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Sammanfattning 

Bakgrund: Enligt Svenskt intensivvårdsregister är förflyttningar av patienter en risk, särskilt hög säkerhetsrisk har 
de som flyttas från en intensivvårdsavdelning till allmän avdelning. Då det stora gapet i vårdnivå kan leda till 
komplikationer och risk för återinskrivningar är utskrivningsprocess från en intensivvårdsavdelning ofta 
komplicerad och underskattad. Intensivvårdsavdelningen i Malmö beslöt sig för att genom ett förbättringsarbete 
förändra sin utskrivningsprocess. 
 
Syfte: Syftet med detta förbättringsarbete är att skapa förutsättningar för en optimal överflyttning från 
intensiven till allmän vårdavdelning. 
 
Syftet med studien av förbättringsarbetet var att undersöka de olika mikrosystemens medarbetares erfarenheter 
av förbättringsprojektet med den nya rollen samvårdsjuksköterska. 
 
Metod: Metoden för förbättringsarbetet var Nolans förbättringsmodell 
               Studien var en fallstudie med kvalitativ innehållsanalys. 
 
Resultat: Förbättringsarbetet nådde inte upp i önskvärda mätvärdena återinskrivning, nattliga utskrivningar och 
en ökning av utskrivningar innan klockan tolv uteblev. Fler patienter skrevs ut med genomgången checklista och 
en samvårdssjuksköterska som stödde processen före, efter och under överflyttning. 
Studien visade att erfarenheterna av samvårdssjuksköterskan var hens professionella förhållningssätt som 
visades genom hennes yrkesskicklighet, förmåga till lärande och delaktighet 
 
Slutsats: Förbättringsprojektets huvudsakliga syfte att skapa optimala förutsättningar för en säker patientflytt 
från intensiven till en allmän avdelning kan ses som delvis uppfyllt, samvårdssjuksköterskan stärker processen 
före, under och efter överflyttningen. 
 
 
Nyckelord: utskrivningsprocess, återinskrivningar, fallstudie, professionellt förhållningssätt, lärande 
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Summary 

From the ICU to a general ward- Employees 
experience off a liason nurse function associated 
with an improvement work for creating patient 
secured transmissions  

 
Background: Displacement of patients is, according to Swedish intensive care register, a risk – a particularly high 
security risk for those who move from an intensive care unit to a general ward. Since the great gap in level of 
care can lead to complications and risk of reentry, the discharge process from an ICU is often complicated and 
underestimated. ICU in Malmö decided to, through an improvement procedure, change their discharge process. 
 
Purpose: The purpose of this improvement is to create conditions for an ideal transfer from ICU to general wards. 
 
The purpose of the study of the improvement is to investigate the different micro systems’ coworkers’ experience 
of the improvement procedure as in the new role of being a liaison.  
 
Method:  The Method used in the improvement procedure is Nolan’s improvement model. 
The study is a case study with qualitative contain analysis.  
 
Results: The improvement procedure did not reach desirable readings – reduction of reentries, nocturnal 
discharges and an increase of discharges before twelve o’clock failed to appear. 
 
Additional patients were discharged with accomplished checklists together with a liaison who supported the 
process, before, after and during the transfer. 
 
The study showed that the experience of the liaison was his/her professionalism, ability of learning and 
participation. 
 
Conclusion: The improvement procedure’s main cause to create ideal conditions for a secure displacement of 
patients from ICU to general wards is partly accomplished; the liaison reinforces the process before, after and 
during the transfer. 
 
 
Key words: discharge process, reentries, case studies, professional approach, learning 
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Inledning 

Enligt Svenskt intensivvårdsregister(SIR, 2015) är alla förflyttningar av patienter en risk, särskilt hög säkerhetsrisk 

har de som flyttas från en intensivvårdsavdelning (IVA) till en allmän vårdavdelning. En vårdområdesanalys som 

gjordes i Region Skåne 2012 visade bland annat att överflyttningar från IVA till allmänna vårdavdelningar innebär 

alltför stor förändring i patienters vårdnivå(Oredsson & Westrin, 2012). Då det stora gapet kan leda till 

komplikationer och risk för återinskrivningar är utskrivningsprocessen från en IVA avdelning till en allmän 

avdelning komplicerad och ofta underskattad (Cognet & Coyer, 2014). En av många orsaker till att patienter 

återinskrivs på IVA är att det inte finns säkra rutiner och processer kring själva överflyttandet(Niven, Bastos, & 

Stelfox, 2014). Återinskrivningar är av största vikt att undvika då patienter som återinskrivs inom 72 timmar löper 

en ökad risk att avlida(SIR, 2015). Orsaker till återinskrivningar kan vara att patienterna blivit utskrivna för tidigt 

(innan de är helt stabila i vitala parametrar), resursbrist hos mottagaren eller att det inte funnits rutiner kring 

utskrivningsprocessen(SIR, 2015). Den största utmaningen är att organisera en sammanhållen och trygg 

vårdkedja både före, under och efter förflyttningen från IVA till avdelningen. Denna vårdkedja skall överbrygga 

de glapp och olikheter som finns på den personaltäta, högteknologiska intensiven till vården på en vanlig 

avdelning(Haggstrom, Asplund, & Kristiansen, 2012). Det finns ett centralt behov för personal, patienter och 

anhöriga att känna delaktighet och kontroll i överflyttningsprocessen. Det måste finnas rutiner och strategier 

kring före, under och efter förflyttning, ytterligare måste det finnas ett fungerade samarbete, kunskap, 

kompetens och resurser(Haggstrom et al., 2012).  

 

Bakgrund 

Intensivvård och dess komplexitet 

Intensivvård är en vårdnivå som ger avancerad behandling av svårt sjuka patienter samt kan tillhandahålla 

avancerad övervakning(SIR, 2015). Det är en miljö som präglas av en hög personaltäthet och mycket 

teknologi(Intensiv Care Foundation 2015; SIR, 2015). Miljön ser ut på detta sätt då den är skapad för att ge 

patienter en chans till överlevnad även då det sviktar i så vitala organ som andning, cirkulation eller medvetenhet. 

Detta är en väldigt påfrestande miljö för en människa att befinna sig i främst för att man som patient på IVA är 

väldigt sjuk, att kroppen är full av infarter och övervakningsutrustning samt att det är en miljö som aldrig är 

tyst(SIR, 2015). Att patienterna kan lämna denna miljö för att överflyttas till en allmän vårdavdelning är oftast en 

positiv sak då man blivit förbättrad men då vårdnivån på en vårdavdelning är lägre innebär det lägre 

personaltäthet och det uppstår ofta känslor av utlämnande, ensamhet, oro och ångest(Chaboyer, Gillespie, 

Foster, & Kendall, 2005; Intensiv Care Foundation 2015; SIR, 2015)Patienterna måste hantera förändringar i 

miljön, hos sig själva samt hos det medicinska teamet som nu skall bli ansvariga (Intensiv Care Foundation 2015). 

IVA vård är en nödvändighet för alla sjukhus som skall kunna ta hand om kritiskt sjuka samt kunna bedriva 

postoperativ vård(Lin, Chaboyer, Wallis, & Miller, 2013) Behovet av IVA platser tros komma att öka på grund av 

fler ålderstigna människor(Tan et al., 2012). Internationellt är det beskrivet att de flesta stora sjukhus har 

begränsat antal IVA platser och dessa måste nyttjas på rätt sätt, IVA avdelningar hamnar ofta på grund av deras 

begränsade platssituation under press från andra instanser på sjukhuset(Seidel, Whiting, & Edbrooke, 2006; van 

Sluisveld, Zegers, Westert, van der Hoeven, & Wollersheim, 2013). För att kunna säkra denna kvalitet är ett 

ständigt och optimalt flöde genom dessa platser nödvändigt.  Platsbristen bidrar till risken att patienter skrivs ut 

för tidigt på grund av prioriteringar(Chaboyer et al., 2006). Utskrivningar från IVA måste göras med försiktighet 

för om det sker innan patienten är redo för avdelningen finns risk för återinskrivningar, mortalitet, förlängd 

sjukhusvistelse med ökade kostnader och lidande samt sämre livskvalitet(Chiung-Jung & Coyer, 2007; Duke, 

Green, & Briedis, 2004; van Sluisveld et al., 2013). Flytten blir inte optimal om den är okoordinerad, om rapport 

och kommunikation inte är professionell eller om det saknas någon form av uppsökande team efter 

utskrivningen(Whittaker & Ball, 2000). Oplanerade återinskrivningar ökar signifikant mortaliteten(Gajic et al., 
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2008). Utskrivningsprocessen är komplicerad och en ofta underskattad händelse, detta då det är stora skillnader 

i prioriteringar och i vården på de olika vårdnivåerna(Cognet & Coyer, 2014). 

Forskning om problem som uppkommer när patienter lämnar IVA för 
vårdavdelning 

Patienter som nyligen är utskriva från IVA är sårbara och behöver en mer komplex vård än övriga patienter som 

befinner sig på allmänna vårdavdelningar(Cognet & Coyer, 2014; Endacott, Chaboyer, Edington, & Thalib, 2010; 

Tabanejad, Pazokian, & Ebadi, 2014). Studier visar att patienter kan uppleva avdelningen som ett farligt ställe 

efter IVA, de känner att de har lite kontroll över vad som sker och det bidrar till en känsla av osäkerhet. Ofta har 

patienten och anhöriga orealistiska förväntningar på den vård de kommer få på avdelningen då de har svårt att 

förutse skillnaden i vårdnivån. Patienter som nyligen lämnat IVA drabbas i en högre utsträckning av medicinska 

fel, dålig koordinerad vård och dålig kommunikation. Detta leder till ett systemfel som måste korrigeras(Blendon, 

Schoen, DesRoches, Osborn, & Zapert, 2003). Patienternas utsatthet förstärks då de ofta lider av signifikant 

svaghet i sin muskulatur efter att ha varit svårt kritiskt sjuka(Deem, 2006; Puthucheary, Montgomery, Moxham, 

Harridge, & Hart, 2010). Allmänsjuksköterskor på avdelningarna upplever att patientens vård på IVA och 

avdelningen är som två helt skilda världar och där det är svårt att veta vad patienterna behöver då det är så olik 

vård. Speciellt sårbara är dessa patienter för akuta tillstånd och om något händer dessa patienter riskerar de 

återinläggning på IVA, ökad mortalitet, ökad risk för infektioner samt ökade behandlingskostnader. Dessa 

händelser bidrar även till ökad stress för patienterna och deras familjer(Li, Stelfox, & Ghali, 2011; Tabanejad et 

al., 2014). Hälften av dessa händelser som drabbar dessa patienter efter IVA skulle kunna undvikas med hjälp av 

en mer standardiserad vård(Johns, Dawson, & Ball, 2010). Flertalet interventioner bör göras innan patienterna 

ska lämna IVA, viktigt är att hitta riskfaktorerna som just den specifika patienten har och sätta in insatser för att 

förebygga dessa(Niven et al., 2014). Personalen på en allmän vårdavdelning har inte alltid rätt kompetens för att 

ta hand dessa svårt sjuka människor och omhändertagandet på avdelningen har stor betydelse för att förhindra 

återinskrivning(Cognet & Coyer, 2014; Endacott et al., 2010). Det finns behov av att utveckla en bättre 

kommunikation för en förbättrad överlämning gärna genom en standardiserad, evidensbaserad och skriven 

mall(Cognet & Coyer, 2014; Tobin & Santamaria, 2006). Utskrivningsplaner av olika former stärker patientens 

rehabilitation, påverkar troligen utfallet och kan möjligen förebygga komplikationer som kan leda till 

återinskrivningar. Utskrivningsprogram reducerar risken för återinskrivningar när de jämförs med andra 

utskrivningar från intensivvårdsavdelningar där det inte finns något utskrivningsprogram(Chaboyer, James, & 

Kendall, 2005; Niven et al., 2014; Williams et al., 2010). Utskrivningsinsatserna kan variera och handla om olika 

former av team som följer upp patienterna eller ensamma sjuksköterskor, utfallet angående återinskrivningar är 

det samma(Ball, Kirkby, & Williams, 2003). Oavsett form på åtgärden har utskrivningsinsatserna visat sig vara 

effektiva i att ge uppföljande support och assistans till nyligen utskrivna patienter samt till personal(Esmonde et 

al., 2006). 

Samvårdssjuksköterskans funktion 

Tidigare forskning ger flera förslag på förbättringsinterventioner som kan implementeras i det dagliga arbetet 

kring flytten av IVA patienter till vårdavdelningar(Niven et al., 2014). Det argumenteras för att det bör finnas en 

planering för utskrivningen, en kommunicerad muntligt eller skriftligt plan för patientens vård, möjlighet att 

använda sig av monitorering post IVA, patienterna bör skrivas ut vid passande tid och slutligen nämns det av 

flertalet författare interventionen samvårdssjuksköterska(liasion nurse)(Ball et al., 2003; Chaboyer et al., 2012; 

Cognet & Coyer, 2014)Liasion nurse är sjuksköterskor vars mål är att vara en funktion som verkar som en bro 

mellan IVA och den allmänna vårdavdelningen och som förbättrar vårdens kontinuitet(Chaboyer, Foster, Foster, 

& Kendall, 2004; Chaboyer, Gillespie, et al., 2005; Endacott et al., 2010). Internationellt har rollen implementerats 

på flertalet ställe, dock har formerna kring rollen hanterats olika, man har också varit olika intresserad av att 

standardisera rollen eller av att utvärderas dess funktion(Chaboyer et al., 2004). England standardisera åtgärden 

2002 i Department of health genom att skriva att alla sjukhus borde ha en strategi för att förhindra inläggningar 

på IVA och se till om inläggning behöver ske att den sker i rätt tid, funktionen skulle förenkla utskrivningar från 

IVA och dela sina kunskaper med personalen på avdelningen(DoH, 2015). Dock definieras inte vilken typ av 

funktion som bäst fyller syftet utan man klumpar ihop alla former av gränsöverskridande verksamheter. 
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Chaboyer et al 2004 har grupperat upp liasion sjuksköterskans roll för att på så sätt finna bättre sätt att utvärdera 

rollen(Chaboyer et al., 2004). Den historiska utvecklingen angående rollen har kommit från systemkrav och ett 

professionellt intresse. Strukturen på rollen har varit att använda särskilt lämpade sjuksköterskor, skapa 

arbetsordningar, hålla i professionella rapporter och skapa relationer. Huvudaktiviteterna är omvårdnad av 

patienterna och deras familjer, utbilda avdelningspersonal och ge support samt då det behövs utbilda 

patienterna familj. Själva utskrivningsprocessens är i fokus och en viktig del är att se till att utskrivningarna inte 

blir försenade utan sker i tid för att bäst möjliggöra ett bra mottagande. Samvårdsjuksköterskorna kan även 

utveckla intensivvårdssjuksköterskornas förmåga till att planera utskrivningar. Utvecklandet av rollen ytterligare 

bör ske i samråd med avdelningssjuksköterskorna för det är samspelet som ger bäst förutsättningar för att 

förbättra i patient och familjevården över gränserna(Alberto et al., 2014; Chaboyer, Gillespie, et al., 2005; 

Chaboyer et al., 2006; Endacott & Chaboyer, 2006) På flertalet avdelningar används samvårdsjuksköterskans roll 

som en klinisk expert inom områden som avancerad sjukvård och med en hög kommunikativ förmåga vid 

utbildande insatser, deras roll fungerar både proaktivt och reaktivt(Alberto et al., 2014). Tidigt 

uppmärksammande av försämring och snabba insatser är av största vikt för att minimera negativa händelser, 

detta förbättras om en samvårdssjuksköterska finns på plats.(Endacott, Kidd, Chaboyer, & Edington, 2007; 

Harrison, Jacques, Kilborn, & McLaws, 2005) Åtgärderna som sätts in är kopplade till patienternas behov och hur 

det svarar på insatta behandlingar (Green & Edmonds, 2004). Det finns studier som visar att 

samvårdsjuksköterskan bör göra tre besök efter att svårt sjuka patienten lämnat IVA men andra studier visar att 

det inte går att säga antalet besök utan patientens behov får styra (Alberto et al., 2014; Endacott et al., 2010). 

Flertalet studier är gjorda för att se vilka effekter en samvårdssjuksköterska har på patienters tillstånd när de 

nyligen har lämnat IVA (Endacott et al., 2010). De fann i sin studie att samvårdsjuksköterskan har en roll i att 

förbygga negativa händelser även om de konstaterade att okända faktorer skulle kunnat påverka resultatet. 

Funktionen kan hindra återinläggningar eller skapa förutsättningar för att återinläggningar sker i tid innan 

patienten blivit ytterligare försämrad(Elliott, Worrall-Carter, & Page, 2013). Funktionen bidrar även med att 

minska glappet i förflyttningsprocessen genom att samvårdssjuksköterskan har ett övergripande ansvar över hur 

processen är utformad (Haggstrom et al., 2012). 

 

Förbättringsvetenskap och varför det är viktigt att lära från förbättringsarbete 
Målet med vårt förbättringsarbete är att förbättra för dem som vi finns till för, våra patienter. För att vi även skall 
kunna lära oss om vad som fungerade i förbättringsarbetet eller inte måste vi studera det för att om möjligt göra 
det ytterligare bättre nästa gång. Förbättringsvetenskap är ett brett fält och inkluderar forskning som undersöker 
förbättringsarbete inom bland annat hälso- och sjukvård, behovet av evidens är stort och det saknas fortfarande 
forskning kring hur förbättringar implementeras (Crisp, 2015).  Som Batalden (2007) uttrycker det: Du har två 
jobb, du måste göra ditt jobb varje dag och du måste sträva efter att göra det bättre (Batalden & Davidoff, 2007). 
Professionell kunskap leder till förbättringar av diagnoser, behandlingar, omvårdnad, rehabilitering och 
uppföljning och förbättringskunskap leder till förbättringar av processer och system i hälso- och sjukvård. Detta 
kan sammanfattas i en formel för förbättring där generaliserbar evidensbaserad kunskap och en särskild kontext 
leder till mätbara utförda förbättringar. Tillsammans ger det ett ökat värde för dem som vården finns till för(P. 
B. Batalden & Davidoff, 2007). Kontexten påverkar i alla förbättringsarbeten och det är viktigt att öka kunskapen 
om hur (Crisp, 2015). Mycket resurser läggs på att förbättra hälso och sjukvården, och ständiga försök till 
förbättringsprojekt är på agendan, dock finns det lite bevis vilka förbättringsmetoder och tekniker som verkligen 
fungerar. Vid uppstart av förbättringsarbete är det av ofta en fördel om det finns en kunskap om systemet, 
processer, medarbetarna och vilken service det finns och hur detta används inom den kontext där förbättringen 
skall ske. (Perla & Parry, 2011). För att lära vad det är som fungerar och vad som inte fungerar när det handlar 
om förbättringsarbete måste förbättringsarbete studeras, förbättringsvetenskapens mål är att besluta vilka 
förbättringsstrategier som leder till en effektiv och säker sjukvård för patienterna(Shojania & Grimshaw, 
2005)Förbättringsvetenskapen är en interaktiv forskningsmetod som möjliggör inflytande över 
forskningsprocessen. Med lärdom kan gapet mellan vad vi vet fungerar och det vi gör minska(P. Batalden, 
Davidoff, Marshall, Bibby, & Pink, 2011). 
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De förbättringsarbete som fungerar måste även spridas till andra verksamheter samt att det måste skapas 
förståelse om medarbetares förmåga att ta till sig förändringar för att få till snabbare förbättringar ute i 
verksamheten (Perla & Parry, 2011). Bättre rapporter om de förbättringsarbeten som utvärderas skulle hjälpa 
andra organisationer att kopiera det som lyckas och lära organisationer att undvika de interventioner som är 
ineffektiva (Crisp, 2015). Ett lärande kring förbättringsarbetena gynnar inte bara organisationen utan även 
medarbetarna som genom lärande utvecklas och får en bättre självkänsla (Senge, 2000). Ellström (2001) är inne 
på samma sak att lärandet i organisationen inte bara gynnar ekonomiskt utan medarbetarna känner en minskad 
stress och en känsla av en bättre arbetsmiljö. Lärandet i organisationer sker både adaptivt, att man lär sig saker 
från någon annan och genom utveckling där organisationen själva får lära vilka metoder som fungerar (Ellström, 
2001). 

 

Det lokala problemet 
Enligt Hälso-och sjukvårdsnämndens uppdrag skall Region Skåne bedriva en vård som garanterar hög 
patientsäkerhet och god kvalitet(HSL 1982:763). IVA vårdens kvalité följs årligen upp i den nationella rapporten 
”Öppna jämförelser”, kvalitetsindikatorerna visade ett kraftigt försämrat resultat 2012 då värdena försämrats 
med 18 % från året innan(SIR, 2015). I samband med detta blev det fokus på att förbättra dessa indikatorer och 
att arbeta med förändringar som kunde förbättra detta. IVA i Malmö lågt högt både i nattliga utskrivningar, över 
önskvärda 6.4% samt återinskrivningar inom 72h på över 3 %. Detta var uppstarten till förbättringsprojektet. 
 
Det uppstod och uppstår perioder med höga flöden av patienter in på avdelningens begränsade platsantal. Vid 
dessa tillfälle uppstår det platsbrist som ibland kräver drastiska beslut som att skicka patienter till andra sjukhus 
i Skåne eller beslut om att skicka patienter till allmäna avdelningar mitt i natten eller innan patienterna är i 
optimalt skick för avdelningsvård. Även övrig tid är det hög press på platserna då det måste beredas plats för det 
dagliga akuta inflödet samt de elektiva operationer som planeras in till IVA, en press på utskrivningar kan då 
uppstå. De allmänna avdelningarna har lägre bemanning och har begränsade resurser för att ta hand om svårt 
sjuka och vårdkrävande patienter. Patienter som idag hamnar på allmänna vårdavdelningar är i behov av högre 
bemanningsfaktorer, högre kompetens, erfaren personal, närvarande patienten ansvarig läkare, tillgång till 
bakjour, MIG-team (Mobil intensivvårds grupp) samt sjukgymnaster. Överflyttningen från intensiven till allmän 
vårdavdelning innebär ofta en för stor skillnad i patienternas vårdnivå. Flertalet avvikelser och Lex Maria ärende 
har visat att detta är en angelägen fråga(Rosenlöf, 2012). En vårdområdesanalys samt socialstyrelsen har i sina 
utredningar funnit att sjukhuset borde skapa utrymme för en intermediärvårdsavdelning som skulle kunna 
fungera som en nivå för dessa patienter innan de kommer till den allmänna avdelningen(Oredsson & Westrin, 
2012). 
En intermediärvårdsavdelning finns inte på SUS Malmö utan patienter fortsätter att komma till avdelningar med 
stor vårdnivåskillnad från IVA. Medarbetarna på IVA i Malmö känner en frustation när patienterna återinskrivs 
eller när det blir uppenbart att de inte får den vården som de behöver på avdelningarna. Dessa tankar var 
grunden till ett förbättringsarbete som startade i Malmö 2014,då avdelningen inte kunde påverka 
huvudproblemet att patienter skrivs ut till fel vårdinstans beslöt förbättringsteamet på avdelningen att förändra 
sin utskrivningsprocess för att försöka skapa bäst möjliga förutsättningar för en optimal övergång. 
 

Förbättringsprojektet  
 
IVA i Malmö har som en av sina värderingar ”Viljan att förbättra” och arbetet med ständiga förbättringar pågår 
ständigt. För att kunna arbeta med ständiga förbättringar måste det finnas förutsättningar för medarbetarna att 
vara delaktiga(Bergman & Klefsjö, 2007). Medarbetarna som kände att just detta var en angelägen fråga fick 
själva anmäla sitt intresse till projektet. 
Detta förbättringsprojekt startades på IVA i Malmö 2014 med en projektgrupp där samtliga medlemmar var 
medarbetare på IVA, kontexten var välkänd för dem alla. Då förbättringsarbetet skulle inkludera samtliga 
mottagande avdelningar på sjukhuset så var en del av uppstarten av projektet att representanter bjöds in och 
deras synpunkter blev till grund för hur arbetet utvecklades.  
Projektet planerades upp efter Bataldens ”Förbättringshistoria”(P. Batalden, 2012). Först identifierades ett 
problem, fakta togs fram som styrkte att det fanns ett problem, orsaken till problemen identifierades genom att 
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projektgruppen skapade ett fiskbensdiagram, se bil 1. Detta är ett orsak-verkan diagram som är till hjälp med att 
få fram förändring och förbättrings idéer genom att bena upp vad ett problem beror på (Skåne, 2016). 
Efter att tagit fram styrkor och svagheter utifrån en SWOT analys se bil.2 definierades ett mål/syfte med 
förbättringsprojektet, ett klart mål underlättar förbättringen och får gärna vara ambitiöst(Berwick, 1996).  
 
Syftet med projektet var att skapa bäst möjliga förutsättningar för en optimal övergång. Fyra delmål sattes upp, 
samvårdssjuksköterskefunktion skulle startas upp och initialt inkludera tre avdelningar, en checklista skulle sättas 
samman med samtliga åtgärder som krävs innan patienterna åker till avdelningen, patienterna skulle i största 
möjlighet lämna IVA innan klockan tolv med ifylld checklista och slutligen skulle patienter inte skickas ut mellan 
klockan 22:00-07:00. Arbetet kring de fyra delmålen strukturerades upp enligt PDSA. Slutligen skulle detta följas 
upp och gruppen skall samlas för att lära och reflektera. 
  
Förbättring ett: Samvårdsjuksköterskan. Då detta var en stor förändring som hade ett annat behov av tillsatta 
resurser och ledningens godkännande hanteras det separat med en del av projektgruppen som arbetade specifikt 
med detta. Målet med funktionen är att en individuell planering görs inför varje patients utskrivning, att det blir 
för patienten en trygg och säker överflyttning, skapa en delaktighet med avdelningarna, ha en stödjande funktion 
till personalen på avdelningen, öka förståelsen för komplexiteten hos en intensivvårdsbehandlad patient samt 
och att genom detta förebygga återinskrivningar.  
  
Förbättring två: Skapandet och införandet av en checklista. Samtliga åtgärder som skall göras i samband med att 
patienten flyttar samlades på en checklista som implementerades på avdelningen, av checklistans åtgärder var 
flertalet sådan som kan göras dagen innan flytt för att främja möjligheten att patienten kunde lämna innan 
klockan tolv. 
 
Förbättring tre: Samtliga mottagande avdelningar samlades för ett möte där vi diskuterade när det var möjligt 
för patienterna att få bäst möjliga mottagande när de kom upp till avdelningen. Samtliga avdelningar vidhöll att 
bäst var det för patienten att komma upp innan klockan tolv då det fanns rätt resurser på avdelningen som 
sjukgymnast och läkare. 
  
Förbättring fyra: Ett gemensamt beslut togs av projektgruppen och enhetsansvarig läkare att målet skulle vara 
att aldrig skicka intensivvårdspatienter som hade ett dygns intensivvård bakom sig mellan klockan 22-07. Detta 
då avdelningarnas möjlighet till tillsyn och extraordinära åtgärder är minimala. Om platsbrist uppstår skall 
patienten om möjligt läggas på uppvakningsavdelningen.  
 
Då förbättringsarbetet har pågått över flera år samt har fler olika händelser presenteras det i en tidslinje där 
särskilda händelser och datum är utmärkta, se bil 3. 
 
 

Syfte med förbättringsarbetet 
Syftet med detta förbättringsarbete är att skapa förutsättningar för en optimal överflyttning från intensiven till 
allmän vårdavdelning.  
 
 

Syfte med studien av förbättringsarbetet 
Syftet med studien av förbättringsarbetet är att undersöka de olika mikrosystemens medarbetares erfarenhet 
av förbättringsprojektet med den nya rollen samvårdsjuksköterska.  
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Metod 

Forskningsmiljö 
Skånes universitetssjukhus är ett sjukhus grundat den 1 januari 2010 genom sammanslagning av 
Universitetssjukhuset i Lund och Universitetssjukhuset Mas i Malmö och är ett av Sveriges största sjukhus. IVA 
kliniken, Skånes Universitetssjukhus Malmö, består av en allmän IVA avdelning och en postoperativ 
avdelning (UVA). IVA SUS Malmö är en allmän IVA avdelning med tio vårdplatser, microsystemet erbjuder 
högspecialiserad intensivvård till sjukhusets olika specialiteter. Det är i vårdens mikrosystem som värden skapas 
och det är där som patienter och medarbetare har störst möjlighet att utveckla vården tillsammans. Ett 
mikrosystem kan beskrivas utifrån sina 5P (Nelson, Batalden, & Godfrey, 2007). 
 
Vårt mikrosystem beskrivs här enligt följande: 
P Purpose/syfte: Mikrosystemets syfte är huvudsakligen att erbjuda högspecialiserad IVA vård till sjukhusets olika 
medicinska specialiteter och patienter med konstaterad eller hotande reversibel svikt i vitala funktioner. På 
IVA ska patient omhändertagandet kännetecknas av hög yrkesskicklighet, högkvalitativ omvårdnad och ett 
personligt bemötande med respekt och empati. Arbetet ska präglas av förtroende, delaktighet och ett eget 
ansvar 
P Patienter: Patienter som sviktar i vitala organ eller har en risk för detta så att övervakning behövs kontinuerligt. 
Mikrosystemet har cirka 1000 vårdtillfälle per år. 
P People/medarbetare: Mikrosystemet har ca 150 medarbetare med olika professioner. Där arbetar läkare, 
sjuksköterskor, sjukgymnast och administrativ personal. Utvecklingsarbeten drivs av medarbetarna själva i 
tvärprofessionella grupper med olika ansvarsområde. I mikrosystemet pågår det ständiga förbättringar och 
flertalet forskningsprojekt, medarbetarna är vana att vara i en miljö där de ständigt utmanas. 
P Processer/flöden Mycket fokus ligger på att ha ett jämnt flöde på de tio vårdplatserna, beläggningen är ofta 
hög och det måste alltid finnas en plats ledig. Varje månad visualiseras kvalitetsindikatorer och analyserna 
diskuteras på arbetsplastträffarna.  
P Patterns/mönster: Mikrosystemet strävar efter så lite variation i arbete som möjligt, de arbetar med att granska 
patientfall och avvikelser. 
 
Då det är den enda IVA avdelningen i Malmösidan av SUS servar den samtliga avdelningar som finns på sjukhuset 
vilket gör att samarbetsparterna är många. Den konkreta forskningsmiljön är IVA och dess medarbetare samt de 
tre avdelningar som varit mest involverade i detta utskrivningsprojekt då det är de som varit involverade i 
samvårdsprojektet. IVA är en miljö som är van vid ett högt förändringstempo med nya projekt och flertalet 
forskningsprojekt per år. På grund av denna ständiga förändringstakt gäller det att kunna inspirerar för att få 
intresse för något som är nytt, även om organisationen kallar sig en lärande organisation så uppstår det periodvis 
en förändringströtthet i organisationen (Senge, 2001).  

Metod för förbättringsarbetet 
Vi har uppmärksammat en process som inte flyter problemfritt och där problemen i processen går ut över 
patienterna. Mål och syfte arbetades fram och för att se vilka styrkor och svagheter det fanns med 
förbättringsprojektet och gruppen gjorde en SWOT analys och därefter en intressantanalys angående uppstarten 
av samvårdssjuksköterskan, se bil.4 (Tonnqvist, 2014). Förbättringsansatsen har arbetats fram genom Nolans 
förbättringsmodell. Förbättringsmodellen utgår från frågorna: Vad är det man vill försöka åstadkomma? Hur vet 
vi att förändringen leder till förbättring? Och Vad kan man mäta för att veta för förändringen är en förbättring, 
se fig.1(Langley et al 2009). PDSA som modell kan användas när man söker en struktur för att förändringar för 
att förbättra kvalitén av olika system, modellen används ofta i komplexa sociala system som till exempel hälso- 
och sjukvårdssystem. 



 

11 

 
  
 
  
Thor beskriver det som en modell som erbjuder struktur och stabilitet när vi vill genomföra förändringar. 
Modellen är att föredra när man vill prova en förändring i liten skala, utvärdera, dra lärdom och modifiera för att 
sedan prova i en större skala. PDSA hjulet kan behöva snurra flera varv innan önskvärt resultat är uppnått. 
Modellen fungerar bäst i en välkänd kontext där medarbetarna som skall driva förändringarna har en förståelse 
för området. Man kan med modellens hjälp identifiera och lösa avgränsande problem i verksamheten. PDSA-
cykeln möjliggör ett lärandebaserat förbättringsarbete(Langley, Moen, Nolan, Norman, & Provost, 2009; Thor, 
2002).  
PDSA beskrivs enligt följande: 
Plan: Vad? Vem? Var? När? Mätningar och förväntningar 
Do: Genomföra planen, mät resultatet, beskriv svårigheter, avvikelser från planen, oförutsedda händelser. Det 
viktiga är ofta att komma igång, att börja prova. 
Studera: Vad fungerade? Vad fungerade inte? Var gruppens förväntan rätt? Redovisa och tolka mätningar. 
Agera: Slutsatser? Behövs test i större skala? Vilka förändringar behövs göras på grund av testresultaten? 
Behöver testen kompletteras. 
 
 
Förbättringsprojektet arbetade mot de olika målen med tre PDSA som snurrade under projektets gång, se bil 5,6 
och 7. 
Alla förändrningar är inte förbättringar men alla förbättringar är förändringar, för att veta om en förändring 
verkligen leder till en förbättring måste man mäta(Berwick, 1996). Mätningarna var en utmaning och som 
Berwick (1996)påtalar finns det en svårighet att mäta rätt. 
  
Namn på måtten:  
Samvårdssjuksköterskans antal besök och inventioner.  
Återinskrivning inom 72 h. IVA i Malmö har satt som mål att ligga under 2 % i återinskrivningar inom 72 h  
Nattliga utskrivningar. IVA i Malmö har satt som mål att ligga under de från SIR rekommenderade 6,8 %.  

Figur 1. Nolans förbättringsmodell (Langley et al, 2009). 
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Andelen patienter utskrivna innan klockan tolv. Målet är att öka andelen patienten som lämnar IVA innan klockan 
tolv, vid en mätning 2014 var det 83 % av våra patienter som lämnande avdelningen efter klockan tolv. 
Antal gula, gröna och röda utskrivningar. I samband med detta förbättringsarbete har medarbetarna registrerat 
utskrivningarna som gröna, gula eller röda. Grön utskrivning = innan klockan tolv, checklistan se bil.8 
genomgången samt vid utskrivning till de tre avdelningar som ingått i projektet skulle samvårdssjuksköterskan 
vara involverad i utskrivningen. Gul= Om patienten blir utskriven efter klockan tolv eller att något missas på 
checklistan. Röd= Utskrivning mellan klockan 22:00-06:00 eller att utskrivningen genererade en avvikelse på 
något som vi missat eller gjort fel. Målet var att gröna utskrivningar skulle öka, gula minska samt att röda 
utskrivningar skulle upphöra. 
 
Definition: Måtten är processmått då hela patientens tid på IVA är en process (Provost & Murray, 2011). När man 
mäter aspekten i en process så blir den data tillsammans med variation ett sätt att veta hur en process fungerar 
(Elg, 2013). 
 
Datakällor: Data till mätningarna angående återinskrivningar samt nattliga utskrivningar är hämtade från SIR (SIR, 
2015). Data angående utskrivningstiden är hämtad från ett program som avdelningen använder för statistisk 
uppföljning av intensivvården på individnivå, PAS-IVA. Mätningen angående röd, gul och grön utskrivning 
plottades in i schema manuellt av medarbetarna på avdelningen efter det att de skickat en patient. Mätningar 
visualiseras i styrdiagram och i stapeldiagram. När både täljare och nämnare är samma enheter som det kommer 
vara i dessa mätningar är en P-chart att fördra, måttet blir då ett andelsmått. Ett styrdiagram är enkelt att tolka 
och förstå och det hjälper en att uppskatta tiden då en förändring inträffat (Provost & Murray, 2011).  
 
Balanserade mått 
Förbättringsinsatser kan ha fördelaktiga effekter på den process som önskas påverkas samtidigt som det kan ge 
andra negativa effekter i organisationen (Elg, 2013). Då förbättringsarbetet följs utifrån flera perspektiv kan det 
uppdagas om förbättringen sker på någon annan del i organisationens bekostnad. Det räcker inte endast med 
mått som är knutna till ens förbättringsarbeten utan man måste titta på flera andra övergripande mått för att se 
vilka effekter en förbättring kan medföra. För att länka kliniska mål till förbättringar kan man använda sig av 
värdekompassens riktningar (Nelson et al., 2007). 
 
En balanserad mätning utifrån värdekompassens riktning kliniskt perspektiv är att mäta så att inte 
återinskrivningarna stiger istället för sjunker. Då blir återinskrivningarna inom 72 h ett dubbelriktat mått som ger 
oss information ut två perspektiv. En risk med att ha som mål att skriva ut dem innan klockan tolv skulle kunna 
vara att man riskerar missa symtom som skulle kunna vara tecken på att patienterna skulle må bra av att stanna 
ytterligare några timmar, detta skulle kunna visa sig igenom att återinskrivningar inom 72 h stiger. En annan 
mätning utifrån riktningen tillfredsställelse skulle kunna vara att mäta medarbetarna uppfattning om hur 
arbetsmiljön uppfattas på förmiddagarna. Målet att skriva ut patienterna innan klockan tolv skulle kunna öka 
arbetsbelastningen och medarbetarna skulle kunna känna sig stressade. Denna mätning kommer ske med hjälp 
av en enkät som kommer delas ut till samtliga medarbetare som arbetat morgon under en dag. En enkät som 
metodiskt verktyg skall vara lätt att förstå och besvara då förenklar det med slutna frågor samt att det är en vinst 
med kortare enkäter för att öka respondentens lust att fullfölja enkäten(Bryman, 2009). Enkäten kommer endast 
ha en fråga men svarsalternativ enligt en Likertskala (Bryman, 2009). 
 
 

Metod för studien av förbättringsarbetet 
Studien har bedrivits som en fallstudie med utforskande inriktning och är kvalitativt inriktad(Granskär & Höglund- 
Nielsen, 2013). Resultatet av studien i detta förbättringsprojekt skall kunna var till nytta för dem som hamnar i 
denna typ av vårdprocess och att det blir till något användbart. Vetenskapsansatsen är då nyttobetonad eller 
pragmatisk och en fallstudie är en intensiv och detaljerad granskning av ett fall, som blir fokus för intresse. 
Ansatsen är induktiv(Bryman, 2009). Fallstudier av kvalitetsförbättringar erbjuder metoder för att förbättra 
förståelsen av de faktorer som förbättrar vården(Baker, 2011). I det här fallet en studie om vilka erfarenheter 
medarbetarna i de olika microsystemen gjort i samband med införandet av förbättringsprojektet 
Samvårdssjuksköterska.  Det finns unika drag för just detta specifika fall(Bryman, 2009). Studien har en kvalitativ 
forsknings ansats för att det är en metod som passar till att besvara mina frågeställningar. En kvalitativ metod 
anses mest lämplig när tolkning och förståelse av människors upplevelser står i fokus. Det väsentliga blir att 
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kunna fånga individernas uppfattningar och tolkningar av den verklighet de lever i (Baker, 2011; Bryman, 2009).  
I kvalitativa studier landar man i mer mjuka data till exempel i form av kvalitativa intervjuer och tolkande 
analyser. Resultatet av studien är olika människors uppfattningar och erfarenheter som de arbetar fram genom 
att integrera med varandra i en grupp. Kvalitativ forskning kan också beskrivas som frågeställningar om hur man 
förstår människor och samspelet dem emellan och även samspelet mellan dem och deras omvärld. Kvalitativ 
forskning innehåller insamling och analys av information som rör människor och deras omvärld(Bryman, 2009).  
 
Design 
För att lära om vilka erfarenheter medarbetarna i dessa mikrosystem har gjort av denna förbättringsansats har 
de olika mikrosystemen bildat fokusgrupper som har blivit intervjuade. Det är IVA samt tre olika 
vårdavdelningarna som haft nytta av projektet med samvårdsjuksköterskan. Endast två av avdelningarna hade 
möjlighet att ställa upp på intervju så sammantaget blev det tre fokusgruppsintervjuer. För att samla kunskap 
om dessa frågeställningar användes en kvalitativ metod, detta är lämpligt när man är ute efter att samla kunskap 
om människors upplevelse av något(Bryman, 2009). Fokusgruppsintervjuerna startade med en öppen fråga kring 
vilka erfarenheter gruppen hade gjort kring samvårdssjuksköterskan, de fick sedan resonera och diskutera i 
gruppen och den enes svar ledde till en ny tråd som ledde till en ny tråd. När diskussionerna kom för långt ifrån 
ämnet ledde jag dem tillbaka genom att prata om patienten och själva överflyttningen. Fokusgruppintervju är en 
bra metod då man tror att diskussionen i gruppen kan leda till fördjupning av ämnet(Bryman, 2009). 
Gruppintervjuerna spelades in på mobilen och skrevs sedan ut. 
 
Urval av undersökningsgrupper 
Intervjuerna skedde på respektive avdelningar. Grupperna bestod på IVA av fem deltagare och på 
vårdavdelningarna var de fyra i den ena intervjun och fem i den andra. För att bli aktuell som respondent skulle 
man ha erfarenhet av att arbetat med samvårdssjuksköterskorna på avdelningarna eller på IVA. I grupperna på 
avdelningarna var det endast sjuksköterskor som deltog och i gruppen på intensiven var det sjuksköterskor och 
en undersköterska. Samtliga var kvinnor. De avdelningar som ingått i projektet blev ombedda att vara med i 
intervjuerna och de kontaktpersonerna som finns fick i uppdrag att samla ihop en grupp som hade erfarenhet av 
samvårdssjuksköterskan. Samvårdssjuksköterskorna har haft en kontaktperson per avdelning som de haft 
avstämningsmöte med en gång i veckan, samtliga kontaktpersoner är sjuksköterskor med lång erfarenhet och en 
god kännedom om sin avdelning. En av de tillfrågade avdelningarna tyckte inte att de hade någon möjlighet att 
delta samt att de hade haft lite kontakt med samvårdssjuksköterskan och kände att de inte hade så mycket att 
bidra med, de exkluderades då från intervjuerna. Kontaktpersonerna hade inga problem med att hitta personer 
som var villiga att ställa upp på intervjun, intresset upplevdes stort. 
 
Datainsamling 
De tre intervjuerna skedde i utrymme där det var liten risk för att störande moment skulle ske, samtliga 
respondenter kunde lämna ifrån sig sina telefoner och var ersatta i sitt kliniska arbete. Samtycksformulär erbjöds 
till respondenterna men ingen kände behov av ett skriftligt papper, vi gick igenom muntligt hur intervjumaterialet 
skulle hanteras och att det inte skulle gå att läsa ut vem som säger vad i materialet. Frivilligt deltagande 
betonades. Rikligt med tid avsattes och intervjuerna spelades in via mobiltelefon, intervjuerna tog emellan 45 till 
60 min. Intervjuerna skedde i samtalsform vilket gjorde det möjligt för respondenterna att tala fritt. Intervjuerna 
följde en intervjuguide med en huvudfråga kring vilket respondenterna fick tala ostört. Min roll som intervjuare 
handlade om att fylla på med någon mer frågeställning när diskussionerna började avta eller få gruppen tillbaka 
på ämnet när de kom för långt ifrån. När ämnet kändes uttömt avslutades intervjuerna. 
 
Databearbetning och analys 
Texten skrevs ut och textmassan transkriberades och kortades ner för att bli hanterbar, de områden som inte 
rörde erfarenheter kring samvårdssjuksköterskan sorterades bort. En induktiv tolkning av texten är gjord genom 
att läsa den flera gånger sedan kondensera den för att möjliggöra en kvalitativ innehållsanalys. Fokus ligger sedan 
på att beskriva variationer genom att identifiera likheter och skillnader i textinnehållet(Granskär & Höglund-
Nielsen, 2013). Skillnader och likheter tolkas och sorteras sedan i underkategorier och huvudkategorier. Texten 
innehåller både ett manifest och latent innehåll och att skapa teman är ett sätt att sammanbinda det latenta 
innehållet. Det är av vikt att tänka på när man skapar kategorier och teman att kontexten har betydelse(Granskär 
& Höglund-Nielsen, 2013). Jag som är en del av organisationen där förbättringen införts har kunskap om både 
deltagarna och sammanhanget. Texten innehöll många koder med samma innehåll och då skapades kategorier. 
De olika kategorierna som framkom var yrkesskicklighet, lärande och delaktighet, dessa bildade temat 
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professionellt förhållningssätt. Kategorierna presenteras i resultatet med citat från intervjuerna som 
representerar kategorierna. Citaten stärker även kategoriernas trovärdighet(Granskär & Höglund-Nielsen, 2013). 
  
 

Etiska överväganden 
Kvalitén i vården skall förbättras, det finns som ett grundläggande etiskt krav och åliggande som regleras i Hälso- 
och sjukvårdslagen (1982:763). Förbättringsarbetet genomfördes i en organisation och även studien kring 
förbättringen skedde inom en verksamhet, detta gör att förbättringsarbetet inte underkastas etikprövningslagen 
(Hälsohögskolans forskningsetiska kommitté, 2012). Jag som student har valt att förhålla mig till etiska principer 
som gäller generellt för svensk forskning. 
Informationskravet: de berörda personerna skall informeras om studien syfte och de skall informeras om att 
deltagandet alltid är frivilligt. Samtyckeskravet som innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över 
sitt deltagande. Konfidentiallitetskravet: Innebär att alla 
uppgifter om de personer som ingår i undersökningen skall behandlas så konfidentiellt som möjligt. Och 
slutligen nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som samlas in bara får användas till just det ändamålet 
som är uttalat(Bryman, 2009). Min studie följer samtliga av dessa principer, informationskravet är täckt genom 
att deltagarna i studien erbjöds ett samtycksformulär. Ingen av deltagarna kände att de hade något behov av 
ett skriftligt formulär utan var nöjda med att förutsättningarna gicks igenom muntligt.  Allt intervjumaterial 
behandlas tillsammans vilket gör det omöjligt för någon utomstående att veta vem som sagt vad. Möjligtvis 
skulle respondenterna kunna känna sina egna citat men jag ser inte att det skulle orsaka någon skada då de 
redan valt att delge dem till sin grupp. De utskrivna intervjuerna och filerna med intervjuerna kommer inte 
användas till något annat än just denna studie, när detta arbete är godkänt kommer endast uppsatsen att 
kvarstå. Då projektet med samvårdssjuksköterskan samt inventioner för att möjliggöra en optimal flytt endast 
är gjorda med en förhoppning om bättre vård för patienter samt en bättre arbetsmiljö för medarbetarna kan 
jag omöjligt se att denna forskning skulle kunna väcka anstöt.  
 
Min roll i detta projekt har varit initialt facilitator och sedan projektledare och det har varit utifrån dessa roller 
som jag bedrivit studien. Fokusgrupperna på allmänavdelningarna har ingen annan relation till mig förutom 
detta vilket gjorde att de kunde prata om sina erfarenheter helt förutsättningslöst. De respondenterna i 
fokusgruppen från intensiven är de medarbetare som jag även är chef för och det skulle kunna göra att man 
som respondent tänker sig mer noga för vad man säger. Det kan finnas risk att respondenterna ger mer positiva 
svar eller uppfattningar om de känner sympati för den som intervjuar (Alvesson & Deetz, 2000). Då uppfattning 
är att projektet i sig inte är kontroversiellt på något vis kan jag inte se någon anledning till att respondenterna 
inte skulle kunna säga vad de tyckte. 
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Resultat 

Under detta avsnitt kommer initialt resultaten från förbättringsarbetets mätningar redovisas, mätningarna ger 
svaret på om de insatser vi har gjort har lett till någon förändring. Därefter följer resultatet från studien kring en 
del av förbättringsarbetet, studiens syfte var att se vilka erfarenheter medarbetarna i de olika mikrosystemen 
har fått från förbättringsarbetet med införandet av den nya rollen samvårdssjuksköterskan. 

Resultat från förbättringsarbetet 
 
Projektet med samvårdssjuksköterskan startade 1 februari 2015, initialt vid starten var det tre vårdavdelningar 
som var involverade i projektet. Projektet hade paus över sommaren och därav sträcker sig projekttiden på sex 
månader över nio månader. Förbättringsarbetet som presenteras här handlar om de sex första månaderna. 
Samvårdssjuksköterskans besök och insatser presenteras i figur 2 och 3. 
 

 
 

Figur 2. Antal besök per avdelning av samvårdssjuksköterskan 
 
Sammanlagt 53 patienter som ingick i projektet som hade fått 220 besök av samvårdssjuksköterskan under 
projektets gång, vilket blev 3,9 besök per patient. Bonusavdelningar är avdelningar som inte tillhört projektet 
men där det varit uppenbart att patienterna har varit i behov av samvårdsjuksköterskans insatser efter 
överflyttningen. De patienterna som var inlagda på bonusavdelningarna har inte ingått i projektet då de 
avdelningarna inte varit informerade eller vidtalade. 
 
Samvårdsjuksköterskan sätter upp mål med patienten och dessa tillsammans med de huvudsakliga problemen 
som kräver insatser dokumenteras i patientens journal. Samtliga patienter som ingått i projektet har fått minst 
ett besök med ett samtal, flertalet patienter har haft behov av andra insatser. I de fall där samtalet registrerades 
som en egen åtgärd var när samtalet var det enda samvårdssjuksköterskan gjorde. I figur 3 kan man se att 
det har varit en avdelning som haft mest besök och att det framförallt är andning och mobiliseringsinsatser som 
varit mest frekventa. Samvårdssjuksköterskorna arbetar efter ett särskilt framtaget underlag för 
utskrivningsplan. 
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Figur 3. Insatser per avdelning av samvårdssjuksköterskan 
 
Ett av målen med samvårdsjuksköterskan vara att minska återinskrivningarna inom 72h.  De patienter som ingått 
i projektet och blivit återinskrivna inom 72 h har granskats. Återinskrivningar på intensiven anses allmänt 
kunna spegla att patienten blivit utskriven för tidigt, att det finns en resursbrist hos mottagaren eller att det inte 
finns säkra rutiner kring överflyttningen. Vissa återinläggningar är emellertid ett resultat av oförutsägbara 
tillstöta komplikationer. Målsättningen är en återinskrivningsfrekvens inom 72 h på <3% (SIR, 2016). 
Återinskrivningarna är mätta från samvårdsprojektets start till siste mars 2016. 
 

 
 

Figur 4. Styrdiagram som visar andelen återinskrivningar månadsvis under förbättringsprojektets gång. 
 
Andelen åter skrivningar varierar och variationen är slumpmässig. Centrumlinjen som enligt Elg (2014) baseras 
på medelvärdet hamnar på 2,8 %. Vissa månader är andelen återinskrivningar inom 72 h nere på de 2 % som var 
önskvärda men flertalet månader återinskrivningarna fortsatt för högt. 
 
För att kontrollera att checklistan användes, att patienterna kom iväg i önskad tid samt att 
samvårdssjuksköterskorna var involverade i de överflyttningar som de skulle har vi under sex månader registrerat 
samtliga utskrivningar som gröna, gula och röda. Mätmetoden gjorde medarbetare engagerade samt att det 
gjorde förbättringsarbetet visuellt på avdelningen. Medarbetarna registrerade själva de utskrivningar som de 
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ansvarade för. 
 

 
Figur 5. Andelen gröna, gula och röda utskrivningar. Mät 2015 okt-dec 
och 2016 jan-mars. 
 
Under förbättringsarbetet gång har vi nått framgång med att öka de gröna utskrivningarna med 3 % samt minskat 
de röda utskrivningarna med 11 %. De gula utskrivningarna har ökat troligen som ett resultat av minskade röda 
utskrivningar. 
 
I samråd med vårdavdelningarna har de framkommit att bäst möjliga förutsättning för att ge ett bra mottagande 
till patienterna har de om patienterna kommer upp till avdelningarna innan klockan tolv. För att se om 
vi har ökat andelen utskrivningar innan klockan tolv har vi mätt utskrivningstiden under förbättringsarbetets 
gång. 
 

 
 

Figur 6. Styrdiagram som visar andelen patienter utskrivna innan klockan tolv. 
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Även här ser vi en slumpmässig variation. Centrumlinjen för denna mätning hamnar på 26 %. Diagrammet 
uppvisar ett sämre resultat i slutet av projektet där mindre andelen patienter åker innan klockan tolv. 
 
En del av vårt förbättringsarbete handlade om ett beslut i organisationen att patienter inte skulle skickas från 
intensiven upp till vårdavdelningar mellan klockan 22:00 och 07:00. Utskrivning nattetid är ofta orsakad av 
antigen medicinska skäl eller på grund av att platsbrist har uppstått. Bemanningen är ofta bristfällig på 
vårdavdelningarna på natten vilket gör att patienterna i större utsträckning måste klara sig själv, detta är den 
troliga anledningen till att nattliga utskrivningar är förknippade med en ökad dödlighet(SIR, 2015) Under 
förbättringsarbetets gång har vi följt andelen nattliga utskrivningar dessa redovisas i figur 7. 
 

 
Figur 7. Styrdiagram som visar andelen nattliga utskrivningar från 
IVA till allmän vårdavdelning. 
 
Målet med de nya riktlinjerna var att minska de nattliga utskrivningarna till mindre än de 6.8 % som är SIRs 
riktlinjer. Andelen nattliga utskrivningar varierar och variationen är slumpmässig. Centrumlinjen hamnar här på 
8 %. Vissa månader uppföljs det önskvärda målet men de flesta månaderna ligger värdet för högt eller betydligt 
högre än önskvärt. 
 
I vår balanserade sticksprovsmätning där 20 medarbetare fick svara på frågan om de upplevde att ambitionen 
med att skicka patienterna innan klockan tolv hade medfört en ökad belastning och tidspress på 
förmiddagspassen svarade 8 respondenter håller inte med, 8 respondenter håller delvis med och 4 respondenter 
hade ingen åsikt. Konkluderande uppfattas det inte som det ökat belastningen och tidspressen. 
 

Resultat från studien av förbättringsarbetet 
Här presenteras resultaten från de tre fokusgruppsintervjuerna. Det är de huvudbeståndsdelarna som framkom 
i intervjuerna och som svarar på frågan om vilka erfarenheter som respondenterna i de olika mikrosystemen har 
gjort av förbättringsprojektet med den nya rollen samvårdsjuksköterska. De tre fokusgrupperna benämns grupp 
1, grupp 2 och grupp 3. Tio underkategorier bildade tre kategorier, tabell 1. Kategorierna kom att handla om 
egenskaper som samvårdssjuksköterskan använde sig av för att göra det så bra som möjligt för både patienter 
samt de medarbetare som hen mötte. Yrkesskicklighet, lärande samt delaktighet skapade temat professionellt 
förhållningssätt. När fokusgruppsintervjuerna var färdiganalyserade var det just det professionella 
förhållningssättet som det handlade om. 
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Tabell 1. Resultat av kvalitativ innehållsanalys av fokusgrupper 
Underkategori Kategori Tema 

Kompetens  
Yrkesskicklighet 

 
 
 
 

Professionellt 
förhållningssätt 

Erfarenhet 
Bemötande 

Empati 

Undervisning  
Lärande Återkoppling 

Kontinuitet 

Involverande  
Delaktighet Engagerande 

Personcentrerande 
 

Yrkesskicklighet 
En samvårdssjuksköterska måste ha en hög yrkesskicklighet för att fylla sin funktion, detta får hen genom sin 
kompetens, erfarenhet, förmåga att bemöta och vara empatisk. 
 
Kompetens 
Samtliga fokusgrupper framhöll vikten av att samvårdssjuksköterskan har förmågan att se vilka åtgärder som 
patienten behöver både innan, under och efter flytten till avdelningen. De kan rekommendera åtgärder och 
komma med tips och råd till medarbetarna på avdelningarna.  
 
”Hon kommer och följer upp dagen efter och kan själv bedöma hur mycket uppföljning som behövs” [Grupp 1] 

”De sätter fokus på rätt saker som andning och mobilisering som blir till nytta för både oss och patienten” [Grupp 3] 

 
Deras kompetens medför att de redan i ett tidigt skedde innan patienterna har blivit sämre kan de 
uppmärksamma vad som är på gång och vilka förebyggande åtgärder som kan göras. 
 
”De ser saker som vi inte ser” [Grupp 2] 

 
Deras kompetens kring överflyttningar bidrar till att det inte missas något från varken IVA eller den mottagande 
avdelningen. 
 
”De vet vad som krävs för en bra överflyttning, det är många praktiska saker” [Grupp 3] 

 

Erfarenhet 
Fokusgrupperna diskuterade att samvårdssjuksköterskans kunskap kring dessa patienter gör att de har en 
förförståelse om vad som kan förväntas hända när de har lämnat IVA. Specifika problem som delirium under och 
efter IVA vård är en svårhanterlig fråga som bäst möts med erfarenhet från den typen av problematik sedan 
innan. Patienterna måste känna att personen vet vad den pratar om för att det skall vara giltigt. 
 
”De kan möta alla jobbiga känslor efter iva, deras hallucinationer och mardrömmar” [Grupp 2] 

 

Samvårdssjuksköterskorna kan med sin erfarenhet hjälpa patienterna att förstå att detta är ett normalt skeende 
och att de kommer bli sig själva igen. 
 
”…..hon kommer liksom upp och bevarar patientens klokhet” [Grupp 3] 

 

Samvårdssjuksköterskans erfarenhet gör att det inte krävs så mycket energi från hen för att förutse nästa steg 
eller att ge tips och råd, erfarenheten kring intensivvårdspatienten avlastar avdelningssköterskan.  
 
”Det är skönt att det finns någon som tänker åt en ibland” [ Grupp 3] 
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Bemötande 
Samvårssjuksköterskan sätt att möta patienter och medarbetare på avdelningen ger en relation som skapar 
trygghet. Medarbetarna kan känna sig stressade av det faktum att en IVA patient skall komma upp och då finns 
samvårdssjuksköterskan där och kan bemöta de känslorna. Deras inbjudande sätt ger en avslappnad relation 
mellan dem och avdelningens sköterskor utan någon prestige. I sitt möte med avdelningens sköterskor bekräftar 
de dem genom att stärka dem i att de tänker rätt kring sina patienter. Samvårdssjuksköterskorna har lärt känna 
personalen på avdelningarna.  
 
”Just deras sätt och att det är just dem gör att man vågar fråga dem om allt” [Grupp 2] 

 

Just det faktum att det är samma två personer som kommer och som står för samma typ av bemötande upplevs 
positivt av både medarbetare och personal. En del patienter känner igen dem från IVA och igenkänningen på 
avdelningen leder till ett positivt möte. De har även förmågan att bemöta patienten i den situationen som den 
befinner sig i just då. 
 
”Det blir en igenkänning, patienterna vet vem som kommer”[Grupp 1] 

 

Empati 
Fokusgrupperna framhöll vikten av att samvårdssjuksköterskorna hade förmågan att sätta sig in i patienternas 
och medarbetarnas situation och känna deras känslor inför vad som skall hända. Medarbetarna på avdelningarna 
får ofta till sig av patienterna att ensamheten upplevs ångestladdad. På IVA har de alltid någon på rummen men 
här blir de lämnande ensamma ofta långa stunder. Medarbetarna på avdelningen upplevde det svårt att fylla det 
tomrum som uppstod då det inte är deras rutin att arbeta så inne på salarna då de har flera olika rum med flera 
patienter samtidigt, samvårdssjuksköterskan fyllde där en funktion.  
 
”De kan möta patienten i det att de går från högt focus till någon som är tyst och tomt” [Grupp 1] 

 
”Patienterna har ofta en känsla av ensamhet när de lämna iva men då kommer samvårdssjuksköterskorna” 

[Grupp 3] 

 

Medarbetarna på både IVA och avdelningarna upplevde att samvårdssjuksköterskan hade lätt för att sätta sig in 
i deras situation och på så sätt kunde de både stötta och avlasta. Samvårdsjuksköterskorna har utvecklat sin 
förmåga att känna av vad medarbetarna på både IVA och avdelningen kan hantera och på så sätt styra 
utskrivningarna mot en tidpunkt när det kan bli ett optimalt övertag. 
 
”Deras förståelse för bådas situation har skapat ett tätare samarbete som gör överflyttningen så smidig som 

möjlig” [Grupp 3] 

 

Lärande 
Fokusgruppernas erfarenheter kring samvårdsjuksköterskan var att en stor del av samvårdssjuksköterskans 
insatser handlade om att lära i olika funktioner och på olika plan. Samvårdssjuksköterskan skapade ett lärande 
genom att undervisa, återkoppla och vara kontinuerlig.   
 
Undervisning 
Mycket av det som samvårdssjuksköterskan gör på IVA och på avdelningen handlar om att öka patienternas och 
medarbetarnas kunskap om de risker som finns i samband med en överflyttning, vilka förebyggande insatser som 
kan sättas in samt vad som kan göras om något går fel. Då samvårdssjuksköterskan finns på plats finns det ofta 
utrymme till att adressera frågeställningar som rör något annat än det som var hens anledning till besöket. 
Medarbetarna på avdelningen känner ett stort förtroende i att samvårdssjuksköterskan vet vad den pratar om. 
 
”De kommer som en auktoritär, det är tyngd i det som sägs”[Grupp 2]  

 

”Medarbetarna har ökat förståelsen för förebyggande jobb” [Grupp 1] 
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Erfarenheterna handlade också om det lärandet samvårdsjuksköterskorna har förmågan att ge patienterna efter 
en IVA vistelse då de är vana vid att hantera patienter som befinner sig i en post-iva situation. Patienten har 
mycket vunnet om själva kan hantera sina förebyggande insatser då avdelningens personal inte har tid att göra 
det så frekvent som önskat.  
 
”……men de kan det, instruera patienterna så de förstår vikten och varför” [Grupp 3] 

 

”De kommer med en annan approach, de har liksom förmågan att ha ett övergripande samtal med patienten så 

att de förstår vad det handlar om” [Grupp 3] 

 
Återkoppling 
Samvårdssjuksköterskan tar ett större ansvar än att bara rekommendera insatser och ge stöd och tips. Hen följer 
upp både utfall av insatta åtgärder men följer även upp varför det inte har blivit det som hen tipsade om. 
Samvårdsjuksköterskan informerar kontaktpersonen på avdelningen hur det har gått för patienter som fått 
kommer till IVA och om det just i det fallet skulle kunnat ha gjorts något annorlunda.  
 
”De kommer och så frågar de om man har sett att det värdet har stigit eller om det blev någon effekt av den extra 

diuretikan” [Grupp 2] 

 

”Nu för tiden får man alltid feedback på vad som var bra eller mindre bra” [Grupp 3] 

 

Kontinuitet 
En annan erfarenhet som lyftes fram från fokusgrupperna var samvårdssjuksköterskans förmåga att vara 
konstant i sitt handlade i kontakten med medarbetare och patienter. Samvårdsjuksköterskan återupprepa sitt 
budskap om och om igen och har förmågan att vara drivande konstant. Då samma budskap återberättas sätter 
sig budskapet i organisationen. Patienterna som kommer från IVA har ofta svårt att komma ihåg saker och 
behöver bli instruerade om och om igen. Samvårdssjuksköterskorna har en förmåga att hantera detta då de 
måste vara ihärdiga i sin roll. 
 
” … alltså allt som de kan och de berättar det hela tiden” [Grupp 3] 

 

”Efter allt prat om att de måste upp, vi har verkligen lärt oss det nu” [Grupp 2] 

 

Delaktighet 
Fokusgruppernas erfarenhet var att en av samvårdssjuksköterskans förmågor var att få med både patienter och 
medarbetare på det som de skulle göras. För att skapa delaktighet behövde hen vara involverande, engagerande 
och personcentrerande. 
  
Involverande 
Erfarenheterna kring rollen var att dess funktion lyckas med att inkludera både patienter och medarbetare på 
IVA och avdelningen om vad som skall ske. Patienten blev förbered på sig flytt och på vad som skulle hände innan, 
under och efter överflyttningen. Uppföljningarna skedde även med patienten som fick medverka med den 
förmågan den hade. Samvårdssjuksköterskan fick också med sig avdelningens personal och var mån om att 
inkludera sjuksköterskan om vad det var skrivet för vårdplaner och dylikt. 
 
”Samvårdssjuksköterskan dokumenterar en vårdplan tillsammans med patienten när det funkar” [Grupp 1] 

 

”Man behöver inte vara rädd för att man missar något för det tar alltid kontakt med ansvarig sjuksköterska” 

[Grupp 2] 

 
Engagerande 
Fokusgruppernas erfarenhet var att samvårdssjuksköterskan kommer med ett annat driv och med en annan 
inspirerande förmåga. De kommer och bidrar med entusiasm som gör att både patienter och medarbetare orkar 
lite till och blir motiverade att medverka till exempel ytterligare mobiliseringar. Patienter som kommer från IVA 
är ofta trötta och på grund av detta svårmotiverade, då medarbetarna på avdelningarna ofta har flera andra 
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patienter känner de att de har svårt att ge dem den inspiration och motiverade samtal som de så väl behöver, 
fokusgrupperna erfarenhet är att samvårdssjuksköterskan i detta fyller en stor funktion.  
 
”Ibland känns allt tungt kring de patienterna, då kommer liksom hon med ny kraft” [Grupp 3] 

 

”De liksom hjälper till att motivera patienten, vi kan göra det tillsammans” [2] 

 
Personcentrerande 
Fokusgrupperna lyfte samtliga fram erfarenheten att samvårdssjuksköterskorna arbetade utifrån patientens 
behov och att hen hade förmågan att hantera varje patient individuellt. Inte alla patienter kan, vill eller orkar 
uttrycka några egna mål eller vara involverade i sin egen vårdplanering men de patienter som har den minsta 
förmågan får själva delge och uttrycka vad de vill ha som mål och vad de vill arbeta mot. Medarbetarna på 
avdelningen uppfattade att det var lättare att motivera de patienter som hade haft förmågan att själva uttrycka 
vad de ville, även det faktum att deras mål som de själva uttryckt fanns nerskrivet i deras journal hjälpte 
medarbetarna att motivera patienterna. 
 
”De tar reda på vad som är viktigt för just den patienten” [Grupp 2] 

 

”Patienterna får själva delge sitt mål, vad de behöver för att gå vidare” [Grupp 3] 

 
 
 

Diskussion 

Resultatdiskussion 
 
Förbättringsprojektet är stort och har haft flera delmål för att styrka att patienterna kommer till avdelningen 
med bäst möjliga förutsättningar. Då det inte finns ett huvudmått som kan svara på om projektet lyckats med 
detta blir det en samlad bild av de olika komponenterna i projektet. Då rollen som samvårdssjuksköterska är helt 
ny på vårt sjukhus har vi inte några värden att jämföra med vilket har gjort att projektets mätningar har handlat 
om att utvärdera hur många besök som gjorts, vilka avdelningar som använder funktionen mest samt vad det är 
för typ av insatser som de avdelningarna är behov av mest. Den avdelning som hade mest besök var den som 
också har flest patienter på IVA på grund av planerad cancerkirurgi. Av de 53 patienter som ingick i projektet var 
50 % från den avdelningen. Patienterna på den avdelningen är ofta i stort behov av hjälp med sin andning och 
mobilisering av samvårdssjuksköterskan, sammantaget med deras operativa ingrepp blir det en vård som är 
mångfacetterad. Detta stämmer väl med Cognet & Coyer (2014) som i sin studie kom fram till att IVA patienter 
behöver hjälp med mer komplex vård än andra patienter. Andnings och mobiliseringsvård är komplex hos IVA 
patienter och kräver en annan kompetens än vad som brukligt finns på avdelningarna, samvårdssjuksköterskan 
kompetens används då till att bidra till den vården. Både Cognet & Coyer (2014) och Endacott et al (2010) studier 
visar att det ofta saknas rätt kompetens på avdelningarna för att ta hand om dessa svårt sjuka människor. 
 
Enligt Elliott et al (2013)kan samvårdssjuksköterskans funktion hindra eller hjälpa till att minska återinskrivningar, 
därav var det ett av måtten som vi har mät i projektet. Skall en förändring säkerställas i ett styrdiagram skall det 
enligt Provost & Murray (2011)vara sju punkter i en rad negativt eller positivt, det har inte funnits i vårt 
styrdiagram, se figur 5. Dock är det betydligt fler mätpunkter under medellinjen under den sista delen av 
mätningen vilket skulle kunna vara ett tecken på att en säkerställd förändring är på väg att ske. Intressant är 
också att notera den höga återinskrivningsandelen i juli månad då det inte fanns någon samvårdssjuksköterska i 
tjänst. Återinskrivningar inom 72 h är ett mått som är svårt att utvärdera då det precis som Endacott (2010) 
diskuterarar är ett mått som kan påverkas av flertalet andra faktorer.  
 
För att göra projektet visuellt och medarbetarna på IVA delaktiga i användandet av checklistan, utskrivningstiden 
samt att medarbetarna på IVA skulle vara insatta i samvårdsjuksköterskan roll mätte vi under sex månader vilka 
utskrivningar som blev gröna, gula och röda. Då medarbetarna själva fick registrera vilken färg deras utskrivning 
fick ökade intresset för förbättringsarbetet markant. Bergman & Klefsjö (2007) lyfter just medarbetarnas 
delaktighet för att lyckas med ständiga förbättringar och i vårt mikrosystem var det tydligt vilken betydelse det 
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hade. Då mätningarna kunde följas av medarbetarna varje vecka blev det en sporre att se om deras insatser 
ledde till några förändringar, enligt Elg (2013)är just visualisering en viktig del om man vill lyckas med sina 
mätningar, det är även viktigt att följa upp och agera. Under mätningen ökade antalet gröna utskrivningar samt 
att de röda utskrivningarna minskade. De gula steg i antal, checklistan var ifylld och patienterna var klara från 
IVAs sida dock ställer den generella platsbristen på sjukhuset till problem då avdelningarna inte har någon plats 
för sina patienter. Detta är en stor utmaning för projektet då detta leder till en känsla av hopplöshet hos 
medarbetarna som upplever att det inte är lönt att arbeta och planera i förväg då det ändå inte kommer att gå 
att skicka patienterna i tid. Problemet med platsbristen ligger utanför projektets kontroll men uppfattningen är 
ändå att det förenklar att skicka upp patienterna i tid om kontakt är tagen dagen innan. Detta kopplas direkt till 
mätningarna som endast berör utskrivningstiden, mätningar över tid visar att endast 26 % av våra patienter åker 
innan klockan tolv. Nedslående är de siffror som visar att det blivit sämre i slutet av projektet, detta då flera 
studier bland annat av Chaboyer et al (2012) framhåller vikten av att patienterna skrivs ut vid rätt tid. Då detta i 
vår organisation är definierat till innan klockan tolv har vi mycket kvar att arbeta med. Det samma gäller de 
nattliga utskrivningarna se figur 7 som också har en stor variation och ofta ligger över det vi önskat. Platsbristen 
på avdelningen tvingar fram utskrivningar vid tillfällen som vi inte önskar då vi måste frigöra platser för nya 
patienter. Denna problematik är liknande internationellt något Chaboyer et al (2006) beskriver i sin studie. 
Bristen på IVA platser är stor i hela Region Skåne vilket medför att patienter skickas inte bara för tidigt utan även 
skickas mitt i natten till både allmänna vårdavdelningar och andra IVA avdelningar i Skåne. Detta trots att samtliga 
instanser vet att det betyder en ökad risk för patienten att bli skickad nattetid. Sammantaget kan man 
sammanfatta att de mätningar vi gjort för att visa att våra förändringar lett till förbättringar inte har visat det 
projektgruppen hade önskat. Möjligtvis har vi mätt i en för kort period alternativt kan vi ha mätt fel saker. Att vi 
lyckades öka de gröna utskrivningarna samt minska de röda ger dock projektgruppen en känsla av att 
medvetenheten om projektet har ökat i organisationen och att det idag finns en önskan att skicka patienterna 
tidigt med en kontrollerad checklista samt samvårssjuksköterskan involverad. 
 
Slutligen så var ett av målen med samvårdssjuksköterskan att hen skulle öka delaktigheten samt vara en 
stödjande funktion till avdelningens personal, dessa mål framstår som uppnådda i resultatet från studien av 
förbättringsarbetet.  
 
I samtliga fokusgruppsintervjuer återgavs samvårdssjuksköterskans professionella förhållningssätt som 
anledning till känslan att hen bidrar med något värdefullt både för IVA avdelningens personal, de allmänna 
vårdavdelningarnas personal samt medarbetarnas uppfattning om vad de bidrog med till patienterna. Precis som 
Cognet & Coyer (2014) konstaterar i sin studie är utskrivningsprocessen från IVA till avdelningen en komplicerad 
process som kräver mer insatser än vad den brukligen får. Samvårdsjuksköterskan fyller den funktionen genom 
sin yrkesskicklighet, sin förmåga att lära samt sin förmåga att få medarbetare och patienter delaktiga i processen 
innan, under och efter flytt. Detta stämmer väl överens med Häggström et al (2012)studie att som visar att det 
finns ett behov för patienter och personal att känna sig delaktiga och ha kontroll över överflyttningen, de lyfter 
även fram kunskap och kompetens som viktiga komponenter för att skapa rätta förutsättningar för en flytt. 
Fokusgruppernas erfarenheter kring samvårdsjuksköterskan stämmer väl överens med de erfarenheter som 
tidigare studier i ämnet har gjort. Alberto et al (2014)lyfter tydligt fram samvårdssjuksköterskans roll som en 
klinisk expert inom avancerad sjukvård och resultatet i min studie visar att yrkesskickligheten är den erfarenheten 
som respondenterna lyfter fram. Precis som Endcott et al(2007) preciserar samvårdsjuksköterskan förmågan att 
uppmärksamma försämringar eller behov av insatser är detta något som samtliga fokusgrupper tar upp i 
intervjuerna.  
 
Under planeringen av projektet med samvårdsjuksköterskan diskuterades om det skulle vara en roll som gick 
runt på flertalet sjuksköterskor eller om den skulle vara personbunden. Valet att det skulle vara två specifika 
personer handlade om att de skulle bli sin roll och bli kända ansikte ute på avdelningarna. Chaboyer (2006) menar 
att om rollen skall vara funktionell bör man använda sig av särskilt lämpande sjuksköterskor. Just vinsten med 
att de var två personer som avdelningspersonalen lärde känna lyftes fram i samtliga intervjuer som en viktig del 
i att få funktionen att fungera fullt ut. Förtroende byggdes upp som gjorde det möjligt för medarbetarna att vara 
utelämnande och gjorde att de kunde be om hjälp med det som de inte kunde. Att göra funktionen personbunden 
stärkte förbättringsarbetet även om risken finns att förtroendet skulle kunna brytas om dessa personer kommer 
att bytas ut. Viss problematik också kring det faktum att de endast arbetar dagtid måndag till fredag, ofta uppstår 
behovet av deras funktion vid andra tillfällen. Dock har vi valt att prioritera att undvika en utspädning av 
funktionen. 
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Lärandet kring funktionen påtalades av samtliga grupper då det var en så tydlig erfarenhet. Lärandet skedde 
kring både patienter och medarbetare både på IVA samt på avdelningarna. Samvårdsjuksköterskorna lärde 
patienten och de lärde även medarbetarna som lärde varandra. De två grupperna som var från de allmänna 
avdelningarna diskuterade livligt hur de på bästa sätt skulle tillvarata allt de lärt sig så att andra medarbetare 
kunde ta del av det som skett. Lärandet skedde både direkt från samvårdsjuksköterskorna men medarbetarna 
redogjorde även för händelser där de använt kunskap de fått från samvårdssjuksköterskan och applicerat och 
utvecklat åtgärder till någon annan patient. De använde och omsatte lärandet. Ett lärande i sin verksamhet leder 
enligt Ellström (2001) till minskad stress och bättre arbetsmiljö och kan samvårdsjuksköterskan bidra med detta 
är det en bonus. Huvudaktiviteten i flertalet studier bland annat Endcott et al (2006) uppges vara utbildning och 
ge support i diverse former.  
 
Att öka delaktigheten i vården för både patienter och medarbetare var ett av målen för hela projektet och 
samtliga fokusgrupper lyfte fram detta som en av de stora vinsterna med projektet. Samvårdssjuksköterskans 
engagemang gjorde att patienternas egna mål blev tydliga för både patienten och medarbetarna. Den 
individuella vårdplanen som skrevs om möjligt med patienterna upplevdes ge rätt fokus på vad som var viktigast 
efter IVA vården. Vårdplanerna upplevdes även hjälpa andra patienter då de skapade ett lärande och även om 
varje vårdplan gjorde i ett försök att vara personcentrerande kunde de även appliceras på andra patienter, 
känslan blev att de blev ett verktyg som hjälpte andra patienter. Johns et al (2010) menar att en mer 
standardiserad vård efter IVA vård kan göra att allvarliga händelser som drabbar patienterna skulle minska, efter 
att tillräckligt många vårdplaner har blivit gjorda skulle delar av post IVA vården kunna standardiseras, särskilt 
kring andningsvård och mobilisering. 
 
Slutligen gjorde jag en sökning på temat professionellt förhållningssätt på Wikipedia och jag avslutar här med 
delar av deras definition. Professionellt förhållningssätt innebär visa respekt, intresse, värme, medmänsklighet, 
empati och ett personligt bemötande. Det känns som innehållsanalysen har hamnat rätt. 

Metoddiskussion 
 
Förbättringsarbetet har strukturerats upp enligt Nolans förbättringsmodell, se fig.1. Modellen gav 
projektgruppen en struktur och något att förhålla sig till dock var detta ett nytt instrument för deltagarna och 
det tog tid för dem att sätta sig in i metodiken. Vissa projektgruppsmöte kändes det som för stor vikt låg i vad 
som skulle skrivas i de olika rutorna i mallen vilket gjorde att jag som projektledare valde att fylla i dem efter 
mötet för att sedan starta nästa möte med en genomgång om vad vi sagt och hur mallen blivit ifylld, detta då det 
blev mer konstruktivt och fokus på mötenena blev om hur vi skulle arbeta vidare. Kritik mot mallen med PDSA 
som Region Skåne arbetar efter är att den är omständlig och tidskrävande att fylla i, skall den användas optimalt 
bör fler få utbildning i de olika förbättringsverktygen som finns till hands. Mallen gjorde dock att vi inte missade 
något steg och den tvingade oss till att ställe de lite mer besvärliga frågorna om hur vi vet om vi är på rätt väg, 
precis som Thor (2002) skriver ger modellen struktur och stabilitet genom processen. Vi arbetade på i de olika 
förbättringsområdena och de små förändringarna gjorde att vi aldrig kom fel eller beslutade om saker som var 
felaktiga, just att testa i liten skala möjliggör enligt Langley et al (2009)  enklare justeringar med snabbare 
återkoppling och lärande. Periodvis gick ambitionsnivån ner något i projektgruppen och det var ofta kopplat till 
att vi inte fick utslag på de mätningar som vi satt upp att följa. Langley (2009) beskriver det som att synbara 
resultat ökar viljan till ytterligare förbättring.  
 
Mätningar är bra och visar om det faktiskt sker något i organisationen som är en förbättring, i vår organisation 
finns inte så stor medvetenhet om styrdiagram och dylikt bland dem som inte arbetar med detta, dock väckte 
det ett intresse för mätningar över tid. De visuella mätningarna där medarbetarna själva fick fylla i färgen på sin 
mätning var de som fick bäst genomslagskraft vilket känns naturligt då de var verksamhetsnära och kunde visa 
snabba resultat, att använda sig av SIR (2016) data som förbättringsprojektet delvis gjort kändes mer abstrakt 
och de mätningarna var också svåra att se något resultat i. Mätpunkterna föll ut som naturlig variation. Berwick 
(1996) påtalar just svårigheterna kring att mäta rätt. 
 
Studien av mitt förbättringsarbete har genomförts med fokusgruppsintervjuer med en kvalitativ ansats. Frågorna 
var öppna och respondenterna kunde styra intervjuerna till att handla om det som just de tyckte var viktigast. 
Hur vet man då som forskare att det som man kommer fram till är rätt och riktigt? Skulle resultatet bli det samma 
om man gjorde om det igen? Min uppfattning är att resultatet skulle bli liknande om intervjuerna upprepades. 
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Detta då samvårdsfunktionen pågår på precis samma sätt som den gjorde under intervjuerna och det har inte 
uppkommit några situationer som har ändrat karaktären av rollen. Om respondenterna i grupperna hade ändrats 
skulle så klart innehållet kunna få ett annat fokus men då grupperna vara flera personer från avdelningarna samt 
det faktum att samtliga grupper kom fram till samma saker minskar risken för detta. Bryman(2009) menar att 
den externa reliabiliteten är svårt att uppfylla för kvalitativa forskare då miljön aldrig kan bli exakt samma och 
svaren från fokusgrupperna skulle kunna bero på dagsformen. Då jag inte uppfattar ämnet som kontroversiellt 
och att dynamiken runt frågorna i samtliga grupper hamnande snarlikt vill jag ändå påstå att jag uppnått en god 
extern reliabilitet. Att de underkategorier, huvudkategorier samt det tema verkligen är det som kom fram i 
intervjuerna är en tolkningsfråga. Det är möjligt att en annan forskare hade kommit fram till andra kategorier 
dock är min uppfattning att det skulle vara snarlika ämnen med i stort sett samma betydelse. Granskär & 
Höglund-Nielsens (2013)innehållsanalys har gett struktur och hjälpt processen framåt och på så sätt stärkt den 
interna validiteten. Då det i alla tre grupper diskuterades samma saker känns det inte troligt att ytterligare 
fokusgrupper hade tillfört mer utan endast hade varit slöseri med tid, Bryman (2009) definierar det som teoretisk 
mättnad.  
 
Då detta är en fallstudie som representerar tre avdelningar kan man bara veta att resultatet gäller just för dem 
och för den kontext som de befinner sig i (Bryman, 2009). Inom Hälso-och sjukvården är dock de flesta 
mikrosystem snarlikt uppbyggda med snarlik bemanning och samma professioner. Det faktum gör att resultatet 
skulle kunna vara överförbart till andra mikrosystem på andra sjukhus, det skulle även där vara gällande att en 
samvårdssjuksköterska har ett professionellt förhållningssätt med en hög yrkesskicklighet och en förmåga till 
lärande och skapa delaktighet. Detta ger studien till viss del extern validitet.  
 
Då deltagandet var frivilligt kan det ha påverkat utfallet, det skulle kunna vara dem som är positivt inställda till 
funktionen som känner att de har något som de vill tillföra, även det faktum att det var kontaktsjuksköterskorna 
som blev tillfrågade kan även det göra att man känner en skyldighet gentemot dem att ha en positiv respons. 
Detta kan ha påverkat resultatet. Alvesson & Deetz, 2000 menar att det ofta i olika organisationer finns en viss 
kultur som gör att man som respondent förväntas svara på ett visst sätt. Detta är taget i beaktande, dock 
uppfattades inte klimatet under intervjuerna som begränsande utan tvärtom som om där var ett öppet klimat. 
 
Gruppintervju som metod fungerade bra då målet var att få en diskussion kring ett ämne, det någon sa reagerade 
någon annan på och så vidare. Svårigheten med metoden upplevde jag var att få gruppen att hålla sig till ämnet, 
det var väldigt enkelt att börja diskutera något annat som råkat komma upp, samtidigt skulle man som intervjuare 
leda tillbaka dem utan att vara för ledande.  
 
 

Slutsatser 
Förbättringsprojektets huvudsakliga syfte att skapa optimala förutsättningar för en säker patientflytt från IVA till 
en allmän avdelning kan ses som delvis uppfyllt. Patienterna skrivs ut efter en checklista samt att det finns en 
ökad medvetenhet om vikten av att patienterna kommer iväg så tidigt på dagen som möjligt samt att 
medarbetarna på IVA kan skapa bättre förutsättningar för patienterna på avdelningarna om allt är förberett med 
till exempel läkemedel och andningsvårdsrekommendationer. Att vi inte fann några statistiskt säkerställda 
förbättringar i de flesta av våra mätningar kan bero på att vi tittade på fel saker men den troliga förklaringen är 
att sjukvården idag är så komplex och det finns så många faktorer som spelar in. SUS konstanta platsbrist på både 
IVA och på de allmänna avdelningarna är ett exempel på faktorer som påverkat detta förbättringsarbete och som 
ligger utanför projektgruppens kontroll. Dock är det något som man på IVA måste förhålla sig till och det är upp 
till vår ledning som har tillträde till andra arenor att försöka påverka dels antalet IVA platser för att minska de 
nattliga utskrivningarna samt platshanteringen på avdelningarna så att IVA patienter kan få tillträde när de som 
bäst behöver det.  
 
Samvårdsjuksköterskan bidrar genom sitt professionella förhållningssätt med en yrkesskicklighet, en förmåga att 
skapa ett lärande och delaktighet. Hen fyller en funktion för både patienter och medarbetare. Detta är sedan 
tidigare påvisat genom studier och mitt bidrag skulle kunna vara att de sjukhus som är på gång att starta upp 
funktionen bör söka efter sjuksköterskor med dessa egenskaper. Rollen måste fortsätta att utvecklas och med 
den medvetenheten som idag finns om det stöd som IVA patienter behöver när de kommer till vårdavdelningen.  
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Implikationer för förbättringsarbete 
I vår organisation kommer vi fortsätta att arbeta med att skapa optimala förutsättningar för de patienter som 
skall lämna oss, för att arbeta med processen ytterligare handlar det om att hitta de saker som är 
påverkningsbara och som man verkligen kan göra något åt. Tidigare tillät organisationen att man i förväg kunde 
boka en plats till dem som kom från IVA detta för att snabbt frigöra IVA platser på morgonen detta är nu borttaget 
relaterat till den konstanta platsbristen på sjukhuset. Dock är det påbörjat förbättringsarbeten som skall 
resulterat i att själva utskrivningen görs på kvällen och om patienten mår bra kan sjuksköterskan bedöma om 
patienten är utskrivningsbar direkt på morgonen. Om avdelningarna får detta att fungera kommer det leda till 
att hela processen med patienten från IVA till avdelningen förbättras. Detta är något som inte är enkelt i den 
stora kontexten som en sjukvårdsorganisation står för. 
Något som man med fördela kan ta med sig från detta förbättringsarbete är att tidigt visualisera mätningarna för 
de medarbetar som involveras i projektet. Engagemanget steg och projektet blev mer levande. 
 
Vid införandet av nya roller som i det här fallet en samvårdssjuksköterska är min upplevelse att bäst resultat får 
man om funktionen arbetar fram tillsammans med dem som skall nyttja den. Då rollen nu skall utökas till att 
handla om samtliga patienter som lämnar intensiven skulle nästa förbättringsarbete kunna handla om att man 
på något sätt arbetar fram en rutin eller skattningsskala för att identifiera potentiella riskpatienter, detta då de 
kommer få det svårt att hinna att göra flera besök när uppdraget utökas.  
 
Generellt skulle vår organisation vinna på att ha ett förbättringsarbete om hur vi skall bedriva våra 
förbättringsarbete, vi är bra på att komma på förbättringsidéer samt implementera olika saker i verksamheten 
men utvärderar i princip aldrig eller tar reda på om förändringen blev en förbättring. 
 

Förslag till fortsatt forskning 
Det som hade varit intressant att forska vidare kring är patientens upplevelse av samvårdssjuksköterskans 
funktion och vad de känner att hen kan bidra med för att optimera deras tillfrisknande. Svårigheten med att 
patienterna ofta inte är helt återställda mentalt efter en IVA vistelse är troligen anledningen till att det inte finns 
så mycket forskning kring just detta. Flertalet studier fokuserar på medarbetarna på avdelningarna samt 
patienternas anhörigas upplevelse men patientupplevelser verkar svårare att fånga. 
 
En annan aspekt som hade varit intressant att studera är hur doktorerna på avdelningarna ser på funktionen, 
initialt i vårt projekt har det bara varit positiva reaktioner och en efterfrågan på funktionen då doktorerna upplevt 
att den stödjer sjuksköterskorna på avdelningarna. Lite finns skrivet om doktorers uppfattning om dessa 
utåtriktade verksamheter. 
 
 

Tack 

Jag vill avslutningsvis tacka min arbetsplats SUS IVA Malmö som gett mig möjligheten att tillsätta resurser till 
detta förbättringsarbete samt till alla medarbetar på IVA som varit delaktiga i projektet. Jag vill även tacka min 
handledare Ann-Christine Andersson för ovärderlig hjälp med både skrivandet och stöd under analyserandet av 
intervjuerna.  
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Patienternas utskrivning 

från intensiven är inte 

optimal och det visar sig i 

återinskrivningar och 

avvikelser 

Patienter får 
vänta på sin plats 

 

Patienter lämnar 
för sent på dagen 

Patienter lämnar 
för sent på dagen 

Platsbrist IVA 

Viktiga åtgärder 
och info missas 

Felaktiga 
ordinationer 

Patienter kommer 
i retur 

Ingen 

ringt 

Ingen em 

rond 

Dålig 

följsamhe

 

Avd vet ej 

om pat 

Inte 

förberett 

Ej 

planerat 

före 

Avvaktar 

 

Rond för 

sent på 

dagen 

Utskrivna 

pat har 

inte 

lämnat  

Utskrivan

de läk op 

systemfel 

Plats 

finns ej 

på avd 

Inga 

resurser 

Budget 

undersko

ttt 

Brist IVA 

ssk 

För få 

platser 

Komplexa 

patienter 

Ingen 

förståelse 

Bristande 

kunskap 

Rätt 

åtgärder 

inte 

gjorda 

 

Pat 

hamnar 

imellan 

PAL/ IVA 

Oklart 

ansvar 

Dr kan ej 

mallen 

 

Olika 

förståelse 

för avd 

Prio olika 

Alla har 

sitt sätt 

Ingen 

mall 
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Bil. 2 

SWOT 
 
Projektnamn  Från intensiven till avdelning med bästa förutsättningar 
Projektledare  Sara Ekeroth 
Projektperiod                           2014-20160331 
 
 

Kartläggning 
 
 
   

 

 

Styrkor 
● Vi äger processen 

● Tydligt patient syfte 

● Bättre vård på avdelningen 

● Minska variationen 
 

 

Svagheter 
● Yttre faktorer/platsbrist 

● Omständligt 

● Inre faktorer/ platsbrist 

● Leda till stressig arbetsmiljö? 

● Beroende av läkarmedverkan 
 

 

 

Möjligheter 
● Ökat samarbete mellan iva-avd 
● Ökad förståelse för varandras förutsättningar 
● Förutse vilka som riskerar återinläggning 
● Lära vad som behövs prioriteras vid flytt 

 

 

Hot 
● Samvårdsprojekt läggs ner 
● Ytterligare neddragning på avd 
● Rutiner inte följs 
●  
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Från Iva till avdelning 

 

Konstaterande av försämring i 
Öppna Jämförelser. 
Utredningar från Soc samt en 
vårdområdesanalys gjordes. 
Slutsats: Behov av fler IVA 
platser samt en IMA avd skall 
startas upp 

 Projektgrupp bildas med syfte 
att överflyttningen från iva  
skall ske med bästa möjliga 
förutsättningar 

 Start av samvårds-ssk PDSA 1 

Implantering av checklistan 

PDSA 2Ny rutin, flytt innan kl 
12 

PDSA 3 

Inga nattliga utskrivningar 

 PDSA 1:1 

PDSA 2:1 

PDSA 3:1 

Uppföljning av mätningar, inga 
direkta resultat 

 PDSA 1:2 

PDSA 2:1 

PDSA 3:1 

 

  

2013,okt  2014,jan 

  

 

 

  

2014,feb  2014,feb 

  

 

 

  

2015,feb  2015,feb 

  

 

 

  

2015,sep  2015,okt 

  

 

 

  

2015,dec  2016,mar 

  

Inget av ovanstående är 
genomfört, patienter åker 
fortsatt från intensiven till avd 
med för stor skillnad i 
vårdnivån 

 Förändringsidéer: 

Samvårdssjuksköterska 

Skapa och implementera en 
checklista 

Möte med avd om plan för flytt 

Ej skicka pat om natten 

 Mätningar att följa: 

Återinskrivning inom 72h 

Nattliga utskrivningar 

Utskrivningstid 

 

 

 Start av mätningar av gröna, 
gula och röda utskrivningar för 
att aktualisera ämnet och göra 
det visuellt för medarbetarna 

 Förbättringsarbete slut 
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Bilaga. 4 

Intressent analys 

Enligt Tonnqvist (2012) är det av största vikt att tidigt i ett projekt identifiera de olika intressenterna som kan 

finnas i och kring ett projekt.   

 I vårt förbättringsprojekt som handlar om att säkra upp förflyttningen från intensiven till vårdavdelningen 

genom att patienterna som lämnar kommer få besök av en samvårdsjuksköterska dagen efter flytten gjorde vi 

tidigt en intressent analys för att klargöra vilka aktörer som behövdes engageras och vilka personer vi behövde 

ha med på bussen för att kunna genomföra projektet. Vi ritade upp samtliga intressenter på en stor tavlan 

vilket var ett effektivt sätt då en intressent ofta på ett tydligt sätt gjorde att vi kom på ytterligare en och så 

vidare tills vi kände att vi fått med dem som kunde ha något intresse i det. Vi gjorde en uppdelning med hjälp 

av Tonnqvist (2012) modell av kärn-, primär och sekundärintressenter.  

Kärnintressenter är projektledaren som driver projektet, samvårds sjuksköterskor 2st, ytterligare en 

projektdeltagare och en facilitator. Andra kärnintressenter är de enhetschefer samt omvårdnadsledare från 

avdelningarna som är medlemmar och aktiva i projektgruppen. De är två personer från varje avdelning och i 

nuläget är det tre avdelningar. Beslutande i projektet är på ett sätt även klinkledningen som tagit beslutet att 

avsätta resurser till projektet men efter deras beslut har de inte varit involverade eller velat påverka eller ha 

någon information så deras status just nu i projektet känns mer som sekundärintressenter.  

Primärintressenter ser jag samtliga medarbetare på intensiven samt på de vårdavdelningar som igår i projektet. 

Medarbetarna på intensiven måste vara involverade för att följa och arbeta för de riktlinjer 

samvårdsjuksköterskorna tillsammans med patienten och teamet sätter upp inför flytten. Medarbetarna på 

avdelningarna måste även de vara delaktiga i de individuella vårdplaner som sätts upp för patienten och arbeta 

aktivt för dem och tillsammans med samvårdsjuksköterskan och patienten driva vården framåt. Övriga 

primärintressenter är samtliga läkare som är inblandande i patientens vård, de måste vara delaktiga och 

informerad om projektet och förhoppningsvis se samvårdssjuksköterskan som en resurs och inte ett hot. 

Tänker även att sjukgymnaster, dietister och samtliga yrkeskategorier som arbetar med patienten blir 

primärintressenter i detta projekt. Andra primärintressenter är ledningsnivån på intensivvårdsavdelningen som 

direkt blivit av med en resurs i verksamheten och kommer vilja se resultat för att kunna motivera att detta 

projekt kan fortgår. 

Sekundärintressenter är som jag redan nämnt mer externa ledningsgrupper och andra nätverk på sjukhuset 

som troligen vill ha information men inte kommer att ha någon påverkan på projektet.  
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Bilaga.5 

 

 

 

 

Testcykel nr: 1, 1.1, 1.2              Samvårdssjuksköterskan 

Gör en journal för varje testad förändring. Journalen förs löpande genom hela PGSA-testen/cykeln, dvs. från 
planeringsstadiet till dess testen är genomförd, analyserad, utvärderad och beslut för vidare 
ställningstagande.  

Team: 

 

Eva Åkerman, Ingrid Didriksson, Anna Christensen, Katarina Bramell, 
Sara Ekeroth, Mattias Bohm, Veronika Edblad, Pia Brorsson, Farhanaz 
Chogun, Annelie Johasson 

Testansvarig: Eva Åkerman, byte 2015 till Sara Ekeroth 

Datum 20141114 
Testen börjar: 150201 Testen avslutas: 151101 

Mål:  
Mätbart mål för förbättringsarbetet 

Ökad delaktighet och samverkan mellan klinikerna 
För patienten en kontrollerad, trygg och säker överflyttning 
Förbereda och följa upp patienten genom individuell planering innan, 
under och efter flytt 
Stödjande funktion till personalen på vårdavdelningar, genom att öka 
deras kompetens kring vilka behov en iva-patient  
Förebygga återinskrivningar inom 72 h till IVA 

Förändringsidé: 
Vilken förändring ska vi testa i PGSA-
cykeln? 
 
Förändringsidén ska vara relaterad till 
ovanstående mål 

 
Införandet av en samvårdssjuksköterska som arbetar mot tre 
avdelningar, Kir 8, Kir 9 samt Neuro obs avd i ett pilotprojekt 
under 6 månader, mål vg se ovan 
 

Varför görs testen? 
Vad är vår hypotes?  
Varför kommer den här förändringen att 
leda till förbättring? 

Vår hypotes är att samvårdsfunktionen kommer bidra med en ökad 
delaktighet och samverkan mellan klinikerna, ge en kontrollerad, trygg 
och säker överflyttning 
Vårdplaner skall göras på patienter 
Återinskrivningar inom 72h skall sjunka till under 2 % 

Hur ska testen utvärderas?  

(ex data, enkät, intervju)  
OBS! Skilj på mätning som relaterar till det 
mätbara målet och som mäts på samma 
sätt under hela projektet och mätning/ 
utvärdering av varje enskild testcykel, som 
kan variera beroende på vad som testas. 

 
Följa återinskrivningar inom 72 h 

Testcykeljournal PGSA 
Förbättringsarbete  
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Planera 

Gör en detaljerad plan för 
testen 

Vem ska göra vad, var, när 
och hur?  
 

1. Rekrytering av två stycken ssk, Eva och Sara 
2. Göra avdelningspersonalen mer delaktiga i det 

som samvårdssjuksköterskan och patienten 
kommer fram till genom att 
samvårdssjuksköterskan skriver 
mötesanteckning i Melior 

3. Mäta återinskrivningar över tid både innan samt 
under och efter projektets gång 

 

Utföra 
test 

Genomför planen.  

Beskriv eventuella avvikelser från 
planen och oförutsedda effekter. 

Mät och samla 
data/observera. 

1. Start av projektet, 2/2-2015 
2. Omedelbart efter effektiviserat sökordet i Melior 

påbörja skriva i Melior 
3. Data hämtas från Öppna jämförelser 

 

Studera 
och 
analysera 

Tolka data.  

Jämför resultaten mot 
hypotes och reflektera över 
utfallet. 

1. Projektet är igång, kontakt personer engagerade 
på samtliga tre avdelningar, möte varje vecka om 
vad som kan förbättras 

2. Nya möte med kontaktpersoner som upplever att 
anteckningarna bidrar till delaktighet och bättre 
vård 

3. Slumpmässig variation, ingen direkt effekt kan 
ses på återinskrivningar 

 

Agera 

Är vi redo att införa förändringen?  

Behöver den testas i större skala 
eller under andra förhållanden?  

Eller ska vi släppa just 
denna förändring?  

1. Positiv respons från samtliga projektavdelningar, ibland 
svårt för dem att veta vad som sagts mellan 
samvårdssjuksköterska och patient, vad är den 
individuella planen? Projektet skall fortgå den 
planerade tiden. 

2. Dokumentationen standardiseras 
3. Fortsätta med projektet, journalgranska de fall som 

återinskrivs som varit inne i projektet. 

 

Vad har 
vi lärt av 
denna 
test? 

 
 

 

1. Täta möten med kontaktsjuksköterskorna på 
avdelningen ger oss vägledning kring hur vi skall 
fortsätta med funktionen, vi lär oss tillsammans 

 
2. Delaktighet främjar 

 
3. Svårt att följa återinskrivningar 

 

 
 

A      

P 
S       

A      
P 
S       

A       

P 
S       

G 

A      

P 

S       
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Bilaga.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Team: 

PDSA 2,0, 2,1 

Eva Åkerman, Ingrid Didriksson, Anna Christensen, Katarina Bramell, 
Sara Ekeroth, Mattias Bohm, Veronika Edblad, Pia Brorsson, Farhanaz 
Chogun, Annelie Johasson 

Testansvarig: Mattias Bohm 

Datum 
Testen börjar: 20141001 Testen avslutas: 20150201 

Mål:  
Mätbart mål för förbättringsarbetet 

Tillverka och implementera checklistan för en säker utskrivning 
från IVA till avdelning, mål att den används i verksamheten 
 

Förändringsidé: 
Vilken förändring ska vi testa i PGSA-
cykeln? 
 
Förändringsidén ska vara relaterad till 
ovanstående mål 

Införa en checklista för säker utskrivning 
Sammanställa alla åtgärder som skall vara genomgångna innan 
flytt på en lista 
 

Varför görs testen? 
Vad är vår hypotes?  
Varför kommer den här förändringen att 
leda till förbättring? 

Med en checklista kommer vi skapa optimala förutsättningar för 
en flytt och minska antalet avvikelser från avdelningen som 
gäller missade läkemedelsordinationer osv 
 
 

Hur ska testen utvärderas?  

(ex data, enkät, intervju)  
OBS! Skilj på mätning som relaterar till det 
mätbara målet och som mäts på samma 
sätt under hela projektet och mätning/ 
utvärdering av varje enskild testcykel, som 
kan variera beroende på vad som testas. 

Kontroll av användning innan flytt genom stickprov 
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Planera 

Gör en detaljerad plan för 
testen 

Vem ska göra vad, var, när 
och hur?  
 

1. Samla information om vad som behöver 
vara med på listan 

2. Omarbetning av listan, mindre detaljerad 

 

Utföra test 

Genomför planen.  

Beskriv eventuella avvikelser från 
planen och oförutsedda effekter. 

Mät och samla 
data/observera. 

1. Tillverka den och sätta ut i alla 
patientpärmar, info på APT 

2. Ta bort de gamle sätta in den nya 

 

Studera 
och 
analysera 

Tolka data.  

Jämför resultaten mot 
hypotes och reflektera över 
utfallet. 

1. Kontroll om den används 
2. Kontroll om användning 

 

Agera 

Är vi redo att införa förändringen?  

Behöver den testas i större skala 
eller under andra förhållanden?  

Eller ska vi släppa just denna 
förändring?  

1. Checklistan används men folk upplever den 
vara för detaljerad och har med för många 
små saker 

2. Medarbetare upplever den som bättre men 
att den ofta glöms bort 

 

Vad har vi 
lärt av 
denna 
test? 

 

  

A      

P 
S       

A      
P 
S       

A       

P 
S       

G 

A      

P 

S       
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Bilaga.7 
 

 

 

Testcykel nr: 3, 3,1 ,3,2 

Gör en journal för varje testad förändring. Journalen förs löpande genom hela PGSA-testen/cykeln, dvs. från 
planeringsstadiet till dess testen är genomförd, analyserad, utvärderad och beslut för vidare ställningstagande.  

Team: 

 

Lean 3.0 Sara Ekeroth, Mathias Bohm, Veronika Edblad, Pia Brorsson, Farahanz 
Chogun, Annelie Johansson, Katarina Bramell och Anna Christensen 

Testansvarig: 
Sara Ekeroth 

Datum 
Testen börjar: 151001 Testen avslutas: 160331 

Mål:  

Mätbart mål för förbättringsarbetet 

Samtliga utskrivningar skall vara i grön kategori, det vill säga utskrivning innan 
klockan 12, checklistan genomgången samt vid tre avdelningar skall 
samvårdssjuksköterskorna vara inkopplade. Minskat antal röda utskrivningar 

 

Förändringsidé: 

Vilken förändring ska vi testa i 
PGSA-cykeln? 
 
Förändringsidén ska vara relaterad 
till ovanstående mål 

Visualisera mätningarna genom att medarbetarna själva får registrerar dem i 
uppsatt schema. 

Checklistan skall vara mer synlig i samband med patientvården, den skall placerad 
laminerad i fronten på varje patientpärm. 

Samvårdssjuksköterskor tar kontakt med patienten och ansvarig personal dagen 
innan planerad flytt 

 

Varför görs testen? 

Vad är vår hypotes?  
Varför kommer den här 
förändringen att leda till förbättring? 

Om checklistan är mer synlig kommer medarbetarna lättare använda den vilket i 
sin tur kommer göra att förberedelserna inför flytt till avdelningen initieras tidigare 
vilket gör att det finns en möjlighet till flytt innan klockan 12 dagen efter. Minskad 
andel nattliga utskrivningar då detta kommer klassas som en röd utskrivning 

När medarbetarna själva skall registrera sin utskrivningar kommer detta öka 
medvetenheten om projektet 

 

 

Hur ska testen utvärderas?  

(ex data, enkät, intervju)  

OBS! Skilj på mätning som relaterar 
till det mätbara målet och som mäts 
på samma sätt under hela projektet 
och mätning/ utvärdering av varje 
enskild testcykel, som kan variera 
beroende på vad som testas. 

Samtliga utskrivningar plottas in i ett diagram när medarbetarna går hem för 
dagen, projektgruppen kommer ha en kontrollfunktion och följa upp de 
utskrivningar som inte registreras. 
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Planera 
Gör en detaljerad plan 
för testen 

Vem ska göra vad, var, 
när och hur?  
 

1. Laminera checklistor, sätta upp schema, MB, 
information ut på samtliga APT. 

2. Inbokad tid på läkarnas APT, öka medvetenheten 
på rapporter angående registreringen 

3. Granskning av röda utskrivningar, varför skrivs det 
ut på natten, Sara med enhetsansvarig läkare 

 

Utföra test 
Genomför planen.  

Beskriv eventuella 
avvikelser från planen 
och oförutsedda effekter. 

Mät och samla 
data/observera. 

1. Listorna laminerade, schema uppsatta samt 
medarbetarna informerade 

2. Möte med doktorerna gjort, bra mottagning, ökat 
antal egna registreringar av medarbetarna 

3. Granskning varje vecka, återkopplad till 
utskrivande läkare 

 

Studera och 
analysera 
Tolka data.  

Jämför resultaten mot 
hypotes och reflektera 
över utfallet. 

Fortsatt många gula/sena utskrivningar, 
checklistan synlig. 

Fortsatt hög andel nattliga utskrivningar 

Förbättring i mätningarna, fortsatt många gula 
utskrivningar 

Fortsatt hög andel röda utskrivningar 

 

Agera 
Är vi redo att införa 
förändringen?  

Behöver den testas i 
större skala eller under 
andra förhållanden?  

Eller ska vi släppa just 
denna förändring?  

1. Insamling av medarbetares uppfattning, 
uppfattning generellt att doktorerna inte är med på 
det förberedenade arbetet. 

2. Märkbart ökat intresse veckovis för mätningarna 
som visualiseras i personalrummet 

 

Vad har vi lärt av 
denna test? 
 

 

 

Checklistan mer synlig uppmuntrar användning 

Visualisera mätningar sporrar till förbättring 

Svårt att påverka röda utskrivningar, ofta r/t platsbrist men 
även en attitydsfråga  
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G 
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CHECKLISTA INFÖR FLYTT TILL AVDELNING SIGN/DATUM 

Organisatör informerar koordinator på avd dagen innan 
planerad överflytt 

 

Patient/närstående informerade  

 

Överflyttningsanteckning läkare, sjuksköterska och sjukgymnast 
med tydlig plan  

 

In- och utfarter registrerade i Melior 

 

Eventuella behandlingsbegränsningar ifyllda 

 

Sista dygnet på övervakningslista kopierad 

 

Läkemedel överförda/signerade i läkemedelsmodul i Melior 

 

NEWS ifyllt 

 

Kort muntlig rapport enligt SBAR 
Läk <–> Läk 
Ssk  <–> Ssk 
Sjg  <–> Sjg 

 

Utskrivning registrerad: 
PASIVA (kom ihåg excess-time) 
WebPasis  
Liggaren 

 

Värdesaker/kläder utlämnade 

 

Patient erhållit information om SIR 
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Finns det behov av kontakt med kurator 

 



 

2 
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