar att det var mot bakgrund av 

denna utvärdering som det år 2011 genomfördes en omorganisation på Danderyds 

sjukhus där enheten Kvalitet- och verksamhetsutveckling (KVU) bildades. I samband 

med denna organisationsförändring så gjordes en nulägeskartläggning och av den 

framgick att enheterna vid sjukhuset arbetade olika med systematiskt förbättringsarbete. 

Verksamhetsutvecklaren (2014-04-10) berättar att genom denna omorganisation 

placerades de med sjukhusövergripande ansvar för kvalitet och patientsäkerhet och de 

sjukhusövergripande verksamhetsutvecklarna med ansvar för processutveckling och 

Lean i samma enhet. Vidare anställdes en läkare som verksamhetsutvecklare i syfte att 

särskilt fokusera på läkarnas engagemang i arbetet. KVU fick som uppgift att 

koordinera kvalitets- och utvecklingsarbetet inom sjukhuset och agera som länk mellan 

sjukhusets ledning och dess verksamheter i syfte att koppla ihop förbättringsarbetet runt 

patientsäkerhet, kvalitet och verksamhetsutveckling.  
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Mot bakgrund av att Danderyds sjukhus har vidgat retoriken angående arbetet med 

ständiga förbättringar samt det Thor (2007) konstaterar, att det inte finns någon 

färdigpaketerad ”bästa” metod för förbättringsarbete kommer denna studie att 

undersöka hur IVA på Danderyds sjukhus arbetar med löpande förbättringsarbete. Detta 

ligger i linje med vad Andersson (2013a) diskuterar om långsiktigt systematiskt 

förbättringsarbete kan uppnås utan att förbinda sig till en viss förbättringsmodell.  

 

1.4 Problemformulering 

Denna uppsats ska besvara frågeställningarna:  

 

• Hur arbetar intensivvårdsavdelningen (IVA) vid Danderyds sjukhus med 

löpande förbättringsarbete? 

• Hur kan det löpande förbättringsarbetet på intensivvårdsavdelningen (IVA) vid 

Danderyds sjukhus utvecklas?   

 

1.5 Syfte 

Studiens syfte är att beskriva och analysera hur intensivvårdsavdelningen (IVA) på 

Danderyds sjukhus arbetar med löpande förbättringsarbete samt att baserat på analysen 

ge rekommendationer om hur detta arbete kan utvecklas. Ett bisyfte är att inom ramen 

för IVA:s förbättringsarbete undersöka det stöd från kvalitet- och 

verksamhetsutvecklingsfunktionen på Danderyds sjukhus som IVA kan nyttja och att ge 

förslag på hur detta stöd kan utvecklas.    

 

1.6 Avgränsningar 

I denna studie har IVA:s löpande förbättringsarbete studerats genom intervjuer. Mot 

bakgrund av att tidsplanen för denna studie var begränsad var det inte möjligt att 

genomföra en längre observationsstudie eller att följa ett specifikt förbättringsprojekt. I 

begreppet arbeta med undersöks IVA:s förbättringsarbete utifrån tre dimensioner: 

struktur, modeller och verktyg samt mätning och uppföljning. Valet av dessa tre 

dimensioner är inspirerade av Joly et al. (2012) och Curtis et al. (2006) forskning.      
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1. Inledning 

Inledningsvis i uppsatsen presenteras det studerade ämnet och fallverksamheten i syfte att väcka 

läsarens intresse. Problemdiskussionen betonar varför det valda ämnet är relevant att behandla, 

vilket leder fram till frågeställningarna och uppsatsens syfte. Efter detta presenteras studiens 

avgränsningar. 

1.7 Disposition  

  

2. Metod 

I metodkapitlet presenteras vilken undersökningsdesign som används i studien och bakgrunden 

till valet av fallsjukhus. Metoderna som används för datainsamling och analys motiveras och 

kapitlet avslutas med en diskussion av forskningens kvalitet och de etiska aspekterna. 

3. Referensram 

Referensramen inleds med avsnitt om New Public Management och svensk sjukvård med dess 

kontext och organisation. Efter detta är kapitlet strukturerat efter de tre dimensionerna som 

förbättringsarbetet undersöks utifrån. Avslutningsvis återfinns en konceptuell modell.  

 

4. Empiri 

I empirin informeras först om Danderyds sjukhus och dess verksamhet. Därefter presenteras de 

intervjuer som gjordes på avdelningen och sedan intervjun på ledningsnivå. Avslutningsvis 

beskrivs den observation som skedde av en workshop.   

6. Slutdiskussion 

I slutsatsen sammanfattas studiens resultat och forskningsfrågorna besvaras. Det reflekteras över 

studiens samhälleliga position samt det ges förslag till vidare forskning.     

 

Figur 1 Uppsatsens disposition 

5. Analys 

Analysen i studien är indelad i de tre dimensionerna som presenterades i referensramen med 

tillhörande checklista för hur arbetet genoförs. Under varje dimension sker en empirisk och en 

teoretisk analys och det ges rekommendationer för hur förbättringsarbetet kan utvecklas. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning av rekommendationerna. 
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KAPITEL 2; METOD 

I metodkapitlet presenteras fallstudien som är den valda undersökningsdesignen. Valet 

av Danderyds sjukhus som fallsjukhus motiveras och forskningsstrategin samt 

forskningsansatsen presenteras. Efter detta presenteras och motiveras de valda 

datainsamlingsmetoderna och det tillvägagångssätt som används för analysen. Vidare 

diskuteras studiens kvalitetsmått och de etiska övervägandena som har gjorts. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning av metoden.     

2.1 Fallstudie som undersökningsdesign 

En fallstudie är en lämplig undersökningsdesign när forskaren söker svar på hur något 

genomförs i praktiken (Scapens, 1990). Enligt Scapens (1990) erbjuder fallstudier en 

möjlighet till förståelse av ett fenomen, förståelse för hur uppgifter utförs, vilka verktyg 

som tillämpas och hur verktygen används. Yin (2007) menar att en fallstudie kan vara 

deskriptiv, explorativ eller förklarande. Om en studie har en problemformulering som 

bygger på hur- och varför- frågeställningar, det inte krävs en kontroll av beteendet samt 

att fokus ligger på aktuella händelser är den ofta av förklarande art. Gemensamt för 

fallstudier är att försöka förstå komplexa sociala företeelser.  

 

Ämnet för denna studie bestämdes tidigt som förbättringsarbete inom sjukvården och 

för att studera detta krävdes en vårdenhet av något slag. Det empiriska materialet i 

denna uppsats inhämtades från Danderyds sjukhus. Studiens syfte är att beskriva och 

analysera hur IVA arbetar med löpande förbättringsarbete med bisyftet att undersöka 

hur enheten Kvalitet- och verksamhetsutveckling (KVU) stöder det löpande 

förbättringsarbetet. För att uppnå detta syfte tillämpas fallstudie som 

undersökningsdesign. Då studien ämnar beskriva och analysera något som sker i 

praktiken och att datainsamlingen sker på en enhet är en enfallsstudie lämplig vilket Yin 

(2007) och Scapens (1990) förespråkar. För att syftet i studien ska uppnås krävs en 

förståelse för hur uppgifter utförs och vilka verktyg som används, vilket Scapens (1990) 

beskriver att en fallstudie möjliggör. Denna fallstudie har hur-frågeställningar, kräver 

ingen kontroll av beteende och undersöker aktuella händelser, därmed kan den sägas 

vara förklarande enligt Yin (2007).  
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Forskningsmetoden fallstudier kan enligt Scapens (1990) kritiseras för dess avsaknad av 

generaliseringsmöjligheter men både Scapens (1990) och Yin (2007) framhåller dock att 

det finns möjlighet för generalisering utifrån fallstudier. Scapens (1990) argumenterar 

att ett enstaka fall inte kan leda till en statistisk generalisering för en population men att 

det med upprepade fallstudier kan genereras tillräckligt med kunskap för att en teoretisk 

generalisering ska vara möjlig. Även Yin (2007) framhåller att vid fallstudier finns det 

möjlighet till teoretisk generalisering, vilket innebär generalisering angående teoretiska 

hypoteser. Resultatet som den insamlade empirin gett jämförs med den teoretiska 

referensramen som använts.  

2.1.1 Val av fallsjukhus 

För att genomföra denna fallstudie behövdes det ett sjukhus. Vid insamlandet av 

referensramen framkom att Danderyds sjukhus arbetar med löpande förbättringsarbete i 

verksamheten (Rognes och Svarts, 2012). Baserat på detta togs en inledande kontakt 

med en överläkare på sjukhuset som en av författarna känner sedan tidigare. Vid den 

första kontakten gjordes endast en förfrågan om det skulle vara möjligt att använda 

sjukhuset som objekt i denna fallstudie. Under detta samtal erhölls kontaktuppgifter till 

en Verksamhetsutvecklaren på Danderyds sjukhus. I samråd med 

Verksamhetsutvecklaren beslutades att denna studie skulle genomföras med Danderyds 

sjukhus och med inriktning på IVA eftersom att avdelningen ägnar sig åt ett löpande 

förbättringsarbete.  

 

2.2 Forskningsstrategi 

Patel och Davidson (2011) definierar skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ 

forskning som beroende av hur materialet har samlats in, bearbetats och analyserats. En 

kvalitativ studie bygger på ”mjuka” data som forskaren tolkar och skapar en förståelse 

för. Bryman och Bell (2005) skriver att en kvalitativ forskningsstrategi innebär fokus på 

ord istället för på kvantifiering som vid en kvantitativ ansats. Vid kvalitativ forskning 

handlar det om tolkning och förståelse av verkligheten. Det är vanligt att forskningen 

har en processorientering och undersöker hur något utvecklats och förändrats. Metoder 

för materialinsamling som används vid denna forskningsinriktning är bland annat 

kvalitativa intervjuer, etnografi och fokusgrupper.      
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Baserat på denna studies hur-frågeställningar samt valet av en fallstudie som 

undersökningsdesign kommer denna studie att ha en kvalitativ forskningsstrategi.   Det 

empiriska materialet i denna uppsats samlades in, bearbetades och analyserades utifrån 

det kvalitativa perspektivet. Analysen gjordes i enlighet med hur den beskrivs av Patel 

och Davidson (2011) och Bryman och Bell (2005), med fokus på att tolka och skapa 

förståelse. Insamlingen av det empiriska materialet skedde genom intervjuer, dokument 

och observationer för att kunna beskriva och analysera förbättringsarbetet på IVA. 

 

2.3 Forskningsansats 

Patel och Davidson (2011) definierar en deduktiv arbetsgång som att forskaren utifrån 

redan befintliga teorier ställer upp hypoteser som sedan prövas i enskilda fall. Det är det 

befintliga materialet som styr vilket empiriskt material som inhämtas, hur detta tolkas 

samt hur de egna resultaten hänger ihop med existerande teorier. Deduktionen bygger 

på bevisning och har sin motsats i induktionens upptäckande. En fördel med det 

deduktiva synsättet är att det kan ses som mer objektivt eftersom det bygger på tidigare 

forskning som inte påverkats av forskarens åsikter. 

  

Denna studie har tillkommit utifrån ett deduktivt arbetssätt så som det beskrivs av Patel 

och Davidson (2011). Inledningsvis i studien bearbetades den tidigare forskningen som 

har gjorts kring kvalitet- och utvecklingsarbete inom vården. Det teoretiska materialet 

tillämpades sedan som underlag för skapandet av en frågeguide. Frågeguiden användes 

för insamlingen av det empiriska materialet vid Danderyds sjukhus. I enlighet med det 

deduktiva synsätt som Patel och Davidson (2011) beskriver fungerade referensramen 

som en utgångspunkt för den vidare studien. I analyskapitlet analyserades det empiriska 

materialet utifrån referensramen, enligt ovanstående beskrivning av deduktion. 

 

2.4 Metod för datainsamling   

Vid genomförandet av en fallstudie med en kvalitativ inriktning finns det enligt Bryman 

och Bell (2005) ett antal olika metoder för att samla in empirisk data. Denna studie har i 

enlighet med Yin (2007) använt fler än en metod för empiriinsamlingen.  

 

Valet att använda intervjuer som primär empirikälla baseras på ett flertal faktorer. 

Intervjuer erbjuder en möjlighet till flexibilitet, det vill säga intervjuer kunde bokas med 
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enskilda individer där det inte fanns någon risk att de behövde lämna mitt i intervjun för 

att ta hand om patienter. Under intervjuer finns möjligheten att gå på djupet inom ett 

ämne för att skapa förståelse, vilket är syftet med denna studie. Intervjuerna 

möjliggjorde även att frågor kunde ställas om respondenternas åsikter om 

förbättringsarbetet, vilket Yin (2007) beskriver som en fördel med intervjuer.   

 

Som kompletterande empiriinsamlingsmetoder har observationer och dokumentstudier 

tillämpats. Data från dessa källor användes för att verifiera den informationen som 

inhämtades från intervjutillfällena.  

 

En alternativ datainsamlingsmetod som presenteras av Bryman och Bell (2005) och som 

hade kunnat appliceras på denna studie är fokusgrupper. Fokusgrupper innebär att 

istället för att genomföra enskilda intervjuer samla flera personer till en grupp. 

Forskaren låter gruppen diskutera en frågeställning och antecknar det som uttrycks. 

Denna studie hade som mål att genomföra fokusgrupper med individer från IVA, detta 

var dock inte genomförbart. Det fanns ingen möjlighet att samla så många från 

personalen vid ett och samma tillfälle och samtidigt säkerställa att ingen var tvungen att 

lämna under tiden.  

 

2.4.1 Intervjuer 

Inom kvalitativ forskning finns enligt Bryman och Bell (2005) två huvudsakliga 

intervjutyper, den ostrukturerade och den semi-strukturerade. Yin (2007) skriver att det 

är vanligt med intervjuer inom en fallstudie och att dessa är öppna. Med detta menas att 

utöver faktafrågor kan intervjuaren också fråga om respondentens åsikter.   

 

Bryman och Bell (2005) beskriver den ostrukturerade intervjun som ett samtal där vissa 

teman berörs under intervjun eller att endast en fråga ställs och respondenten svara fritt 

på den och utveckla sitt resonemang. Den semi-strukturerade intervjuformen innebär 

lite mer struktur och erbjuder ett ramverk som intervjun bygger på. Inför intervjun 

skapas en frågeguide där forskaren förbereder frågor som det önskas svar eller 

diskussion om. Samtidigt ger den semistrukturerade intervjuformen enligt Bryman och 

Bell (2005) möjlighet till att ställa följdfrågor till respondenten utefter de svar som 

erhålls. En semi-strukturerad intervju säkerställer att respondenten kan utveckla sitt svar 
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och den möjliggör att som frågeställare vid behov kunna förtydliga en fråga. 

Intervjutypen innebär också att frågorna inte behöver framföras i en viss ordning, vilket 

ökar flexibiliteten i intervjuerna.  

 

I denna studie har den semi-strukturerade intervjuformen använts. Detta framför allt då 

den deduktiva ansatsen och det faktum att det fanns tidigare forskning inom detta 

område möjliggjorde att en relevant frågeguide kunde skapas (se Bilaga 1). Uppsatsens 

frågeställning kräver svar på specifika frågor och att då enbart, som vid ostrukturerade 

intervjuer, låta respondenten tala fritt skulle kunna innebära att viktiga ämnen inte 

berörs. För att uppfylla studiens syfte krävdes det också att uppföljningsfrågor kunde 

ställas eller att ett större djup kunde nås i svaren. Alla intervjuerna utom en 

genomfördes på plats på Danderyds sjukhus i Stockholm och tog cirka en timme. Den 

sista intervjun genomfördes över telefon.  Intervjutillfällena var planerade i förväg 

vilket medförde att de som intervjuades inte behövde lämna mitt i en intervju. Nedan 

presenteras de intervjuer som hållits. 

 

 

 

Bryman och Bell (2005) hävdar att det är vanligt att intervjuer spelas in. Anledningar 

till detta är exempelvis att intervjuaren tillåts rikta all sin uppmärksamhet på den 

intervjuade personen och det möjliggör för forskaren att uppleva intervjun igen istället 

för att försöka komma ihåg den. Det innebär också att intervjuaren inte bara hör vad 

som sägs utan också hur det sägs, vilket hjälper vid analysarbetet. Nackdelar med 

RESPONDENTER DATUM INTERVJULÄNGD METOD 

Kvalitetsutvecklare, 

Kliniknivå 

2014-03-31 50 min. Besöksintervju 

Verksamhetsutvecklaren, Ledningsnivå 2014-04-10 56 min. Telefonintervju 

Patientsäkerhetscontroller 2014-03-25 54 min. Besöksintervju 

Sjuksköterska 1 2014-04-04 40 min. Besöksintervju 

Sjuksköterska 2 2014-04-04 46 min. Besöksintervju 

Sjuksköterska 3 2014-03-27 47 min. Besöksintervju 

ST-läkare 2014-04-02 35 min. Besöksintervju 

Överläkare 2014-03-27 50 min. Besöksintervju 

Tabell 3 Presentation av intervjuerpersoner 
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inspelning av intervjuer som enligt Bryman och Bell (2005) bör övervägas är till 

exempel att det kan innebära att den intervjuade blir återhållsam i sina svar. Alla 

intervjuer som genomfördes i denna studie spelades in för att senare kunna användas 

som ett stöd vid bearbetningen och analysen av dem. Detta för att ingen viktig 

information skulle förbises, misstolkningar skulle ske och att fokus under intervjuerna 

kunde vara på den intervjuade och inte på att anteckna.  

 

2.4.2 Urval 

Urvalet för vilka som ska delta i kvalitativa intervjuer är enligt Bryman och Bell (2005) 

ofta de som har möjlighet och vilja att ställa upp. Ett så kallat bekvämlighetsurval i 

kombination med ett snöbollsurval blir ofta lösningen. Kvalitativa intervjuer är 

djupgående, vilket är en anledning till att representativitet hos de intervjuade inte är av 

samma betydelse som vid till exempel enkäter, det vill säga att de som intervjuas inte 

väljs baserat på ett sannolikhetsurval. Bekvämlighetsurvalet består av individer som 

funnits tillgängliga för forskaren och det är inte säkert vilken population de tillhör. En 

anledning till ett bekvämlighetsurval, som är vanligt inom ekonomiområdet, menar 

Bryman och Bell (2005) kan vara begränsningar från den undersökta verksamheten som 

själva vill välja ut intervjupersoner. Snöbollsurvalet kan sägas vara en typ av 

bekvämlighetsurval och innebär att inledningsvis tas kontakt med ett fåtal relevanta 

personer som sedan rekommenderar andra personer för vidare kontakt.     

 

Urvalet för de intervjuer som genomfördes i denna studie baseras på att anställda med 

olika roller och erfarenheter inom förbättringsarbetet skulle intervjuas. Därför 

intervjuades respondenter med olika yrkespositioner, till exempel sjuksköterskor och 

läkare. För valet av respondenter tillämpades ett snöbollsurval där huvudkontakterna 

inom organisationen rekommenderade annan personal som de ansåg hade kunskap inom 

det studerade området. Deras rekommendationer skedde dock efter önskemålet att 

respondenterna skulle ha olika positioner på avdelningen. Detta var dock endast 

rekommendationer och det stod författarna fritt att välja om den rekommenderade 

personen kunde anses intressant för studien eller inte. Då författarna själva inte hade 

insyn i verksamheten innan studien och att det inte bedömdes som nödvändigt att 

kontakta all personal ansågs denna metod vara lämpligast. På detta sätt kunde kontakt 

fås med anställda som hade kunskap om de frågor som ställdes. Respondenter med olika 
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uppdrag på avdelningen och på sjukhuset skapade möjligheten att ge en helhetsbild av 

hur kvalitetsförbättringsarbetet bedrivs.  

 

2.4.3 Observation 

Vid observationer kan en författare enligt Bryman och Bell (2005) anta olika roller som 

observatör. Den fullständige observatören beskrivs av Bryman och Bell (2005) som 

skild från de som observeras. Ingen interaktion sker mellan forskaren och de 

medverkande i observationen utan de observerade behöver inte förhålla sig till 

forskaren. En fullständig observatör är inte delaktig i det som observeras. En negativ 

aspekt som kan uppstå med fullständiga observatörer är att denne inte fullt ut förstår 

eller missförstår det som studeras. Som exempel på vad en fullständig forskare kan 

observera nämner Bryman och Bell (2005) möten. Det kan vara enklare att anta rollen 

som passiv deltagare i större verksamheter än i mindre eftersom mindre verksamheter i 

högre utsträckning förväntar sig ett aktivt deltagande Bryman och Bell (2005).        

      

I mars månad genomfördes en observation av en fyra timmar lång workshop (2014-03-

24) med temat förbättringsarbete kring vårdrelaterade infektioner (VRI), som hölls av 

en verksamhetsutvecklare vid Danderyds sjukhus. Mötet hölls med hjälp av en 

utbildningsstrateg, en ansvarig för strukturerad journalgranskning och en chefsläkare. I 

workshopen deltog anställda från olika avdelningar på sjukhuset, bland annat personal 

från IVA. Innan workshopen presenterades författarna till studien och syftet med 

deltagandet för den personal som medverkade. Under mötet togs anteckningar och men 

inget muntligt deltagande skedde. De observerade behövde inte förhålla sig till 

observatörerna i enlighet med Bryman och Bells (2005) presentation av en passiv 

observatör.        

 

2.4.4 Dokumentstudier 

Dokument från organisationer existerar både i form av officiella dokument som 

årsredovisningar och pressmeddelanden samt i form av inofficiella dokument som 

interna nyhetsbrev, organisationsscheman och övrig intern kommunikation. Båda dessa 

dokumentformer kan vara av stort intresse för forskare enligt Bryman och Bell (2005).  

Vid användandet av dokument menar Bryman och Bell (2005) att ett kritiskt öga ska 
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användas för tolkning av dessa. Precis som vid skapandet av de flesta texter har 

författaren till dokumenten ofta en ståndpunkt eller vill förmedla en viss bild. 

 

I denna studie användes dokument i första hand för att stödja uttalanden i intervjuerna 

om förbättringsarbetet på avdelningen. Till exempel har det tagits del av Danderyds 

sjukhus verksamhetsplan och anestesi- och intensivvårdens kvalitetsredovisning. Det 

har också tagits del av material som ingick i den workshop som observerades. 

Dokumenten har innan användning granskats för att utröna i vilket syfte de tillkommit 

och om de speglar vissa åsikter inom organisationen.    

 

2.5 Metod för analys 

En möjlig teknik att använda för analys av fallstudier är enligt Yin (2007) 

mönsterjämförelsen. Den innebär att det empiriskt baserade mönstret ställs mot det 

förväntade mönstret för att se om dessa överensstämmer med varandra. Om det finns en 

överensstämmelse stärks studiens interna validitet enligt Yin (2007).  

 

I tidigare studier där förbättringsarbetet på sjukhus har undersökts (se till exempel 

Øvretveit et al., 2012; Joly et al., 2012) utgick dessa studier ifrån litteraturen kring 

förbättringsarbete och skapade sedan ett verktyg för att utvärdera sjukhusens 

förbättringsarbete. Joly et al. (2012) komponerade ett verktyg för granskning av 

förbättringsarbete utifrån fyra dimensioner som mäter hur mogen en 

sjukvårdsverksamhet är inom förbättringsarbete. Dessa fyra dimensioner är 

organisationens kultur, kapacitet och kompetens, praktiskt arbete samt anpassning och 

spridning. Verktyget möjliggör för organisationen att identifiera inslag i verksamheten 

som antingen kan främja eller hindra arbetet med att förbättra kvaliteten.      

 

Curtis et al. (2006) presenterar Donabedians modell, som innehåller tre komponenter för 

vårdkvalitet. De tre komponenterna i modellen för vårdkvalitet är struktur, process och 

utfall. Med struktur avses hur vården organiseras, med process menas vad som görs 

eller inte görs för patienten eller dennes anhöriga och med utfall menas de resultat som 

uppnås. Curtis et al. (2006) betonar att anställda inom sjukvården som är engagerade i 

förbättringsarbete bör förstå Donabedians modell och genom att använda den hitta 

aspekter som de kan utveckla. Nilsen et al. (2012) diskuterar Donabedians modell ur ett 
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patientsäkerhetsperspektiv och beskriver att det är processer och strukturer som 

påverkar utfallet. Vidare framför Nilsen et al. (2012) att Donabedians modell inte 

innehåller en kontextuell dimension, vilket tas upp som ytterligare en dimension som 

kan påverka utfallet. 

 

Med inspiration från de ovanstående beskrivna modellerna för utvärdering av 

förbättringsarbete har det i denna studie sammanställts en checklista utifrån tre 

dimensioner inom vilka olika aspekter som kan påverka IVA:s förbättringsarbete 

presenteras. Dessa dimensioner är: struktur, modeller och verktyg samt mätning och 

uppföljning. Under dessa rubriker presenteras viktiga aspekter och metoder för hur 

förbättringsarbete kan genomföras. I analysen jämförs hur IVA arbetar med 

förbättringsarbete med hur tidigare forskning förespråkar att förbättringsarbete ska 

genomföras. Checklistan är ett stöd för att besvara den första problemställningen om hur 

IVA arbetar med löpande förbättringar genom att presentera om IVA helt, delvis eller 

inte alls arbetar utefter vad tidigare forskning rekommenderar. Denna jämförelse 

överensstämmer med hur Yin (2007) presenterar en mönsterjämförelse och det är 

därmed denna teknik som användes för analysen. 

 

Baserat på den jämförelsen lämnas sedan rekommendationer om hur förbättringsarbetet 

kan utvecklas på IVA. Om arbetet inte alls eller delvis inte överensstämmer med vad 

referensramen förespråkar ges rekommendationer om hur arbetet kan utvecklas. 

Rekommendationerna är baserade på antingen referensramen eller tar till fasta på något 

som en eller flera av respondenterna tog upp i intervjuerna. Därmed besvaras den andra 

frågeställningen om hur det löpande förbättringsarbetet kan utvecklas. 

2.6 Forskningens kvalitet 

Patel och Davidson (2011) menar att kvalitetsbedömningen av en kvalitativ studie 

försvåras av att studien kan anses vara unik, därför går det inte att fastställa en regel 

eller procedur som kan appliceras på alla studier för att säkerställa deras validitet. Patel 

och Davidson (2011) rekommenderar att forskaren tydligt presenterar den använda 

forskningsmetoden. En studie i vilken processen noga har dokumenterats i alla steg 

stärker uppsatsens validitet. Begreppet reliabilitet, som används inom kvantitativ 

forskning, blir inom den kvalitativa forskningen inte lika framträdande utan istället får 

validiteten en vidare betydelse (Patel och Davidson, 2011). Utöver reliabilitet beskriver 
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Yin (2007) tre andra kvalitetskriterier som tillsammans med reliabilitet kan användas 

för att säkerställa kvaliteten på fallstudier. Dessa är begreppsvaliditet, intern validitet 

och extern validitet. Nedan förklaras Yins (2007) kvalitetskriterier och vilka åtgärder 

som gjordes för att uppnå dessa i denna studie.   

 

För att stärka begreppsvaliditeten i ett forskningsprojekt kan flera olika källor användas 

och det bör vara möjligt för deltagare i studien att granska ett utkast. Det empiriska 

materialet är insamlat från källor inom det undersökta fallsjukhuset med olika positioner 

och roller i verksamheten. Utöver detta har utkast till studien skickats till Danderyds 

sjukhus under arbetets gång för att bekräfta att den inhämtade informationen har tolkats 

rätt. Innan uppsatsen publicerades skickades den till Verksamhetsutvecklaren för att 

bekräfta att en rättvisande bild ges.   

 

Intern validitet är tillämplig vid kausala eller förklarande studier, där det utreds om en 

viss händelse leder till en annan. Detta kriterium kan uppnås genom så kallad 

mönsterjämförelse där mönster i empirin jämförs med det som var förutsett skulle hända 

utifrån tidigare studier. I analysen har det faktiska förbättringsarbetet som utförs på IVA 

jämförts med hur tidigare forskning förespråkar att förbättringsarbete inom sjukvården 

ska ske för att se om dessa överensstämmer. Om dessa inte överensstämde gavs 

rekommendationer.    

 

Extern validitet behandlar vilka möjligheter till generalisering som föreligger. En 

fallstudies syfte är inte att generalisera resultaten till en population utan istället 

generaliseras resultaten till teori, vilket benämns som analytisk generalisering. Det 

innebär att en teori bör undersökas ett flertal gånger i enlighet med de resultat som den 

visat upp. Genom utförliga beskrivningar av metoden möjliggörs för andra forskare att 

replikera denna studie på andra sjukhus.   

 

Det sista kriteriet, reliabilitet, innebär att om en fallstudie genomförs på exakt samma 

sätt som en existerande fallstudie ska den komma fram till samma resultat som den 

första. Det handlar alltså om att genomföra samma studie minst två gånger på samma 

fall och då få samma resultat och slutsats. Om forskaren noggrant beskriver sin process 

blir det enklare att göra om den och reliabiliteten ökar. För att stärka reliabiliteten i 

denna uppsats har den metodiska processen beskrivits noggrant så att läsaren ska förstå 
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vilka val som gjorts och varför. Detta för att möjliggöra att studien ska kunna göras om 

under samma förutsättningar, vilket krävs för reliabilitet.            

 

2.7 Forskningsetiska aspekter 

Bryman och Bell (2005) identifierar fem etiska principer som en forskare bör vara 

medveten om. Nedan presenteras deras innebörd och hur hänsyn tagits till dem i 

studien. 

 

Informationskravet innebär att personer som berörs av forskningen måste meddelas om 

vilket syfte den har. Med detta i åtanke har denna studies syfte förklarats för det 

deltagande sjukhuset och de intervjuade för att de ska veta vad de deltar i. Inledningsvis 

under forskningen genomfördes också ett telefonmöte mellan handledaren, författarna 

och en verksamhetsutvecklare på sjukhuset för att säkerställa att studiens syfte delades 

av alla. Efter detta genomfördes ett möte på sjukhuset med en ansvarig för den 

studerade avdelningen och verksamhetsutvecklaren samt en av författarna för att 

återigen diskutera studien men mer specifikt mot avdelningen.     

 

Samtyckeskravet bygger på att deltagandet i studien ska vara frivilligt och att det ska 

vara möjligt att avbryta deltagandet om så önskas, vilket ska kommuniceras till 

deltagarna. Detta framfördes till de anställda som valde att medverka.  

 

Konfidentialitets - och anonymitetskravet behandlar vikten av att personuppgifter på 

deltagare ska skyddas. De personuppgifter som inhämtats ska enligt nyttjandekravet 

endast nyttjas i forskningen. Anonymitet erbjöds till sjukhuset, vilket de valde att inte 

vara. Därmed presenteras Danderyds sjukhus och dess verksamhet i uppsatsen. Däremot 

valdes det att intervjuad personal endast skulle nämnas med titel och inte med namn i 

studien eftersom att det var i sina yrkesroller personerna informerade om 

förändringsarbetet. Inga personuppgifter utöver de anställdas yrkespositioner som 

framkom under intervjuerna har använts i denna uppsats.  

 

Avslutningsvis måste forskaren vara ärlig med sina intentioner och endast ge sann 

information om forskningen till deltagarna, inga falska förespeglingar får ges. Vid 
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Undersökningsdesign • Fallstudie 

Forskningsstrateg • Kvalitativ 

Forskningsansats • Deduktiv 

Datainsamling 

• Intervjuer 

•  Observation 

•  Dokument 

Metod för analys 
• Mönsterjämförelse 

•  Checklista 

Forskningens kvalitet 

• Begreppsvaliditet 

•  Intern validitet 

•  Extern validitet 

•  Reliabilitet 

Forskningsetiska aspekter 

•  Informationskravet 

•  Samtyckeskravet  

•  Konfidentialitets - och anonymitetskravet 

•  Nyttjandekravet  

•  Falska förespeglingar 

kontakten med verksamheten som ska studeras har endast sanningsenlig information 

presenterats med syfte att skapa förståelse för studien hos deltagarna.   

 

2.8 Sammanfattning av metod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Sammanfattning av uppsatsens metod 

 

  



23 

 

KAPITEL 3;REFERENSRAM 

Referensramen inleds med ett avsnitt om hur New Public Management har påverkat 

offentlig verksamhet. Efter detta presenteras svensk sjukvård med dess kontext och 

organisation. I referensramen uppmärksammas förbättringsarbete utifrån de tre 

dimensionerna struktur, modeller och verktyg samt mätning och uppföljning. Under 

varje dimension presenteras de aspekter och metoder som fungerar som en checklista 

för att undersöka hur IVA arbetar med förbättringar. Kapitlet avslutas med en 

konceptuell modell.  

3.1 New Public Management 

Redan under sent 70-tal började offentliga västerländska organisationers styrsätt att 

ifrågasättas enligt Pollitt, van Thiel & Homburg (2007). Detta efter bland annat 

missnöje med offentliga sektorers flexibilitet, ekonomiska kriser samt ett minskat 

förtroende för de som styrde offentliga verksamheter. Pollitt, van Thiel och Homburg 

(2007) anser att detta ledde till att nya idéer om ledarskap och styrning började 

introduceras i den offentliga sektorn. Skattebetalarna förväntade sig att regeringen 

skulle vara mer effektiv i sitt användande av resurser, mer kundfokuserad och erbjuda 

mer värde för mindre pengar. Inspiration för denna förändring i ledarskap och styrning 

hämtades från den privata sektorn. Även Radnor, Holweg och Waring (2012) menar att 

offentliga verksamheter har en ökad press på sig att närma sig den privata sektorns 

koncept och metoder för att öka sin effektivitet.  

 

En offentlig verksamhet som enligt McLaughlin och Kaluzny (2006) är allt mer 

influerad av industriella verksamheter är sjukvården. Detta påverkar kvalitetsbegreppet 

och idag används till exempel Total Quality Management (TQM) som en filosofi för 

kvalitetsarbetet i sjukvården (McLaughlin och Kaluzny, 2006). Även Andersson, 

Eriksson och Ujvari (2013) menar att industrins kvalitetsförbättringsmodeller idag 

används i sjukvården i högre utsträckning än tidigare. Syftet med modellerna är att öka 

kvaliteten, effektiviteten och patientfokuseringen i sjukvården. Ett annat exempel på hur 

sjukvården har påverkats av industrin är enligt McLaughlin och Kaluzny (2006) att 

begrepp som VD och produktgrupper används istället för administratör och 

serviceområden. Detta speglar det faktum att sjukhusens verksamhet blivit allt mer lik 

de organisationer som finansierar den. Även Aidemark (1998) visar att de privata 
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företagens tänk och agerande har influerat sjukvården. Exempel på detta är att 

resultatansvaret finns på lokal nivå, privatiseringar och konkurrens används och ledande 

personer med medicinsk kompetens arbetar enligt managementmetoder. Det sistnämnda 

innebär att när verksamheten ska förändras stöttas besluten av extern och intern 

ekonomisk information.     

 

3.2 Svensk sjukvård 

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) kan organisationer med fördel delas upp efter 

vad de levererar för typ av produkt. En professionell serviceorganisation utför unika 

arbeten i den bemärkelsen att ett arbete och dess omständigheter aldrig kommer att vara 

identiska med ett annat arbete.  Även om en läkare opererar två patienter för samma 

problem så kommer omständigheterna att skilja sig åt. Sjukhusorganisationer skiljer sig 

från andra professionella organisationer genom det faktum att investeringar i nya 

maskiner ofta leder till ökade kostnader i vården av patienter. Sjukhusens främsta 

uppgift som presenteras av Anthony och Govindarajan (2007) är att rädda människoliv, 

en läkare gör hellre två tester för mycket än två tester för lite. Detta medför att det blir 

svårt att vara kostnadsmedveten i bedömningen av vad en patient behöver för vård. 

 

Svensk sjukvård har enligt Lindh och Sahlqvist (2012) viss lagstiftning som stöd i sitt 

kvalitetsarbete. Hälso- och sjukvårdslagen reglerar vårdgivarens arbete för att uppnå en 

vård av hög kvalitet och patientsäkerhetslagen fokuserar på vilket ansvar vårdgivarna 

och personalen har för patientsäkerheten. Även arbetsmiljölagen tar upp 

patientsäkerheten eftersom att denna påverkas av villkoren som de anställda arbetar 

under.  Enligt Calltorp (2012) är svensk sjukvård till största del offentlig; 

sjukvårdsenheterna, finansieringen och utförandet av sjukvård ägs kollektivt av 

befolkningen. Den är indelad i landsting som har uppdraget att erbjuda förebyggande 

och botande vårdhandlingar. Ansvaret för den svenska sjukvården delas enligt 

Socialdepartementet (2014) mellan staten, kommunerna och landstingen och 

ansvarsområdena regleras i hälso- och sjukvårdslagen. Sjukvården är organiserad efter 

vilket utbud av vård som finns, vilket beskrivs i Nationalencyklopedin (2014). 

Primärsjukvården, länssjukvården och regionsjukvården har olika uppgifter. Till 

primärvården hör till exempel vårdcentraler, som inte har samma resurser som ett 

sjukhus.  
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Nelson et al. (2007) beskriver sjukvårdens struktur genom att illustrera den i olika 

nivåer likt en lök där varje lager representerar olika nivåer inom organisationen. De 

olika nivåerna är beroende av varandra men påverkar samtidigt varandra i stor 

utsträckning. Nelson et al. (2008) menar att kunskap om mikrosystem kan hjälpa till i 

förbättringsarbetet inom sjukvården.    

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

I figuren placeras patienten och dennes anhöriga i centrum. I beskrivningen av 

sjukvårdsorganisationen definierar Nelson et al. (2008) makronivån som ledningen för 

sjukhusen. I en svensk kontext motsvarar det landstingen (Andersson, 2013a).  Nivån 

som benämns som mesosystem innefattar administration och klinikledningar. På 

mikronivån närmast patienten placerar Nelson et al. (2007) personalen som utför själva 

vården. Mikronivån är inte bara personal utan innefattar allt från utrustning som 

används i vården till den miljö där patienter och vårdpersonal möts.  

 

Mohr och Batalden (2002) påpekar vikten av att förstå hur de olika nivåerna är skilda 

från varandra men också hur de måste interagera för att fungera. Även Nelson et al. 

(2008) menar att inom nivån mikrosystem är det viktigt att olika mikrosystem 

samspelar, vilket är en av de viktigaste uppgifterna för mesonivån, att få olika 

mikrosystem att fungera tillsammans. Andersson (2013a) konstaterar att inget system 

fungerar bättre än sin svagaste länk vilket också Nelson et al. (2007) beskriver ur ett 

sjukhusperspektiv. Vårdens värde och kvalitet vid ett sjukhus kan aldrig bli bättre än 

den service som varje mikroenhet vid sjukhuset kan erbjuda (Nelson et al., 2007). 

Figur 3 Illustration av sjukhusorganisationen (Nelson et al., 2008) 
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3.3 Struktur för förbättringsarbete 

Då sjukhus är komplexa verksamheter (Andersson, 2013b) med många anställda som 

ska kommunicera med varandra anser Graban (2009) att det krävs standardiserade 

metoder för hur arbete utförs och förbättras. När det bästa arbetssättet är fastställt ska 

detta standardiseras för att säkerställa att det följs. Detta betyder inte enligt Graban 

(2009) att arbetet ska vara identiskt utan någon variation eller flexibilitet men 

standardisering förenklar för de anställda som inte hela tiden behöver analysera sitt 

arbete för att ta beslut. För att ett standardiserat arbetssätt ska bli framgångsrikt krävs en 

förankring hos personalen så att de förstår anledningarna bakom beslut och inte känner 

sig nedtryckta av auktoriteter (Graban, 2009).  

 

Förankringen av kvalitetsförbättringsarbetet kan se olika ut, vilket konstateras i Davis et 

al. (2014) forskning om organisationer. Beroende på om kvalitetsförbättringsarbetet är 

informellt, formellt eller om kvalitetsförbättringsarbetet är en del av verksamhetens 

kultur så skiljer de sig ett antal faktorer åt. De stora skillnaderna finns mellan den 

förstnämnda kategorin och de andra två. Till exempel är personalen i informella 

organisationer inte utbildad i kvalitetsförbättringar, vilket de i högre grad är i de andra 

två organisationsstrukturerna. Infrastrukturen runt kvalitetsarbetet ser också olika ut i de 

tre typerna. Vid informellt kvalitetsarbete genomförs inte möten på regelbunden basis, 

det är inte säkert att informationsinsamlingsverktyg finns samt att kvalitetsförbättringar 

sker sporadiskt. När kvalitetsarbetet är formellt organiserat finns det utsedda team med 

deltagare från olika yrkespositioner, strategiska planer för kvalitetsarbetet är 

formulerade samt att datainsamling och analys används. De verksamheter med 

kvalitetsförbättringar som en del av sin kultur arbetar under samma förutsättningar 

gällande infrastrukturen som organisationerna med formellt kvalitetsarbete. Davis et al. 

(2014) beskriver att ju mer förankrat kvalitetsförbättringsarbetet var i verksamheterna 

desto mindre påverkadas detta arbete av barriärer som tidspress och personalbrist. I de 

organisationer där utveckling av kvaliteten är en del av kulturen ses dessa barriärer 

istället som sporrande. 

 

Trägårdh och Lindberg (2004) har undersökt ett antal fall av Lean-inspirerat 

värdekedjearbete i sjukvården och kom fram till att det finns fyra olika sätt att ta sig an 

förbättringsarbete. Förbättringsprojektet kan; 
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1) Helt kopiera ett annat koncept och därmed välja att imitera både dess mål och 

procedurer. 

2) Reformera både mål och procedurer till det egna sammanhanget.  

3) Om målet i sig är viktigare än vägen dit kan målet imiteras men metoden för att 

nå målet förändras.  

4) Arbetssättet imiteras men att ett nytt mål skapas utifrån den egna verksamheten. 

 

Strukturella förbättringskriterier Författare 

Standardiserade metoder för hur förbättringsarbete 

utförs 
Graban (2009) 

Informellt förbättringsarbete Davis et al. (2014) 

Formellt förbättringsarbete Davis et al. (2014) 

Förbättringsarbete som en del av kulturen Davis et al. (2014) 

Tabell 4 Strukturella förbättringskriterier 

 

3.3.1 Viktiga kriterier för ett framgångsrikt förändringsarbete 

Lindvall (2011) beskriver behovet av förändringar som alltid aktuellt. När en 

organisation ska förändras menar Kotter (1995) att det finns nyckelpersoner som måste 

agera rätt för att implementeringen ska bli framgångsrik. Förbättringsarbete inom 

vården gynnas enligt Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet 

(2013) av att verksamheten har chefer som är positiva, uppmuntrande och som stöttar 

de anställda. De rekommenderar även att det finns anställda inom organisationen som 

avsätter tid för att metodologiskt stödja förbättringsarbetet. Om de anställda inte 

upplever stöd i förbättringsarbetet motverkas detta arbete. Även Thor (2007) diskuterar 

att det bör finnas kontaktpersoner inom organisationen som underlättar för de anställda i 

deras förbättringsarbete. Thor (2007) beskriver hur kontaktpersonerna för metodologiskt 

stöd på Huddinge sjukhus, utifrån sjukhusets miljö, arbetade fram en modell för 

förbättringsarbete. Med den modellen kunde de sen stötta och vägleda olika 

förbättringsarbeten genom att lära ut modellen till medlemmarna i de tvärprofessionella 

team som arbetade med förbättringsprojekten. Kontaktpersonerna utvecklade även sitt 

eget arbete genom att lära av varandra vilket skedde genom exempelvis deltagande på 

varandras möten. Thor (2007) anser även att kontaktpersonens uppdrag bör avgränsas 

från andra anställda med förbättringsuppgifter genom att kontaktpersonen innehar 

kunskap om sammanhanget, metodologin och infrastrukturen angående 

förbättringsarbete.       
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Orsaker till ett bristande stöd kan enligt Svensk sjuksköterskeförening och Svenska 

Läkaresällskapet (2013) vara dåligt samarbete mellan olika yrkesgrupper eller en 

organisation som inte främjar arbetet. Cheferna bör försöka förhindra att hinder i 

förändringsarbetet uppstår. Forskare har enligt Beer & Nohria (2000) länge 

argumenterat om varifrån förändringar ska initieras, top-down de vill säga att 

förändringar initieras av ledningen och sen tryckas ut till golvet eller om det är mer 

fördelaktigt om förändringen initieras av golvet, bottom-up. Inom sjukvården anses det 

enligt Eriksson, Holgers och Müllern (2013) ofta att arbetet med förbättringar och 

utvecklingen av verksamheten bör ske decentraliserat där den faktiska vården utförs.   

 

När en organisation ska genomföra förändringar poängterar Dahlgaard, Pettersen och 

Dahlgaard-Park (2011) att det är viktigt att syftet med förändringarna kommuniceras så 

att personalen förstår varför förändringarna sker och inte bara vad som ska förändras. 

Kotter och Schlesinger (2008) poängterar att det inte räcker med att låta de anställda 

medverka i designen av förändringsarbetet utan att det är viktigt att de också blir 

ordentligt informerade för att kunna bidra utifrån rätt förutsättningar. Det måste också 

finnas resurser och infrastruktur för att arbeta med kvalitetsförbättringar inom 

organisationen (Davis et al. 2014). Øvretveit et al. (2012) menar att organisatoriska och 

styrningsmässiga förändringar mot högre effektivitet har varit svårinförda i sjukvården 

jämfört med den medicinska delen som ständigt utvecklas. I Øvretveit et al. (2012) 

studie av ett antal framgångsrika innovationer inom sjukvården undersöktes vilka 

faktorer som ansågs vara viktigast för att ett förbättringsarbete inom sjukvården skulle 

vara framgångsrikt. Den starkast påverkande faktorn var om det fanns en strategisk plan 

för förändringen och att det fanns ett projektteam. Efter detta kom att innovationen hade 

sitt ursprung från en klinik- och operationell nivå och på delad tredjeplats kom tillgång 

till utomstående expertis samt att det fanns en kompabilitet mellan förändringen och 

existerande kompetens, arbetssätt och strategi.  

 

Även Davis et al. (2014) behandlar faktorer som är av betydelse för att skapa en kultur 

med förbättringar inom en verksamhet. Att cheferna och personalen är engagerade i 

kvalitetsarbetet är av stor vikt. Även att verksamheten har en innovativ miljö och att 

kvalitetsarbetet överensstämmer med organisationens övriga mål och uppdrag främjar 

ett långsiktigt kvalitetsarbete. Svensk sjuksköterskeförening och Svenska 

Läkaresällskapet (2013) beskriver även de i en rapport tre viktiga aspekter för ett lyckat 
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förbättringsarbete. Den första är att kunskapen som används vid det medicinska arbetet 

och vid förbättringsarbetet bör vara forskningsbaserad. För att förändringar ska kunna 

genomföras finns det också ett behov av att de anställda utbildas i vårdens organisation 

och hur de kan arbeta med förbättringar. Slutligen behöver organisationen ett kritiskt 

förhållningssätt där det är tillåtet för anställda och patienter att ta upp 

förbättringsförslag.  

 

Strukturella förbättringskriterier Författare 

Cheferna är positiva till förändringsarbete SSF & SLS (2013)* 

Finns anställda inom organisationen som avsätter 

tid för att metodologiskt stödja förbättringsarbetet 
SSF & SLS (2013)*; Thor (2007) 

Bottom-up 
Øvretveit et al. (2012) ;Beer & Nohria (2000)Eriksson, Holgers 

och Müllern (2013) 

Top-down  Øvretveit et al. (2012) ;Beer & Nohria (2000) 

Syftet med förändringarna kommuniceras 
Graban (2009); Dahlgaard, Pettersen & Dahlgaard-Park (2011); 

Kotter och Schlesinger (2008)   

Resurser och infrastruktur för förbättringsarbete  Davis et al. (2014) 

Strategisk plan för förändringen   Øvretveit et al. (2012) 

Projektteam 

Andersson, Eriksson och Ujvari (2013); Øvretveit et al. (2012); 

Lighter och Fair (2004); Eriksson, Holgers och Müllern (2013); 

Fried och Carpenter (2006) 

Utomstående expertis  Øvretveit et al. (2012) 

Att cheferna och personalen är engagerade i 

kvalitetsarbetet 
Davis et al. (2014); Graban (2009); Kotter och Schlesinger (2008) 

Kunskapen vid förbättringsarbetet ska vara 

forskningsbaserad 
SSF & SLS (2013)* 

Anställda utbildas i vårdens organisation och hur 

de kan arbeta med förbättringar  

SSF & SLS (2013)*; Lindh och Sahlqvist (2012); Kotter och 

Schlesinger (2008) 

Öppenhet mot förslag SSF & SLS (2013)* 

Tabell 5 Viktiga kriterier för ett framgångsrikt förändringsarbete 

*Svensk sjuksköterskeförening och Svenska 

Läkaresällskapet (2013) 

Teamarbete 

Lighter och Fair (2004) poängterar att arbete i grupp är en mycket viktig aspekt vid 

kvalitetsförbättringsarbete i sjukvården, vilket även lyfts fram av Eriksson, Holgers och 

Müllern (2013). Fried och Carpenter (2006) tar upp teamarbete inom kvalitetsutveckling 

som den främsta resursen för att analysera problem, komma fram till lösningar och 

sedan utvärdera dessa lösningar. Eriksson, Holgers och Müllern (2013) tar upp att 

teamen ofta har ett eget ansvarsområde som de arbetar med förbättringar inom. Det är 

enligt Lighter och Fair (2004) ett vanligt angreppssätt hos organisationer att arbeta i 

tvärfunktionella team för att alla yrkesgrupper ska ha möjlighet att uttrycka sina åsikter 

om det som påverkar dem. Nya processer får ofta ett mer lyckat utfall när de anställda 
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känner ett ägarskap av den nya processen (Lighter och Fair, 2004). Den optimala 

storleken på grupperna är svår att definiera eftersom den enligt Fried och Carpenter 

(2006) varierar beroende på omständigheterna men ungefär sju personer brukar vara 

rimligt. Risker med för stora team anser Fried och Carpenter (2006) är att styrningen, 

beslutsfattandet och mötesplaneringen försvåras.  

 

Lighter och Fair (2004) diskuterar ett antal aspekter som kan leda till framgångsrikt 

arbete i team. Till exempel bör teamen ha meningsfulla och definierande uppgifter samt 

tydliga mål med arbetet. Vidare bör, enligt Lighter och Fair (2004), teamens främsta 

mål vara att uppnå den ofta specifika uppgift de har blivit tilldelade. Om målet delas 

upp och avgränsas samt förses med en tidsplan blir det enklare att mäta hur 

måluppfyllelsen lyckas. Inom teamen bör medlemmarna ha uppgifter som återspeglar 

deras intressen och förmågor, de bör väljas utifrån engagemang för ämnet och inte 

baserat på deras position.  

 

Strukturella förbättringskriterier Författare 

Egna ansvarsområden för projektteam Eriksson, Holgers och Müllern (2013); Lighter och Fair (2004) 

Tvärfunktionella team Lighter och Fair (2004); McLaughlin och Kaluzny (2006) 

Meningsfulla uppgifter för teamen Lighter och Fair (2004) 

Definierade uppgifter för teamen Lighter och Fair (2004) 

Tydliga mål för projektteam Lighter och Fair (2004) 

Tidsplan för projektteam Lighter och Fair (2004) 

Medlemmarna i projektteam har uppgifter som 

återspeglar deras intressen 
Lighter och Fair (2004) 

Tabell 6 Strukturella förbättringskriterier för teamarbete 

 

Förändringsmotstånd 

För att kunna genomföra ett lyckat förändringsarbete menar Pardo del Val och Fuentes 

(2003) att det är viktigt att vara medveten om och kunna hantera motstånd mot 

förändringar. Risken för att motstånd mot förändringsarbetet ska uppstå ökar enligt 

Benders och Slomp (2008) ju fler interna enheter som är inblandade och ju större 

förändringen är. Enligt Pardo del Val och Fuentes (2003) är djupt rotade värderingar 

och avsaknad förmåga att implementera förändringarna de främsta anledningarna till 

motstånd, dock påverkade ingen enskild anledning förändringsprocessen allvarligt i 

deras forskning. Kotter (1995) anser att det finns en risk att drivande personer i 

förändringsarbetet inte inser svårigheterna med att få anställda ur sina 

bekvämlighetszoner.  
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Två exempel på hur motstånd till förändringar kan förhindras är att ledningen ser till att 

målen med förändringen överensstämmer med verksamhetens kultur och att personalen 

utbildas ordentligt så att det inte uppstår hinder i kommunikationen (Pardo del Val & 

Fuentes, 2003). Kotter och Schlesinger (2008) nämner ytterligare fem sätt utöver 

utbildning för att hantera motstånd till förändringsarbete. Dessa är att göra personalen 

delaktig, att underlätta förändringen genom kompetensutveckling och stöd, att förhandla 

med personalen genom exempelvis belöningar, att manipulera genom att till exempel ge 

någon med inflytande över andra en betydande roll i förändringsarbetet samt att 

använda påtryckningar som avsked mot de som vägrar att genomföra förändringen. 

Vilken åtgärd som är mest lämplig beror på vilken situation verksamheten befinner sig i 

och det finns för- och nackdelar med alla. Det faktum att människor generellt är 

skeptiska mot förändringar kan enligt de Souza & Pidd (2011) avhjälpas genom att 

genomföra en pilotstudie i mindre skala.      

 

3.4 Modeller och verktyg för förbättringsarbete  

Calltorp (2012) beskriver att under de senaste åren har utvecklats ett flertal modeller 

och verktyg för att främja förbättringsarbetet i sjukvården. Lean-filosofin, mikrosystem 

och CQI är exempel på industribaserade modeller för utveckling av kvalitet som 

sjukvården använder (Andersson, Eriksson och Ujvari, 2013; McLaughlin och Kaluzny, 

2006).  Inom ramen för dessa modeller ingår det specifika verktyg som används för att 

underlätta förbättringsarbetet.  

 

3.4.1 Lean Healthcare 

En metod som används av sjukhus för att förbättra verksamheten är Lean Healthcare 

(Graban & Swartz, 2012; Reijula & Tommelein, 2012). Brandt (2013) definierar Lean 

Healthcare som en sjukvård som enbart utför de värdeskapande aktiviteterna för 

patienten och försöker eliminera avvikelser och komplikationer. Patienten ska slippa 

väntetider och materialet som ska användas för aktuell behandling ska finnas nära till 

hands med minsta möjliga lagerhållning. Belastningen ska vara jämn och verksamheten 

ska ta tillvara på personalens kreativitet för verksamhetsutveckling. Även Dahlgaard, 

Pettersen och Dahlgaard-Park (2011) definierar Lean Healthcare som en filosofi som 

skapar värde åt patienter och andra intressenter genom att engagera personalen i 
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ständiga förbättringar för att eliminera icke-värdehöjande aktiviteter. Graban (2009) 

menar att Lean Healthcare kan leda till en förbättrad vårdkvalitet genom kortare 

väntetider och färre felbedömningar. Vidare tar Graban (2009) upp att filosofin hjälper 

sjukhus att öka patientsäkerheten och de anställdas tillfredställelse i arbetet samt att 

minska kostnaderna och förhindra förseningar.     

 

Graban (2009) beskriver att Lean är en modell för styrning som tar hänsyn till alla 

aspekter i verksamheten och inte bara ett produktionssystem, därmed fungerar det också 

att implementera i sjukvården. SKL (2012) menar att Lean-filosofin implementeras som 

ett svar på sjukvårdens knappa resurser. Reijula och Tommelein (2012) menar att 

sjukhusmiljön uppfyller några kriterier som skapar förutsättningar för en 

implementering av Lean Healthcare. Exempel på kriterier är att verksamheten präglas 

av många processer och att etiska aspekter är viktiga för personalen.  

 

Lean inom sjukvården ska enligt Graban (2009) användas för att se till det stora antalet 

mindre problem som finns och inte fokusera på helhetsbilden av de väldigt stora 

problemen. Graban (2009) menar att Lean Healthcare fokuserar på systemförbättringar 

och istället för att vänta på politiska lösningar finns många åtgärder som kan vidtas 

direkt. Det handlar om att skapa en förståelse för hur arbetet ser ut idag och med hjälp 

av detta generera varaktiga förbättringar.  

 

Det viktigaste Lean-verktyget inom sjukvården menar Brandt (2013) är 

värdeflödesanalysen, som genomförs för att bestämma vilka aktiviteter som skapar ett 

värde för patienten. Efter en identifiering av dessa aktiviteter är målet att optimera 

flödet så att patienten inte ska behöva vänta mellan aktiviteterna. Viktigt vid en 

värdeflödesanalys är enligt Brandt (2013) att det finns ett tydligt avgränsat flöde med 

början och slutet av förloppet definierat. För enkelhetens skull kan det vara rimligt att 

börja med en process inom en specifik enhet. Analysen riskerar annars att bli så 

komplicerad att de medverkande inte fullföljer den. En analys av flöden mellan 

avdelningar görs med fördel efter att de medverkande fått en djupare förståelse för 

metoden enligt Brandt (2013). Dahlgaard, Pettersen och Dahlgaard-Park (2011) anser 

att processer som sker mellan enheter där det inte finns en tydlig ansvarskänsla hos de 

anställda över saker som går fel är ett område där förbättringar blir påtagliga. Ytterligare 

en viktig aspekt enligt Brandt (2013) är att all personal som är en del av värdeflödet 
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medverkar i analysen så att alla aktiviteter kan kartläggas. Den ansvariga chefen bör 

också delta så att denne får en överblick över flödet samt för att det kan finnas ett behov 

av beslutsfattande som inte personalen har mandat för.  

 

En ytterligare viktig aspekt med Lean är enligt Brandt (2013) att förebygga att fel 

uppstår. Inom sjukvården är det patientsäkerheten som ska maximeras och ett optimalt 

flöde skulle innebära att inga misstag kan göras. Om ett problem identifieras är en 

möjlig Lean-åtgärd att fem gånger fråga sig varför detta fel uppstått och använda svaren 

för att förhindra att problemet uppstår igen. Det gäller att identifiera den grundläggande 

orsaken till problemet för att sedan rätta till den. När ett fel rapporteras är det viktigt 

menar Graban (2009) att utgå från platsen där felet inträffade och visualisera det samt 

prata med involverad personal istället för att diskutera det i ett stängt mötesrum. Graban 

(2009) presenterar visual management som ett verktyg sjukhus kan använda i sitt Lean-

arbete. Det är en form av standardiserat arbete och baseras på principen att låta problem 

i en verksamhet komma upp till ytan. Det innebär att med hjälp av visuella verktyg som 

till exempel lappar eller band minska brister som kan ske i kommunikationen. Ett annat 

Lean-verktyg är 5S, som är ett system för att organisera arbetsplatsen där varje s står för 

en åtgärd för att minska slöseri och överväga kommunikationsbrister (Graban, 2009). 

 

Modeller och verktyg  Författare 

Processorientering/Värdeflödesanalys Dahlgaard, Pettersen och Dahlgaard-Park (2011); Brandt (2013) 

5 varför Brandt (2013) 

Visualisering Graban (2009); Brandt (2013) 

5 S Graban (2009) 

Tabell 7 Modeller och verktyg inom Lean Healthcare 

 

3.4.2 CQI 

McLaughlin och Kaluzny (2006) använder begreppen Total quality management (TQM) 

och Continous Quality Improvement (CQI) som utbytbara med varandra och definierar 

de enligt: “TQM/CQI is a structured organizational process for involving personnel in 

planning and executing a continuous flow of improvements to provide quality health 

care that meets or exceeds expectations” (McLaughlin och Kaluzny, 2004, s.3). 

Begreppet CQI används dock mer inom sjukvården för att beskriva program designade 
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från ett kliniskt perspektiv. Vidare definierar McLaughlin och Kaluzny (2006) sju 

utmärkande karaktärsdrag och funktioner för CQI som också ofta sägs vara grunden för 

god styrning:   

–    Att skapa en förståelse för och kunna anpassa sig till den externa miljön.  

– Att ge läkare och chefer befogenheter att analysera och förbättra 

processer.  

– Att utgå från att kundens, som är både patienten och andra aktörer i 

processen, preferenser är det som bestämmer kvaliteten.   

– Att inte utgå från konventionella indelningar i avdelningar eller 

professioner utan använda tvärvetenskapliga ansatser.   

– Att anta en planerad och uttalad filosofi av ständiga förbättringar och 

anpassningar.   

– Att inrätta funktioner för att försäkra att den bästa praxisen används 

genom ett planerat organisatoriskt lärande.   

– Att tillhandahålla motivationsfaktorer så att synsättet på processanalys 

och förändringar blir rationellt, data- och samarbetsbaserat. 

 

Att det finns ett behov av ständiga förbättringar grundar sig enligt McLaughlin och 

Kaluzny (2006) i tanken om att kvaliteten i vården ska utgå från patientens behov. Med 

utvecklingen av ekonomi, teknologi, utbildning och kultur som påverkar patientens krav 

på sjukvården behövs ständiga förbättringar för att möta dessa. Arbetet med löpande 

kvalitetsförbättringar är både en styrfilosofi och en styrmetodik. Anledningar till att 

organisationer börjar arbeta med CQI är till exempel kostnadskontroll, konkurrens om 

kunder och krav från finansiärer och anställda.  

 

McLaughlin och Kaluzny (2006) lyfter fram individens roll i CQI, som deltagare eller 

ledare i processutveckling och att ett resultat av detta arbete kan bli högre arbetsmoral 

eftersom att när kvaliteten mäts kan personalen vara stolta över en hög kvalitet. Det 

handlar inte om att skuldbelägga personalen när något inte fungerar utan det är 

processerna, vilka de involverade anställda kan hjälpa till att förbättra, som är 

förbättringsbara.  Kelly och Johnson (2006) presenterar även brainstorming ett verktyg 

inom CQI. 
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Steg 1-3 

• Identifiera den process som ska utvecklas/förbättras 

•  Arbeta fram ett syfte för att beskriva vad som ska åstadkommas 

•  Utse ett interprofessionellt team med de yrkesgrupper som 
berörs 

Steg 4-5 

•  Rita ett flödesschema med alla ingående steg för att klargöra hur 
processen ser ut 

•  Ta fram ett aktuellt problem för varje steg i processen 

Steg 6-8 

•  Sätt upp mål som ska uppnås och bestäm mätbara mätetal 

•  Ta fram förbättringsförslag utifrån identifierade problem och     
bakomliggande orsaker 

•  Välj förbättringsförslag och ta fram de förbättringsidéer som 
kan ge störst effekt 

Steg 9-10 

•  Upprätta en plan för varje förbättringsidé enligt PGSA-hjulet  

•  Testa förbättringsidéerna genom att prova de i en liten skala 
med motiverad personal 

Steg 11-12 

•  Utvärdera effekterna genom att ta reda på om testerna gav 
förväntat resultat  

•  Besluta tillsammans med ledningen hur förbättringarna ska 
genomföras på bred front 

 

Modeller och verktyg Författare 

Att ge läkare och chefer befogenheter att analysera 

och förbättra processer 
McLaughlin och Kaluzny (2006) 

Funktioner för att försäkra att den bästa praxisen 

används 
McLaughlin och Kaluzny (2006) 

Ständiga förbättringar 
Graban (2009); Graban & Swartz (2012); McLaughlin & Kaluzny 

(2006); Batalden och Davidoff (2007) 

Brainstorming Kelly och Johnson (2006) 

Tabell 8 Modeller och verktyg inom CQI 

 

3.4.3 Genombrottsmodellen och Nolan-modellen 

Lindh och Sahlqvist (2012) presenterar två modeller som tillämpas i förbättringsarbete 

inom vården. Dessa modeller är Genombrottsmodellen och Nolan-modellen. Nolan-

modellen kan ses som en egen modell även fast den ingår som en del i 

Genombrottsmodellen. Genombrottsmodellen består av tolv steg och presenteras nedan 

i figur 4.     
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Figur 4 Genombrottsmodellen, inspirerad av Lindh och Sahlqvist (2012) 
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Genombrottsmodellen är utvecklad av Institute for Healthcare Improvement och är tänkt 

att fungera som en modell för hur ett förbättringsarbete kan planeras, utföras och 

utvärdeas (Lindh och Sahlqvist 2012). 

 

Nolan-modellen, som ofta används internationellt ingår som tidigare nämnt i 

Genombrottsmodellen. Nolan-modellen är något mindre detaljerad modell men fungerar 

enligt Lindh och Sahlqvist (2012) som en grundläggande modell för hur ett 

förbättringsarbete kan läggas upp. Nolan modellen består i sin tur att ett verktyg med 

namnet PGSA-cykeln. PGSA-cykeln, som även kallas Deming-cykeln och PDSA-cykeln, 

är även en komponent i Kaizen, som i sin tur är en del av Lean-konceptet enligt Graban 

och Swartz (2012). 

 

 

Figur 5 Nolan modellen inspirerad av Lindh och Sahlqvist 2012 

 

3.4.3.1 PDSA-/ PGSA-/ Deming-cykeln 

Varje bokstav i PGSA-cykeln står för en del i processen med att genomföra ett 

förbättringsarbete utefter fyra stegen: planera, gör, studera och agera (PDSA-cykeln på 

engelska). Graban och Swartz (2012) presenterar i ordningsföljd PDSA cykeln enligt 

följande:  

Vad vill vi åstadkomma? Mål 

Hur vet vi att förändringen är en 
förbättring? Mått 

Vilka förändringar kan leda till 
förbättringar? Idéer 

Test 
P G 

S A 
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•Samla information 

•Studera 

•Resultat 

 

•Fullt ut 

•Justeringar 

•Förkastas 

•Implementering 

•Liten skala 

•Pilotprojekt 

•Bedömning 

•Orsaker 

•Åtgärder 

Planera Genomför 

Studera Agera 

1. I planeringsfasen sker en bedömning av den aktuella situationen, orsakerna till 

problemen analyseras och åtgärder med möjliga utfall föreslås. 

2. Genomförandefasen innebär att implementera förändringen men i liten skala 

genom exempelvis ett pilotprojekt.  

3. I den tredje fasen samlas information in som används för att studera 

förändringarna och resultaten.  

4. Beroende på utfallet av implementeringen görs i justeringsfasen bedömningen 

om förändringen ska implementeras fullt ut, om det behövs justeringar innan 

detta sker eller om den ska förkastas. 

 

PDSA-cykeln (på engelska: plan, do, study, act) nämns även av Davis et al. (2014) i 

samband med hur utvecklad en organisation är i sitt arbete med kvalitetsförbättringar. 

Verksamheter med informellt kvalitetsarbete lyckades ofta inte att genomföra alla steg i 

cykeln även om den var det vanligaste verktyget som de studerade verksamheterna 

också var ålagda att använda i sitt förbättringsarbete. Verksamheter med formellt 

kvalitetsarbete eller förbättringsarbete som en del i sin kultur fullföljdes oftast hela 

cykeln och utöver PGSA-cykeln användes även andra förbättringsverktyg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 PGSA-cykeln inspirerad av Lindh & Sahlqvist (2012) samt Graban & Swartz (2012) 
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Modeller och verktyg Författare 

Genombrottsmodellen/Nolan-modellen Lindh och Sahlqvist (2012) 

PDSA, PGSA, Deming-cykeln Graban och Swartz (2012); Davis et al. (2014) 

Pilotstudie  
de Souza & Pidd (2011); Brandt (2013); Lindh & Sahlqvist 

(2012) 

Tabell 9 Modeller och verktyg inom Genombrottsmodellen 

 

3.4.4 Mikrosystem 

Ytterligare ett perspektiv som beskrivs av Andersson, Eriksson och Ujvari (2013) och 

som sjukvårdsorganisationer kan använda sig av vid kvalitetsarbete är mikrosystem. 

Mikrosystemet definieras av Andersson, Eriksson och Ujvari (2013) som den minsta 

enheten inom vårdorganisationen som skapar värde. Det baseras på att lärande, 

förbättring och uppföljning ska finnas både på en makronivå och på en mikronivå. Inom 

denna metod, som utgår från att det är patienten som definierar mikrosystemet, är 

mätning en väsentlig del. Att mäta resultat är ett sätt att se om en förändring också är en 

förbättring för organisationen. Inom mikrosystem arbetas det i team både när det gäller 

det kliniska arbetet och när förbättringsarbetet organiseras kring olika 

kunskapsområden.   

 

3.4.5 Fristående förbättringsverktyg  

Davis et als. (2014) studie av kvalitetsförbättringar i sjukvården visar att det effektivaste 

sättet för anställda att få kunskap om kvalitetsförbättringsarbete var att delta i 

demonstrationsövningar. Dessa bestod av genomförande av kvalitetsförbättringsprojekt 

där verksamheterna fick identifiera luckor att arbeta med i den egna organisationen. 

Andra träningssätt för att få kunskap om kvalitetsförbättringar var internetbaserade 

föreläsningar och workshops, vilka inte var lika effektiva för att få kunskap, färdighet 

och förmåga att kunna genomföra förbättringsprojekt, som demonstrationsövningar. 

 

Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet (2013) rekommenderar att 

det under en arbetsdag finns möjlighet att diskutera och analysera vad som har gått bra i 

arbetet och vad som behöver förbättras. Dessa avstämnings- och förbättringsmöten 

behöver en struktur så att det tas tillvara på det som framkommer under dem.  
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Modeller och verktyg Författare 

Demonstrationsövningar Davis et al. (2014) 

Internetbaserade föreläsningar  Davis et al. (2014) 

Workshops Davis et al. (2014) 

Avstämnings- och förbättringsmöten SSF & SLS (2013)* 

Tabell 10 Verktyg fristående från modeller  

 

3.5 Mätning och uppföljning av förbättringsarbete  

Mätning är enligt SKL (2008) ett sätt att säkerställa att en förändring också är en 

förbättring för verksamheten. En förutsättning för ett lyckat förbättringsarbete är enligt 

Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet (2013) att det som 

implementeras utvärderas löpande och att effekterna av förändringen mäts. För att 

implementeringen av förändringar i sjukvården ska bli framgångsrik menar Dahlgaard, 

Pettersen och Dahlgaard-Park (2011) att de inblandande inledningsvis genom en 

granskning bör identifiera framgångsfaktorer och nyckeltal att utvärdera.  Davis et al. 

(2014) påpekar även att sannolikheten för förbättringsarbeten ska bli bra ökar om det 

finns ett kvalitetsansvar hos avdelningen.  

 

Att utforma ett system för uppföljning poängteras av Kelly och Johnson (2006) som en 

viktig aspekt inom arbetet med CQI. Data kan användas i syfte att analysera den 

befintliga situationen, förbättra processer och för att se om det har skett någon 

utveckling. De rutiner som har standardiserats i verksamheten måste enligt Graban 

(2009) följas upp av ledande personal genom exempelvis checklistor så att de verkligen 

följs. Om inte en metod följs kan det finnas befogade anledningar till det som bör lyftas 

fram istället för att gömmas undan. Det är viktigt att detta sker som en del av att 

förbättra patientens säkerhet och inte för att klandra personalen. För att motverka 

motstånd mot detta bör de anställda få tillräcklig träning av nya metoder samt även få 

medverka i att välja ut de lämpligaste arbetssätten. 

 

SKL (2008) lyfter fram hur en vårdverksamhet kan sprida intern information om de 

förbättringsarbeten som sker. En möjlig väg är att visualisera de resultat som 

framkommit genom en så kallad datavägg med relevant kvantitativ och kvalitativ 

information om verksamheten. Möjlig information på väggen kan vara att presentera de 

förändringar som har genomförts och vad som har framkommit ur arbetet med dessa. 

När informationen ska spridas till andra verksamheter bör enligt SKL (2008) några 
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frågor kring detta övervägas. Det bör klarläggas vem som ska ta del av resultaten och 

förbättringsarbetet för att kunna anpassa presentationen till dessa. Även hur ofta 

rapporteringen av resultaten ska ske är en viktig aspekt att överväga. Det går inte att 

rapportera för ofta då det är tidskrävande men det positiva med en löpande rapportering 

är att de anställda motiveras att arbeta med förändringen. Verksamheten behöver också 

bestämma vad för kvalitativa delar, som exempelvis förändringens syfte och planerade 

förändringar, som ska lyftas fram för att förmedla kunskap och inspirera andra. Den 

sista frågan att överväga enligt SKL (2008) är hur mätningen ska användas under det 

fortlöpande arbetet för att skapa ett mervärde. Svaren på frågorna blir det som ska ingå i 

rapporteringssystemet.     

 

Mätning och uppföljning Författare 

Uppföljning och mätningar 
SSF & SLS (2013)*; Graban (2009); Kelly och Johnson (2006); 

Andersson, Eriksson och Ujvari (2013) 

Kvalitetsansvar hos organisationen för dess 

verksamhet 
Davis et al. (2014) 

Identifiera framgångsfaktorer och nyckeltal att 

utvärdera 
Dahlgaard, Pettersen och Dahlgaard-Park (2011); 

Checklistor Graban (2009) 

Visualiserade resultat, datavägg SKL (2008); Graban (2009) 

Tabell 11 Förbättringskriterier inom mätning och uppföljning 

*Svensk sjuksköterskeförening och  

Svenska Läkaresällskapet (2013) 

 

3.6 Konceptuell modell 

Utifrån referensramen sammanställdes en checklista med utgångspunkter och metoder 

för hur sjukvården kan ta sig an förbättringsarbete. Denna lista svarar på frågan hur IVA 

med stöd i tidigare forskning bör arbeta med förbättringsarbete och är uppbyggd på tre 

dimensioner: struktur, modeller och verktyg samt mätning och uppföljning. De tre 

dimensionerna identifierades utifrån referensramen som de områden dit de specifika 

utgångspunkterna kunde härledas.  

 

Det insamlade empiriska materialet ger svaret på frågan hur IVA arbetar med 

förbättringsarbete. Analysen inleds med den checklista som sammanställdes i 

referensramen och utifrån de olika utgångspunkterna och metoderna besvaras om dessa 

helt, delvis eller inte alls finns på IVA. De tre dimensionerna används för att dela upp 

analysen och inom dessa diskuteras utgångspunkterna och metoderna och beroende på 
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om de genomförs evidensbaserat respektive ej evidensbaserat på IVA ges 

rekommendationer om hur de kan utvecklas.  

 

 

  

      New Public Management & Svensk sjukvård 
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Hur bör IVA arbeta 

med 

förbättringsarbetet? 
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Figur 7 Konceptuell modell 
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KAPITEL 4; EMPIRI 

I detta kapitel presenteras det empiriska material som ligger till grund för denna studie. 

Kapitlet inleds med en presentation av Danderyds sjukhus och IVA. Sedan presenteras 

den insamlade empirin, först de sju intervjuerna med personal på IVA och sedan 

intervjun med Verksamhetsutvecklaren från sjukhusets ledning. Avslutningsvis görs en 

genomgång av den observation av en VRI-workshop som skedde.  

 

4.1 Danderyds sjukhus 

Danderyds sjukhus grundades år 1922 under namnet Stockholms läns centrallasarett i 

Mörby. Sjukhuset hade när det grundades 118 vårdplatser och cirka 75 anställda. 

Danderyds sjukhus har sedan dess växt och idag finns det cirka 600 vårdplatser och 

3672 anställda (Danderyds sjukhus 2014:3). Danderyds sjukhus är helägt av ett 

dotterbolag till Landstingshuset i Stockholm AB.  Sjukhuset arbetar efter en vision om 

att vara:  

 

”Norra Stockholms akutsjukhus - vänligt och proffsigt, smidigt och säkert”. 

 Danderyds sjukhus (2014:3). 

   

Danderyds sjukhus (2014:1) har 13 verksamhetsområden (se bilaga 2), varav ett är 

Anestesi och Intensivvård. Totalt arbetar det cirka 350 personer inom Anestesi och 

Intensivvård. Verksamhetsområde är detsamma som klinik och begreppen används 

synonymt i denna studie. I verksamhetsområdet Anestesi och Intensivvård ingår sex 

mottagningar och avdelningar, bland annat IVA som denna studie har utförts på. IVA 

behandlar svårt sjuka patienter med organsvikt som behöver noggrann vård och 

övervakning och arbetet sker med hjälp av mycket medicinteknisk apparatur (Danderyd 

sjukhus, 2014:2). Personalen på IVA består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor 

samt sjukgymnaster (Danderyd sjukhus, 2014:2). Enligt Överläkaren (2014-04-27) 

roterar cirka 100 sjuksköterskor och undersköterskor mellan IVA och 

uppvakningsavdelningen och ett tiotal läkare är knutna till IVA. 

 

Patientsäkerhetscontrollern (2014-03-25) nämner att det finns vissa tjänster på kliniken, 

som Kvalitetsutvecklare och Patientsäkerhetscontroller, som är utformade med ett 
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specifikt ansvar för kvalitetsarbete. Det gemensamma för dessa två tjänster är 

patientsäkerhetsarbetet och tillsammans med patientsäkerhetsläkaren bildar de ett team. 

Båda tjänsterna är fördelade mellan administrativt arbete och kliniskt arbete.     

 

Nedan presenteras först de intervjuer som genomfördes på IVA i bokstavsordning och 

avslutningsvis den intervju som genomfördes med Verksamhetsutvecklaren på 

ledningsnivå. Efter intervjuerna följer ett avsnitt om den observation som gjordes.  

       

4.2 Kvalitetsutvecklare på kliniknivå
2
 

Kvalitetsutvecklartjänsten är nyligen tillsatt och vilka uppgifter som ska ingå i tjänsten 

är inte helt klart. Kvalitets- och förbättringsarbete inom sjukvården definieras av 

Kvalitetsutvecklaren som alla saker som sjukvården kan göra bättre för att patienten ska 

få en bättre vård och det går att förbättra nästan allt. Kvalitetsutvecklaren poängterar sitt 

intresse för ett bättre bemötande av patienten från personalen. Det är väldigt viktigt att 

även se till den delen av vården som inte är medicinsk och många avvikelser, det vill 

säga när något går fel, handlar om bemötandet berättar Kvalitetsutvecklaren. Många 

problem skulle kunna lösas med ett bättre bemötande och framförallt genom att vara 

tydligare mot patienten tror Kvalitetsutvecklaren och reflekterar vidare över varför detta 

inte alltid inses av andra anställda. 

 

4.2.1 Förbättringsförslag 

Kvalitetsutvecklaren berättar att de flesta som kommer på ett förbättringsförslag tar upp 

det med sin närmaste chef och om förslaget anses bra och genomförbart genomförs det. 

Kvalitetsutvecklaren har själv lämnat förslag som inte godkänts och menar att det känns 

som att det är lite upp till chefen om förslaget godkänns eller inte. Om förslaget är väl 

underbyggt är det lättare att få igenom det än om det endast är ett tyckande som 

framförs. Kvalitetsutvecklaren upplever att det uppmuntras till förslag och även om 

många tycker om att arbeta utefter etablerade arbetssätt är verksamheten sådan att det 

måste finnas en vidsynthet mot förändringar. Personer är alltid mer eller mindre 

förändringsbenägna men de flesta på IVA är öppna för nyheter anser 

Kvalitetsutvecklaren.    

 

                                                 
2
 Intervju med kvalitetsutvecklare på kliniknivå, genomförd 2014-03-31.  
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Alla förbättringsprojekt kommer inte från de anställda utan en del förändringar blir 

klinikerna ålagda att genomföra berättar Kvalitetsutvecklaren. De förbättringsprojekt 

som kliniken blir ålagda tas enligt Kvalitetsutvecklaren oftast inte emot med samma 

entusiasm som de förslag som kommer inifrån kliniken. Det blir inte samma känsla som 

om det kommer från kliniken. Kvalitetsutvecklaren uppskattar att de flesta 

förbättringsförslag på kliniken kommer nerifrån men då blir arbetet inte lika strukturerat 

som om de kommer uppifrån, med verktyg som till exempel PDSA-cykeln. Om 

grupperna på kliniken skulle använda PDSA-cykeln tror Kvalitetsutvecklaren att det 

nog skulle komplicera en del då inte alla känner sig bekväma med verktyget. Samtidigt 

finns det enligt Kvalitetsutvecklaren studier som visar på att detta är ett bra sätt att 

angripa förändringar på. Om verktyget skulle läras ut på utbildningar skulle det bli mer 

naturligt att använda. Vidare reflekterar Kvalitetsutvecklaren över att denne skulle 

kunna förklara PDSA-cykeln för grupperna.  

 

”Information kan man inte få för mycket av.” 

Kvalitetsutvecklaren, IVA 

 

När en förändring kommer uppifrån kan informationen enligt Kvalitetsutvecklaren 

uppfattas som att ”det här ska göras” istället för att visa på hur förändringen kan vara till 

hjälp för de anställda. Viss information om fördelarna med förändringarna 

kommuniceras ut men Kvalitetsutvecklaren tror inte att den är tillräcklig för att 

personalen ska uppleva det värt den extra ansträngning som en förändring innebär. Det 

skulle kunna läggas mer fokus på att informera om fördelarna. Ett exempel på en 

förändring från ledningen som ska genomföras är Prokompetens. Kvalitetsutvecklaren 

upplevde först Prokompetens som ett verktyg med fördelar främst för arbetsgivaren. 

När Kvalitetsutvecklaren diskuterade Prokompetens med kollegor hade de en mer 

positiv syn på verktyget och såg det som ett verktyg de anställda kunde använda för att 

kräva vidareutbildningar. När det beskrevs på det sättet upplevde Kvalitetsutvecklaren 

det som mer positivt och om verktyget presenteras på detta sätt på den kommande 

studiedagen kommer personalen förmodligen lättare se fördelarna med det. 

Arbetsgivaren skulle enligt Kvalitetsutvecklaren vinna på att informera om varför saker 

ska göras och inte bara att de ska göras. Det är dock också upp till arbetstagaren att leta 

upp information.  
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På frågan om nya arbetssätt följs tror Kvalitetsutvecklaren att det beror på om 

personalen är tvungna att använda det nya arbetssättet eller inte. Om det gamla 

arbetssättet fortfarande finns som alternativ så kan det leva kvar hos vissa. Väldigt 

mycket i vården är personbundet, alla riktlinjer till trots. Kvalitetsutvecklaren tar i detta 

sammanhang upp att jämförelser görs mellan vården och andra yrken som till exempel 

piloter men i vården finns större möjligheter för personalen att tycka och agera som de 

vill än som pilot. Kvalitetsutvecklaren tror inte att vården skulle tjäna på att byta namn 

på begrepp från industrin utan används samma terminologi underlättas 

informationsinhämtningen om begreppet. Angående Lean-projektet upplevde 

Kvalitetsutvecklaren det som väldigt styrt uppifrån. 

    

Kvalitetsutvecklaren berättar att under workshopen om VRI var det första gången som 

denne kom i kontakt med Verksamhetsutvecklaren på ledningsnivån.  Tillsammans med 

kvalitetsstrategen och chefsläkaren med patientsäkerhetsansvar kan 

Verksamhetsutvecklaren vara ett möjligt bollplank för Kvalitetsutvecklaren. Det är bra 

att det här stödet finns även om Kvalitetsutvecklaren inte vet än om denne personligen 

kommer använda dem. Kvalitetsutvecklaren anser sig vara så pass ny på tjänsten att fler 

verktyg i nuläget skulle bli svårt att hantera men är öppen för det i framtiden. Då är det 

bra att få en presentation över vad som finns och att kontakt kan tas vid behov anser 

Kvalitetsutvecklaren. 

 

Kvalitetsutvecklaren reflekterar över att en kvalitetsutvecklare som arbetar kliniskt 

förmodligen får mer gehör för sina förändringsförslag än en som endast arbetar 

administrativt. I arbetet som kvalitetsutvecklare är det viktigt att veta vad medarbetarna 

pratar om och att ha en förståelse för arbetet. Kvalitetsutvecklaren uppfattar det som att 

verksamhetsområdet delar tanken om att blanda teori och praktik genom att de flesta 

chefer är kliniskt aktiva. Detta är en bra tanke för att skapa ett förtroende hos personalen 

och även för att den kliniska verksamheten bör prioriteras. Tidigare flyttades den 

administrativa personalen allt längre bort ifrån patienten, men faktum är att många vill 

behålla patientkontakten berättar Kvalitetsutvecklaren. 
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4.2.2 Förbättringsteam 

Det första som klinikledningen har bestämt att Kvalitetsutvecklaren ska arbeta med är 

att kartlägga vilka projektgrupper som finns inom IVA. För närvarande samlar 

Kvalitetsutvecklaren information om grupperna, vem som är sammankallande och vad 

de arbetar med i nuläget. Det finns information om grupperna på intranätet och vilka 

som är medlemmar, vilket dock har ändrat sig sedan det skrevs ned. Vissa som 

kontaktats av kvalitetsutvecklaren har svarat att de inte längre är med i gruppen och 

vissa av grupperna har svarat att alla i gruppen är sammankallande. Att alla i en grupp 

ser sig som sammankallande är något avdelningen vill komma ifrån enligt 

Kvalitetsutvecklaren, i varje grupp ska det finnas en sammankallande som då får ett 

ansvar över gruppen. Det är inte alla som gillar ansvar men Kvalitetsutvecklaren menar 

att ledningen vill se mer ansvar och resultat, vilket kräver att en person är 

sammankallande. Vissa grupper har en sammankallande och andra arbetar med att utse 

en, vilket Kvalitetsutvecklaren anser tyder på att arbetet går framåt. Några av de 

grupperna som finns på IVA är: dokumentation, ventilation och sedering, dialys, mobil 

intensivvårdsgrupp (MIG), invasiva accesser och hygien. Det har även funnits en grupp 

runt akututrustning men ingen har hittills svarat på det mail som kvalitetsutvecklaren 

har skickat till den. En del grupper har arbetat som projektgrupper under en period, till 

exempel gruppen ”initialt omhändertagande”, som strukturerade upp hur avdelningen 

ska agera när en ny patient anländer. När förändringarna var genomförda behövdes inte 

gruppen längre.   

 

Det finns idag många grupper på IVA, därav behovet av att kartlägga dem. Eftersom att 

sjukvården måste vara uppdaterad på nya rön anser Kvalitetsutvecklaren att många av 

grupperna är välbehövliga men ett mål är att försöka få varje grupp att skriva 

projektplaner och sätta upp målsättningar.  

 

Kvalitetsutvecklartjänsten är fördelad mellan 40 procent kvalitetsutveckling och resten 

kliniskt arbete. För närvarande upplever Kvalitetsutvecklaren att 40 procent för 

kvalitetsutveckling är tillräckligt. Detta för att uppdraget är nytt samt att det möjliggör 

att smälta det som upplevts under de dagar som ägnats åt kvalitetsutvecklingen. Det är 

heller inte möjlighet att få kontakt med alla grupper direkt och Kvalitetsutvecklaren 

poängterar att det är viktigt att arbeta kliniskt också.   
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4.2.3 Kunskapsöverföring 

Gruppernas arbete kan förmedlas på studiedagar, arbetsplatsträffar (APT) och via nya 

riktlinjer som publiceras på intranätet. Studiedagarna hålls 2-3 gånger per år och under 

dessa är samtliga i personalen på plats, dock i skift då personalen på IVA arbetar dygnet 

runt. Kvalitetsutvecklaren anser att studiedagarna är det bästa forumet för 

informationsspridning eftersom att alla nås av samma information. Vid studiedagarna 

kan det finnas tid för grupperna att informera om något men oftast är dessa dessvärre 

ganska fullbokade med annan information berättar Kvalitetsutvecklaren. Även APT är 

ett bra forum för att sprida information men det är färre personer som nås än på 

studiedagarna. Tidigare fanns det en tidning men nu publiceras allt på intranätet istället. 

Eftersom att personalen är olika benägen att gå in på intranätet betyder detta att vissa 

får, eller tar beroende på hur det ses, informationen och andra inte. Kvalitetsutvecklaren 

arbetar för att IVA ska få tillgång till fler datorer så att undersköterskorna får en bättre 

möjlighet att ta del av den information som finns på intranätet. Undersköterskorna är 

mycket i salen hos patienten och en fördel skulle kunna vara om de samtidigt hade 

tillgång till en dator för att kunna läsa mail och använda intranätet, vilket de är ålagda 

att göra.  

 

Ett forum för kvalitetsutvecklarna på sjukhuset är kvalitetsrådet, som leds av 

kvalitetsstrategen för sjukhuset. Kvalitetsutvecklaren berättar att de samlas en halvdag i 

månaden för att diskutera lösningar. Agendan för mötena sätts av kvalitetsstrategen och 

sedan finns möjlighet för kvalitetsutvecklarna att komma med förslag på ytterligare 

ämnen. Eftersom att mötena endast är fyra timmar i månaden bör ämnena vara sådana 

som intresserar flera menar Kvalitetsutvecklaren. Forumet möjliggör ett 

erfarenhetsutbyte så att inte avdelningarna arbetar parallellt med vissa frågor utan att de 

kan hjälpa varandra. Kvalitetsutvecklaren har endast deltagit på ett introduktionsmöte 

där de bland annat fick information av företaget som tillhandahåller det 

rapporteringssystem som används.  

 

4.2.4 Uppföljning  

Utefter vad Kvalitetsutvecklaren har kunnat se finns idag ingen uppföljning på vad de 

olika förbättringsteamen på IVA gör. Kvalitetsutvecklaren har en känsla av att cheferna 
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anser att det inte finns någon direkt insyn i gruppernas arbete. Syftet med projektplaner 

är att grupperna ska bli mer transparanta med bland annat en planering för 

nästkommande år och information om vad som hände föregående år. En del av 

gruppernas arbete sker metodiskt under en längre period medan annat arbete är mer 

intensivt kring ett aktuellt ämne. Att alla grupper har samma struktur och att vissa 

formaliteter måste finnas med tror Kvalitetsutvecklaren kommer gynna gruppernas 

arbete. Att de vet att de måste presentera något kan underlätta att sätta en agenda. Det 

finns enligt Kvalitetsutvecklaren inte för många grupper men vissa områden kan det 

räcka med att en anställd har ansvar över. Vissa av grupperna skulle kunna arbeta i 

cykler, som exempel nämner Kvalitetsutvecklaren att sederingsgruppen arbetade 

intensivt för ett par år sedan men har nu legat vilande efter att förändringen 

genomfördes. Nu börjar gruppen att ha möten igen för att följa upp förändringen som 

skedde. Andra grupper på IVA kan behöva arbeta hela tiden, det beror på gruppens 

syfte. 

 

Ett verktyg som används för att följa upp verksamheten på sjukhuset är 

punktprevalensmätningar
3
 (PPM-mätningar). Mätningen som senast genomfördes på 

IVA var på VRI och multiresistenta bakterier, vilket tog en halv dag att göra. 

Kvalitetsutvecklaren tycker att PPM-mätningarna är ett trubbigt instrument då de endast 

genomförs två gånger om året. Det var tidigare fyra gånger per år men 

Kvalitetsutvecklaren vet inte anledningen till minskningen men reflekterar över om det 

kanske var för att mätningen ändå ansågs vara trubbig eller för att den var för 

tidskrävande. Kvalitetsutvecklaren menar att det vore optimalt med en mätning som kan 

ske löpande, vilket det håller på att utvecklas.  

 

4.3 Patientsäkerhetscontroller
4
 

Patientsäkerhetscontrollern beskriver sin tjänst som fördelad på 50 procent kliniskt 

arbete, 40 procent utgörs av patientcontrollerarbetet och resterande 10 procent är 

sjukhusövergripande arbete. Att arbeta kliniskt i verksamheten ses som något viktigt av 

cheferna, vilket är en bra tanke men samtidigt upplevs det av 

Patientsäkerhetscontrollern som att det skulle kunna gå att arbeta mer än 50 procent 

                                                 
3
 PPM-mätningar på Danderyds är sjukhusöverskridande och sker två gånger per år för att mäta ett 

specifikt område som exempelvis förekomsten av VRI eller multiresistenta bakterier.  
4
 Intervju med patientsäkerhetscontroller, genomförd 2014-03-25. 
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med patientsäkerheten. Tjänsten var till en början ett extrauppdrag som kallades för 

avvikelsehanterare och innebar endast att granska avvikelser. Då kunde det vara ett 

femtiotal avvikelser om året på hela kliniken, vilket idag har växt till att bli flera hundra 

om året. De senaste två åren efter att den nya patientsäkerhetslagen kom har 

patientsäkerhetsarbetet utvecklats enormt och det pratas om fel på ett annat sätt än 

tidigare menar Patientsäkerhetscontrollern. Det har alltid funnits krav på att rapportera 

avvikande händelser och att vidta förebyggande åtgärder när något har inträffat. 

Patientsäkerhetslagen har dock ändrats så att istället för att hitta fel hos enskilda 

individer fokuserar den på att identifiera organisatoriska fel. Tidigare fanns varningar 

och erinran som kunde delas ut om någon enskild individ ansågs ha gjort något fel. I 

dag har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ett större fokus på vad organisationen 

gör för att inte liknande fel ska inträffa igen. 

 

Patientsäkerhetscontrollern upplever den nytillsatta kvalitetsutvecklaren som ett positivt 

tillskott till verksamheten eftersom de möjliggör till utbyte av tankar. Deras uppdrag 

skiljer sig från Patientsäkerhetscontrollerns genom att Patientsäkerhetscontrollerns 

fokus är på avvikelser och kvalitetsutvecklarnas på rutiner och riktlinjer. De utför också 

mätningar och uppföljningar. Det gemensamma för tjänsterna är patientsäkerheten. 

Tillsammans med den ansvarige läkaren för patientsäkerheten utgör de ett team. Vid en 

händelseanalys av något på avdelningen är det Patientsäkerhetscontrollern som är 

sammankallande till ett analysteam. Innan analysen sker godkänns den av klinikchefen, 

som ansvarar över resurserna. Analysen genomförs och går vidare till granskning för att 

se om den behöver tas vidare till Inspektionen för vård och omsorg.       

 

Patientsäkerhetscontrollerns arbete har utvecklats från att tidigare enbart innebära 

granskning av avvikelser. Idag får cheferna avvikelserapporterna medan 

Patientsäkerhetscontrollern granskar avvikelserna och arbetar med 

patientsäkerhetsläkaren och kvalitetsutvecklarna på kliniken för att se om det finns 

grupperingar bland avvikelserna. I och med patientsäkerhetslagen tillsattes även en 

chefsläkare med ansvar över detta område. Det finns en Patientsäkerhetscontroller på 

varje klinik, vilket blir ett nätverk för att strukturera patientsäkerhetsarbetet, som träffas 

en gång i månaden. Det är ett sätt för att arbeta gränsöverskridande istället för i en 

stuprörsorganisation menar Patientsäkerhetscontrollern. 
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Patientsäkerhetscontrollern berättar att sedan ungefär två år har Danderyds sjukhus en 

ny organisationsstruktur med en chefssjuksköterska på varje enhet. Över 

chefssjuksköterskan finns en vårdchef som ingår i klinikledningen. Att 

chefssjuksköterskorna även arbetar kliniskt gör att de kan se vad som behöver förbättras 

i verksamheten och vad som redan fungerar bra, det är viktigt att även vara medveten 

om vad är bra då det kan tillämpas i andra områden, påpekar 

Patientsäkerhetscontrollern. 

 

4.3.1 Förbättringsförslag 

 

”Om det inte finns personal på enheten så får de gå ut och jobba.” 

Patientsäkerhetscontrollern, IVA. 

 

Patientsäkerhetscontrollern menar att IVA är frikostiga med att starta upp 

förbättringsarbeten men att de måste vara realistiska och leda till förbättringar. 

Samtidigt måste produktionen fungera i första hand, vilket kan försvåra arbetet i 

grupperna.  

 

Förbättringsförslag kan enligt Patientsäkerhetscontrollern komma från sjuksköterskor 

eller annan vårdpersonal som har sett en förbättringspotential inom ett område. De tar 

dessa förslag till sin närmsta chef, som är den som kontrollerar avdelningens resurser, 

som sedan tar upp det till klinikledningen.  

 

”Jag tycker att vi arbetar för ett öppet klimat.” 

Patientsäkerhetscontrollern, IVA. 

  

Angående förbättringsförslag anser Patientsäkerhetscontrollern att det arbetas för att 

skapa ett öppet klimat. Varannan till var tredje månad träffar Patientsäkerhetscontrollern 

klinikledningen där de går igenom avvikelser och diskuterar om de behöver ta ett 

gemensamt grepp på något. Gällande medarbetarna hoppas Patientsäkerhetscontrollern 

att även de upplever ett öppet klimat så att de kommer med förslag på vad de tycker är 

viktigt för verksamheten. Det finns dock ingen formalitet kring förbättringsförslagen 

med till exempel uppdragsbeskrivningar. Större och mer levande grupper som 



51 

 

hygiengruppen och läkemedelsgruppen är starkare när det gäller formalitet men det 

krävs att det finns en sammankallande. Det kan också finnas mer informella grupper 

som tar tag i något specifikt ute i verksamheten som att sortera upp i ett förråd till 

exempel.       

 

År 2011 startade ett projekt inom VRI med överfyllda urinblåsor och då beslutade 

chefssjuksköterskorna att det behövdes ett gemensamt grepp om detta. Det insågs att de 

sjukhusövergripande rutinerna inte passade på deras klinik och därför bildades det en 

grupp som utarbetade ett lokalt PM som infördes år 2012. Patientsäkerhetscontrollern 

tror inte att det fanns någon formell uppföljning av gruppens arbete även fast arbetet var 

sanktionerat uppifrån. Det ska finnas beskrivningar av processer och rutiner enligt IVO 

men Patientsäkerhetscontrollern menar att frågan är om personalen kommer ihåg alla 

rutiner och kan arbeta efter dem. Patientsäkerhetscontrollern upplever att IVA ibland 

producerar mer rutiner för att tillfredsställa IVO än vad som är relevant för avdelningen. 

 

”Vi måste utvärdera, var den här rutinen bra, är det något vi kan vi jobba efter den, 

följer vi den eller ska vi göra något annat.” 

Patientsäkerhetscontrollern, IVA. 

 

Patientsäkerhetscontrollern menar att en rutin inte ska vara bestående baserat på att 

sjukhusverksamhet, vård och behandling inte är statiskt utan hela tiden utvecklas. 

Därför krävs att rutiner ifrågasätts för att bestämma om de är aktuella. Utvecklingen och 

forskningen idag går fort. På frågan om personalen tar till sig nya rutiner eller tenderar 

att återgå till tidigare arbetssätt uppger Patientsäkerhetscontrollern att det finns en risk 

för det senare. Att använda etablerade arbetssätt istället för det nya kan ha flera orsaker. 

Det kan vara personbundet eller vissa kan ha missat information eftersom det är stora 

personalgrupper. Även den personalomsättning som sker och att introduktionen kanske 

inte alltid är tillräcklig på grund av personalbrist kan vara en orsak till att gamla 

arbetssätt lever kvar. Det kan också bero på att rutinen inte är ett bra sätt att arbeta efter. 

För att det nya arbetssättet ska följas måste resurserna för förändringen finnas 

tillgängliga och personalen utbildas tillräckligt. 
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”Det är mycket som ska spela in när man gör en förändring.” 

Patientsäkerhetscontrollern, IVA. 

 

Patientsäkerhetscontrollern anser att de är bra på att fånga upp idéer. Det måste finnas 

en diskussion och det är inte alltid förslagen är lämpliga att genomföra. Ibland är det 

positivt att endast ha sått ett frö som det sedan kan återkomma till. 

Patientsäkerhetscontrollern menar att det i tjänsten, med den kontakt som finns med den 

närmaste chefen och sjukhusets verksamhetschef för Patientsäkerhetscontrollers, är lätt 

att ta upp ett förslag till förbättring. Det finns en medvetenhet om 

patientsäkerhetsarbetet på kliniken och sjukhuset och dialogen är bra.   

 

Mindre förändringar som chefssjuksköterskorna anser skulle underlätta arbetet på 

enheterna behöver inte alltid sanktioneras hos verksamhetschefen även om denne måste 

veta i stort vad som pågår på kliniken. Det finns många förändringsförslag men 

samtidigt kan inte alla genomföras för då skulle det bli alltför rörigt. Det svåra med 

förändringarna är att det är stora personalgrupper som påverkas och att inte alla tycker 

lika. Det är chefssjuksköterskornas uppdrag att förankra förändringar och kanske också 

att avgränsa idéerna från dem.   

 

Nästa steg i arbetet med VRI är att få hjälp av en person att ta fram patientdata som ska 

vara en del i granskningen och utifrån detta gå vidare med den. Ett problem i detta 

arbete är enligt Patientsäkerhetscontrollern att denne är beroende av annan personal för 

att få information ur systemen. Patientsäkerhetscontrollern har ingen kunskap i systemet 

utan måste få hjälp med detta, vilket är en tidskrävande process. Det skulle behövas fler 

tillgängliga personer för detta. Även angående den statistik som ska tas fram skulle 

Patientsäkerhetscontrollern önska ett stöd då denne inte är utbildad statistiker. De 

verktygen som presenterades på workshopen i VRI kommer Patientsäkerhetscontrollern 

att försöka använda i framtiden. En ökad kunskap om vilka verktyg som finns att tillgå 

skulle eventuellt vara ett bra stöd från ledningen. 

 

4.3.2 Förbättringsteam 

Patientsäkerhetscontrollern berättar att det på IVA finns ett antal olika projektgrupper 

som avdelningen försöker hålla levande. Hur aktiv gruppen är kan bland annat bero på 
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vilket behov som finns och på personalomsättningen i gruppen. En grupp som tidigare 

varit aktiv men som nu inte har något tydligt fokus är läkemedelsgruppen. I gruppen 

deltog bland annat Patientsäkerhetscontrollern och en representant från de olika 

sektionerna i kliniken. Ett uppdrag gruppen hade var att få en enhetlig 

läkemedelshantering över kliniken och i syfte att uppnå detta framställde gruppen 

kliniköverskridande rutiner. Gruppen arbetade också med att de akutvagnar som finns 

på varje enhet skulle se likadana så att personalen slapp leta efter saker. Det har också 

funnits en grupp på intensivvården som arbetade med att rummen skulle vara enhetliga 

med samma saker på samma ställe i varje rum. Patientsäkerhetscontrollern poängterar 

att det är viktigt att alla ska kunna arbeta i miljön. 

 

En ytterligare grupp är hygiengruppen som bland annat arbetar med kläd- och 

hygienregler och består av representanter från de olika sektionerna i kliniken. Gruppens 

representanter genomför också PPM-mätningar för att följa upp detta. Vid klädregler 

och basala hygienrutiner finns sjukhusövergripande regler som Socialstyrelsen och 

beställaren kräver uppföljning av och för detta genomförs PPM-mätningar.  

 

Patientsäkerhetscontrollern uttrycker en önskan om att det skulle finnas 

uppdragsbeskrivningar med till exempel start- och slutdatum för gruppernas arbete. Idag 

finns mallar och strukturer men de är inte så bra på att göra uppföljningar. Planer, 

uppdragsbeskrivningar samt hur uppföljningen ska ske är något som det generellt krävs 

förbättringar av uttrycker Patientsäkerhetscontrollern.  

   

4.3.3 Uppföljning  

Patientsäkerhetscontrollern berättar att utöver PPM-mätningarna, som exempelvis kan 

vara märkning av sprutor, sker uppföljning av smärta och illamående som uppstår efter 

operationer. Även fallförebyggande åtgärder som att det finns sänggrindar på sängarna 

är en form av regelbunden granskning som sker via PPM-mätningar. PPM-mätningarna 

sker ungefär 2 gånger om året, ofta i samband med att bokslutet ska redovisas. 

Mätningarna initieras av sjukhusledningen och alla på sjukhuset ska göra samma sak. 

Svagheten med detta är att det blir en bild av vad som sker just då och att det den dagen 

kan vara färre patienter än det brukar vara. Därför anser Patientsäkerhetscontrollern att 

det är ett begränsat sätt att mäta.  
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4.4 Sjuksköterska 1
5
  

4.4.1 Förbättringsförslag 

Som ett forum för att ta upp förändringsförslag nämner Sjuksköterska 1 APT-träffarna. 

Innan mötena kan personalen skriva upp det de vill framföra på mötet på en lista, vilket 

tas upp för diskussion. Det är ett fortlöpande forum men om något är mer akut och berör 

en grupps område kan den anställde vända sig dit eller till någon av cheferna. 

Sjuksköterska 1 upplever att förändringsförslag blir väl mottagna. Mindre förändringar 

som genomförts är exempelvis att de ändrat behållaren för patienternas kläder. 

 

”Så här ska vi göra för att vi har sett det och det.” 

Sjuksköterska 1, IVA. 

 

Om det är mycket förändringar i en verksamhet menar Sjuksköterska 1 att en 

förändringströtthet kan uppstå men det är oberoende av varifrån förslagen kommer. Vid 

förändringar är det mycket viktigt att god information ges med bakgrund till beslutet. 

Detta underlättar för att driva igenom förslaget menar Sjuksköterska 1. Från början är 

det inte alltid som de anställda får komplett information och det kan finnas en osäkerhet 

kring hur förändringen ska fungera. När informationen blir tydligare med fördelarna, 

som till exempel vid det nya överrapporteringssystemet SBAR, så blir de anställda mer 

motiverade att följa det. Informationen skulle kunna ha varit tydligare inledningsvis 

men samtidigt menar Sjuksköterska 1 att förändringar tar tid att genomföra innan det 

blir en rutin. Att förändringen inte blir en rutin kan bero på att gruppen inledningsvis är 

drivande med att införa förändringen men sedan tror att de har lyckats förankra den utan 

att det faktiskt skett. Då måste gruppen börja om igen. 

 

Ibland kan det enligt Sjuksköterska 1 finnas för många nedskrivna riktlinjer, vilket kan 

göra att de anställda tappar handlingsförmågan. Sjuksköterska 1 menar att det inte finns 

tid att lusläsa de PM som finns utan om det är något speciellt problem de stöter på i 

verksamheten så kan de gå in i PM:et och läsa. I början av en förändring kan personalen 

få gå tillbaka till ett PM för att uppdatera sig. Till viss del skulle fler datorer kunna 

underlätta tillgängligheten eftersom att alla professioner använder de datorer som finns. 

                                                 
5
 Intervju med sjuksköterska 1, genomförd 2014-04-04. 
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Samtidigt reflekterar Sjuksköterska 1 om att det viktiga är att det finns tid att använda 

dem, fler datorer hjälper inte om det inte finns tid att använda dem.   

 

Vidare i intervjun berättar Sjuksköterska 1 om veckans rutin, som finns nedskriven på 

en whiteboardtavla. Detta sker dock enligt inte varje vecka utan kan användas för att 

understryka något som inte verkar fungera. Det finns alltså många enkla sätt att komma 

åt små problem som upptäcks anser Sjuksköterska 1 och veckans rutin är bör användas 

när de upptäcker ett bekymmer för att det vid frekvent användning riskerar att bli för 

mycket information.  

 

 

”Det är viktigt med information och det är svårt.” 

Sjuksköterska 1, IVA. 

 

Sjuksköterska 1 anser att de flesta förändringar tas emot väl, speciellt om den är 

välmotiverad. Om känslan istället blir ”vem gynnar detta” så ifrågasätts förändringen 

mer. Generellt sätt upplever Sjuksköterska 1 att så länge det inte genomförs för många 

förändringar samtidigt brukar det gå bra att göra förändringar. Det är svårt att 

genomföra en förändring om informationen har varit knapphändig och frågor som 

varför förändringen ska genomföras samt vad och vem förändringen gynnar 

uppkommer. Det är både viktigt och svårt med information. Eftersom att all personal 

aldrig är samlad vid ett tillfälle på IVA tycker Sjuksköterska 1 att studiedagarna är bra 

även om en dag per termin inte är mycket. Samtidigt är svårt att ha fler studiedagar på 

grund av verksamhetens art.  

 

4.4.2 Förbättringsteam 

Sjuksköterska 1 berättar att på IVA finns förbättringsteam inom olika delar av 

intensivvården, till exempel cirkulation och nutrition, som arbetar med att upptäcka 

problem och ta fram åtgärder för att lösa dem. Grupperna består av undersköterskor, 

sjuksköterskor och läkare som undersöker evidens och utarbetar PM som ett sätt att 

kvalitetssäkra vården. Antalet medlemmar kan variera i grupperna och de har funnits 

olika länge. Grupperna har startats upp utifrån de områden där behovet har funnits. När 

nya rön dyker upp måste avdelningen förändra sig och det är gruppens ansvar att 
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utveckla området och också att förmedla kunskapen till resten av personalen. Vad 

gruppen arbetar med är ett kollektivt ansvar. Det är avdelningens behov som styr 

gruppens arbete och inte vad enskilda individer är intresserade av. Sjuksköterska 1 

menar att längden på gruppernas möten kan variera mellan en halvtimme till en heldag 

och det finns en sekreterare som sammankallar mötena. I början av terminen bestäms tid 

för mötena så att de kan läggas in i schemat. Med en planering i förväg är det lättare att 

finna tid till mötena men det är inte alltid alla i personalen kan medverka. Detta är dock 

inget problem eftersom att medlemmarna ses i arbetet eller kan maila varandra anser 

Sjuksköterska 1.      

 

Att bli medlem i en grupp kan ske antingen genom att personen blir tillfrågad eller själv 

söker sig till en grupp. Om någon har djupare kunskap inom ett ämne från till exempel 

uppsatsskrivande är det bra om denna person är med i en grupp som behandlar det 

området tycker Sjuksköterska 1. Grupperna bör inte vara för stora tycker Sjuksköterska 

1. Storleken på dem brukar variera mellan 5-7 personer som fördelar arbetsuppgifterna 

mellan varandra. Vilka som är med i grupperna varierar, en anställd kan vara med i flera 

grupper och en annan inte i någon. Det finns inga krav på att en anställd ska vara med i 

en grupp.  

 

4.4.3 Kunskapsöverföring 

På frågan om hur grupperna förmedlar den kunskap som de kommer fram till tar 

Sjuksköterska 1 upp skriftliga PM och att lättare information kan ges på 

överrapporteringstiden mellan skiften. Om det är mycket nytt läggs undervisningstid in 

och gruppen ger information till IVA och läkarna informerar läkarkåren. Även 

utbildningsdagarna är ett forum för kunskapsöverföring av viktig information. Det kan 

också läggas in några undervisningstillfällen i schemat i syfte att nå all personal.  

 

Varje vår och höst, fördelat över flera tillfällen för att nå ut till alla, har personalen en 

heldag studiedag. På den studiedag som nyligen genomfördes behandlades bland annat 

verktyget Prokompetens som presenterades av en anställd från HR-avdelningen. 

Sjuksköterska 1 upplever personligen att det i nuläget inte har skapats en förståelse för 

vilken nytta systemet har för denne personligen.  
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Hur ofta nya PM kommer ut varierar och vissa projekt tar längre tid än andra. Om ett 

evidensbaserat PM har skapats kan det ändå ta lång tid innan det har förmedlats till hela 

personalstyrkan. Det kan gå uppemot ett år innan det blir en rutin. Inledningsvis måste 

förändringen drivas på eftersom att det samtidigt sker andra förändringar som kan 

komma uppifrån. Sjuksköterska 1 anser att det sker en del förändringar uppifrån, som 

till exempel Lean, men att det den senaste tiden har varit lugnare. Periodvis känner 

Sjuksköterska 1 att det kan vara för mycket förändringar och då blir det svårt att ta in 

dem. 

 

4.4.4 Uppföljning 

På frågan om det behövs en tydligare uppföljning av gruppernas arbete menar 

Sjuksköterska 1 att det måste få ta tid att genomföra förändringen. Eftersom att 

personalen till exempel roterar i arbetet eller forskar tar det tid innan en förändring når 

ut till alla. En sorts uppföljning kan vara att föra statistik eller genomföra anonyma 

enkäter. Om de anställda inte får ut något av en förändring blir detta ett sätt att fånga 

upp det.  

 

4.5 Sjuksköterska 2
6
 

Sjuksköterska 2 definierar förbättringsarbete inom vården som all förändring som kan 

förbättra arbetet och göra det smidigare. På IVA finns mindre grupper som utarbetar och 

presenterar nya rutiner som sedan appliceras på den stora gruppen. Sjuksköterska 2 

reflekterar över att tankesättet kan ses lite som Lean.   

  

4.5.1 Förbättringsförslag 

Även små förändringar som genomförs ska tas upp och förankras på avdelningen menar 

Sjuksköterska 2. Det går inte att som ensam individ genomföra en förändring utan den 

behandlas på till exempel personalmöten eller sjuksköterskemöten innan 

genomförandet. Det sitter oftast någon chef med på dessa möten vilket gör att de kan 

komma överens om att göra ett försök. Sjuksköterska 2 berättar att denne personligen 

inte har haft någon idé som har gett resultat men upplever inte att personer med nya 

idéer uppfattas som jobbiga. Hur en idé tas vidare beror på vad det är för idé.   

                                                 
6
 Intervju med sjuksköterska 2, genomförd 2014-04-04. 
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Det finns inget direkt forum för förbättringsförslag på IVA berättar Sjuksköterska 2. Det 

forum som finns regelbundet är APT, där skulle personalen kunna ge uttryck för nya 

förslag. Vid APT-mötena är det ofta allmän information som avhandlas och det är inte 

alltid som det just den gången finns något att förändra. Personalen kan även presentera 

sin förbättringsidé för sin närmaste chef. En annan väg att gå är att förankra idén med 

sina kollegor och om de håller med om idén gå vidare med den. 

 

De utbildningsdagar som hålls är ett forum där samma information når ut till samtlig 

personal. En av dagarna är en planeringsdag och den andra en utbildningsdag. Dagarna 

innehåller mycket information men Sjuksköterska 2 tror att det går att få lite tid att 

presentera något. När en utbildning hölls om Prokompetens menar Sjuksköterska 2 att 

många reagerade med frågor så som; vad ska det här vara bra för, varför vill de veta det 

här, vad är syftet med detta och vem kommer att ha tillgång till detta. Vissa fördelar för 

arbetstagaren presenterades men inte tillräckligt tydligt anser Sjuksköterska 2. Det är 

enklare att ta till sig en förändring om fördelar för både arbetsgivare och arbetstagare 

presenteras poängterar Sjuksköterska 2 och menar vidare att det är sällan fördelen för 

arbetstagaren presenteras, vilket det borde läggas mer vikt vid.   

 

Inställningen till förändringsarbete är varierad, en del har en negativ syn och tycker att 

det är jobbigt medan andra anser att det är positivt eftersom det förbättrar arbetssättet. 

Problemet kan enligt Sjuksköterska 2 vara om det kommer för mycket förändringar 

samtidigt. Det är enklare att ta en sak i taget. Som exempel nämner Sjuksköterska 2 att 

Sederingsgruppen införde en del olika skalor som skulle fyllas i flera gånger per dag. 

Testen var något som redan gjordes i stor grad men att komma ihåg att skriva ner 

resultatet var svårare. Det upplevdes ett tag av Sjuksköterska 2 som att det var lite för 

mycket på en gång men det var bara att arbeta vidare och till slut så satt det. Ibland 

glöms rutiner bort och då får de plockas upp igen.   
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4.5.2 Förbättringsteam 

Det finns många grupper som arbetar med att förbättra rutinerna på avdelningen. Många 

ur personalen är med i en grupp men alla medverkar inte vid alla träffar. Sjuksköterska 

2 kan inte säga om det finns för många grupper eftersom att de verkar inom områden 

som det är viktigt att hålla sig uppdaterade om, till exempel hygien. Informationen från 

dessa grupper kommer stötvis, till exempel presenterade Sederingsgruppen förra året 

mycket information men mindre i år. Sjuksköterska 2 upplever inte att grupperna 

presenterar för mycket information, däremot kan det vara svårt att komma ihåg alla 

förändringar.  

 

Om en anställd undrar vad grupperna arbetar med eller vill lämna ett förslag på en 

förändring som berör gruppens arbete menar Sjuksköterska 2 att denne kan kontakta 

gruppen. Sjuksköterska 2 blev tillfrågad om att vara med i en grupp men valde att inte 

tacka ja vid det tillfället. Det finns inte någon press på att vara med i en grupp. En del är 

med i två grupper medan en del inte är med i någon alls. Sjuksköterska 2 uttrycker att 

det hade varit bra om det fanns information om grupperna och deras arbete på intranätet 

för att väcka ett intresse för dem. 

 

4.5.3 Kunskapsöverföring  

Grupperna informerar resten av personalen om sitt arbete genom att till exempel maila 

all personal och att ta upp information på överrapporteringstiden under flera dagar. Det 

är dock alltid någon som missar informationen även om samma information ges flera 

dagar i rad. Då kan den personal som tagit del av informationen berätta vad som sagts 

och förändringen sprider sig muntligt från person till person beskriver Sjuksköterska 2. 

Hur grupperna ska förmedla kunskapen på ett bättre sätt är svårt att säga menar 

Sjuksköterska 2 eftersom att det redan sker på intranätet, via mail och muntligt. Ibland 

kan det vara svårt att få tid för att besöka intranätet även om det är möjligt att all 

information finns där. Intranätet besöks av Sjuksköterska 2 när det finns tid i syfte att 

fånga upp nya PM eller mötesprotokoll.   

 

”Människan är viktigare än datorn, livet är viktigare.” 

Sjuksköterska 2, IVA. 
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Sjuksköterska 2 menar att om det hade funnits fler datorer i salarna hade personalen 

kunnat ta del av information samtidigt som de vårdade patienten. Som situationen ser ut 

idag skulle inte alla salar kunna ha en dator samtidigt men om möjligheten fanns skulle 

nog fler i personalen passa på att läsa PM när de behöver sitta bredvid en sovande 

patient. 

Det gäller att vara medveten om när nya rutiner införs. Under en vecka arbetade 

Sjuksköterska 2 dagtid och fick information om en förändrad rutin. Veckan efter 

arbetade Sjuksköterska 2 istället nattskift och då hade inte personalen hört talas om den 

nya rutinen. Sjuksköterska 2 upplever att information har en tendens att falla igenom. 

För att söka efter information måste personen veta var och vilken information denne ska 

leta efter och vad som ska göras med den. Det första Sjuksköterska 2 gör efter en ledig 

tid är inte att uppdatera sig om nya rutiner utan då är fokus på patientsituationen. När 

det finns tid över kan den användas till att leta efter förändringar eller nya rutiner. 

 

4.5.4 Uppföljning 

Sjuksköterska 2 tror att en användning av veckans rutin i större utsträckning och att 

koppla den till uppföljning skulle vara en bra idé. Att stämma av med personalen hur de 

upplevt de rutiner som funnits under månaden skulle ge möjligheten för personer att 

säga rakt ut vad de tycker om den. Det finns alltid de som är negativa och de som är 

positiva och att ha ett forum där de kan mötas är nog bra menar Sjuksköterska 2. 

 

”Det där med återkoppling är nog inte så dumt” 

Sjuksköterska 2, IVA. 
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Sjuksköterska 2 upplever att det är högt till tak och ett bra klimat på IVA så all personal 

borde våga uttrycka sina åsikter, vilket motiverar muntlig återkoppling. Den som är 

ansvarig för förändringen kan föra anteckningar på personalens åsikter och ta med sig 

det till nästa gång något ska förändras. Den uppföljningen finns inte idag på IVA. Det 

används checklistor på IVA, till exempel angående Sederingsgruppens skalor. 

Sjuksköterska 2 anser att verksamheten skulle gynnas av mer uppföljning. Om en 

person står en person utanför och inte har insyn eller någon möjlighet att påverka en 

förändring är det lätt att denne vänder taggarna utåt. Som ett exempel på uppföljning 

nämns att avdelningen för ett tag sedan genomförde en ny rutin med miljöronder, vilket 

Sjuksköterska 2 inte sett någon uppföljning av. En förklaring till det skulle dock kunna 

vara att personalgruppen är stor och arbetar på oregelbundna tider.       

 

Sjuksköterska 2 har erfarenhet av Lean-arbete från sin tidigare arbetsplats. Från början 

var motståndet stort mot det arbete som gjordes inom den Lean-grupp som fanns. De 

förändringsförslag som presenterades möttes av stor skepsis och först efter många 

informationsmöten började motståndet att avta. Förslagen som togs fram testades i två 

veckor där ingen fick säga om det var bra eller dåligt. Efter två veckor gjordes en 

utvärdering där den involverade personalen fick ha synpunkter om förändringen hade 

varit positiv eller negativ. Baserat på den responsen avgjordes det om förändringen 

genomfördes, modifierades eller förkastades. 

 

”IVA är inte så leaniga” 

Sjuksköterska 2, IVA. 

 

På IVA utvärderas inte förändringarna utan de genomförs. Grupperna har utarbetat det 

som ska förändras och dessa förändringar genomförs men en utvärdering saknas ofta 

menar Sjuksköterska 2.  Ett exempel på en genomförd förändring är hur rapporteringen 

sker mellan de olika skiften. Sjuksköterska 2 förklarar att det har tagits fram ett nytt 

verktyg som heter SBAR, vilket är en samtalsmall som ska följas vid 

överrapporteringen så att ingen viktigt information utelämnas. Verktyget testades innan 

införandet, vilket Sjuksköterska 2 inte märkte av. Det kan bero på att denne också 

arbetar natt samt att personalgruppen är stor och att det därför är svårt att nå alla.   
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”Kan det inte mätas om förändringen förbättrar resultatet eller processen är det lätt att 

förändringen går förlorad.” 

Sjuksköterska 2, IVA. 

 

Sjuksköterska 2 berättar om en annan avdelning som fick regelbundna rapporter om hur 

verksamheten låg till jämfört med sina mål, vilket sporrade de anställda att sträva mot 

de uppsatta målen. Stora grupper fick spåna om idéer som sedan togs till Lean-gruppen. 

Lean-gruppen avgjorde sedan vilka förslag som skulle testas under en tvåveckorsperiod 

innan de utvärderades. Det fanns alltså ett forum där alla hade en chans att framföra 

idéer om hur förbättringsarbetet skulle gå till förklarar Sjuksköterska 2. 

 

4.6 Sjuksköterska 3
7
 

På IVA sker en ständig utveckling av apparaturen och arbetssätten. Som exempel 

nämner Sjuksköterska 3 att för några år sedan skulle alla patienter vara djupt nedsövda. 

Men enligt nya studier behövs det inte en lika djup sedering och med mindre tunga 

läkemedel blir vårdtiderna kortare och färre komplikationer tillstår. Kvaliteten blir 

bättre i och med nya läkemedel och studier. Därför krävs det enligt Sjuksköterska 3 att 

personalen hela tiden är aktiv och läser ny forskning och de försöker hela tiden att 

utveckla sitt arbete.  

 

4.6.1 Förbättringsförslag 

Sjuksköterska 3 tycker att det är positivt att personal är driven och ger 

förbättringsförslag men om det kommer för många förslag samtidigt måste en 

prioritering ske av dem. Det måste också övervägas hur stor förändringen är och om det 

finns möjlighet att implementera den. De förslag som anses genomförbara försöker IVA 

att få personen som gav förslaget att ta ansvar för. Denne får en möjlighet att driva 

projektet förutsatt att det inte redan finns en grupp som arbetar med området, i så fall är 

det bättre att ta förslaget till den gruppen menar Sjuksköterska 3. Ett förbättringsförslag 

kan också presenteras för den närmaste chefen eller utbildningsledaren. Det finns inga 

speciella forum för förbättringsförslag men Sjuksköterska 3 reflekterar över att 

Kvalitetsutvecklaren kanske kan vara den som samlar in och fördela de 

förbättringsförslag som kommer från personalen.  

                                                 
7
 Intervju med sjuksköterska 3, genomförd 2014-03-27. 
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Förändringsförslag kommer både från ledningen och från personalen, framför allt det 

som rör patientsäkerhet och dokumentation kommer från ledningshåll. Från avdelningen 

behandlar förslagen istället hur processer kan förbättras eller utvecklas. Engagemanget 

vid dessa förbättringar kan skilja sig åt menar Sjuksköterska 3 och även om det som 

kommer från ledningshåll är nödvändigt kan det uppfattas som lite tråkigare.  Detta kan 

bero på att personer på avdelningen kanske inte ser det övergripande värdet med 

förändringen utan de ser främst sin miljö. Sjuksköterska 3 förklarar att de förslag som 

kommer från ledningen är generellt sett mer övergripande och de presenteras ofta på 

APT. Förändringarna från ledningen blir det ofta inga större problem med att genomföra 

utan det kan vara svårare att ändra på de rutiner som finns på avdelningen eftersom att 

de återkommer dagligen.   

 

Ett exempel på en förändring som kom från ledningshåll är Prokompetens, vilket 

Sjuksköterska 3 förklarar som ett kvalitetsförbättringsverktyg för att följa upp och 

utveckla personalens kompetens. Det är ett dokument där medarbetare ska skatta sig 

själva och använda det som underlag vid medarbetarsamtal och uppföljning av 

kunskapsutveckling. Prokompetens är tänkt att vara ett verktyg för både chefer och 

medarbetare, vilket det försöks att poängtera i kommunikationen. Sjuksköterska 3 

menar att det ändå kan vara så att Prokompetens upplevs som ett verktyg som gynnar 

cheferna mer än medarbetarna. Det är viktigt att få med sig hela gruppen vid 

förändringar och nya rutiner. I arbetet med att införa verktyget hade ett större stöd från 

ledningshåll varit önskvärt. Utbildningar i hur verktyget ska användas har funnits men 

en fördel hade varit om någon från ledningshåll var på plats och introducerade det för 

personalen anser Sjuksköterska 3. Eftersom att Prokompetens ska implementeras på 

hela sjukhuset har en studiedag använts för att informera om det. Det fanns ingen 

efterfrågan från avdelningen angående verktyget men sedan tidigare har det funnits 

brister i kompetensutvecklingen och uppföljningen av denna. Prokompetens är ett svar 

på det problemet men Sjuksköterska 3 upplever att detta inte bör vara högst prioriterat. 

Det är dock ett viktigt ämne eftersom att det är gynnsamt för arbetet och arbetsplatsen 

att medarbetare får chansen att utvecklas.    

 

IVA sköter mycket av förbättringsarbetet på avdelningen själva. Det finns personer på 

sjukhuset som arbetar mer övergripande med bland annat miljö, processer och personal 
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som kan sökas upp vid behov. Som situationen ser ut nu har Sjuksköterska 3 inte sett ett 

behov av att kontakta stödfunktioner. 

 

4.6.2 Förbättringsteam 

”Hittills har tiden inte varit något problem att ge grupperna utan med god planering 

brukar det alltid gå att lösa.” 

Sjuksköterska 3, IVA. 

 

En del personer ur personalen ingår i olika förbättringsteam som har ett specifikt 

ansvarsområde och de får tid att arbeta i dessa grupper. Ungefär 1-2 dagar per månad 

kan användas för att utarbeta nya PM och riktlinjer för hur IVA-personal ska arbeta 

inom konkreta frågor. Det finns över 110 anställda och många av dem ingår i de olika 

grupperna. En förutsättning för att en anställd ska delta i en grupp är att personen 

medverkar i den, är driven och tar på sig uppgifter. Det är ofta ett eget intresse som 

ligger bakom att någon går med i en grupp. Sjuksköterska 3 anser att gruppernas storlek 

bör hållas runt 5-8 personer eftersom att resultatet riskerar att bli lidande vid för många 

deltagare. Detta är också en personalmässig fråga eftersom att gruppernas arbete kräver 

att det försvinner 7-8 anställda, vilket kan bli problematiskt.  

 

Sjuksköterska 3 presenterar ett antal grupper som finns på IVA: Ventilation och 

sedering, Centrala venösa infarter (CVI), Dokumentation, Nutrition, Hygien, Trygg 

utskrivning. Sjuksköterska 3 beskriver Hygiengruppen lite djupare. Gruppens 

medlemmar träffas cirka en gång i månaden och arbetet är till viss del 

sjukhusöverskridande. Det är en levande grupp som till exempel anordnar event och 

genomför mullvadskontroller för att se hur hygienrutiner efterlevs. De utvecklar också 

nya PM och rutiner.     

 

Vissa grupper har sitt ursprung i direktiv uppifrån, ett exempel på detta är gruppen 

”trygg utskrivning” som tillkom efter krav från Socialstyrelsen. Utöver utskrivningen 

behandlar de även när patienten skrivs in och i vilka fall som Socialstyrelsen ska 

kontaktas. 
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4.6.3 Kunskapsöverföring 

Sjuksköterska 3 beskriver att den information som grupperna hittar förmedlas sedan till 

avdelningen. Då personalgruppen är stor tar det tid att föra ut ny kunskap. Det krävs 

mycket arbete med att informera och utbilda och det gäller att välja bra tillfällen där 

många är samlade. Sjuksköterska 3 anser att det är bra att enskilda personer får utveckla 

saker på avdelningen, att personer som brinner för en fråga får arbeta med att ta fram 

information om den. 

 

Vid överrapporteringstiden finns ofta möjligheten att ta fem minuter åt att informera om 

ett nytt PM eller om några specifika rutiner ska ändras. Det går även att skriva en nyhet 

på intranätet eller kommunicera ut den på studiedagarna. Studiedagarna sker två gånger 

per år och då är det oftast allmän kunskap eller mer informativ kompetensutveckling 

som behandlas. Om grupperna har något stort att presentera kan de också i vissa fall 

göra det. APT och till viss del andra forum är också möjliga vägar för att föra ut 

information men de är även tillfällen för övrig personal att ställa frågor och komma med 

synpunkter.  

 

Sjuksköterska 3 berättar vidare att det hålls årliga medarbetarsamtal där det bland annat 

diskuteras hur arbetet går och om nya rutiner följs. Det kan dock vara svårt att avgöra 

om personalen följer nya rutiner eller inte. Det är ofta de anställda upplever att de inte 

blivit informerade om något. Det gäller att vända på det resonemanget och se det som 

att den enskilda personen också måste vara aktiv och söka information. Den stora 

personalgruppen på IVA gör det svårt att följa upp om samtliga har fått information om 

förändrade rutiner.  

 

Den Kvalitetsutvecklare som nyligen tillsattes har som uppgift att följa gruppernas 

arbete närmre. Sjuksköterska 3 menar att det på chefsnivå finns ett intresse av att se vad 

grupperna har kommit fram till och det har funnits som förslag att de ska presentera sina 

resultat under studiedagar. 

 

Mötena som hålls av grupperna ska dokumenteras och publiceras på intranätet. Detta så 

att den övriga personalgruppen kan ta del av gruppernas arbete och att inga ”hemliga 
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grupper” uppstår. Som exempel nämns att det i Sederingsgruppen alltid finns en agenda 

publicerad på intranätet för att övrig personal ska kunna se vad det arbetas med.  

 

4.6.4 Uppföljning 

Som exempel på uppföljning tar Sjuksköterska 3 upp att Sederingsgruppen ibland har 

genomfört enkätundersökningar för att följa upp förändrade rutiner. Om utfallet blivit 

dåligt gäller det att ta till sig kritiken och se vad som kan förändras. För att ändra rutiner 

finns det bara en sak att göra och det är att informera mycket. Det är lätt hänt att när en 

ny rutin kommer så följs den i början men efter ett tag återgår en del anställda till 

invanda metoder. Detta kan bero på om förändringen anses vara svår eller lätt.  

 

Ibland finns det en veckans rutin på IVA, vilket oftast sker när en ny rutin 

implementeras och för att lägga fokus på den kallas den för veckans rutin. Det är även 

bra om det finns checklistor så att personalen påminns om vad de ska utföra. Det 

möjliggör att se mer konkret om något utförs eller inte. Checklistorna följer med 

journalen men för att utvärdera om en ny rutin följs tas det kopior på dem som sedan 

sammanställs.  

 

4.7 ST-läkare
8
 

Förkortningen ST står för specialiseringstjänstgöring, vilket är en utbildningsanställning 

mot att bli specialist. Detta innebär en utplacering på olika stationer inom Danderyds 

sjukhus men också på andra sjukhus.  

 

ST-läkaren beskriver förbättringsarbete inom sjukvården som allt från de små 

förbättringarna som görs genom kommunikation till stora projekt som ska ändra 

strukturer eller behandlingar, som alla tillsammans ska driva igenom. Det handlar om 

att få en säkrare, bättre, billigare och effektivare patientvård genom att hela tiden 

förbättra och förfina sätten som personalen arbetar på. I ST-utbildningen ingår det att 

genomföra ett förbättringsprojekt av större art. På IVA har det alltid arbetats med större 

förbättringsprojekt, vilket ST-läkaren har sett genom presentationer som hållits för 

läkarkåren.  

 

                                                 
8
 Intervju med ST-läkare, genomförd 2014-04-02. 
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Att inom sjukvården kalla patienter för kunder tror inte ST-läkaren är gångbart. Det 

finns en tendens inom sjukvården att patienten ska vara med och styra sin egen vård i 

större utsträckning. Detta fungerar om det är patienter som är unga och friska men 

många patienter är äldre och behöver bli omhändertagna. Till vissa delar kan det kallas 

patienter och till viss del kund, ST-läkaren anser att så länge vården är bra spelar det 

ingen roll hur patienten benämns men ser ingen vinning i att ändra begreppet.  

 

4.7.1 Förbättringsförslag 

ST-läkaren anser att det råder en öppenhet mot att diskutera förändringsförslag. Dock 

tar förändringarna tid, det ska föras många diskussioner innan en förändring kommer till 

stånd vilket ibland kan kännas frustrerande enligt ST-läkaren. Det kan ta upp mot ett år 

från idé till att förändringen har genomförts. 

 

ST-läkaren arbetade tidigare på en annan ort och upplever att där arbetades det inte lika 

aktivt med förbättringsprojekt, i alla fall inte lika strukturerat. På IVA menar ST-läkaren 

att i princip alla läkare, sjuksköterskor och undersköterskor arbetar med förbättringar 

eller tidigare har genomfört något förbättringsprojekt.  

 

”Många har bra förbättringsidéer men det är inte allting som genomförs.” 

ST-läkare, IVA. 

 

ST-läkaren upplever ingen större skillnad på attityder om förslagen till förändringen 

kommer uppifrån ledningen eller inifrån kliniken. De försöker att anpassa sig till de 

förbättringar som kommer för att det ska bli bra. Om ST-läkaren skulle ha ett förslag 

skulle det presenteras för den närmsta chefen. Det finns forum där förbättringsförslag 

diskuteras, till exempel satt läkarkåren ner och spånade på idéer till förbättringar under 

planeringsdagarna. Under ett sådant möte kom det fram många bra förslag men ST-

läkaren lyfter fram att ett problem kan vara att det kan bli för många och allt är då inte 

genomförbart. Det är en fin balansgång mellan att lägga energi och tid på 

förbättringsarbete samtidigt som huvudfokus alltid måste vara på patienter och deras 

vård. Ibland finns det en tendens till för mycket administrativt arbete tycker ST-läkaren. 

Därför är det bra om det avsätts en specifik tid där de anställda kan arbeta med 

förbättringsarbete och sedan vara fullt fokuserade på patienten när de arbetar med dem. 
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4.7.2 Förbättringsteam 

ST-läkarens berättar att det finns en ultraljudsgrupp för läkare som arbetar med att 

förbättra kunskapen och användandet av ultraljud inom intensivvården. För att förmedla 

kunskap från gruppen hålls det undervisning, där läkarna kan komma och testa de nya 

metoderna, samt även presentationer.  

 

4.7.3 Kunskapsöverföring 

ST-läkaren upplever att om information som presenteras på intranätet rör de dagliga 

rutinerna så läses den alltid. Vidare reflekterar ST-läkaren över att det inte är säker att 

alla läser informationen utan ST-läkaren kan uppleva det så eftersom att denne läser 

den. ST-läkaren tror att det skulle vara bättre om informationen presenterades både 

muntligt och skriftligt. På IVA arbetas det alltid i team med en sjuksköterska, en 

undersköterska, en läkare och eventuellt en Överläkare. När information sprids ges den 

oftast inte till teamen utan läkargruppen får en information och sjuksköterskegruppen 

får en annan information. Det anser ST-läkaren inte är optimalt, det skulle vara bättre 

om det fanns en möjlighet att sjuksköterskor och läkare fick samma information. Det 

skulle vara bra om information om stora förändringar presenterades gemensamt för hela 

klinikgruppen. Ibland uppstår det situationer där bara läkarna får information som de 

sedan får som uppdrag att sprida vidare. Det skulle vara bättre om den informationen 

kunde ges till alla. Ibland känns det enligt ST-läkaren som att sjuksköterskorna inte fått 

samma information som läkarna, vilket försvårar användningen av nya metoder. ST-

läkaren tar upp IVA som ett exempel på en exemplarisk avdelning eftersom de arbetar 

mycket med information och i team. Rent generellt på kliniken reflekterar ST-läkaren 

över att sjuksköterskorna få en annan information än läkarna. 

                    

Förändringar inom medicin som införs ska stanna tills det kommer ny forskning som 

pekar åt något annat håll. ST-läkaren anser att förändringar som görs fungerar bra och 

personal går inte tillbaka till sina gamla vanor när väl förändringen är genomförd. 

Fungerar en förändring så hålls den kvar tills det kommer ny forskning då den byts ut 

igen, vilket händer ganska ofta, framför allt i behandlingarna kommer nya läkemedel 

efter forskning. 
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4.7.4 Uppföljning 

Förbättringsprojekt ska följas upp för att se hur utfallet blivit enligt ST-läkaren. 

Uppföljningen kan ske både genom en mindre studie eller att de som lett förändringen 

intervjuar personal och tar reda på hur utfallet blivit. Vid stora förändringsarbeten finns 

en mall som ska följas.  

 

4.8 Överläkare
9
 

Överläkaren beskriver kvalitetsutveckling som något otroligt viktigt och det är för 

patienternas skull vårdpersonalen arbetar. På ena sidan finns den medicinska delen som 

har väldigt mycket med kvalitet att göra. På den andra sidan finns omvårdnadsdelen där 

det också är viktigt att hålla en hög kvalitet. Den medicinska sidan och 

omvårdnadssidan har mycket med varandra att göra och kvalitetsutvecklingen i dessa 

delar är ett kontinuerligt arbete som måste fortgå. 

 

Överläkaren menar att det finns en skillnad mellan hur sjuksköterskorna och 

undersköterskorna definierar sin tillhörighet jämfört med läkarna eftersom att de senare 

roterar runt hela kliniken. Detta kan innebära att läkarna ser sin tillhörighet mer i 

läkarkåren än på en specifik avdelning. Överläkaren tror att de skulle kunna arbeta med 

att få läkarkåren mer involverade i avdelningen. 

 

4.8.1 Förbättringsförslag 

På IVA kommer de flesta förslag till förbättringar inifrån avdelningen enligt 

Överläkaren. De upptäcker att det finns nya medicinska rön som bör tillämpas i 

organisationen och implementerar detta. Vissa förändringar kommer istället från 

sjukhusledningen eller SKL. Ett exempel på detta är VRI. Generellt sätt anser 

Överläkaren att det kan saknas lite roderhållning av förändringsarbeten men detta 

varierar beroende på vilken sorts förändring det gäller. Som exempel görs det årligen 

mätningar av VRI, vilket de har som krav uppifrån, men de initiativ som kommer 

inifrån IVA är det avdelningen själva som följer upp.  

 

På frågan om även mindre förändringar genomförs på IVA menar Överläkaren att de 

försöker ägna kraft åt det. Att miljön är standardiserad för att personalen ska slippa leta 

                                                 
9
 Intervju med överläkare, genomförd 2014-03-27. 



70 

 

efter medicin eller verktyg är ett exempel på ett sådant arbete. Rutiner är en viktig del 

av arbetet eftersom att alla måste veta vad som ska göras när det blir stressigt, vilket 

måste vara bestämt sedan innan.  

 

Det finns inga formella forum för att ta upp förbättringsförslag utan det som finns är 

överrapporteringen och APT, där det finns möjlighet att informera ut och ta in 

synpunkter. På APT-mötena, som sker 1 gång i månaden, deltar den personal som är i 

tjänst under mötesdagen. Det finns alltså ingen klar struktur på 

informationsinhämtningen och utlämningen menar Överläkaren. Den som har ett 

förbättringsförslag går till en av cheferna på avdelningen och presenterar det. 

Överläkaren har en känsla av att även goda förslag kan rinna undan för att ingen nappar 

på dem. All personal har även ett årligt utvecklingssamtal som tar runt en timme. De har 

tidigare haft förslagslådor, vilket enligt Överläkaren kan upplevas som lite låg nivå. 

Överläkaren beskriver att det finns formella forum men de är inte många och det är hela 

tiden en avvägning om de ska ha fler möten eftersom att den tiden måste tas från 

patienten. 

 

Överläkaren hoppas och tror att IVA tar tillvara på de förslag som kommer och att de är 

öppna. Samtidigt beror det på förslagets art och vilka resurser som behövs för att 

genomföra det. Ett misstag som många avdelningar har gjort är att försöka för mycket 

eftersom både resurser och ork är begränsade, därför krävs fokus i det som görs menar 

Överläkaren. Vidare anser Överläkaren att grupperna skulle behöva mer styrning, till 

exempel kan de arbeta sekventiellt och uppvisa resultat för att sedan vila.  

 

Om en anställd har ett förändringsförslag så beror det på förändringens karaktär hur det 

drivs vidare. Överläkaren tar upp att ett exempel på en större förändring är flyttandet av 

en akutcykel från en avdelning till en annan. Då sker diskussioner på Överläkarens 

chefsnivå och ett beslut fattas. Innan förändringen sker måste all berörd personal 

utbildas, vilket är krävande med en stor personalstyrka. Problemet är att nå ut till alla 

med bra information, vilket kan tyckas enkelt från början men det krävs mycket insatser 

berättar Överläkaren. Vid en sådan stor förändring hjälper utbildningsledaren, en 

sjuksköterska som arbetar med att utbilda sina kollegor, till och sedan gås det igenom på 

studiedagar. Nästan varje avdelning har en utbildningssjuksköterska, IVA har det 

eftersom de är väldigt teknikintensiva. De har endast åtta patientplatser men de anställda 
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arbetar dygnet runt, vilket gör det svårt att komma åt alla. Sammanfattningsvis förklarar 

Överläkaren att en stor förändring tas upp på ledningsnivå, som består av Överläkaren, 

en vårdchef, två chefssjuksköterskor och utbildningsledaren, som bestämmer den 

praktiska planeringen med exempelvis startdatum. 

 

Överläkaren poängterar att när en förändring sker utifrån ett top-down perspektiv måste 

förankringsarbetet ske omsorgsfullt och menar vidare att detta perspektiv ofta inte är så 

lyckat. Att de anställda är stolta över sitt arbete och är professionella ställer stora krav 

på hur dessa förändringar lanseras och förankras. Överläkaren poängterar att en viktig 

del i förankringsarbetet är cheferna, om inte de uppskattar förändringen kommer arbetet 

att bli därefter. Överläkaren tar upp Lean-projektet som ett exempel på ett top-down 

initiativ. En anledning till att konceptet misslyckades i förankringen tror Överläkaren 

kan vara att syftet med förändringen inte lyckades förmedlas. Ska en förändring 

genomföras måste de berörda få veta vad de får ut av förändringen, uppfattas den som 

en order blir reaktionerna negativa. En annan anledning kan vara att de anställda inte 

ville bli jämförda med en bilfabrik, som konceptet kommer ifrån. Överläkaren menar att 

gällande grupperna skulle det kunna vara positivt med ett Lean-tänk samtidigt som det 

är komplext med så många anställda.  

 

4.8.2 Förbättringsteam 

På IVA finns förbättringsteam runt olika teman, som till exempel andning och 

respiratorbehandling, blodtryckshöjande medel och dialysbehandling. Grupperna består 

av både undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Anledningen till att ha olika 

yrkesgrupper i teamen är att alla har sina specialiteter och något att bidra med i det 

gemensamma arbetet. Gruppernas uppgift är att upptäcka nyheter för att se till så att det 

som görs på avdelningen fortsätter att vara bra. De är fristående och driver områdena 

framåt, vilket har gjort att deras arbete har påverkas av vilka medlemmarna är samt att 

teamen har befunnit sig i olika stadier i sitt arbete. Det Överläkaren slås av i detta arbete 

är att även om grupperna är duktiga på att upptäcka nyheter finns det svårigheter med 

att förankra de på avdelningen. Det är först när förankringen sker som konceptet kan 

anses användbart menar Överläkaren.    
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Många av avdelningens grupper har funnits länge och det finns en struktur men de är 

olika livaktiga. Personalen väljer själva om de vill engagera sig men en person kan inte 

vara med i alltför många grupper. Förhoppningen är enligt Överläkaren att grupperna 

ska göra allt inom det område de specialiserat sig kring eftersom att det inte går att 

skilja den medicinska delen från omvårdnaden. Överläkaren skulle vilja se en tydligare 

struktur för grupperna och en ökad möjlighet att avkräva grupperna information på vad 

de har arbetat med under året. För vissa av teamen finns det redan men inte för alla och 

en förhoppning är att Kvalitetsutvecklaren ska skapa en överblick av grupperna i syfte 

att få en bättre styrning.  

 

Överläkaren anser att Kvalitetsutvecklaren bör sammanställa vilka grupper som finns 

inom avdelningen så att ledningsgruppen kan bestämma en riktning och fokusera 

resurserna. Med det menar Överläkaren att vissa grupper kan arbeta medan andra är 

vilande för att få en bättre styrning över dem. Efter detta arbete skulle KVU kunna vara 

en kringresurs för avdelningen att ta hjälp av angående dagsläge, implementering och 

utvärdering. Vidare anser Överläkaren att det är en fördel om initiativ till detta stöd 

kommer från avdelningen och inte genom top-down. Samtidigt reflekterar Överläkaren 

om att ledningen faktiskt har rätt att ställa krav på IVA och inte bara kan vänta på att 

avdelningen ska agera. Överläkaren anser att någon form av bättre dialog måste till.  

 

4.8.3 Kunskapsöverföring 

Beroende på hur stor förändringen som ska genomföras är så används olika sätt för att 

förankra den berättar Överläkaren. Vid mindre förändringar kan utskick av mail vara ett 

sätt att sprida ut förändringen på avdelningen. Överrapporteringstiden, som är ungefär 

15 minuter på morgonen och längre på eftermiddagen, är också ett forum för att ta upp 

aktuella förändringar. Vid mindre förändringar kan det räcka att de tas upp på 

överrapporteringen men samma information måste tas upp ett antal gånger så att den når 

ut till så många som möjligt. Ansvaret för detta har chefssjuksköterskorna 

sektionsledaren, som är den ansvariga för passet. Dilemmat med förändringsarbete är 

enligt Överläkaren hur informationen om förändringarna ska spridas ut för att de 

anställda ska ta till sig det nya arbetssättet och arbeta efter det.  

 

”Att förändra rutiner och få de att bestå är en stor utmaning.” 
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Överläkaren, IVA. 

 

Överläkaren upplever att det löpande måste arbetas med att få personalen att ta till sig 

förändringar och tillämpa de i arbetet. Det är alltid någon som inte upplever sig 

informerad, vilket kan förklaras av den mängd information som personalen måste ta till 

sig. Det är ingen brist på information utan det är snarare för mycket menar Överläkaren. 

Även att människor är traditionsbundna kan vara en anledning till att nya arbetssätt inte 

används. Genom att ”lägga örat vid golvet” kan Överläkaren se om förändringar består 

eller inte. Därför är det enligt Överläkaren en fördel att denne och chefssjuksköterskan 

också arbetar kliniskt. Överläkaren uttrycker att det finns en bra struktur för att 

implementera nya rutiner men inte för att få de att bestå, vilket är svårt. 

 

4.8.4 Uppföljning 

”Det görs jättemycket enkäter.” 

Överläkaren, IVA. 

 

Angående uppföljningsarbetet tar Överläkaren upp att IVA är en liten avdelning och vid 

till exempel utvärdering av en ny medicin krävs det många patienter för att framställa 

statistik. Alla utvärderingar behöver dock inte vara medicinska utan det görs också 

enkäter som personalen svarar på om till exempel hur de upplever en ny rutin. 

Överläkaren anser att problemet med att genomföra många enkäter är att de anställda 

kan bli trötta på det och väljer att inte svara på dem.  

 

En förändring som har genomförts nyligen och som också har utvärderats är 

överrapporteringssystemet som används vid de dagliga skiftbytena. Systemet har enligt 

Överläkaren formaliserats för att inte information ska glömmas. Återigen efterlyser 

Överläkaren att efter en genomförd förändring behövs möjligheten att ta reda på vad 

som fungerade och vad som inte gjorde det. 

 

”Det gäller att man mäter det man vill mäta.” 

Överläkaren, IVA. 
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Överläkaren menar att kvalitet är svårt att mäta. Det sker utvärderingar genom att 

avdelningen lämnar in siffror till ledningen som används i kvalitetsbokslut. En känsla 

Överläkaren har är att det lämnas in många siffror som IVA inte vet anledningen till att 

de tar fram. Många indikationer kan vara bra på pappret men i realiteten inte betyda så 

mycket, vilket innebär att arbetstid läggs på något IVA inte har ett utbyte av.   

 

IVA har länge arbetat med förbättringsprojekt och meningen är att det ska finnas en 

utgångspunkt, förändringen ska genomföras och sedan utvärderas. Men om detta skulle 

ske för varje förändring skulle det bli omöjligt menar Överläkaren. De skulle inte få 

göra annat än att utvärdera, vilket inte fungerar med den praktiska verksamheten. Istället 

anser Överläkaren att IVA måste fokusera på de förändringarna som anses viktiga, till 

exempel överrapporteringsfunktionen. För att formalisera överrapporteringen vid 

skiftbytena infördes SBAR, vilket står för situation, bakgrund, aktuellt och 

rekommendation, som är en samtalsmall för hur överrapporteringen ska ske. 

Överläkaren förklarar att detta har stöd i vetenskapen och SKL har ålagt sjukhuset 

användningen. Det visade sig dock i en utvärdering att SBAR inte användes ute i 

verksamheten och planen är därför ett omtag, det vill säga att gå ut och informera igen 

om att verktyget som ska användas. Systemet har fungerat olika bra på klinikerna men 

eftersom patienterna på IVA är komplexa är det inte lika lätt att följa mallen. 

Överläkaren tar upp att SBAR måste anpassas efter IVA:s verklighet. De unga anställda 

har lärt sig verktyget från början men för de äldre är detta något nytt. Det finns inget 

skäl att inte använda det men ändå är det svårt att få det helt förankrat, vilket det arbetas 

med.  

 

”Att mäta kvalitet i vården är svårt.” 

Överläkaren, IVA. 

 

Överläkaren berättar att satsningen på VRI är något som IVA har blivit ålagda att arbeta 

med och avdelningen valde att fokusera på överfyllda urinblåsor. Det skedde ett antal 

avvikelser om detta och därför har rutiner skapats. PPM-mätningen för VRI sköts av 

Kvalitetsutvecklaren som deltog på mötet om VRI. Detta kommer att presenteras för 

ledningsgruppen på kliniken och om det är något som har bäring på den dagliga driften 

så kommer även Överläkaren att arbeta med detta. 
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4.9 Verksamhetsutvecklaren
10

 

 

”Kvalitet i sjukvården är att uppfylla patientens behov och gärna överträffa deras 

förväntningar.” 

Verksamhetsutvecklaren, ledningsnivå.   

 

Verksamhetsutvecklaren definierar kvalitet i vården som förmågan av en produkt eller 

en tjänst att tillfredsställa eller överträffa kundens/patientens behov, såväl de uttalade 

som de underförstådda. Det är också viktigt att inte glömma bort de underförstådda 

behoven menar Verksamhetsutvecklaren. Politikerna talar mycket om tillgänglighet och 

bemötande, vilka de också sätter många mål kring. Det pratas desto mindre om de 

medicinska kvalitetsbehoven som är underförstådda. Kommer en patient till ett sjukhus 

i Sverige så förväntar sig personen duktig och kunnig läkare. Verksamhetsutvecklaren 

menar att i sjukvården diskuteras de medicinska kvalitetsbehoven desto mer eftersom att 

det finns en variation i vårdens kvalitet. 

 

4.9.1 Kvalitetsutveckling i vården 

Verksamhetsutvecklaren berättar att utvecklingen av diagnoser och behandlingar är 

något som sjukvården har arbetat med i alla tider. Det är därför som det idag kan göras 

till exempel hjärttransplantationer och robotkirurgi. I arbetet med att utveckla system 

och processer ligger sjukvården efter jämfört med andra näringsområden anser 

Verksamhetsutvecklaren. Förbättringskunskapen om variation, system, helhetssyn och 

gruppdynamik saknas ofta inom sjukvården, vilket till stor del beror på tradition. 

 

Kvalitetsutvecklingen som har skett sedan 1960-talet inom industrin har inte haft 

samma utveckling inom sjukvården. Verksamhetsutvecklaren menar att sjukhusen inte 

har haft den brinnande plattformen för förbättringsarbete i processerna eftersom att 

chefsdoktorerna tidigare styrde över sina egna avdelningar. Det var mindre enheter och 

chefsdoktorerna hade en helhetssyn, det vill säga de kunde verksamheten i sina 

huvuden. Då sjukhusen inte var lika komplexa som de är idag behövdes det inga 

processkartor och således fanns inget behov av teknikerna för processorientering och 

förbättringsarbete. Verksamhetsutvecklaren menar att det blir en attitydfråga och att det 

                                                 
10

 Intervju med Verksamhetsutvecklaren på ledningsnivå, genomförd 2014-04-10. 
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finns en misstro mellan professionen och ledningen och deras styrning. 

Verksamhetsutvecklaren poängterar att professionen och ledningen måste börja 

kommunicera och förstå varandra, vilket de inte riktigt gör idag. Doktorerna är inte 

insatta i processutvecklingsfältet och det har funnits en uppfattning om att detta är något 

som passar industrin och inte sjukvården.  

 

”Vi måste hitta ett sätt att springa smartare och inte springa snabbare.” 

Verksamhetsutvecklaren, ledningsnivå. 

 

Synen på processorienteringen har dock utvecklats ordentligt under de senaste fem åren 

tycker Verksamhetsutvecklaren. Attityden har förändrats och många inom vården har 

upptäckt att detta är något sjukvården behöver arbeta med. Det har gått från att hela 

läkarkåren stod på barrikaderna och skrek aldrig i livet till att de nu har insett att de 

måste arbeta med att utveckla organisationen. Det är ingen tvekan om att attityden har 

börjat förändrats anser Verksamhetsutvecklaren. En anledning till attitydförändringen 

kan vara att väldigt många sjukhus har arbetat med detta. Verksamhetsutvecklaren tar 

upp som exempel att det fanns en artikel i en läkartidning för några år sedan som sa att 

nio av tio sjukhus i Sverige hade infört Lean Healthcare. Den ökade uppmärksamheten 

för nya teorier och den debatt som följt i samhället och inom professionerna har gjort att 

många börjat inse att detta är något som sjukhusverksamheten måste förhålla till. 

Verksamhetsutvecklaren har en känsla av att läkarna har börjat inse att det är viktigt att 

tänka i nya banor kring förbättringsarbetet.  

 

4.9.2 KVU:s arbete 

Verksamhetsutvecklaren berättar att i sjukhusledningen finns det tre 

verksamhetsutvecklare och de har sinsemellan delat upp sjukhuset i tre områden. Inom 

sin del av sjukhuset har de kontaktpersoner som kan vända sig till dem för stöd. 

Verksamhetsutvecklarna arbetar både för klinikerna och för ledningen. 

Verksamhetsutvecklaren beskriver att vid sjukhusövergripande strategiska satsningar är 

det verksamhetsutvecklarnas arbetsuppgift att se till att klinikerna genomför 

förbättringsarbetet och stötta dem i genomförandet. Klinikerna har också möjlighet att 

kontakta verksamhetsutvecklarna för att söka stöd i ett lokalt förbättringsarbete. 

Verksamhetsutvecklaren berättar att behovsstyrt är ett nyckelord för 
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verksamhetsutvecklarna, behovsstyrt utifrån vad ledningen vill att sjukhuset ska 

utveckla och behovsstyrt utifrån vad klinikerna anser att de behöver stöd i. 

 

”Det är väldigt viktigt att någon efterfrågar resultat på de förbättringsarbeten som 

genomförs.” 

Verksamhetsutvecklaren, ledningsnivå. 

 

Verksamhetsutvecklaren beskriver att en del i satsningen på den nya 

organisationsformen med verksamhetsutvecklare är att vara mer behovsstyrda och 

därmed motverka känslan som tidigare fanns, att Danderyds sjukhus var toppstyrt. 

Tidigare var det ledningen som styrde vad som behövde förbättras på respektive klinik, 

vilket blev kontraproduktivt. Målen som kom kändes inte engagerande för 

vårdprofessionen berättar Verksamhetsutvecklaren. Idag är det istället upp till klinikerna 

att kontakta verksamhetsutvecklarna om de upplever ett behov av stöd. Som exempel 

nämner Verksamhetsutvecklaren den sjukhusövergripande satsningen där vårdrelaterade 

sjukdomar (VRI) ska minskas. Inför satsningen, som påverkar samtliga kliniker på 

Danderyds sjukhus, fick varje klinikchef avgöra om detta var något de behövde stöd i 

eller om de skulle klara det själva. Verksamhetsutvecklarna ger inget stöd förrän de har 

talat med klinikchefen och att det är förankrat där.  

 

Verksamhetsutvecklaren menar att det är svårt att samla människor från olika delar av 

vården för att gemensamt ha utbildningar i förbättringsarbete. För att integrera 

sjukvårdspersonal med förbättringsarbete är det bestämt att det inte finns några tjänster 

på Danderyds sjukhus som endast arbetar med kvalitetsutveckling på kliniknivå. De 

som arbetar med detta är sjuksköterskor eller läkare i grunden som avsätter en del av sin 

tid till förbättringsarbete. De förbättringsteam som finns på IVA är inte något som 

verksamhetsutvecklarna har insyn i och det finns idag inga speciella riktlinjer för hur 

förbättringsgrupper ska arbeta ute på klinikerna. Det är först när en grupp ber om stöd 

som verksamhetsutvecklarna blir involverade. Det är inte vanligt att dessa grupper ber 

om stöd och om det kommer frågor innebär det oftast att bistå dem vid en 

planeringsdag, vilket det är klinikcheferna som efterfrågar.  

 

Verksamhetsutvecklaren berättar att i dagsläget arbetas det mycket med att 

processorientera sjukhusets verksamheter och införa ett ledningssystem. 
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Ledningssystemet kommer att benämnas som ”så här arbetar vi på Danderyds sjukhus” 

för att hålla begreppen enkla. Att använda enkla och anpassade begrepp har bidragit till 

den ändrade attityden mot förändringsarbeten anser Verksamhetsutvecklaren. 

Verksamhetsutvecklarna har arbetat mycket med att medvetandegöra processer inom 

vården hos ledningsgrupperna, vilket har resulterat i en ökad förståelse för detta.  

 

”Det är svårt att ändra traditionen och kulturen inom sjukvården.” 

Verksamhetsutvecklaren, ledningsnivå. 

 

Att byta ut begreppet patienter mot kunder är inget som är aktuellt inom sjukvården. 

Verksamhetsutvecklaren beskriver sannolikheten för att personalen ska ta till sig 

kundbegreppet som 0,1 på en 100-gradig skala och det är ingen idé att idag införa det 

inom sjukvården, då det är förknippat med helt andra saker. Däremot har begreppet 

produktion förankrats inom sjukvården, vilket för tio år sedan inte gick att använda. 

Detta tyder enligt Verksamhetsutvecklaren på att sjukvården sakta men säkert lär sig att 

översätta dessa termer och begrepp.  

 

“Det är en klassisk konflikt mellan stödfunktionen och professionen.” 

Verksamhetsutvecklaren, ledningsnivå. 

 

Verksamhetsutvecklaren tror aldrig att det kommer att kännas som det är lagom mycket 

förändringar och påbud som kommer från ledningen. Det är en ständig debatt mellan 

ledningen och stödfunktioner mot professionen på sjukhuset. För att motverka en 

uppfattning om top-downstyrning arbetar Danderyds sjukhus utöver att utveckla 

sjukhusets processer även med att kartlägga ledningsprocesser och stödprocesser, i vilka 

det har identifierats en del problemområden. Till exempel identifierades det i vissa 

annonser om vakanser att det stod att sjukhuset arbetar med Lean Healthcare, vilket inte 

stämmer. De arbetar med systematiska förbättringar. Verksamhetsutvecklaren 

framhåller att Danderyds sjukhus måste få ordning och reda på stödfunktionerna.  

 

4.9.3 Uppföljning 

Uppföljningen av de sjukhusövergripande satsningarna görs genom kvalitetsbokslut. 

Utifrån dessa bokslut bestäms sedan riktningen för det fortsatta arbetet. 
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Verksamhetsutvecklaren menar att det finns mer att önska om utvecklingen därifrån 

men att det är så den nuvarande situationen är. Det finns även varannan månad en 

verksamhetsuppföljning för varje klinik där klinikchefen träffar VD:n och presenterar 

klinikens nuvarande arbete och hur de har utvecklats sen tidigare. 

Verksamhetsutvecklaren berättar att vid varje förbättringsprojekt som genomförs har 

kliniken ett ansvar för att följa upp resultatet och göra mätningar. Klinikerna har fullt 

ansvar över sina egna processer från start till uppföljning.  

 

4.10 Observation 

Som en del av Danderyds arbete med att minska antalet vårdrelaterade infektioner 

genomfördes en workshop med denna inriktning. Målen med mötet var att skapa 

kännedom om var personalen hittar information och vart de ska vända sig för att få stöd 

om förbättringsmetodik, att vara ett forum för samverkan och lärande över 

verksamhetsområdesgränser, att vara en inspiration och struktur för förbättringsarbetet 

med VRI samt att ge grundläggande förbättringskunskap. Innan mötet fick deltagarna 

material med vissa förberedelser som skulle göras inför mötet. Detta diskuterades sedan 

gemensamt för att skapa ett informationsutbyte mellan deltagarna från de olika 

avdelningarna och med de ansvariga.  

 

En aspekt som underströks var att ett bra sätt att ta sig an förbättringsarbete är i team 

eftersom att det skapar en gemensam bild av omgivningen. Mötet innehöll även 

presentation och tillämpning av verktyg som kan användas i förbättringsarbetet. 

Verktyg som togs upp var bland annat var A3 och PDSA-cykeln. Avslutningsvis 

genomfördes arbete i grupp där deltagarna fick upprätta en handlingsplan för hur de ska 

gå vidare med det VRI-problem som identifierats på avdelningarna. Detta innebar att de 

fick analysera problemet och dess orsaker, komma på förslag till lösningar och vad 

lösningen kommer leda till samt planera vilken uppföljning som skulle ske och vilka 

mått som skulle mäta resultatet. Genom att arbeta i team med detta fick deltagarna en 

möjlighet att följa PDSA-cykelns olika faser.     
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KAPITEL 5; ANALYS 

Analyskapitlet är uppdelat efter de tre olika dimensionerna struktur, modeller och 

verktyg samt mätning och uppföljning, som presenterades i referensramen. Varje avsnitt 

inleds med en sammanställning av de checklistor som framställdes i referensramen. De 

har kompletterats med om IVA helt, delvis eller inte alls kan sägas uppfylla de olika 

aspekterna och metoderna i checklistorna. Under varje avsnitt ges rekommendationer 

och avslutningsvis i kapitlet har dessa sammanställts till en lista.      

 

Analysen är inom de tre dimensionerna strukturerad genom att först presentera en 

empirisk diskussion. Sedan jämförs den empiriska diskussionen med referensramen för 

att svara på frågan om IVA helt, delvis eller inte alls uppfyller de utgångspunkter som 

tidigare forskning förespråkar angående förbättringsarbete. Detta besvarar studiens 

inledande frågeställning om hur IVA arbetar med förbättringsarbete. Om IVA inom ett 

visst område inte alls eller delvis inte arbetar på det sätt som tidigare forskning 

presenterar lämnas rekommendationer på hur förbättringsarbetet kan utvecklas. 

Rekommendationerna är baserade både på tidigare forskning eller tar till fasta på något 

som en eller flera av respondenterna tog upp i intervjuerna. Därmed besvaras den andra 

frågeställningen om hur det löpande förbättringsarbetet kan utvecklas.    

 

5.1 Struktur för förbättringsarbete 

Under denna rubrik analyseras de strukturella aspekterna av IVA:s förbättringsarbete. 

Strukturella 

förbättringskriterier 
Författare Ja Delvis Nej 

Informellt förbättringsarbete Davis et al. (2014)    X    

Formellt förbättringsarbete Davis et al. (2014)   X   

Förbättringsarbete som en del av kulturen Davis et al. (2014)     X  

Cheferna är positiva till förändringsarbete SSF & SLS (2013)* X     

Bottom-up 
Øvretveit et al. (2012) ;Beer & Nohria 

(2000)Eriksson, Holgers och Müllern (2013) 
  X   

Top-down  
Øvretveit et al. (2012) ;Beer & Nohria 

(2000) 
  X    

Tabell 12 Organisatoriska förbättringskriterier  

*Svensk sjuksköterskeförening och  

Svenska Läkaresällskapet (2013) 
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På IVA finns det team som arbetar med att förbättra specifika områden men det saknas 

tydliga mål och strukturer kring arbetet (Patientsäkerhetscontroller, 2014-03-25) och 

kvalitetsutvecklaren arbetar med att kartlägga vilka team som finns på IVA 

(Kvalitetsutvecklare, 2014-03-31). Under en workshop fick några av de anställda med 

kvalitetsansvar på IVA en utbildning i förbättringsarbete och vilka verktyg som kan 

användas för detta (observation, 2014-03-24). Ett flertal respondenter nämner att hinder 

i det förbättringsarbete som sker på IVA är stora personalgrupper, vilket gör det svårt att 

nå ut till all personal (Patientsäkerhetscontroller, 2014-03-25; Sjuksköterska 3, 2014-03-

27).      

 

Många av de förbättringsarbeten som genomförs på IVA initieras från avdelningen 

(Överläkare, 2014-03-27). En negativ aspekt med det decentraliserade 

förbättringsarbetet som IVA genomför är enligt Kvalitetsutvecklaren (2014-03-31) att 

detta arbete inte blir lika strukturerat som om det hade drivits av sjukhusledningen. 

Även Överläkaren (2014-03-27) anser att det behövs mer struktur på de förändringar 

som sker och tog upp att vissa projekt ska avdelningen följa upp själva och andra ska 

rapporteras till ledningen. Samtidigt menar Överläkaren (2014-03-27) att en toppstyrd 

verksamhet inte alltid är den bästa lösningen. Enligt Verksamhetsutvecklaren (2014-04-

10) finns det inga riktlinjer från sjukhusets ledningsnivå för hur IVA:s grupper ska 

arbeta med förbättringar utan det är avdelningens eget ansvar att styra grupperna. 

 

IVA:s arbete med förbättringar placeras i enlighet med Davis et al. (2014) forskning 

mellan informellt och formellt arbete. Det kan inte beskrivas som att förbättringsarbete 

är en del av IVA:s kultur då de fortfarande ser till exempel stora personalgrupper eller 

brist på tid som hinder för förbättringsarbetet. Hade förbättringsarbete varit en del av 

IVA:s kultur hade ovannämnda orsaker snarare setts som utmaningar istället för hinder, 

vilket beskrivs av Davis et al. (2014). En aspekt för att kategorisera förbättringsarbetets 

formaliseringsgrad är efter vilken utbildning i förbättringsarbete som personalen har fått 

(Davis et al., 2014). Utbildningar om förbättringskunskap har skett (observation 2014-

03-24) men det var endast en liten del av den personal som är aktiv i förbättringsarbetet 

på IVA som deltog. De aspekter som visar på IVA anses ha ett formellt 

förbättringsarbete är att det finns utsedda tvärprofessionella team, vilket enligt Davis et 

al. (2014) är en del av formellt förbättringsarbete. Men en viktig aspekt av formellt 

förbättringsarbete är enligt Davis et al. (2014) att förbättringsteamens arbete utgår ifrån 
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strategiska planer, vilket inte finns på IVA. I och med klinikens kvalitetsutvecklares 

kartläggning av grupperna och överläkarens önskan om en bättre struktur kommer 

förbättringsarbetet förmodligen att utvecklas mot det formella hållet.  

Att arbeta med förbättringar på avdelningsnivå stämmer överens med ett decentraliserat 

synsätt enligt hur det beskrivs av Eriksson, Holgers och Müllern (2013). Samtidigt sker 

vissa satsningar som VRI, SBAR och Prokompetens utifrån vad ledningen eller andra 

påverkande organ bestämmer och utan inflytande från IVA, vilket istället talar för ett 

centraliserat styrsätt i enlighet med hur Beer & Nohria (2000) presenterar det. 

Verksamhetsutvecklaren (2014-04-10) nämner dock att sjukhusledningen arbetar med 

att vara mer behovsstyrda och minska känslan av en toppstyrd organisation gällande 

förbättringsarbetet på Danderyds sjukhus. Den sjukhusövergripande satsningen på att 

minska antalet VRI skedde genom att avdelningarna själva fick identifiera områden som 

de kunde förbättra och sedan utföra förbättringsarbetet. KVU fanns endast där som stöd 

om avdelningen efterfrågade hjälp i förbättringsarbetet. Arbetssättet stämmer överens 

med vad Trägårdh och Lindberg (2004) presenterar om att slutmålet med ett koncept 

kan vara samma men hur avdelningarna arbetar mot målet kan skilja sig åt. Det påpekas 

även av Thor (2007) att bara för att en förbättringsstrategi fungerar vid en avdelning 

behöver inte samma strategi fungera på en annan avdelning. I detta fall var minskningen 

av antalet vårdrelaterade infektioner målet och IVA fick själva planera vägen för att nå 

målet. 

 

Rekommendationer 

Det kan vara svårt att skapa ett förbättringsarbete som är helt centraliserat eller helt 

decentraliserat, vilket inte heller borde vara något för Danderyds sjukhus att sträva efter. 

En positiv aspekt med bottom-up perspektivet är att IVA kan arbeta med konkreta 

problem som de upplever i vardagen. Att förbättringsförslag kommer från dem som 

arbetar kliniskt beskrivs av Øvretveit et al. (2012) som en viktig faktor för att 

förbättringsarbeten ska bli framgångsrika.  Samtidigt är en viktig aspekt det Överläkaren 

(2014-03-27) tar upp om avsaknad av roderhållning i arbetena, vilket skulle kunna leda 

till att det genomförs resurskrävande arbeten utan att de egentligen värderas.  För att 

motverka detta är det viktigt att sjukhusledningen uttrycker vilka krav de har på 

klinikcheferna eftersom att de vid decentraliserat förbättringsarbete tar över ledningens 

roll att efterfråga resultat. Ett resultat av decentralisering skulle kunna bli att klinikerna 

prioriterar olika åtgärder och att det då blir svårt att få en övergripande bild av 
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sjukhuset. Därför är det en fördel om vissa satsningar även fortsättningsvis sker för hela 

sjukhuset men att avdelningarna kan anpassa de till sin eget sammanhang. Baserat på 

ovanstående diskussion rekommenderas att de flesta förbättringsförslag även 

fortsättningsvis kommer inifrån IVA och i de sjukhusövergripande satsningar som görs 

ska IVA ges möjlighet att utforma sin egen väg för att nå målet. 

 

5.1.1 Strukturella förbättringskriterier kring IVA:s miljö 

Som en del av de strukturella förbättringskriterierna diskuteras under denna rubrik 

IVA:s miljö utifrån ett förbättringsperspektiv.  

Strukturella förbättringskriterier Författare Ja Delvis Nej 

Att cheferna och personalen är engagerade i 

kvalitetsarbetet 
Davis et al. (2014); Graban (2009)  X     

Öppenhet mot förslag SSF & SLS (2013)* X     

Syftet med förändringarna kommuniceras 

Graban (2009); Dahlgaard, Pettersen & 

Dahlgaard-Park (2011); Kotter och 

Schlesinger (2008)   

  X    

Ständiga förbättringar 

Graban (2009); Graban & Swartz (2012); 

McLaughlin & Kaluzny (2006); Batalden 

och Davidoff (2007) 

X     

Tabell 13 Miljömässiga förbättringskriterier  

*Svensk sjuksköterskeförening och 

 Svenska Läkaresällskapet (2013) 

 

Det finns ingen standard på IVA för hur ett förslag till förbättring ska presenteras 

(Överläkaren, 2014-03-27). Flera av de anställda (Kvalitetsutvecklaren, 2014-03-31; 

Patientsäkerhetscontrollern, 2014-03-25; Överläkaren, 2014-03-27) beskriver att det är 

möjligt att presentera ett förbättringsförslag för sin närmaste chef eller att ta upp det 

med den grupp vars område förändringen berör. Det finns inget enskilt forum avsett för 

förbättringsförslag där möjligheter och problemområden kan diskuteras. Sjuksköterska 

2 (2014-04-04) berättar att en alternativ väg till att ta sin idé direkt till en chef är att 

undersöka hur resten av personalen ställer sig till förslaget innan det tas vidare. Detta 

görs i informella forum antingen med de som arbetar tillsammans den dagen eller i 

andra grupperingar.  Kulturen på IVA beskrivs som öppen för att arbeta med 

förändringar (Kvalitetsutvecklaren, 2014-03-31; ST-läkaren, 2014-04-02). Även 

Sjuksköterska 1 (2014-04-04) upplever att förändringsförslag bemöts väl. 

Kvalitetsutvecklaren (2014-03-31) nämner att baserat på att personalen på IVA har valt 
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att arbeta i den miljön kan det vara så att de är mer vidsynta, även om 

förändringsbenägenheten varierar från person till person. 

 

Beroende på om ett förändringsförslag kommer från ledningen eller avdelningen tas det 

emot olika av personalen på IVA menar Sjuksköterska 3 (2014-03-27) och 

Kvalitetsutvecklaren (2014-03-31). Det kan upplevas som att förändringar från 

ledningen inte lyckas entusiasmera medarbetarna på samma sätt som om de kommer 

från de anställda på avdelningen. Denna uppfattning delas dock inte av ST-läkaren 

(2014-04-02) som menar att förslagen tas emot lika oberoende av vem som initierar 

dem. Sjuksköterska 1 (2014-04-04) anser att det som personalen reagerar på är antalet 

förslag och inte vart de kommer ifrån. 

 

En viktig aspekt i förändringsarbetet som nämndes av flera respondenter var att en 

förändring måste motiveras väl. Överläkaren (2014-03-27) tar upp att det är viktigt hur 

sjukhusledningen arbetar med förankringen av de förbättringsarbeten som de startar upp 

och att en aspekt av detta är att övertyga cheferna om förändringens nytta. 

Sjuksköterska 2 (2014-04-04) påpekar att det uppkom en del reaktioner kring det nya 

verktyget Prokompentens. Några av de frågor som uppstod var vilka fördelar personalen 

får av att använda verktyget, vad syftet med det är och vem som har tillgång till 

informationen. Kvalitetsutvecklaren (2014-03-31) anser att förändringar uppifrån inte 

alltid innehåller tillräckligt med information för att de anställda ska motiveras att 

genomföra de. Betydelsen av att presentera bakgrunden till en förändring togs också 

upp av Sjuksköterska 1 (2014-04-04) som även lyfte fram att om inte detta sker finns 

risken att ett motstånd uppstår. 

 

För att ta tillvara på personalens kreativitet ska avdelningen enligt Svensk 

sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet (2013) skapa ett klimat där det är 

möjligt för personal att ge förslag till förbättring. Även Brandt (2013) påpekar att det är 

viktigt att ta tillvara på personalens kunskap och idéer för utvecklingen av 

verksamheten. Personalen på IVA känner att deras chefer är positivt inställda till förslag 

om förbättringar vilket är en förutsättning för att skapa det klimatet Svensk 

sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet (2013) förespråkar. Genom att 

personalen uppmuntras att komma med förbättringsförslag och att dessa tas väl emot av 
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chefer anses IVA arbeta med ständiga förbättringar som presenteras av flera författare 

(Graban, 2009; Graban & Swartz, 2012; McLaughlin & Kaluzny, 2006).  

 

Kvalitetsutvecklaren (2014-03-31) betonar att ett förslag till förändring tas emot bättre 

om det är väl motiverat när det framförs. Dahlgaard, Pettersen och Dahlgaard-Park 

(2011) poängterar att informationen om förändringar måste innehålla anledningar till 

varför förändringarna sker och inte endast vad de innebär, vilket även påpekas av flera 

respondenter. För att förändringarna på IVA ska bestå krävs att anställda ser fördelarna i 

att ändra sig, annars kan de likaväl behålla gamla arbetssätt som redan är rutin. 

Anledningar till och fördelar med förändringar måste betonas oavsett om förändringen 

kommer inifrån IVA eller om den kommer från sjukhusledningen. Många av de 

intervjuade på IVA anser att fördelarna med förbättringsarbeten inte kommuniceras ut 

tillräckligt väl. Utbildning anses av Pardo del Val och Fuentes (2003) och av Kotter och 

Schlesinger (2008) som en viktig aspekt för att inte motstånd ska uppstå, vilket även 

sjuksköterska 1 (2014-04-04) nämner.  

 

En anledning till att de centraliserade besluten inte upplevs som lika entusiasmerande 

kan vara att ledningen på Danderyds sjukhus ofta genomför större förändringsprojekt, 

vilket enligt Benders och Slomp (2008) ökar risken för förändringsmotstånd. Dessa 

förändringar påverkar ofta flera enheter, vilket ytterligare nämns av Benders och Slomp 

(2008) som en anledning till att motstånd mot förändringar kan uppstå. Samtidigt är 

dessa förändringar ofta sådant som måste genomföras på grund av till exempel ny 

lagstiftning.    

 

Rekommendationer 

Risken med att ett förslag presenteras informellt via endast muntlig kommunikation blir 

som Överläkaren (2014-03-27) uttryckte det, att förslag kan rinna undan. En möjlig 

lösning är att formalisera förslaget genom att lämna in det skriftligt till den grupp det 

berör eller i annat fall till den chefen med närmast ansvar över frågan. Sjuksköterska 3 

(2014-03-27) uttrycker även att det skulle kunna vara Kvalitetsutvecklaren som blir 

ansvarig för att ta emot förbättringsförslag och sedan fördela dem. Genom att skapa en 

struktur där förslaget lämnas skriftligt till exempelvis Kvalitetsutvecklaren skulle en del 

orosmoment kunna undvikas. Skrivs förslagen ner ökar det chansen för att det blir 

välmotiverat, vilket nämndes av Kvalitetsutvecklaren (2014-03-31) som en förutsättning 
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för att förslaget ska tas emot väl. En formaliserad förslagsinhämtning skulle öka 

chansen för att den som lämnar förslaget tänker igenom det noggrannare och därmed 

lättare kan övertyga andra om att det bör genomföras. Det skulle även motverka risken 

för att förslag hamnar mellan stolarna vilket Överläkaren (2014-03-27) ser som ett 

bekymmer idag.   

 

Det är viktigt att information om fördelarna och bakgrunden till förändringar 

understryks för personalen. I enlighet med Pardo del Val och Fuentes (2003) samt 

Kotter och Schlesinger (2008) bör utbildning vara en del av förbättringsprocessen för att 

minska motstånd mot en förbättring. Det bör tydligt framgå för personalen och cheferna 

hur och varför förändringen ska genomföras för att de ska vara villiga att implementera 

den och överge gamla rutiner. 

 

5.1.2 Strukturella förbättringskriterier kring IVA:s infrastruktur 

Som en del av de strukturella förbättringskriterierna diskuteras under denna rubrik 

IVA:s infrastruktur utifrån ett förbättringsperspektiv.  

Strukturella förbättringskriterier Författare Ja Delvis Nej 

Kunskapen vid förbättringsarbetet ska vara 

forskningsbaserad 
SSF & SLS (2013)*    X   

Resurser och infrastruktur för förbättringsarbete  Davis et al. (2014) X      

Anställda utbildas i vårdens organisation och hur 

de kan arbeta med förbättringar  

SSF & SLS (2013)*; Lindh och 

Sahlqvist (2012) 
  X    

Finns anställda inom organisationen som avsätter 

tid för att metodologiskt stödja förbättringsarbetet 
SSF & SLS (2013)* Thor (2007) X     

Utomstående expertis  Øvretveit et al. (2012) X      

Tabell 14 Förbättringskriterier för infrastruktur 

*Svensk sjuksköterskeförening och  

Svenska Läkaresällskapet (2013) 

 

Ett syfte med IVA:s grupper är att de ska arbeta för att den kunskap som används i 

arbetet stämmer överens med ny forskning (Kvalitetsutvecklare, 2014-03-31; 

Sjuksköterska 1, 2014-04-04). Verksamhetsutvecklaren (2014-04-10) tar upp att 

personalen med ansvar för kvalitetsarbete på kliniknivå fördelar sin tid mellan kliniskt 

och administrativt arbete och att det inte finns några renodlade administrativa tjänster på 

kliniknivå. Detta tror Kvalitetsutvecklaren (2014-03-31) är en fördel eftersom att det ger 

en förståelse för det praktiska arbetet. För att stödja förbättringsarbetet på IVA finns 
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bland annat Kvalitetsutvecklaren och Patientsäkerhetscontrollern som har arbetstid 

avsatt för att förbättra verksamheten. De anställda som ska stödja förbättringsprocessen 

på IVA deltog i en workshop med fokus på metodologisk kunskap i förbättringsarbete 

(workshop, 2014-03-24). Den workshopen hölls av KVU.  

 

KVU fungerar som ett kunskapsstöd vid strategiska sjukhusövergripande satsningar 

men de har också möjlighet att hjälpa avdelningarna i specifika förbättringsprojekt 

(Verksamhetsutvecklaren, 2014-04-10). Sjuksköterska 3 (2014-03-27) är medveten om 

att det finns stödfunktioner på sjukhuset som kan hjälpa till i avdelningens arbete men 

har inte sett ett behov av att använda det. Utöver den workshopen Kvalitetsutvecklaren 

(2014-03-31) deltog på är denne inte säker på om detta stöd kommer användas i 

ytterligare förbättringsarbete men poängterar samtidigt att det är viktigt att stödet finns. 

Även Verksamhetsutvecklaren (2014-04-10) berättar att stödet inte används i någon 

större utsträckning av avdelningarna och att det inte är upp till personalen att ta kontakt 

med KVU utan det måste gå via chefer. Överläkaren (2014-03-27) anser att KVU kan 

fungera som en kringresurs för arbetet.   

 

En förutsättning för att förbättringsarbete ska lyckas är enligt Svensk 

sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet (2013) att kunskapen är 

forskningsbaserad. Detta inkluderar både den medicinska sidan och metoderna kring 

förbättringsarbete. Syfte med IVA:s förbättringsteam är att vara uppdaterade på nya rön 

inom det medicinska området. Det som saknas på IVA är evidensbaserad kunskap om 

förbättringsarbeten och därmed anses IVA enbart delvis uppfylla kriteriet om 

kunskapsbaserat förbättringsarbete. De arbetar i team, vilket rekommenderas av ett 

flertal forskare, men använder i nuläget inga direkta verktyg eller följer en tydlig 

struktur i förbättringsarbetet. I likhet med vad Svensk sjuksköterskeförening och 

Svenska Läkaresällskapet (2013) rekommenderar finns det personal på IVA som både 

har avsatt tid och kunskap för att arbeta med förbättringsarbete.  

 

Tillgången till utomstående expertis är enligt Øvretveit et al. (2012) en viktig 

framgångsfaktor i förändringsarbete, i detta fall är IVA:s externa expertis KVU. I och 

med den nytillsatta kvalitetsutvecklaren kommer stödet till IVA närmre det faktiska 

förbättringsarbetet. Genom kvalitetsutvecklaren på IVA och Verksamhetsutvecklaren på 

ledningsnivå finns det kontaktpersoner både på kliniknivå respektive ledningsnivå. 
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Genom att Verksamhetsutvecklaren utbildar den kvalitetsansvariga på IVA kan denne 

sedan sprida sina kunskaper vidare och arbeta närmre grupperna än vad som är möjligt 

från ledningsnivå, vilket är i enlighet med vad Thor (2007) beskriver om 

kontaktpersonens uppgift, att vara en resurs för att hjälpa teamen med 

förbättringsarbete. Genom de möten som sker varje månad får kvalitetsutvecklaren på 

IVA ett utbyte med andra kvalitetsutvecklare på sjukhuset och en möjlighet att se hur 

andra avdelningar arbetar med förbättringsarbete. Detta arbetssätt framkom också i 

Thors (2007) forskning på Huddinge sjukhus.      

 

I nuläget finns det stöd för IVA att tillgå i deras förbättringsarbete men det utnyttjas 

inte. En möjlig anledning till att stödet inte används i någon större utsträckning är att 

KVU är en relativt ny funktion på sjukhuset och att det därför inte är helt tydligt för 

IVA hur och angående vad KVU ska konsulteras. En risk med att mycket ansvar vilar 

på IVA är att avdelningen inte utnyttjar stödfunktionen i den grad de har möjlighet till.  

 

Rekommendationer 

Det medicinska förbättringsarbetet följer forskningsbaserad kunskap men det som 

behöver utvecklas på IVA är den forskningsbaserade kunskapen kring hur 

förbättringsarbetet ska genomföras som Svensk sjuksköterskeförening och Svenska 

Läkaresällskapet (2013) rekommenderar ska finnas. Det är därför viktigt att den 

kunskapen Kvalitetsutvecklaren får via utbildningar sprids vidare till IVA:s 

förbättringsteam.  

 

Det är av största vikt att KVU informerar ut till IVA om vilket stöd och vilka resurser 

som de kan erbjuda. Om KVU:s resurser presenteras tydligare för de som genomför det 

faktiska förändringsarbetet på IVA, det vill säga medlemmarna i förbättringsgrupperna, 

kan efterfrågan på det metodologiska stödet öka. Beroende på hur mycket tid 

kvalitetsutvecklaren på IVA har är ett upplägg likt det Thor (2007) presenterar en bra 

lösning. Kvalitetsutvecklaren blir den kontaktperson som hjälper grupperna med 

metodologiskt stöd. Det viktiga är att grupperna får tillgång till den metodologiska 

kunskap som finns angående förbättringsarbeten vilket understryks av Svensk 

sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet (2013) och Thor (2007). 
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5.1.3 Strukturella förbättringskriterier kring IVA:s teamarbete 

Som en del av de strukturella förbättringskriterierna diskuteras under denna rubrik 

IVA:s teamarbete.  

 

Strukturella förbättringskriterier Författare Ja Delvis Nej 

Projektteam 

Andersson, Eriksson och Ujvari 

(2013); Øvretveit et al. (2012); 

Lighter och Fair (2004); Eriksson, 

Holgers och Müllern (2013); Fried 

och Carpenter (2006) 

X     

Egna ansvarsområden för projektteam 
Eriksson, Holgers och Müllern 

(2013); Lighter och Fair (2004) 
X     

Tvärfunktionella team 
Lighter och Fair (2004); McLaughlin 

och Kaluzny (2006) 
X     

Strategisk plan för förändringen   Øvretveit et al. (2012)   X 

Meningsfulla uppgifter för teamen Lighter och Fair (2004) X     

Definierade uppgifter för teamen Lighter och Fair (2004) X     

Tydliga mål för projektteam Lighter och Fair (2004)     X  

Tidsplan för projektteam Lighter och Fair (2004)     X  

Medlemmarna i projektteam har uppgifter som 

återspeglar deras intressen 
Lighter och Fair (2004) X     

Funktioner för att försäkra att den bästa praxisen 

används 
McLaughlin och Kaluzny (2006) X     

Tabell 15 Förbättringskriterier för teamarbete 

 

En majoritet av förbättringsarbetet på IVA utgörs av grupper som arbetar inom ett 

specifikt ämnesområde (Överläkare, 2014-03-27; Sjuksköterska 3, 2014-03-27). 

Sjuksköterska 3 (2014-03-27) berättar att aktiviteten i grupperna varierar mellan 

grupperna samt över tid. Storleken på grupperna varierar men är vanligtvis mellan fem 

till åtta personer fördelat på undersköterskor, sjuksköterskor och läkare (Överläkare 

2014-03-27; Sjuksköterska 1, 2014-04-04). Kvalitetsutvecklaren (2014-03-31) anser att 

det inte nödvändigvis finns för många grupper men att en del områden inte behöver en 

hel grupp utan det räcker om en person är ansvarig för det området. 

 

Grupperna är enligt Sjuksköterska 1 (2014-04-04) i stort sett självbestämmande i vad de 

arbetar med och inriktar sig mot inom sitt område. Normalt sett kan det enligt 

Sjuksköterska 3 (2014-03-27) anses att en medlem av en grupp utnyttjar en till två 

arbetsdagar per månad till förbättringsarbete. Men även hur mycket tid som avsätts och 

hur ofta de vill träffas är upp till gruppen att bestämma. Detta varierar med hur aktiv 

gruppen är under den perioden.      
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IVA:s förbättringsarbete i team överensstämmer med vad Eriksson, Holgers och 

Müllern (2013) och Lighter och Fair (2004) presenterar. Teamen som arbetar med 

förbättringsprojekt spänner över professionsgränserna vilket både Lighter och Fair 

(2004) samt McLaughlin och Kaluzny (2006) anser vara ett effektivt sätt att arbeta med 

kvalitetsutveckling. Øvretveit et al. (2012) forskning visar dock att en starkt påverkande 

faktor för ett lyckat förbättringsarbete är att det finns en strategisk plan för hur 

förbättringsarbetet ska genomföras. Den strategiska planen saknas i de förbättringsteam 

som arbetar på IVA och det finns inga tydliga tidsplaner eller målsättningar. Detta är 

något som Patientsäkerhetscontrollern (2014-03-25) efterlyser. Även Överläkaren 

(2014-03-27) anser att arbetet behöver mer struktur genom till exempel att vissa grupper 

arbetar under en period medan andra är vilande. Eftersom att de grupper som finns på 

IVA utgår från medicinska områden som de utvecklar har teamen meningsfulla 

uppgifter enligt vad Lighter och Fair (2004) beskriver. Att vara medlem i en grupp är 

frivilligt och då personen själv söker sig till en grupp återspeglar området deras intresse 

likt vad Lighter och Fair (2004) rekommenderar.  

 

Rekommendationer 

De grupper som arbetar inom specifika områden är till övervägande del medicinska och 

det som lyser med sin frånvaro är en grupp som arbetar för att utveckla en struktur för 

hur de övriga grupperna kan arbeta. Som Verksamhetsutvecklaren (2014-04-10) nämner 

kan sjukvården bli bättre på att arbeta med förbättringskunskap gällande till exempel 

system och variation. En ökad struktur i förbättringsarbetet med tidsplaner och tydliga 

mål svarar på det behov av detta som Överläkaren (2014-03-27) och 

Patientsäkerhetscontrollern (2014-03-25) efterfrågar.  

 

Ett alternativ till att kvalitetutvecklaren fungerar som kontaktperson mellan KVU och 

IVA är att skapa en grupp kring kvalitetsutveckling. Att ensam hjälpa de grupper som 

finns på IVA känns som en stor uppgift för en person. Denna kvalitetsutvecklingsgrupp 

skulle då fungera som en länk mellan KVU och det arbete som sker på IVA. Det faktum 

att IVA har en kvalitetsutvecklare och förbättringsteam innebär att avdelningen har 

funktioner som arbetar efter bästa praxis, i enlighet med vad McLaughlin och Kaluzny 

(2006) beskriver.   
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5.2 Modeller och verktyg för förbättringsarbete 

Under denna rubrik analyseras de modeller och verktyg som finns för förbättringsarbete 

på IVA.    

Modeller och verktyg Författare Ja Delvis Nej 

Processorientering/Värdeflödesanalys 
Dahlgaard, Pettersen och Dahlgaard-

Park (2011); Brandt (2013)   
X 

Pilotstudie  
de Souza & Pidd (2011); Brandt 

(2013)   
X 

5 varför Brandt (2013) 
  

X 

Visualisering Graban (2009); Brandt (2013) 
  

X 

5 S Graban (2009) 
  

X 

Genombrottsmodellen/Nolan-modellen 
Lindh och Sahlqvist (2012); Graban 

och Swartz (2012); Davis et al. (2014)   
X 

PDSA, PGSA, Deming-cykeln 
Graban och Swartz (2012); Davis et 

al. (2014)   
X 

Demonstrationsövningar Davis et al. (2014) X 
  

Internetbaserade föreläsningar  Davis et al. (2014) 
  

X 

Workshops Davis et al. (2014) 
 

X 
 

Tabell 16 Förbättringskriterier för modeller och verktyg  

 

Det som framkommit genom intervjuerna på IVA är att avdelningens förbättringsarbete 

inte följer en specifik modell vilket överensstämmer med Anderssons (2013a) 

diskussion om att förbättringsarbete kan genomföras utan att välja en specifik filosofi 

att arbeta efter. I likhet med vad Andersson (2013a) och (Thor 2007) beskriver behöver 

inte IVA följa en viss modell för att lyckas med sitt förbättringsarbete.  Lindh och 

Sahlqvist (2012) förespråkar däremot att någon struktur för hur förbättringsarbete 

genomförs bör finnas.  

  

Trots att sjukhuset för några år sedan implementerade konceptet Lean Healthcare kan 

det idag inte ses någon användning av verktyg som till exempel 5S, 5 varför eller 

visualisering på IVA. Inte heller andra verktyg som pilotstudier eller internetbaserade 

föreläsningar är en del i IVA:s  arbete med förbättringar.  

 

Ett mål med VRI-workshopen, som anställda med kvalitetsansvar deltog i var att 

förmedla kunskap om hur olika verktyg kan förbättra förbättringsarbetet och vart IVA 

kan söka stöd för att utveckla sitt arbete (observation, 2014-03-24). Under workshopen 

presenterades bland annat PDSA-cykeln som deltagarna fick testa på att genomföra 

(observation, 2014-03-24). Demonstrationsövningar presenteras av Davis et al. (2014) 
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som det främsta sättet att skapa kunskap om förbättringsarbete. Demonstrationsövningar 

används även på IVA i syfte att lära ut nya tekniker (ST-läkare, 2014-04-02).   

 

Rekommendationer 

Som ett komplement till det Kvalitetsutvecklaren (2014-03-31) tar upp om att grupperna 

ska få mer struktur med projektplaner och målsättningar bör förbättringsteamen följa en 

tydlig förbättringsprocess. Till exempel skulle användandet av genombrottsmodellen, 

Nolan-modellen eller enbart PDSA-cykeln strukturera gruppernas arbete. Detta skulle 

göra deras arbete mer överskådligt eftersom att modellerna innehåller hela 

förändringsprocessen från analys och bakgrund till ett problem till det att uppföljningen 

av förändringen har skett. Med detta skulle också uppföljningen förbättras, vilket 

Patientsäkerhetscontrollern (2014-03-25) efterlyste i gruppernas arbete. Att utgå ifrån 

Genombrottsmodellen, Nolan-modellen eller den enklare PDSA-cykeln kommer att 

gynna förbättringsarbetet då det säkerställer att viktiga aspekter som exempelvis 

utvärderingsmetod av förbättringsarbetet analyseras och bestäms innan förbättringen 

genomförs.  

 

Det är även viktigt att de verktyg för förbättringsarbete som kvalitetsutvecklaren genom 

sitt arbete kommer få ta del av förs vidare ut till förbättringsteamen på IVA. En början 

på detta skulle vara att presentera och stödja gruppernas implementering av PDSA-

cykeln.  

 

5.2.1 Avstämnings- och förbättringsmöten  

Som en del av förbättringskriterierna kring de modeller och verktyg som används på 

IVA diskuteras under denna rubrik förbättringsmöten.  

 

Modeller och verktyg Författare Ja Delvis Nej 

Brainstorming Kelly och Johnson (2006) 
  

X 

Avstämnings- och förbättringsmöten SSF & SLS (2013)* 
 

 X   

Tabell 17 Förbättringskriterier för förbättringsmöten 

 

På IVA sker en daglig avstämning genom överrapporteringen, där det också ibland 

informeras om förändringar som ska genomföras. Sjuksköterska 1 (2014-04-04) menar 

att informationen som ges på överrapporteringen gällande gruppernas arbete ofta är av 

lättare typ. Tiden ska också läggas på att informera om patienterna till personalen som 
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börjar sitt skift. Utöver överrapporteringstiden finns ett antal fler forum där information 

kan spridas, som APT och utbildningsdagar och de anställda med kvalitetsansvar deltar 

på sjukhusöverskridande möten i kvalitetsfrågor (Kvalitetsutvecklaren, 2014-03-31; 

Patientsäkerhetscontrollern, 2014-03-25). Information presenteras också på intranätet 

(Kvalitetsutvecklaren, 2014-03-31).    

 

Det forum som når ut till flest anställda är studiedagarna och därför upplevs det av 

Kvalitetsutvecklaren (2014-03-31) som det främsta forumet för att sprida information. 

Även Sjuksköterska 1 (2014-04-04) understryker att studiedagarna är en effektiv kanal 

att använda för att nå ut men att två dagar per år inte är mycket. Sjuksköterska 3 (2014-

03-27) menar att forumet främst används för allmän kunskap men att det ibland sker 

presentationer från förbättringsteamen. Även APT innehåller allmän information enligt 

Sjuksköterska 2 (2014-04-04). APT är också ett bra forum men når inte ut till lika 

många som studiedagarna (Kvalitetsutvecklaren, 2014-03-31). 

 

Angående fler mötestillfällen anser Överläkaren (2014-03-27) att en övervägning måste 

göras eftersom att det innebär mindre tid hos patienten. Även Sjuksköterska 1 (2014-04-

04) menar att fler studiedagar skulle bli svårt att införa med tanke på verksamhetens 

natur. ST-läkaren (2014-04-02) tar upp att det kan vara bra att ha specifik administrativ 

tid för förbättringsarbete för att på den övriga tiden kunna fokusera på patienten.  

 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet (2013) bör det inom 

vården finnas möjlighet att dagligen följa upp det arbete som genomförs och hur det kan 

förbättras, något det bör finnas en struktur kring. De sjukhusöverskridande mötena för 

patientsäkerhetscontrollerna och kvalitetsutvecklarna kan kategoriseras som 

förbättringsmöten eftersom att de är helt vigda åt kvalitetsarbete. På avdelningen finns 

dock inga renodlade kvalitetsmöten utan APT, utbildningsdagarna och 

överrapporteringen rymmer andra frågor också. Det som kan ses är att dessa möten 

används både för att inhämta och föra ut information.  Som exempel nämns att det går 

att ta upp förändringsförslag på APT (Sjuksköterska 1, 2014-04-04) men att det också 

går att föra ut information om de förändringar som grupperna arbetar med 

(Kvalitetsutvecklare, 2014-03-31; Sjuksköterska 3, 2014-03-27). Sjuksköterska 2 

(2014-04-04) och Sjuksköterska 3 (2014-03-27) bekräftar att det inte finns ett specifikt 

forum för att lämna förbättringsförslag. 
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Rekommendationer 

På IVA behandlas förbättringsarbete på ett flertal olika forum. I enlighet med vad 

Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet (2013) rekommenderar om 

att det ska finnas avstämnings- och förbättringsmöten rekommenderas det att IVA 

tydligare separerar dessa möten. En möjlighet är att utforma möten där endast 

förbättringar diskuteras, på vilka de anställda som arbetar under mötesdagen kan delta. 

Med tanke på det Överläkaren (2014-03-27) uttryckte om att det inte får bli för många 

möten är en annan möjlighet att använda tid på ett av de forum som finns för att 

diskutera eller sprida information angående verksamhetsutveckling. Förbättringsmötena 

blir en möjlighet för personalen att diskutera nya förslag men tiden kan även användas 

för att ge grupperna muntlig återkoppling på till exempel pilotprojekt. Att spåna på 

idéer i grupp upplevde ST-läkaren (2014-04-02) som positivt när detta skedde under 

planeringsdagarna. Att ha en formaliserad tid för förbättringsarbete gör också att fler 

anställda än de som är med i förbättringsteamen involveras. De förbättringsförslag som 

uppkommer på mötena och som flera upplever som positiva kan sedan formaliseras 

genom att de skrivs ner och tas till den grupp eller ansvariga de berör. Utöver 

förbättringsmötena kan kunskapsöverföring även ske på överrapporteringstiden och 

intranätet eftersom att förbättringsmötena inte kommer nå alla anställda. Dessa forum 

når ut till all personal på IVA. 

 

5.3 Mätning och uppföljning av förbättringsarbete 

Under denna rubrik analyseras den mätning och uppföljning som sker på IVA.  

Mätning och uppföljning Författare Ja Delvis Nej 

Uppföljning och mätningar 

SSF & SLS (2013)*; Graban (2009); 

Kelly och Johnson (2006); Andersson, 

Eriksson och Ujvari (2013) 

  X    

Kvalitetsansvar hos organisationen för dess 

verksamhet 
Davis et al. (2014)  x     

Identifiera framgångsfaktorer och nyckeltal att 

utvärdera 

Dahlgaard, Pettersen och Dahlgaard-

Park (2011);  
 x   

Checklistor Graban (2009)  x     

Visualiserade resultat, datavägg SKL (2008); Graban (2009)     x  

Tabell 18 Förbättringskriterier för mätning och uppföljning  

*Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet (2013) 
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Överläkaren (2014-03-27) anser att IVA kan förbättra arbetet med att utvärdera projekt 

som har genomförts. Även Sjuksköterska 2 (2014-04-04) tror att de skulle gynnas av 

mer uppföljning då det ger de anställda en inblick i det förändringsarbete som sker. De 

metoder som används för uppföljning av de förändringar som genomförs på IVA är 

anonyma enkäter och att föra statistik (Sjuksköterska 1, 2014-04-04), statistiken 

inhämtas bland annat från analyser av de checklistor som ska fyllas i. Att analysera om 

checklistor är ifyllda eller inte är en effektiv metod för att se om en förändrad rutin följs 

eller inte (Sjuksköterska 3, 2014-03-27). Sjuksköterska 2 (2014-04-04) berättar dock att 

till exempel när sederingsgruppen införde olika skalor som skulle fyllas i var det inte 

ovanligt att testerna utfördes men att det glömdes bort att fylla i skalorna. Överläkaren 

(2014-03-27) menar att ibland kan cheferna genom att ”lägga örat mot golvet” när de 

arbetar kliniskt skapa sig en uppfattning om en förändring har förankrats på 

avdelningen.  

 

Förutom dessa mer lokala uppföljningar ska IVA även lämna siffror till Danderyds 

sjukhus kvalitetsbokslut (Överläkaren, 2014-03-27) och medverka i de PPM-mätningar 

som sker sjukhusövergripande (Kvalitetsutvecklaren, 2014-03-31). Varannan månad 

håller även klinikchefen en kort presentation för VD där klinikchefen bland annat går 

igenom vilka förbättringsarbeten som fortgår och vad som planeras 

(Verksamhetsutvecklaren, 2014-04-10).   

 

Under intervjuerna noterades ett antal problem med de olika mätteknikerna. 

Kvalitetsutvecklaren (2014-03-31) och Patientsäkerhetscontrollern (2014-03-25) 

upplever att PPM-mätningarna inte är ett rättvisande metod för uppföljning med tanke 

på att de endast sker vid två tillfällen per år. Ett problem med inrapporteringen av siffror 

till kvalitetsbokslutet är att det kan kännas som att IVA producerar dessa utan att riktigt 

veta vinningen med det och det kan ibland ifrågasättas om mätetalen verkligen mäter 

det som ska mätas (Överläkaren, 2014-03-27). Överläkaren (2014-03-27) tog också upp 

att det finns en risk att de anställda blir trötta på att genomföra enkäter om det 

genomförs för många. Sjuksköterska 2 (2014-04-04) diskuterar muntlig uppföljning 

som ett förslag och att den ansvarige för förändringen kan notera vad som kan bli bättre 

i framtiden. Ett annat positivt tillvägagångssätt som Sjuksköterska 2 (2014-04-04) har 

erfarenhet av är att testa förslag under en period innan det bestäms om det ska användas 

eller inte. 
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Mätning och uppföljning är en central del av ett förbättringsarbete, vilket presenteras av 

Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet (2013), Graban (2009), 

Kelly och Johnson (2006), samt av Andersson, Eriksson och Ujvari (2013). Det faktum 

att IVA rapporterar in siffror till ledningen som sedan används i kvalitetsbokslut innebär 

att det finns ett resultatansvar hos IVA för kvaliteten på vården. Detta nämns av Davis 

et al. (2014) som en aspekt för ett lyckat förbättringsarbete.  Dahlgaard, Pettersen och 

Dahlgaard-Park (2011) menar att det är viktigt att innan ett förbättringsarbete påbörjas 

identifiera relevanta framgångsfaktorer och att utefter dem skapa nyckeltal. Mätpunkter 

identifieras och en metod för utvärdering skapas redan innan förändringen testas. Detta 

har inte framkommit i intervjuerna att IVA använder sig av med tanke på att 

uppföljning inte alltid sker. Ett verktyg för att se om förändringar utförs eller inte är 

enligt Graban (2009) checklistor, vilket används på IVA.  

 

Rekommendationer 

I de förändringsprojekt som grupperna genomför bör uppföljning vara en naturlig del 

enligt vad till exempel Graban (2009) och Kelly och Johnson (2006) framhäver. I varje 

process som påbörjas bör det finnas en plan för hur det är tänkt att förändringen ska 

följas upp i likhet med vad Dahlgaard, Pettersen och Dahlgaard-Park (2011) 

rekommenderar om att identifiera nyckeltal. Uppföljningen bör standardiseras så att 

samma tillvägagångssätt kan användas när något ska följas upp. Det finns ett antal 

metoder att välja på för att utvärdera ett projekt och IVA bör testa olika metoder, 

utvärdera dem och sedan bestämma vilka uppföljningsmetoder som passar dem bäst. 

Samtidigt måste en avvägning göras för att det inte ska bli för många utvärderingar, 

vilket nämns av Överläkaren (2014-03-27).   

 

Muntlig uppföljning, som tas upp av Sjuksköterska 2 (2014-04-04), kan genomföras av 

personer från grupperna som under ett av de forum som finns tar lite tid för att samla in 

tankar kring ett genomfört projekt. Detta kan sedan rapporteras vidare på gruppens möte 

som de kan ha användning av vid framtida projekt.  

 

Vid större förändringar skulle pilotprojekt kunna vara en lösning för IVA i syfte att 

motverka det som Sjuksköterska 2 (2014-04-04) beskriver om att förändringar 

genomförs och inte utvärderas. Detta ger de anställda en möjlighet att uppleva för- och 
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nackdelar och att kunna föra fram sina åsikter om det på ett annat sätt än om 

genomförandet redan är bestämt. Att genomföra pilotprojekt kan göras som en del av 

PDSA-cykeln enligt Graban och Swartz (2012). Det har också likheter med vad Davis 

et al. (2014) beskriver om att demonstrationsövningar är ett effektivt sätt att lära sig nya 

rutiner eftersom att både pilotprojekt och demonstrationsövningar involverar de 

anställdas engagemang.   

 

IVA skulle ha stor vinning av att använda sig av en datavägg där resultaten från tidigare 

förbättringsarbeten presenteras löpande, vilket baseras på SKL (2008) och Grabans 

(2009) rekommendationer. Majoriteten av respondenterna nämner att med den stora 

arbetsstyrkan och oregelbundna arbetstider är det svårt att nå ut med information till 

samtliga. Genom att skapa en datavägg som hålls levande med regelbunden uppdatering 

skulle det bildas en plats där samtliga, oavsett tid får samma information. Hur ofta en 

datavägg ska uppdateras måste balanseras mot vilket resursanspråk uppdateringarna tar 

men det är viktigt att dataväggen upplevs levande och att det blir en naturlig del av 

arbetet att gå förbi den och se vad som pågår just nu. Införandet av en datavägg skulle 

även svara på frågorna var och vilken information personalen ska inhämta som 

Sjuksköterska 2 (2014-04-04) tar upp angående sökandet av ny information. Genom en 

levande datavägg skulle IVA få en informationskanal som samtliga i personalen kan ta 

del av, information om nya arbetssätt sprids och uppföljning av tidigare 

förbättringsarbeten presenteras. Detta för att öka motivationen hos personalen att 

fortsätta arbetet mot ökad patientsäkerhet och effektivitet.   

 

5.4 Sammanställning av rekommendationer till IVA 

5.4.1 Struktur 

 Fortsatt blandning av centraliserat/decentraliserat förbättringsarbete med fokus 

på det senare. 

 Tydliga instruktioner kring hur cheferna ska efterfråga resultat. 

 Möjlighet att anpassa sjukhusöverskridande satsningar till avdelningen. 

 Majoritet av förändringsförslag från kliniknivå. 

 Formalisera förbättringsförslag genom skriftlig inhämtning till grupper, chef 

eller Kvalitetsutvecklaren. 

 Tydlig utbildning om hur en förändring ska genomföras.  
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 Betoning på fördelar vid förbättringsarbete.  

 Sprid den forskningsbaserade kunskapen kring förbättringsarbete till 

förbättringsteamen.  

 Informera om det stöd och de resurser som finns för förbättringsteamen. 

 Kvalitetsutvecklaren som metodologiskt stöd till förbättringsteamen.  

 Ökad struktur i förbättringsteamens arbete (tidsplan, tydliga mål). 

 Skapa en grupp kring kvalitetsutveckling.  

 

5.4.2 Modeller och verktyg 

 Följ en tydlig förbättringsprocess (T.ex. Genombrotts-, Nolan-modellen eller 

PDSA-cykeln). 

 Sprid kunskap om verktyg vidare på avdelningen. 

 Skapa ett forum där enbart förbättringsförslag diskuteras (brainstorming). 

 Behåll överrapporteringstiden och intranätet för kunskapsöverföring.  

 

5.4.3 Mätning och uppföljning 

 Planlägg och standardisera uppföljningen.  

 Bestäm lämpliga uppföljningsmetoder. 

 Använd muntlig uppföljning på till exempel förbättringsmötena.  

 Genomför pilotprojekt och utvärdera dessa innan förändringarna implementeras 

fullt ut.  

 Använd en datavägg för att visualisera förbättringsprojekten.  
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KAPITEL 6; SLUTDISKUSSION 

I kapitel 6 presenteras slutdiskussionen för denna uppsats. Först besvaras studiens två 

frågeställningar i slutsatsen. Sedan följer en diskussion om studiens plats i 

samhällsdebatten och slutligen presenteras förslag på framtida forskning.  

 

6.1 Slutsats 

Hur arbetar intensivvårdsavdelningen (IVA) vid Danderyds sjukhus med löpande 

förbättringsarbete? 

 

Förbättringsarbetet som sker på IVA idag klassificeras som informellt med en tendens 

att röra sig mot det formella hållet. Merparten av förbättringsförslagen kommer inifrån 

IVA, vilket involverar personalen i förbättringsarbetet. IVA:s arbete kring förbättringar 

präglas av en öppenhet och samtliga respondenter känner att förbättringsförslag från den 

egna personalen tas emot väl.  De förbättringsförslag som kommer från ledningen för 

Danderyds sjukhus upplevs ofta inte lika engagerande men som mer strukturerade i hur 

förändringsprocessen ska genomföras.  

 

Utanför IVA finns stödfunktionen KVU, vars stöd är behovsstyrt. Det är upp till varje 

avdelning att efterfråga stöd. Detta är idag inget IVA använder i någon större 

utsträckning.    

 

Det huvudsakliga förbättringsarbetet på IVA sker via tvärprofessionella 

förbättringsteam, vilket överensstämmer med tidigare forskning (Lighter och Fair, 2004; 

McLaughlin och Kaluzny, 2006). Teamen består vanligtvis av fem till åtta medlemmar 

och läkare, sjuksköterskor och undersköterskor är delaktiga. Dessa förbättringsteam har 

avgränsade ansvarsområden och deras uppdrag är att säkerställa att IVA arbetar efter 

den senaste forskningen inom respektive område. Förbättringsteamen saknar dock i 

dagsläget tidsplaner eller tydliga syften. De förbättringsteam som arbetar inom IVA får 

avsätta en viss arbetstid åt att arbeta med utvecklingsprojekt. Vanligtvis är detta ungefär 

en till två dagar per månad. Utöver detta finns det en sjuksköterska som ägnar 40 

procent av sin tid åt att arbeta som Kvalitetsutvecklare på avdelningen.   
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Den kunskap som förbättringsteamen arbetar fram inom sitt ansvarsområde sprids sedan 

till övrig personal genom olika informationskanaler till exempel via intranätet, 

utbildningsdagar och arbetsplatsträffar.   

 

Uppföljningen av förbättringsarbete sker idag på IVA genom exempelvis enkäter och 

statistik, dock menar ett flertal respondenter att uppföljningen kan utvecklas. Viss 

uppföljning rapporteras vidare till ledningen för att tas med i kvalitetsbokslut.        

 

Hur kan det löpande förbättringsarbetet på intensivvårdsavdelningen (IVA) vid 

Danderyds sjukhus utvecklas?   

 

Även fortsättningsvis bör förbättringsarbetet ske främst decentraliserat. Vid 

centraliserade förändringsbeslut bör dessa förankras noggrant hos personalen med fokus 

på fördelar med förändringen.  IVA har kommit långt i arbetet med att få personal 

engagerade i det löpande förbättringsarbetet genom skapandet av förbättringsteam, 

vilket är en grund för hur förbättringarna ska utföras. Dock behövs det mer struktur i 

hur grupperna arbetar, vilka som arbetar och hur deras arbete och kunskap förs vidare 

till resten av personalen. För att strukturera grupperna och ge dem verktyg för att 

förbättra utvecklingsarbetet rekommenderas det att de verktyg som presenterades på 

workshopen om VRI sprids vidare till förbättringsteamen.  

 

En rekommendation är att KVU tydliggör vilket stöd och vilka verktyg som de kan 

erbjuda samt vilka kriterier som ska uppfyllas av IVA för att utnyttja stödet. IVA 

utnyttjar inte detta stöd idag och en stor del av förklaringen till varför beror på att de 

inte riktigt inser vilken hjälp det skulle kunna vara. Detta framförallt i arbetet med att 

strukturera gruppernas förbättringsarbete då KVU besitter stor metodologisk kunskap 

för förbättringsarbete. Ett förslag till detta är att kvalitetsutvecklaren blir en mellanhand 

som får kunskap från KVU och använder den kunskapen för att metodologiskt stötta 

förbättringsteamen på IVA.  

 

Att mäta och visa resultat efter genomförda förändringar ökar motivationen hos 

personalen att fortsätta att arbeta med utveckling av verksamheten. Dessa resultat bör 

komma löpande tills dess att ett mål är uppfyllt. Rapporteringen bör skötas av de som 
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ansvarar för förändringen. Resultaten bör också rapporteras i ett forum där alla kan se 

dem, till exempel en datavägg. 

 

6.2 Reflektioner kring studiens samhälleliga aspekt 

Med denna studie har läsaren fått en inblick i hur en intensivvårdavdelning på ett av 

Sveriges sjukhus arbetar med sin kvalitet- och verksamhetsutveckling utan att förbinda 

sig till en viss filosofi som till exempel Lean Healthcare eller CQI.  Sjukvården är ett 

viktigt område vilket bevisas av hur ofta den debatteras och diskuteras i media. Att 

förbättra vården enbart genom ökade anslag kan inte ses som realistiskt (Trägårdh & 

Lindberg, 2004). Därför blir kvalitet- och verksamhetsutveckling en viktig del av 

sjukvårdens verklighet vilket också visar sig i socialstyrelsens uppdaterade 

rekommendationer från år 2011 (SOSFS 2011:9). Studien visar på att även om IVA har 

kommit en bra bit i att göra förbättringsarbete till en del av vardagen finns det 

fortfarande aspekter av deras arbete som kan utvecklas och förfinas.  

 

6.3 Vidare forskning 

Framtida studier inom ämnesområdet förbättringsarbete i sjukvården skulle kunna 

undersöka hur fler än en avdelning genomför förbättringsarbeten i syfte att göra en 

jämförelse mellan dessa. Detta skulle möjliggöra ett kunskapsutbyte mellan 

avdelningarna så att de kan lära av varandras arbete. Jämförelsen skulle kunna ske 

mellan enheter inom ett sjukhus eller mellan olika sjukhus. I det sistnämnda fallet skulle 

en intressant ingång vara att studera sjukhus med olika utgångspunkter gällande till 

exempel ägarförhållanden eller geografisk placering för att se om detta påverkar det sätt 

de förbättrar verksamheten på. 

 

En ytterligare intressant forskningsfråga skulle vara att följa ett förbättringsprojekt inom 

ett sjukhus från det att projektet initierats till dess slut. Detta övervägdes för denna 

studie men bedömdes inte vara genomförbart eftersom det empiriska materialet skulle 

samlas in under en begränsad tidsperiod. Att följa ett förbättringsarbete är tidskrävande 

men skulle ge en intressant inblick i det praktiska arbetet. 
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Det skulle också vara möjligt att genomföra en liknande studie av förbättringsarbete 

inom vården fast på en annan sorts vårdenhet, exempelvis en vårdcentral, för att se vilka 

som ligger i framkant gällande förbättringsarbete.  
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Bilaga 1, Frågeguider 

Frågeguide till avdelningspersonalen på Intensivvårdsavdelningen.  

Hur arbetar IVA med löpande kvalitetsförbättringar 

 

○ Information 

 

○ Hur ser du på utvecklingen av patientsäkerhet, d.v.s. utveckling av “hur ni arbetar”.  

- “vad är det i dina ögon”? 

 

○ Kan du beskriva processen från det att ett förbättringsförslag uppkommer fram tills 

dess att utvecklingen är genomförd?  

– Kan du ge några exempel på förbättringsprojekt ni arbetet med det senaste året och 

hur dessa har genomförts?  

– Upplever du att förändringar som görs blir ”permanenta” eller återgår personal till sitt 

gamla sätt? 

 

○ Nu ska ni utveckla arbetet med att minska vårdrelaterade infektioner, hur påbörjas en 

sådan process på er avdelning?  

– Hur fortlöper processen?  

– Vilka är inblandade?  

 

○ Arbetar ni med löpande förbättringar i den dagliga verksamheten eller har ni speciella 

forum för detta?  

– Känner du att förbättringsförslag uppmuntras? 

– Har du deltagit på ett möte om förbättringsarbete?  

 

○ Om du kommer på något du vill förbättra, vem/vart vänder du dig då?   

– Kommer förändringsinitiativ från er på avdelningen eller från andra? Varifrån 

kommer de? 

– Om det kommer från ledningen, kommer det med tillräckligt med information/verktyg  

 

○ Finns det något som avgör om förbättringsförslaget ska genomföras eller inte?  
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○ Använder ni någon stödfunktion (forum) utanför er avdelning som kan ge tips om 

möjliga förbättringsalternativ. 

– Upplever du att ni behöver stöd i utveckling av kvalitetsförbättringsarbete? 

– Om nej, känner du till några funktioner på Danderyds sjukhus som arbetar med dessa 

frågor?   

– Hur skulle du vilja se att stödet från KVU ser ut?  

 

Frågeguide till Verksamhetsutvecklaren, Ledningsnivå. 

 

○ Hur ser ni på kvalitet- och utvecklingsarbetet på avdelningar?  

– Hur inblandade är ni?  

– Hur vill ni att det ska fungera? 

 

○ Hur stöder ni avdelningarna på sjukhuset i deras löpande förbättringsarbete?  

 

○ Görs uppföljning av hur dessa stödåtgärder fungerat och implementerats?  

– Hur i så fall?  
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Bilaga 2, Danderyds sjukhus organisation 

 

Influerad av:  

Danderyds sjukhus: Organisationsplan: 

http://www.ds.se/Global/Om%20sjukhuset/Organisation/Dokument/St%c3%a5ende%20org

anisation%202014.pdf Hämtad: 2014-04-15 

 

Danderyds sjukhus: Anestesi och Intensivvård:  

http://www.ds.se/Om-oss/Organisation/Anestesi--och-intensivvard/ Hämtad: 2014-04-15  

http://www.ds.se/Global/Om%20sjukhuset/Organisation/Dokument/St%c3%a5ende%20organisation%202014.pdf
http://www.ds.se/Global/Om%20sjukhuset/Organisation/Dokument/St%c3%a5ende%20organisation%202014.pdf
http://www.ds.se/Om-oss/Organisation/Anestesi--och-intensivvard/
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