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Sammanfattning
Inom specialiserad barnsjukvård finns behov av säkerhetsstrategier utvecklade för komplexa adaptiva
system. Tillvägagångssätt från ”Resilience Engineering” kan användas när säkerhetsstrategier utvecklas,
men erfarenheten av detta är begränsad inom sjukvården. Masterarbetet genomfördes för att utforska
hur ett förbättringsarbete kring att utveckla och använda instrumentet ”Resilient Assessment Grid”,
RAG, kunde stödja medarbetarnas förutsättningar att arbeta på ett resilient sätt. Förbättringsarbetet
genomfördes enligt Nolans förbättringsmodell. Studien var en fallstudie med kvalitativ ansats på en
vårdavdelning inom specialiserad barnsjukvård.
Studieresultatet visade att arbetet med att utveckla och använda RAG kunde stödja medarbetarnas
förutsättningar att arbeta på ett resilient sätt genom att de fick tillgång till ett sätt att mäta
förutsättningar för resiliens och genomföra strategiska förbättringsinterventioner. Medvetenheten och
kunskapen om patientsäkerhet och resiliens ökade, vilket har lett till en ökad förståelse för
verksamheten, och för vad som är viktigt för god patientsäkerhet. Vi har hittills inte kunnat påvisa
förbättrade förutsättningar för resiliens genom att använda instrumentet RAG. Innan längre tid förflutit
och ytterligare RAG-mätningar gjorts kan vi varken påvisa eller utesluta att förutsättningarna kommer
förbättras.
Erfarenheterna från masterarbetet kan nyttjas i kommande initiativ, inom komplexa adaptiva system i
hälso- och sjukvården, som syftar till att förbättra förutsättningarna för resiliens.
Nyckelord:
Specialiserad barnsjukvård, patientsäkerhet, ”Resilience Engineering”, ”Resilience
Assessment Grid”, förbättringskunskap

Summary
Improved potentials for resilient performance in a setting of specialized paediatric care
-

The applicability of the “Resilient Assessment Grid”

This master´s thesis explores how an improvement work of developing and using the “Resilience
Assessment Grid”, RAG, can support the potential for resilient performance on a paediatric ward, in
light of the need for new safety strategies developed for complex adaptive systems. A qualitative case
study of the improvement work was conducted. The improvement work was done according to the Model
for Improvement.
The work of developing and using RAG for measuring and managing resilient performance, supported
the employees' potential for resilient performance by helping them in implementing strategic
improvement interventions. The awareness and knowledge of patient safety and resilience increased,
which led to increased understanding of the system and the needs of the system in terms of patient
safety. We have not been able to show that the potential for resilient performance has improved by using
RAG for measurement. We can neither demonstrate nor exclude that the potential will improve before
further measurements have been made.
Experience from the present study can be used in future interventions of improving the potential for
resilient performance and patient safety in a complex adaptive system in the health care setting.

Keywords: Specialized paediatric care, Patient safety, ”Resilience Engineering”, ”Resilience Assessment
Grid”, Quality improvement
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Inledning
Målet för hälso- och sjukvården i Sverige är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen
oavsett ålder (1). God hälsa och vård kan beskrivas utifrån sex kvalitetsdimensioner som definierats både
internationellt och nationellt. Kvalitetsdimensionerna betonar att vården ska vara kunskapsbaserad,
säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges i rimlig tid (2, 3). Förmågan att inom sjukvården göra
alltmer tekniskt avancerade interventioner, den snabbt ökande samlade professionella
kunskapsmassan, vetskapen om att resurser till vården inte är oändliga, samt patienternas ökade
förväntningar på god vård, ställer ökade krav på hur vi organiserar och levererar hälso- och sjukvård för
att uppnå målet (4). Enligt World Health Organization, WHO, är patientsäkerhet den viktigaste
gemensamma frågan i vården ur ett globalt perspektiv (5). I Sverige uttrycker lagstiftaren att vårdgivare
ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra
vårdskador (6). Att vården, inklusive barnsjukvården, inte alltid lever upp till den säkerhetsnivå som
skulle kunna förväntas har under de senaste åren uppmärksammats i dagspressen och det finns gap
mellan det önskvärda och det verkliga inom kvalitetsdimensionen patientsäkerhet (7). För att
överbrygga detta gap behöver vi utveckla och använda säkerhetsstrategier som är tillämpliga i komplexa
hälso- och sjukvårdssystem (8).

Bakgrund
Tidigare
erfarenheter
inom
patientsäkerhetsdisciplinen,
”Resilience
Engineering”
och
förbättringskunskapen, samt den lokala situationen på den barn- och ungdomsmedicinska
vårdavdelningen i Region Jönköpings län, utgjorde grund för masterarbetets ansats och beskrivs därför
i bakgrunden.

Patientsäkerhet
Definition
Allmänheten fick upp ögonen för patientsäkerhet och den höga förekomsten av vårdskador när den
amerikanska rapporten ”To Err is Human” publicerades 1999 (9). Patientsäkerhet som begrepp är
numera väletablerat, men det finns dock ingen enhetlig, enkel definition av vad det egentligen är. Enligt
både the World Health Organization, WHO, och Sveriges kommuner och landsting, SKL, handlar
patientsäkerhet ytterst om att skydda mot vårdskada (5, 10). Flera företrädare inom området anser dock
att man bör betrakta patientsäkerhet ur ett bredare perspektiv och se det både som ett brett
kunskapsområde - en disciplin, och som en egenskap hos hälso- och sjukvårdssystemet (11, 12).

Disciplinens utveckling
Disciplinen har förändrats över tid. Synen på patientsäkerhet har utvecklats från ett synsätt som innebar
att duktiga medarbetare inte gjorde några fel – däremot ansågs fel till stor del bero på inkompetens, ett
synsätt som inte främjade lärandet – till ett synsätt som bygger på systemtänkande. I systemtänkandet
betraktas verkligheten som en komplex helhet och inte som en enkel summa av oberoende delar.
Synliggörande och lärande utifrån misstag utgör en viktig del i systemförståelsen (13-15). Utvecklingen
inom hälso- och sjukvården och samhället i stort gör att nya säkerhetsrisker uppkommer och andra
försvinner. Arbetet för hög patientsäkerhet är därmed aldrig färdigt utan behöver bedrivas
kontinuerligt, disciplinen fortsätter att utvecklas (8, 12).

Patientsäkerhetsmätning
Det är svårt att veta vad som ska mätas, och hur, inom patientsäkerhet. De indikatorer vi vanligtvis
använder är ”negativa indikatorer”, till exempel läkemedelsfel, som är uttryck för frånvaro av säkerhet.
De säger inget om varför problem uppstår, varför de inte uppstår och inget om de problem som inte
uppstod trots att de skulle kunna ha gjort det (16). Det är svårt att mäta att saker och ting går rätt på ett
säkert sätt eftersom det paradoxalt nog finns det något att mäta när säkerheten är frånvarande, men inte
när den är närvarande (17). Det finns en vilja att utveckla sätt att mäta närvaro av säkerhet. Det finns
en vetskap om att ju tätare datainsamlandet kopplas till kliniska prioriteringar, desto bättre blir det (1820).
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Sjukvårdens komplexitet
Hälso- och sjukvårdsorganisationer beskrivs ofta som komplexa adaptiva system, med karaktäristika i
form av otydliga systemgränser, användande av osynliga regler och mentala modeller, anpassningar till
oförutsedda händelser, ickelinjära och oförutsägbara systeminteraktioner som kan leda till spänningar,
konflikter och nya beteenden samt självorganisering som finns inneboende i systemet genom enkla
lokalt tillämpade regler (21). Komplexitet definieras sällan tydligt, men man kan se på skillnaden mellan
enkla, komplicerade och komplexa problem som skillnaden mellan att baka en kaka, bygga en rymdraket
och uppfostra ett barn (22). Hälso- och sjukvården är inte homogen. Vissa områden är mycket
standardiserade – ”ultrasäkra”, till exempel transfusionsmedicin, medan andra områden förlitar sig på
flexibla, förberedda rutiner – ”high reliability”, till exempel elektiv kirurgi. Ytterligare andra områden
är mycket oförutsägbara och förlitar sig på personlig expertis, omdöme och resiliens – ”ultraadaptiva”,
till exempel traumabehandling och delar av den specialiserade barnsjukvården (8).

Säkerhetsstrategier i hälso- och sjukvård
Säkerhet och risker i olika kliniska situationer och miljöer ska inte hanteras på samma sätt överallt och
alltid. Olika säkerhetsstrategier passar olika bra i olika miljöer. I ultrasäkra miljöer behövs strategier för
att undvika, i ”high-reliability-miljöer” strategier för att hantera, och i ultraadaptiva miljöer strategier
för att omfamna risker. Hittills har de systematiska säkerhetsstrategier som använts varit alltför snäva
för att fånga sjukvårdens komplexitet och oftast enbart inriktat sig mot att undvika risker. På ett
individuellt, situationsbaserat plan sker dock problemlösning och anpassningar till situationen ständigt
i den ultraadaptiva hälso- och sjukvårdsmiljön, vilket innefattar både att hantera och omfamna risker,
men det sker oftast på ett informellt sätt utan stöd i ledningsstrukturer. Vi behöver förbättra
patientsäkerheten genom att utveckla strategier som går ut på att aktivt hantera de problem och
avvikelser som oundvikligen uppkommer. Genom att bygga in sådan kapacitet i systemet finns
förhoppningen att improviserade, individuella, anpassningar kan utvecklas till medvetna, systematiska
strategier så att säkerhet kan bibehållas på en god nivå. Interventioner som har potential att förbättra
patientsäkerheten i ultraadaptiva miljöer är till exempel att förbättra säkerhetskulturen och att förbättra
de kliniska teamens förmåga att adaptera, anpassa sig, se figur 1 (8). ”Resilience Engineering”, RE,
erbjuder teorier om hur förmågan till anpassningar kan förbättras (23).

Figur 1: Olika säkerhetsstrategier med inspiration från Amalberti och Vincent (8).

Patientsäkerhetsutmaningar inom specialiserad barnsjukvård
Det finns specifika säkerhetsutmaningar inom barnsjukvård (24). Barn är särskilt utsatta för allvarliga
misstag i samband med läkemedelshantering (25). Upp till en fjärdedel av alla fall av
läkemedelshantering till barn innehåller något fel (26). Det finns flera bakomliggande orsaker till detta.
Läkemedelsdosering till barn baseras på ålder, kroppsvikt, kroppsyta och/eller kliniskt tillstånd, vilket
gör att den slutgiltiga korrekta dosen av ett läkemedel kan variera mycket mellan olika barn och
situationer. Dessutom har barn, på grund av sin fysiologi, ett snävare terapeutiskt intervall.
Användningen av läkemedel som saknar barnindikation är stor, vilket leder till att doseringsanvisningar
saknas och att beredningsformerna saknar barnanpassning (27). Att små barn inte kan föra sin egen
talan, utan är beroende av en förälder eller ett annat ombud, för med sig specifika utmaningarna kring
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kommunikation och samverkan (28). Kunskapen om säkerhetsutmaningar inom specialiserad
barnsjukvård är fortfarande begränsad (25-27) och trots att den, liksom övrig specialiserad sjukvård,
innehåller både ultrasäkra-, ”high-reliability”- och ultraadaptiva miljöer så är säkerhetsstrategierna
begränsade och har hittills oftast baserats på erfarenheter från ultrasäkra miljöer.

“Resilience engineering”
“Resilience engineering” och Säkerhet II
Begreppet resiliens används på många olika sätt i olika sammanhang och definitionerna av vad resiliens
innebär skiftar (8). Den nuvarande definitionen av resiliens inom RE lyder enligt Hollnagel:
"The intrinsic ability of a system to adjust its functioning prior to, during, or following changes and
disturbances, so that it can sustain required operations under both expected and unexpected
conditions” (29).
RE, med säkerhetsforskaren Erik Hollnagel i spetsen, har utvecklats ur säkerhetsforskning under de
senaste 10–20 åren. Säkerhet har traditionellt sett definierats som ett tillstånd där oönskat utfall är så
sällsynt som möjligt, säkerhet I. RE innebär däremot ett sätt att se på säkerhet där man fokuserar på
vad som går rätt istället för vad som går fel, säkerhet II (30). Resiliens handlar om systemets förmåga
att adaptera, anpassa sig, för att hantera händelser som utmanar systemet (29). Hur man sett på
resiliensbegreppet har fortsatt att utvecklas inom RE, och definitionerna av resiliens har ändrats över
tid. Förmågan att fungera på ett resilient sätt handlar nu inte bara om systemets förmåga att förbli
säkert, säkerhet II, utan om systemets funktion och prestanda i ett vidare perspektiv (17).
Inom RE ligger fokus på systemets samlade förmåga att upprätthålla funktioner både under förväntade
och oväntade betingelser vilket möjliggör att komplexiteten kan hanteras, nyttan av variabilitet betonas
som essentiell. Man menar att saker som går rätt och saker som går fel, framgångar och misslyckanden,
är utfall av samma underliggande beteende (29). Synen på adaptation/anpassningar är mer omfattande
än den traditionella, där man enbart talar om individers förmåga att hitta individuella lösningar för att
överbrygga missförhållanden i systemet. Inom RE anser man att adaptation/anpassningar är en viktig
del av systemförmågan att klara av motstridiga mål, belastning och komplexitet. Hollnagel menar att ett
system inte är resilient, utan talar om systemets förmåga att fungera på ett resilient sätt. Denna förmåga
finns inneboende i individers och systems expertis, strategier, verktyg och planer (29).
För att ha förmågan att fungera på ett resilient sätt behöver ett system ha förmågan att i) förutse vad
som skulle kunna hända, att ii) monitorera vad som händer och sker, att iii) svara an mot sådant som
händer, och att iv) lära sig av sådant som hänt. Hollnagel kallar detta fyra grundläggande
systemförmågor eller förutsättningar för resiliens:
”The abilities to respond to the actual, to monitor the critical, to anticipate the potential, and to learn
from the factual”(29).

”Resilience Engineering” och säkerhet II inom hälso- och sjukvården
Företrädare för patientsäkerhet har anammat tankar från RE och säkerhet II, vilket kommit att påverka
synen på säkerhet inom patientsäkerhetsdisciplinen (8, 10, 11). Hollnagel har på sistone mer specifikt
intresserat sig för förutsättningar för säkerhet och resiliens inom hälso- och sjukvården (31, 32).
För att kunna utveckla säkerhetsstrategier baserade på RE för att förbättra patientsäkerheten behövs
ökad kunskap om vilka initiativ som tas för att anpassa utförandet av det dagliga arbetet för att hantera
händelser som utmanar systemet, men fortfarande är föga känt om vad de yrkesverksamma i hälso- och
sjukvården faktiskt gör som representerar de fyra systemförmågorna, eller förutsättningarna för
resiliens (30). I arbetet med att förstå, mäta och förbättra förutsättningarna för resiliens menar
Hollnagel att modeller som är utvecklade inom RE, så som ”Resilience Assessment Grid”, RAG, skulle
kunna vara av värde (33), men erfarenheten av dessa är ännu begränsad inom hälso- och sjukvården.
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”Resilience Assessment Grid – RAG”
RAG är ett generiskt frågeformulär som Hollnagel föreslår ska användas av medarbetare och/eller
ledare för att värdera och hantera förutsättningar för resiliens i en specifik kontext. RAG ska anpassas
till den specifika kontexten där det ska nyttjas, och användas återkommande över tid. De ingående
frågorna, eller påståendena, ska vara diagnostiska, formativa, specifika och praktiska. RAG ger en profil
över systemets förutsättningar för resiliens utifrån de fyra systemförmågorna, se figur 2 (33, 34).

Figur 2: ”Resilience Assessment Grid” med inspiration från Hollnagel (33) (34).

En
nederländsk
forskargrupp
har
använt
ett
RAG-liknande
frågeformulär
inom
energidistributionsföretag, och en brittisk forskargrupp har gjort ett liknande arbetet inom den brittiska
motsvarigheten till Banverket (35, 36). Inom hälso- och sjukvården har en forskargrupp publicerat hur
de använt RAG som grund för semistrukturerade intervjuer i USA, och en annan har belyst resiliens ur
många olika aspekter på akutmottagningar i Brasilien och USA (37, 38). Tonvikten har hittills oftast
legat på att identifiera, beskriva och klassificera resiliens i olika organisationer, men fokus har alltmer
flyttats mot operationalisering (34, 39). Inom nätverket ”Resilient Health Care Net”, RHCN, pågår flera
projekt där RAG används för att förstå och förbättra sjukvården, men inget av dessa projekt utgår från
barnsjukvård. Det finns ett behov av att pröva om RAG fungerar som stöd för operationalisering inom
specialiserad barnsjukvård.
Sammanfattningsvis talar tidigare studier och erfarenheter från patientsäkerhetsdisciplinen och RE för
att tillvägagångssätt hämtade från RE kan användas för att förbättra patientsäkerhet, och att kunskapen
om hur detta fungerar i praktiken fortfarande är begränsad.

Förbättringskunskap
Företrädare för förbättringskunskap menar att två kunskapsdomäner behöver kombineras om hälsooch sjukvården ska förbättras, till exempel göras mer patientsäker. Dessa tankar har fått genomslag på
många olika nivåer inom hälso-och sjukvården (3). De två domänerna är professionell kunskap, som
innefattar ämneskunskap, personliga färdigheter, värderingar samt etik, och förbättringskunskap som
innefattar förståelse för systemet och dess variation, förändringspsykologi samt lärande, se figur 3 (40).
I det dagliga arbetet bör medarbetarna således både göra jobbet och utveckla det (41). För att komma
framåt i förändringsarbete kan modeller och teorier från kvalitetsrörelsen användas för att ge struktur
och systematik, och därmed möjliggöra både operationalisering och lärande (42). Nolans
förbättringsmodell kan genom sina frågor hjälpa medarbetarna att fokusera på förbättringskunskapens
systematik. PGSA-modellen är en systematisk metod som, rätt använd, kan utgöra en välfungerande
grund för att testa förändringsidéer (41, 43-47). Trots att metoder som använts i förbättringskunskapen
är väletablerade inom hälso- och sjukvården finns ingen stor erfarenhet av hur de använts för att
operationalisera teorier från RE.
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Figur 3: Två kunskapsdomäner med inspiration från Batalden (40).

Lokal situation
Den barn- och ungdomsmedicinska vårdavdelningen som ingår i studien kan beskrivas som ”ett sjukhus
i sjukhuset” där somatisk vård för barn och ungdomar upp till 18 års ålder bedrivs oavsett
bakomliggande sjukdomsorsak. Vårdavdelningens processer är många, svåravgränsade och går i och ur
varandra. Vardagen präglas av stor variation och hög grad av oförutsägbarhet. Det finns risk för
bristande kontinuitet mellan olika medarbetare, vårdavdelningar, kliniker och sjukhus som alla ingår i
patienternas vårdprocesser. Vårdavdelningen kan beskrivas som ett komplext adaptivt system.
Medarbetarna påminns dagligen om risken att göra fel men också om vikten av att göra rätt.
Säkerhetsrutiner som utvecklats efter att det tidigare skett allvarliga fel används dagligen.
Komplexa adaptiva sjukvårdssystem utvecklas ständigt och nya, mer eller mindre oförutsedda,
risksituationer uppstår. Som Hollnagel underfundigt skriver i sin mailsignatur är skillnaden mellan vad
vi kan föreställa oss och vad som kan hända större än vi kan föreställa oss. Vårdavdelningens arsenal av
säkerhetsstrategier behöver därför vidareutvecklas och breddas på ett sätt som passar i ett komplext
adaptivt system. För att kunna göra detta på ett relevant sätt behöver vi ge oss i kast med gapet mellan
befintlig och önskvärd kunskap inom området.
“The difference between what we can imagine and what can happen
is larger than we can imagine.” (Hollnagel)

Syfte
Masterarbetet grundades i ett behov av nya säkerhetsstrategier utvecklade för ett komplext adaptivt
system. Masterarbetet genomfördes för att utforska om förutsättningarna för resilient barnsjukvård kan
förbättras genom att medarbetare operationaliserar teorier från ”Resilience Engineering” med hjälp av
arbetssätt och metoder från förbättringskunskapen.
Syftet med förbättringsarbetet:
Att systematiskt förbättra förutsättningarna för resilient barnsjukvård genom att utveckla och använda
en kontextspecifik ”Resilient Assessment Grid”, RAG.
Syftet med studien av förbättringsarbetet:
Att utvärdera tillämpligheten av RAG inom specialiserad barnsjukvård
Frågeställning i studien:
Hur kan arbetet med att utveckla och använda RAG stödja medarbetarnas förutsättningar att arbeta på
ett resilient sätt?
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Metod
Forskningsmiljö
Masterarbetet bedrevs på en vårdavdelning inom barn- och ungdomsmedicinska kliniken, länssjukhuset
Ryhov, i Region Jönköpings län. Forskningsmiljön beskrivs med stöd av modellen ”5P” (44).
Masterarbetet genomfördes inom ramarna för ordinarie verksamhet, med undantag för projektledaren,
tillika författaren, som gick ur ordinarie verksamhet motsvarande cirka 25 % under 2016, för
masterstudier.

Uppgift
Vårdavdelningens uppgift är att bedriva inneliggande somatisk vård för barn och ungdomar upp till 18
års ålder. Patienterna vårdas på vårdavdelningen oavsett sjukdomsorsak och specialitet, sjukhusets
kompetenser samordnas här (48). Tack vare väl utbyggd dagsjukvård, hemsjukvård och hög grad av
föräldramedverkan är det endast de svårast sjuka patienterna som vårdas inneliggande (49).

Patienter
Patienterna är barn och ungdomar upp till 18 år, från det geografiska upptagningsområdet Jönköpings
län. I upptagningsområdet finns ca 75 000 barn och ungdomar upp till 18 år. År 2016 föddes 4400 barn.
Vårdbehovet ökar vilket främst beror på ”de nya överlevarna”, barn och ungdomar som tack vare den
medicinska utvecklingen överlever barndomen trots svåra sjukdomstillstånd inom till exempel onkologi
och neonatologi, barn som fötts med svåra missbildningar och barn som transplanterats. Det finns en
ökad inflyttning och ökade födelsetal i länet (50). De största patientgrupperna på vårdavdelningen är i
grunden friska (späd)barn som vårdas på grund av infektionssjukdomar, kroniskt sjuka barn inom
diagnosområden som diabetes, neurologi, onkologi och kardiologi, och barn som på grund av trauma
eller kirurgiskt tillstånd behöver vård i anslutning till operation.

Medarbetare
Medarbetarna på vårdavdelningen är sjuksköterskor och barnsköterskor. Läkare är inte ständigt
stationerade på vårdavdelningen utan roterar mellan olika enheter. De senaste åren har präglats av hög
omsättning av sjuksköterskor på grund av pensionsavgångar och byten till tjänster med attraktivare
arbetstider. Andelen sjuksköterskor med vidareutbildning har sjunkit från 89 % 2012 till 64 % 2016. Det
finns vårdenhetschefer, kurator, psykolog, dietister, sjukgymnaster, vårdadministratörer och
verksamhetsutvecklare knutna till vårdavdelningen.

Processer
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken har en lång tradition av att arbeta processorienterat. Kliniken
är organiserad i cirka 20 sjukvårdsprocesser som alla utgör en del av vårdavdelningens organisation,
och vårdavdelningen utgör en del av klinikens alla sjukvårdsprocesser. Kärnprocessen sträcker sig från
inläggning till utskrivning och kan se väldigt olika ut för olika patienter. 2016 var ca 80 % av
vårdtillfällena akuta. Standardvårdplaner som beskriver vårdprocessen för de vanligaste
patientgrupperna används, till exempel för nydebuterad diabetes, men det finns inte
standardvårdplaner för alla patientgrupper och sjukdomstillstånd. Vårdavdelningen har 20
slutenvårdsplatser. Medelbeläggningen på vårdavdelningen var år 2015 68 % och år 2016 75 %, med
stor variation både över enskilda dygn och mellan årstider. År 2016 var medelvårdtiden drygt 2 dygn
med en spridning mellan några timmar och flera månader. Antalet vårdtillfällen var år 2016 drygt 2500.
Flertalet patienter skrivs ut till hemmet och övriga till intensivvårdsavdelningen eller till specialiserade
universitetskliniker.

Mönster
Styrkor:
Det finns en tradition av att arbeta med kvalitetsförbättring i forskningsmiljön (51). Som ett erkännande
för arbetet med kvalitetsförbättring erhöll barn- och ungdomsmedicinska kliniken Institutet för
Kvalitetsutvecklings utmärkelse ”Svensk Kvalitet” år 2009. I motiveringen framhölls att:
”Verksamheten vid barn- och ungdomsmedicinska kliniken kännetecknas av ett väl förankrat och
effektivt verksamhetssystem och en stark kvalitetskultur" (52). På vårdavdelningen bedrivs ett pågående
patientsäkerhetsarbete och det finns en stolthet, och en vilja, att fortsätta att kontinuerligt förbättra
vården.
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Utmaningar:
En utmaning är att processerna på vårdavdelningen är många, svåravgränsade och går i och ur varandra,
vilket kan göra dem svåra att beskriva, förstå och förbättra. En annan är att vardagen präglas av stor
variation och hög grad av oförutsägbarhet där det är svårt att skilja ut när variationen beror på icke
önskvärd variation i processer och när den istället beror på önskvärd följsamhet till patienternas behov
(53). En tredje utmaning är risken för kontinuitetsbrister i patienternas vårdprocesser (54), och en
fjärde, är diskrepansen mellan vad man å ena sidan kan göra för patienterna och vad man å andra sidan
har råd att göra utifrån tillgängliga resurser.

Författarens roll
Författaren av masteruppsatsen genomförde studien av förbättringsarbetet samt deltog aktivt i
genomförandet av förbättringsarbetet som projektledare. Författaren var kliniskt verksam, och
medicinsk ledningsansvarig, läkare på den aktuella vårdavdelningen vilket förde med sig att författaren
hade god kännedom om, och tillgång till, forskningsmiljön.

Metod för förbättringsarbetet
Nolans förbättringsmodell
Nolans förbättringsmodell användes som grund för förbättringsarbetet. Aktions-reflektionscykler som
kan beskrivas utifrån PGSA-modellen bidrog med struktur vid test av förändring, se figur 4 (43).

Figur 4: Nolans förbättringsmodell (43).

Design av förbättringsarbetet
Förbättringsarbetet planerades utifrån förbättringsrampen, ”the Improvement Ramp”, och stämdes av
mot förbättringskunskapens åtta kunskapsdomäner, se figur 5 och bilaga 1 (44, 55).
Projektet delades upp i tre faser. I de olika faserna användes Nolans förbättringsmodell och aktionsreflektionscykler för att ge struktur, möjliggöra operationalisering och främja lärande utifrån både
framgångar och misslyckanden. Arbetet utformades i projektform där verktyg från både traditionell och
agil projektledning användes (56, 57). En milstolpeplan utvecklades för att vägleda projektet.
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Fas 1
Fyra multiprofessionella fokusgrupper planerades med avsikt att få en bild av hur medarbetarna
uppfattade att patientsäkerheten på vårdavdelningen tog sig uttryck utifrån resiliensens fyra
grundläggande systemförmågor, eller förutsättningar för resiliens. En referensgrupp bildades bestående
av en patientsäkerhetsforskare och en chefläkare med intresse för patientsäkerhet. Dataanalysen gjordes
av författaren tillsammans med referensgruppen.
Fas 2-3
I fas 2 och 3 drevs projektet av en projektgrupp bestående av deltagare med intresse för
förändringsarbete och patientsäkerhetsarbete, samt med förankring i den specifika kontexten.
Projektgruppen planerades vara multiprofessionell bestående av barnsköterskor, sjuksköterskor,
läkare, vårdenhetschef och verksamhetsutvecklare.
En uppstartsdag för projektgruppens gemensamma arbete genomfördes för att ge projektgruppen en
gemensam grund för det fortsatta projektarbetet samt kunskap om förbättringskunskap,
patientsäkerhet och resiliens.
Projektgruppsträffarna ägde rum under två timmar en gång per månad. Eftersom majoriteten av
deltagarna arbetade på obekväma arbetstider, och träffarna enbart ägde rum dagtid, kompletterades
den fysiska mötesplatsen med mailkonversation, skriftliga protokoll och kommunikation på webbaserad
projektplattform.
Förankringen av projektet, och spridningen av dess resultat gjordes formellt genom föreläsningar, mail,
deltagande vid redan befintliga mötesplatser, så som arbetsplatsträffar och utbildningsdagar, samt
informellt genom förankringsarbete som utfördes av projektgruppsdeltagarna.

Figur 5: Förbättringsarbetet visualiserat som en förbättringsramp (44)
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Datakällor i förbättringsarbetet
En modifierad version av ”Clinical Value Compass”, med väderstrecken funktionellt status,
tillfredsställelse, kostnader och kliniskt status, användes som inspiration i framtagandet av datakällor
för att fånga och visualisera data ur flera dimensioner, se figur 6 (58). Figuren innehåller datakällor
gällande förbättringsarbetet samt datakällor gällande studien av förbättringsarbetet, de senare
presenteras under rubriken ”Metod för studien av förbättringsarbetet”.

Figur 6: Data från förbättringsarbetet och studien visualiserade med inspiration från ”Clinical Value Compass” (58)
* Datakälla i förbättringsarbetet, **datakälla i studien av förbättringsarbetet.

I förbättringsarbetet användes både kvalitativa och kvantitativa datakällor. Datakällorna RAG,
självskattningsformulär och fokusgrupp beskrivs nedan.
RAG utvecklades inom ramen för förbättringsarbetet och användes för att mäta och hantera
förutsättningar för resiliens (29, 33, 34). Data inhämtades genom att respondenterna enskilt svarade på
påståenden utifrån en femgradig likertskala, respondenterna beskrivs i tabell 1. Data visualiserades med
stapeldiagram för varje påstående, dels för hela gruppen respondenter, och dels uppdelat på profession
och erfarenhet. Ett medianvärde för respektive påstående beräknades. Medianvärdet låg till grund för
spindeldiagram som användes för att presentera resultatet av mätningen (59). Data visualiseras på olika
sätt i syfte att synliggöra resultat främja lärande (53). I ursprungsdesignen av förbättringsarbetet
planerade författaren att RAG skulle besvaras vid tre tillfällen.
Projektgruppsdeltagarna fyllde i ett enkelt självskattningsformulär gällande individuell kompetens
inom patientsäkerhet, resiliens och förbättringskunskap.
Tillvägagångssätten som användes i fokusgrupperna som genomfördes som del i förbättringsarbetets
första fas överensstämmer med de som beskrivs i metod för studien av förbättringsarbetet, med
undantag för att dataanalysen gjordes med deduktiv ansats (60-62).
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Tabell 1: RAG-respondenter i oktober 2016 respektive mars 2017 uppdelat på profession och
arbetserfarenhet
Profession
Läkare
Sjuksköterskor
Barnsköterskor
Totalt
År på
Okt-16
Mar-17
Okt-16
Mar-17
Okt-16
Mar-17
Okt-16
Mar-17
barnkliniken
< 1 år
1 - <3 år
3 - <5 år
5 - <10 år
10 < år
Totalt

19

11

36

23

21

7

7
14
9
10
37
77*

5
11
3
7
15
41

*För en respondent är professionen okänd.

Metod för studien av förbättringsarbetet
Studiens design
Detta är en organisatorisk fallstudie med explorativ, kvalitativ ansats. I en organisatorisk fallstudie läggs
tonvikt på att beskriva och förstå hur fenomen utvecklas, vilket stämmer överens med studiens syfte (4,
63). Traditionellt sett baseras organisatoriska fallstudier på kvalitativa tillvägagångssätt, vilket är
lämpligt när studiens syfte är att få vetskap om erfarenheter och upplevelser, fördjupad förståelse eller
att hitta ny kunskap inom områden där den befintliga kunskapen är otillräcklig. För att kunna utvärdera,
det vill säga beskriva och förstå fenomenet valdes en deskriptiv, explorativ metod (64). Analysenheten
för fallstudien utgjordes av vårdavdelningen som beskrivs under rubriken forskningsmiljö.
Fokusgrupper och dokumentanalys användes som datakällor.

Datainsamlingsmetod
Fokusgrupper
Utifrån studiens syfte bedömdes fokusgrupper utgöra en lämplig datakälla eftersom det finns stor
erfarenhet av att de använts för att utvärdera gemensamma erfarenheter av fenomen (62, 63).
Fokusgrupper har potential att ge rikligt med relevant material eftersom gruppens dynamik kan skapa
förutsättning för bred och fördjupad diskussion mellan informanterna. Två fokusgrupper, en med
deltagare från projektgruppen och en med deltagare från vårdavdelningen, genomfördes.
Deltagarantalet blev fyra per fokusgrupp eftersom en tredjedel av de tilltänkta informanterna fick
förhinder. Fokusgrupperna sattes samman med målsättningen att informanterna skulle ha bästa
möjliga potential att belysa studiens frågeställning. Ett strategiskt urval gjordes baserat på att
informanterna skulle representera den grupp som skulle studeras och att de ska vilja dela med sig av
sina erfarenheter.
Deltagare och genomförande av datainsamling:
Inklusionen till första fokusgruppen baserades på projektgruppsdeltagande och till den andra på att
informanterna hade sin huvudsakliga arbetsplats i forskningsmiljön, vilket dock inte kunde uppfyllas
för läkarrepresentanten. I båda fokusgrupperna deltog två sjuksköterskor, en barnsköterska och en STläkare. Fokusgrupperna var homogena så till vida att informanterna hade erfarenhet av samma
forskningsmiljö, men var heterogena utifrån professionstillhörighet. Informanterna informerades
muntligen och skriftligen om deltagande i studien, se bilaga 2.
Fokusgrupperna höll på en dryg timme och ägde rum i en för informanterna välkänd miljö. Samtalen
leddes av en moderator från förbättringsarbetets referensgrupp som såg till att alla deltagare kom till
tals, följde med i grupprocessen och medverkade till att samtalet förankrades i studiens frågeställning.
Moderatorns frågor gav möjlighet till klargöranden, fördjupning och validering av informanternas svar.
En semistrukturerad frågeguide användes som stöd för samtalet. Vid ena fokusgruppen deltog en
observatör från förbättringsarbetets referensgrupp.
Intervjuerna spelades in på ljudfiler och transkriberades innan analys (63).

10

Dokumentanalys
Dokumentanalys är ett redskap som är möjligt att använda när man vill bedöma om skriftlig
kommunikation, producerat för andra ändamål än forskning, innehåller relevanta data (63). En
sammanställning av data från mötesprotokoll gjordes eftersom det hade potential att ge tillgång till
relevanta data. God kontextkännedom, vilket författaren hade, är viktigt vid bedömning av den skriftliga
kommunikationens relevans.

Analys av kvalitativa data
Kvalitativa data kräver systematisk analys för att resultatet ska bli vetenskaplig kunskap (63). Det
transkriberade materialet och data från skriftlig kommunikation analyserades systematiskt av
författaren i enlighet med metoden för kvalitativ innehållsanalys och ansatsen var induktiv (60, 61).
Analysen började med att det transkriberade materialet lästes igenom i sin helhet, därefter kodades
meningsbärande enheter som i sin tur sorterades in i underkategorier och kategorier. Texter baserade
på analys av de meningsbärande enheterna inom varje subkategori författades. Innehållsanalysen
genomfördes av författaren.

Etiska överväganden
En studie bör ha ett relevant syfte, vara väl genomtänkt och genomförd, samt etiskt godtagbar.
Föreliggande studies koppling till ett relevant syfte och studiens design motiveras och diskuteras på
andra stället i uppsatsen. Det fanns risk för etiska komplikationer trots att grundläggande krav på
vetenskaplighet ansågs uppfyllda. Etiska överväganden kring etiska principer, innefattande
individskyddsbehovet för forskningspersonerna, gjordes därför under planeringen och genomförandet
av studien (65, 66). Som ett led i detta tillämpades vedertagna rutiner för informerat samtycke och
upprätthållande av konfidentialitet. Studiedeltagarna fick såväl muntlig som skriftlig information om
studien och om rättigheten att när som helst avbryta sin medverkan, se bilaga 2. Fokusgrupperna leddes
av externa moderatorer för att ytterligare tydliggöra frivilligheten. Data förvarades på lösenordskyddad
server där obehöriga inte kunde ta del av data. Dataredovisningen skedde på ett sådant sätt att citat inte
kunde härledas till en enskild person. Informanterna har godkänt utformningen av studiens resultat. I
studien hanteras inte känsliga personuppgifter och risken för skada ansågs ringa. I enlighet med svensk
etikprövningslagstiftning har därför inte forskningsetisk rådgivning sökts hos etisk kommitté eller
etikprövningsnämnd (67).

Resultat
Projektgruppen har sammanfört patientsäkerhetsteorier från ”Resilience Engineering”, RE, med
verktyg från förbättringskunskapen och utvecklat en kontextspecifik ”Resilience assessment Grid”,
RAG, vilket inneburit att forskningsmiljön fått tillgång till ett strukturerat, strategiskt sätt att mäta
förutsättningar för resiliens och arbeta med förbättringsinterventioner. Analys av RAG-resultat har
inspirerat verksamhetsföreträdare till att starta förbättringsinterventioner med syfte att förbättra
förutsättningarna för resilient barnsjukvård, och dessa förbättringsinterventioner pågår.
Medvetenheten och kunskapen om patientsäkerhet och resiliens har ökat hos projektgruppsdeltagarna.

Resultat i förbättringsarbetet
Resultatbeskrivningen av förbättringsarbetet följer strukturen från figur 6 med axlarna:
•
•
•
•

Hur fortskred projektet?
Vad gjorde projektet för nytta?
Vad kostade projektet?
Hur upplevdes projektet? – sammanfaller med resultatet i studien av förbättringsarbetet
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Hur fortskred projektet
Projektet inleddes med en nulägesanalys av hur medarbetarna uppfattade patientsäkerheten på
vårdavdelningen utifrån resiliensens fyra grundläggande systemförmågor. RAG utvecklades sedan
fortlöpande från augusti 2016 till mars 2017 samt besvarades vid två tillfällen, i oktober 2016 respektive
mars 2017. Tre förbättringsinterventioner, sprungna ur RAG-resultat, startades och pågår.
Genomförandet av masterarbetet presenteras i form av en översiktlig tidsplan i figur 7. Projektets tre
faser gick delvis omlott i praktiken vilket är en förändring jämfört med förbättringsarbetets ursprungliga
design.

Figur 7. Tidsplan för förbättringsarbetets faser och studien av förbättringsarbetet.

Fas 1
För att få en bild av hur medarbetarna uppfattade att patientsäkerheten på vårdavdelningen tog sig
uttryck, utifrån resiliensens fyra grundläggande systemförmågor, genomfördes sex fokusgrupper med
medarbetare från forskningsmiljön under maj till december 2015 (62, 63). Tre av fokusgrupperna var
multiprofessionella och tre var uniprofessionella, vilket var en förändring jämfört med
förbättringsarbetets ursprungliga design. Antalet informanter varierade från två till nio.
Fokusgrupperna föregicks av katedrala föreläsningar för hela personalgruppen. Föreläsningarna hölls
av chefläkaren. I det följande presenteras en sammanfattning av resultatet från fokusgrupperna.
Tanken att ett system behöver ha förmågan att förutse vad som skulle kunna hända, att monitorera vad
som händer och sker, att svara an mot sådant som händer, och att lära sig av sådant som hänt, för att
kunna fungera på ett resilient sätt, uppfattades självklar och naturlig av informanterna. De hade lätt att
relatera till, och beskriva, exempel på att ”svara an” i sitt dagliga arbete, till exempel när svårt sjuka barn
försämras i allmäntillståndet, även ”monitorera” och ”lära” nämndes, och de gav exempel på hur detta
sker i praktiken. Dessa exempel rörde individer eller små grupper av medarbetare. Det framkom
exempel på gruppadaptation som ledde till kortsiktiga förbättringar, men i övrigt nämnde
informanterna inte något som kunde relateras till de fyra systemförmågorna på en högre organisatorisk
nivå. Vi kunde inte hitta exempel på om, och i så fall hur, dessa erfarenheter ledde till
systemförbättringar på längre sikt. Föräldrarnas roll i ”svara an”, ”monitorera”, ”lära” och ”förutse”
kring ett svårt sjukt barn nämndes, men informanterna gav inga exempel på hur de använde sig av
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föräldrars erfarenheter på en organisatorisk nivå. De gav flera exempel på hur ett gott teamsamarbete
inom professioner, och över professionsgränser, är en grundförutsättning för ett gott resultat och att det
är viktigt att spendera tid tillsammans för att uppnå en sådan anda.
Resultatet presenterades och diskuterades på internationellt möte inom nätverket ”Resilient Health
Care Net – RHCN”, lett av Erik Hollnagel i augusti 2016, och visade sig stämma väl överens med övriga
mötesdeltagares erfarenheter.
Fas 2 och 3
Deltagarna i projektgruppen handplockades av författaren utifrån intresse för förändringsarbete och
patientsäkerhetsarbete samt förankring i forskningsmiljön. Projektgruppen bestod av två
sjuksköterskor, två barnsköterskor, en ST-läkare inom barnmedicin, en administrativ samordnare, en
verksamhetsutvecklare, samt projektledaren, tillika författaren till uppsatsen. Vårdenhetschefen som
skulle ingått i projektgruppen slutade arbeta på vårdavdelningen och kunde inte ersättas i
projektgruppen.
En uppstartsdag för projektgruppens gemensamma arbete genomfördes med fokus på
förbättringsarbetets ”varför”, ”vad” och ”hur” där gruppens arbetssätt, förutsättningar och spelregler
diskuterades. Dynamiken mellan professionell kunskap och förbättringskunskap utgjorde utgångspunkt
för resonemang kring utmaningen att i vardagen både göra jobbet och utveckla det. Teori kring
förbättringskunskap, patientsäkerhet, resiliens och gruppdynamik togs upp. Uppstartsdagen
planerades av projektledaren tillsammans med projektledarens coach som är professionell
utvecklingsledare.
Projektgruppsträffarna ägde rum under två timmar en gång per månad. En del träffar behövde flyttas,
men aldrig med kortare framförhållning än en månad, inga projektträffar har ställts in. Från september
till maj har tio träffar genomförts. Eftersom majoriteten av deltagarna arbetar på obekväma arbetstider,
och dessutom inte ersatts i ordinarie verksamhet under träffarna, gick det inte att schemalägga träffarna
på ett sådant sätt att alla kunde delta i alla fysiska möten trots lång framförhållning. Den fysiska
mötesplatsen kompletterades med mailkonversation, skriftliga protokoll och kommunikation på
webbaserad projektplattform i enlighet med ursprungsplanen. Projektgruppsdeltagarna arbetade med
olika projektrelaterade uppgifter, individuellt eller tillsammans med andra, mellan de schemalagda
träffarna.
Drygt hälften av projektgruppsdeltagarna tillbringade hela sin arbetstid på barnavdelningen, vilket
underlättade det informella förankringsarbetet av projektet, och spridningen av dess resultat. Det
formella förankringsarbetet och spridning av resultat, har skett i form av föreläsningar, deltagande på
arbetsplatsträffar och utbildningsdagar samt genom frågelåda, anslagstavla och nyhetsbrev.
Bemanningsläget har varit ansträngt under projekttiden vilket bland annat medfört att deltagarantalet
varit lågt på arbetsplatsträffar och att utbildningsdagar ställts in. Projektledaren, tillika författaren, har
på grund av det ansträngda bemanningsläget och reduktion av klinisk tjänstgöring endast varit
schemalagd på vårdavdelningen nio vardagar under projektfas 2 och 3.
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Fas 2
Författaren utarbetade den första versionen av RAG som baserades på Hollnagels generiska RAG,
resultatet av dataanalysen i fas 1, författarens egen kunskap om kontextens styrkor och svaghet, samt
internationella erfarenheter (33). Projektgruppsdeltagarna fortsatte att revidera och testa RAG, initialt
i liten skala och sedan tillsammans med hela personalgruppen. I revideringsarbetet användes skriftliga
frågor som stöd i uppföljande samtal med respondenter. De olika versionerna av RAG förankrades
fortlöpande hos projektets referensgrupp, se figur 8.
RAG besvarades i stor skala första gången i oktober 2016. RAG bestod då av 31 påståenden, se bilaga 3.
RAG besvarades individuellt på papper i samband med utbildningsdagar. Projektgruppsmedlemmar
rapporterade in data i det webbaserat enkätverktyg esmaker och i statistikprogrammet SPSS. RAG
reviderades ånyo av projektgruppen. Påståendena omformulerades, en del påståenden togs bort och
andra lades till, se bilaga 4. När RAG användes igen i mars 2017 bestod RAG av 26 påståenden. Den här
gången rapporterade varje respondent själv in sina svar i esmaker.

Figur 8: Från generisk till kontextspecifik RAG.

Fas 3
Projektgruppsdeltagarna diskuterade, reflekterade och analyserade oktoberresultatet av RAG
tillsammans. I analysarbetet användes stapeldiagram och fria kommentarer hämtade från esmaker samt
spindeldiagram som visade resultat i sammanslagen form. Analysarbetet mynnade ut i att flera
förbättringsområden
påvisades.
Därefter
identifierade
projektgruppsdeltagarna
tre
förbättringsinterventioner som förväntades ha potential att med små medel förbättra förutsättningarna
för resilient barnsjukvård inom några av de förbättringsområden som påvisats. Två av interventionerna
innebar en fortsättning och fördjupning av interventioner som redan fanns i kontexten medan den tredje
var ny och byggde på kunskap som projektgruppsdeltagare inhämtat på nationellt
patientsäkerhetsmöte. Arbetet med förbättringsinterventionerna påbörjades under projekttiden och
pågår fortfarande.
I alla faser av projektarbetet har projektgruppen använt sig av verktyg från förbättringskunskapen, till
exempel Nolans förbättringsmodell, PDSA-hjulet och tekniker för effektiva möten (43, 44).

Vad gjorde projektet för nytta?
Förbättringsarbetets resultat i form av förändrade förutsättningar för resiliens följdes över tid genom
att RAG besvarades i oktober 2016 och mars 2017. Respondenterna i oktober 2016 respektive mars 2017
beskrivs i tabell 1.
I figur 9 och 10 visas RAG-resultatet för oktober 2016 respektive mars 2017 uppdelat på de fyra
systemförmågorna att svara an, monitorera, lära och förutse, se även bilaga 5. I figur 11 visas RAGresultatet för de 22 påståenden som fanns representerade både i oktober och mars.
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Figur 9: RAG-resultat oktober 2016.

Figur 10: RAG-resultat mars 2017.
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Figur 11: RAG-resultat oktober 2016 = blått. RAG-resultat mars 2017 = gult.
Tre förbättringsinterventioner sprungna ur analysen av RAG-resultat startades som del i projektet, se
figur 12.
Det tre interventionerna var:
•
•

•

Att förändra sättet att arbeta med vårdtyngdsmätningar – ”Vårdtyngd 2.0” - så att mätningar
utförs och används i realtid för att förbättra förutsättningarna att svara an och monitorera.
Att förändra mötesplatsen ”Gröna korset” - ”Gröna korset 2.0” - så att fler professioner engageras
och relevanta saker diskuteras i realtid för att förbättra förutsättningarna för lärande, se bilaga 6
(68).
Att genomföra patient- och föräldraintervjuer så att patienter och föräldrar inkluderas i värdering
av patientsäkerhet och resiliens för att förbättra förutsättningarna för resilient barnsjukvård.

Figur 12: Förbättringsinterventioner sprungna ur analysen av RAG-resultat.
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Projektgruppsdeltagarna, förutom verksamhetsutvecklaren och författaren, skattade hur deras
kompetens inom patientsäkerhet, resiliens och förbättringskunskap förändrades under projektets gång.
Vid mätning i december instämde alla helt i att de fått ökad teoretisk kunskap jämfört med i september
och de instämde helt eller delvis i att projektarbetet fått genomslag i deras praktiska arbete. Resultatet
höll i sig vid mätning i mars.

Vad kostade projektet?
Projektet genomfördes inom verksamhetens befintliga ramar, förutom projektledarens tillika
författarens deltagande som till stor del skedde inom ramen för masterstudier. Projektet har inte haft
några material- eller lokalkostnader. Projektgruppsdeltagarna, förutom författaren, skattade att de lagt
ner mellan en och sju timmar per person i projektet under projektets första tre månader, utöver
deltagande i uppstartsdag och projektgruppsträffar.

Resultat i studien av förbättringsarbetet
Resultatredovisningen inleds med studiens huvudfynd. Därefter redovisas fynd utifrån en progression
som delvis följer förbättringsarbetets kronologi. Resultatet utgår från studiens frågeställning. Under
varje rubrik besvaras frågeställningen, och eventuella fynd gällande faciliterande respektive försvårande
faktorer redovisas. Rubrikerna härstammar från analysens kategorier. Under varje rubrik presenteras
analysens subkategorier.
Datakällorna i studien bestod av; projektprotokoll, fokusgrupp 1 med projektgruppsdeltagare och
fokusgrupp 2 bestående av fyra medarbetare. Resultatet från datakällorna presenteras integrerat. Om
inget annat anges härstammar citaten från fokusgrupp 1.

Studiens huvudresultat
Forskningsmiljön har fått tillgång till ett strukturerat, strategiskt sätt att mäta förutsättningar för
resiliens och arbeta med förbättringsinterventioner. En ökad medvetenhet, grundad i teoretisk kunskap
och praktisk erfarenhet, har lett till en fördjupad syn på patientsäkerhet, en ökad förståelse för
verksamheten, och för vad som är viktigt för att upprätthålla god patientsäkerhet. Erfarenheten av att
arbeta med verktyg från förbättringskunskapen användes i vardagen.
Det känns ju väldigt positivt för våran avdelning att vi kan få lite hjälp och lite redskap för att
förbättra.
Sånt här kan ju förhoppningsvis förbättra förutsättningarna för att jobba bra utifrån det läget som
vi är i. Det är väl det som är tanken också […] på något sätt kan vi bara anpassa oss till verkligheten
och försöka göra det bästa av situationen.
Man behöver ju det här, att man börjar lite med, att titta på och benar ut, vad är problemet, hur kan
man lösa det, och se vad, det här när man börjar som vi har gjort nu. Det är nyttigt för mig att se det,
hela den gången, om man säger, för det har jag svårt för [...] Jag lär mig lite mer, hur man behöver
börja och så, lägga upp det.

Förståelsen för patientsäkerhetsbegreppet utvidgades och fördjupades
•
•
•

RE, kompletterar det traditionella patientsäkerhetsbegreppet
Grundtankarna inom RE är lätta att ta till sig och går i linje med tidigare erfarenheter av praktiken
Patientsäkerhetsbegreppet är vardagsnära men samtidigt svårgripbart
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Projektgruppsdeltagarna ansåg att angreppsätt från RE kompletterat patientsäkerhetsarbetet på ett
sätt som inneburit att de fått tillgång till en struktur för ett proaktivt patientsäkerhetsarbete, bortom
arbetet med att ta fram rutiner och riktlinjer, istället för att som tidigare först i efterhand reda ut
varför något blivit fel. Informanterna i fokusgrupp 2 betonade att nerskrivna rutiner och riktlinjer,
kompetens och att medarbetare hjälper varandra är viktiga förutsättningar för patientsäkerhet. De
lyfte inte fram förmågan att hantera oförutsedda problem.
Då tycker jag att det här med resiliensen känns väldigt bra, att man tänker från andra hållet då
istället, hur vi ska kunna förebygga innan att saker och ting händer.
Det är därför väldigt viktigt att vi har PM, för att gå tillbaka och kolla. (medarbetare i fokusgrupp 2)
Informanterna i båda fokusgrupperna ansåg å ena sidan att själva resiliensbegreppet var svårt att förstå,
men å andra sidan upplevde projektgruppsdeltagarna att resiliensens grundtankarna var lätta att ta till
sig, och relevanta, i den kliniska vardagen.
Det är så invecklat det ordet (resiliens), så att det är nästan svårare än i verkligheten. (medarbetare i
fokusgrupp 2)
Själva grundteorin är ju ändå, den är ju ändå förståelig, tycker jag, bakom resiliens och vad det
innebär.
Informanterna i båda fokusgrupperna menade att det på barnavdelningen fanns en strävan efter att
utveckla arbetssätten och undvika att barnen far illa, vilket för med sig att det faller sig naturligt att
tänka på patientsäkerhet. Detta banade väg för en fördjupad förståelse av patientsäkerhetsbegreppet.
De beskrev att de bävade inför bredden och djupet i patientsäkerhetsbegreppet, att det påverkar, och
påverkas av så många olika saker.
Det här kan vi inte göra, kan vi inte försöka göra på ett annat sätt för att få barnet att må bra […]
undvika att barnen ska fara illa, ja.
Det är ju ett så stort begrepp med patientsäkerhet, det är ju så brett. Det är ju allt från att
kommunikationen ska funka mellan olika yrkeskategorier och mellan olika avdelningar,
kommunikationen när man överrapporterar och överför information, att det måste funka så att rätt
saker blir gjorda liksom.

Projektgruppsdeltagarna gick från teoretisk förståelse till praktisk handling
•
•
•
•
•

Det är svårt, men nödvändigt, att gå från teori till praktik
Praktik utan teori?
Verksamhetsnära - en förutsättning för konkretisering, men samtidigt en utmaning
Projektformen har för- och nackdelar
Det behövs förutsättningar i form av kunskap och stöd

Projektgruppsdeltagarna upplevde att det var svårt att förstå hur de skulle kunna göra praktisk nytta i
form av mätningar och förbättringar i början av projektet. Det lossnade och de tog viktiga steg framåt
när de genom diskussion i projektgruppen utifrån RAG-resultat kunde identifiera förbättringsområden
och arbeta vidare med förbättringsinterventioner. Konkretiseringen medförde att projektarbetet blev
lättare. De märkte att övriga medarbetare upplevde att projektarbetet gjorde nytta för verksamheten.
Man kan förstå vad det innebär att vara resilient men det är svårare att tänka hur konkret gör vi det
bättre, att översätta teorin till praktik, det är det som är det svåra.
Och det är ju alltid lättare, tycker jag i alla fall, och jobba med konkreta problem och försöka förbättra
dem […] med tiden har det ju kommit fram mer konkreta saker, så helt enkelt.
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Projektgruppsdeltagarna menade å ena sidan att bakomliggande teorin gett infallsvinklar om
förbättringsområden som de inte identifierat annars, men trodde å andra sidan att en grupp
medarbetare med liknande förutsättningar, men utan koppling till teori, hade identifierat liknande
förbättringsområden.
Den (RAG) har ju säkert gett oss en del idéer också, så klart.
Om vi hade haft vår grupp […] och vi hade fått sitta och bolla och fundera, så tror jag att en hel del av
det vi har jobbat med hade poppat upp i alla fall.
Informanterna i båda fokusgrupperna ansåg att det är en fördel att utvecklingsarbete bedrivs av
verksamhetsnära medarbetare eftersom de upptäcker vad som är relevant att förbättra.
Projektgruppsdeltagarna poängterade att de följde hur förbättringsinterventionerna föll ut i praktiken,
lyssnade in och motiverade sina kollegor i vardagen. De trodde att de hade lättare att få med sig övriga
medarbetare än en extern person skulle haft. Projektarbetet gav dem tillfredsställelse och en ytterligare
dimension i arbetet. Emellertid menade de att projektarbetet ibland varit svårt att genomföra. Tiden
räckte inte till och de prioriterade ner projektarbetet till förmån för det ordinarie arbetet. Natt- och
jourtjänstgöring medförde splittring som försvårade deltagandet i projektarbetet och samarbetet med
övriga medarbetare.
Så ser vi ju hur det funkar i praktiken, också samtidigt, och kan bolla tillbaka till projektet.
För det är ju lätt, när man har mycket annat att göra också, man ska jobba, göra sitt vanliga jobb så
hinner man ju glömma och det är lätt att prioritera annat.
Projektgruppsdeltagarna lyfte fram att projektgruppen och -träffarna varit en förutsättning för att de
lyckats gå från teori till praktik. Det har varit betydelsefullt att projektgruppsdeltagarna varit engagerade
medarbetare från flera olika professioner. Verksamhetsnära och administrativa personer kunde bidra
till projektet på olika sätt utifrån olika förutsättningar och kompetenser. Schemalagda
projektgruppsträffar med tydlig mötesordning och mål gav projektet struktur. Graden av struktur
respektive flexibilitet var välavvägd och skapade förutsättningar för reflexion utan att projektgruppen
tappade styrfart. Informanterna i fokusgrupp 2 ansåg att projektgruppen drivit patientsäkerhetsarbetet
framåt på ett positivt sätt, men såg även att arbetsformen lett till exkludering av övriga medarbetare.
En väldigt positiv grej är ju att alla i den här gruppen har varit väldigt engagerade, det tror jag inte
hade funkat annars, alla som har varit här har ju velat vara här.
Det är jättebra att föra frågan framåt, och patientsäkerhet och allting, men det blir också som en
sluten grupp och de andra är inte riktigt med. (medarbetare i fokusgrupp 2)
Projektgruppsdeltagarna ökade kunskap ledde till att de växte i projektet och att det med tiden blev
lättare att bemöta övriga medarbetares frågor. De ansåg att kunskap om förutsättningar för resiliens
hade behövts hos alla medarbetare på avdelningen, och även i omgivningen. De uppskattade att
vårdenhetschefernas pratat positivt om projektet på morgonmöten, men menade att de skulle behövt
mer stöd till projektet i form av bättre struktur för att nå ut, till exempel i form av välfungerande
arbetsplatsträffar, och ökat ledningsstöd genom närvaro av vårdenhetschef på en del projektmöten.
Alltså, jag tror ju egentligen att det här som vi har gjort nu, hade alla medarbetare mått bra av att få
gå igenom den här utbildningen, att lära sig det tänket, absolut.
Sen tänker jag att det är jätteviktigt också att samma tankebanor finns hos klinikledningen och
sjukhusledningen och politiker så att man inte, som sagt, bara tittar på Lex Maria-anmälningar och
så där, utan att man tänker steget före.

En kontextspecifik RAG utvecklades
•
•
•

RAG-utveckling leder till ökad kunskap
RAG är inte färdigutvecklad från början
Det är svårt att utveckla en kontextspecifik RAG
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Projektgruppsdeltagarna önskade att RAG sett ut som slutversionen redan från början, men
konstaterade att de lärt sig mycket genom att de gjort om och tänkt till kring vad som bäst speglar
förutsättningar för resiliens i vardagen. De menade att detta gett dem en ökad förståelse för
förutsättningar för resiliens och patientsäkerhet.
Mycket handlar om att komma in i de här tankebanorna, tänker jag, och att se vad som kan vara
viktigt för att öka patientsäkerheten eller resiliensen.
Vi har ju fått jobba för att försöka göra det mer konkret. Det gör ju att vi har behövt tänka till
ordentligt och fundera kring vad som behöver vara på plats för att det ska bli bra, för att
patientsäkerheten ska bli bra.
Projektgruppsdeltagarna har uppfattat att övriga medarbetare tyckte att första RAG-versionen var svår
att fylla i och svår att förstå poängen med. Deras egen ökade kunskap har gjort det lättare att förstå vad
de vill ha ut av RAG. De kunde utveckla RAG vidare och har med tiden gjort RAG mer lättillgänglig och
bättre anpassad till kontexten.
Det som man teoretiskt sätt trodde var viktigt var inte det.
Nu förstår man ju mer vad det är vi vill ha ut av den (RAG).
Projektgruppsdeltagarna tyckte att det, framförallt i början, var svårt att utveckla en egen RAG. En
bidragande orsak var att RE-teorier uppfattades abstrakta, och att de famnar över många aspekter och
områden. Det har varit svårt att välja vad man skulle fokusera på med RAG. En annan svårighet var att
det var svårt att veta hur RAG skulle uppfattas och användas av övriga medarbetare som inte exponerats
för patientsäkerhets- och RE-teorier i samma utsträckning som projektgruppsdeltagarna.
Det gör ju att det blir lite abstrakt också, eftersom det är svårt att sätta fingret precis på vad det är
som utgör resiliens liksom.
Vi visste ju inte då hur den skulle tas emot och hur den skulle uppfattas och användas.

RAG användes för att mäta förutsättningarna för resiliens
•
•
•

RAG ger möjlighet att fånga personalens uppfattning, och öka deras medvetenhet om, resiliens
och patientsäkerhet
Första RAG var svår att fylla i och mötte motstånd
Framtiden för RAG

Informanterna i båda fokusgrupperna såg fördelar med att använda RAG för att fånga hur medarbetare
upplevde situationen, och det fanns en förhoppning om att påståendenas formulering skulle leda till att
respondenterna blev medvetna om, och använde sig av, olika säkerhetsstrategier i vardagsarbetet.
Eftersom RAG-resultatet byggde på hela personalgruppens åsikter menade projektgruppsdeltagarna att
sannolikheten att de hamna rätt i bedömningen av förutsättningarna för resiliens ökat.
RAG:en kan ha den fördelen då, att då har alla fått säga sitt. Man har haft chansen att säga sitt. Man
har fått vara delaktig, så att det inte bara kommer från en enskild grupp, utan då har man ändå
försökt fånga upp synpunkter från alla.
Vad jag tänker det är att när man svarar på sådana här frågor då, så tänker man ju ändå till.
Förhoppningsvis finns det med när man är ute och jobbar. (medarbetare i fokusgrupp 2)
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Informanterna i båda fokusgrupperna berättade att det var svårt för övriga medarbetare att förstå syftet
och fylla i första RAG, dels för att den var omfattande och dels för att många uttryck och begrepp från
RE var nya för medarbetarna som inte deltagit i projektgruppen. Projektgruppsdeltagarna mötte en del
motstånd på grund av RAG-utformningen, men även på grund av att det alltid finns motståndare till
nyheter oavsett vad det gäller.
RAG blev ju kanske lite abstrakt och lite för omfattande i början
Det finns ju alltid en hel del som inte tycker att vi behöver mer att göra, vi har ju så mycket att göra
redan, och vi gör ju, det är lite onödigt med nya grejer, så är det ju.
Projektgruppsdeltagare har funderat kring hur man på bästa sätt fortsätter att följa förutsättningarna
för resiliens. De såg ett behov av RAG-mätning i någon form, men de har upplevt att det finns ett
motstånd mot att fylla i formulär. Projektgruppsdeltagarna har prövat att använda RAG som
diskussionsunderlag och upplevde då att en fördjupad diskussion kring systemets förutsättningar för
resiliens uppstod.
I någon form så tror jag att den (RAG) kan vara bra att ha.
[…] sen om den (RAG) ser ut exakt som den gör nu, det behöver den ju inte göra. Det får man väl se
vad det finns för behov.

RAG användes för att få fram kunskap som låg till grund för förbättringsinterventioner
•
•
•
•

RAG ger struktur, systematik, motivation och mandat i valet av förbättringsområden
RAG-tolkning är en utmaning
”Röda tråden” mellan RAG-resultat och förbättringsintervention behöver synliggöras
Framgångar och bakslag

Projektgruppsdeltagarna menade att RAG-resultatet gav dem möjlighet att på ett strukturerat sätt välja
förbättringsområden som skulle kunna förbättra förutsättningarna för resiliens. De valde medvetet små,
konkreta förbättringsarbeten som de förutsåg skulle vara möjliga att genomföra. De såg att det fanns
många fler förbättringsområden som de skulle kunnat angripa. De märkte att kopplingen till RAGresultat gav dem motivation och mandat att arbeta med förbättringsinterventionerna.
Vi har väl mer försökt att ta de bitarna som är mer konkreta och möjliga att genomföra på hyffsat
begränsad tid.
Nu kan vi ju dessutom påpeka att ”Det var ju det vi tyckte”, det är ju för att vi tycker så […] och det är
ju därför vi nu tar fram det här. Och då får vi ju så att det ska bli bättre men dom sakerna.
Projektgruppsdeltagarna fann det svårt att göra en korrekt tolkning av resultatet eftersom RAG omfattar
många aspekter och eftersom medarbetarnas svar på RAG inte var homogent. I tolkningen av RAGresultatet hade de hjälp av kommentarer från medarbetarna. De uppmärksammade att flera
respondenter gjort kopplingar mellan ”hörnstenarna” inom RE och till exempel vårdtyngdsmätning.
Sen är det ju också så många aspekter om man tänker på RAG:en, det är ju så jättemånga olika
områden, och det var ju väldigt olika hur folk hade skattat graden av resiliens, eller vad vi ska säga,
på varje fråga
Det var ju många som när de fyllde i RAG uppenbarligen kom att tänka på vårdtyngden […].
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Projektgruppsdeltagarna upplevde att det var svårt att visualisera ”röda tråden” och inkludera övriga
medarbetare i förbättringsinterventionerna. De menade att en bidragande orsak till detta var att
deltagandet på arbetsplatsträffar där de bjöd in till information och diskussion var lågt. Informanterna
i fokusgrupp 2 kände sig inte tillräckligt informerade om projektarbetet och hade svårt att se kopplingen
mellan RAG-resultat och förbättringsinterventioner. De menade att mötesformer utanför den ordinarie
verksamheten där alla får möjligheter att informeras och vara delaktiga är viktiga.
Utmaningen för oss är väl att få de andra att förstå att det är på grund av detta som vi får vissa saker
förbättrade, eller många saker förbättrade, nu på avdelningen, som de ju tyckte var dåliga, och att
det är genom detta som vi får detta gjort.
Jag tror att det är viktigt att det syns vad de gör, att de på nåt sätt visar det. […] vi som sitter här i
dag, vi kommer ju att vara lite mer intresserade, vara lite mer lyhörda, och undra hur det går.
(medarbetare i fokusgrupp 2)
I arbetet med förbättringsinterventionerna har projektgruppsdeltagarna stött på motgångar, till
exempel
när
läkargruppen
inte
kunde
involveras
i
”Gröna-korset-träffarna”.
Förbättringsinterventionerna har även lett till framgång, till exempel gällande ”patientintervjuerna”
som lett till positiv respons från de intervjuade och medfört att flera enkla förbättringar genomförts.
Oavsett när man lägger det (Gröna korset) så blir det, hittade vi ingen tid där det inte störde
verksamheten, folk var tvungna att gå ifrån och tyckte att det var mitt i och att det kom i vägen.
De som har blivit intervjuade har var väldigt positiva, väldigt glada över att bli tillfrågade.

Diskussion
Resultatdiskussion
Masterarbetet grundades i ett behov av nya säkerhetsstrategier utvecklade för ett komplext adaptivt
system (8, 21). Tidigare studier och erfarenheter från patientsäkerhetsdisciplinen talade för att
tillvägagångssätt hämtade från ”Resilience Engineering”, RE, kunde användas för att förbättra
patientsäkerhet, och att kunskapen om hur dessa fungerar i praktiken fortfarande var begränsad (31,
39). Masterarbetet genomfördes för att utforska om förutsättningarna för resilient barnsjukvård kan
förbättras genom att medarbetare operationaliserar teorier från ”Resilience Engineering” med hjälp av
arbetssätt och metoder från förbättringskunskapen, och utvecklar och använder RAG (33, 43, 44).
Förbättringsarbetet var relevant eftersom det fanns en förväntan att interventionen skulle innebära att
forskningsmiljön breddade sina säkerhetsstrategier på ett sätt som passar i ett komplext adapativt
system, och som därmed kommer patienter till gagn. Studien av förbättringsarbetet var relevant
eftersom det var angeläget att nå djupare förståelse för hur teorier från RE skulle kunna
operationaliseras med hjälp av verktyg från förbättringskunskapen.
Studiens huvudresultat var att arbetet med att utveckla och använda RAG kan stödja medarbetarnas
förutsättningar att arbeta på ett resilient sätt genom att forskningsmiljön fått tillgång till ett strukturerat,
strategiskt sätt att mäta förutsättningar för resiliens och arbeta med förbättringsinterventioner. Den
ökade medvetenheten och kunskapen, grundad i teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet, har lett till
en fördjupad syn på patientsäkerhet, en ökad förståelse för verksamheten, och för vad som är viktigt för
att upprätthålla god patientsäkerhet.
Första delen av diskussionen rymmer en resultatdiskussion utifrån studiens huvudresultat, där
diskussion kring resultat i förbättringsarbetet vävs in. Därefter följer en metoddiskussion kring
masterarbetets design, dess starka och svaga sidor relaterat till användande av RAG, och relaterat till
den organisatoriska fallstudiens design och tillförlitlighet. Slutligen presenteras och summeras de
slutsatser som dragits utifrån resultatet, förslag till framtida forskning och masterarbetets implikationer
för praktiken.
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Ett sätt att mäta förutsättningar för resiliens
Forskningsmiljön har fått tillgång till en kontextspecifik RAG för att mäta förutsättningar för resiliens
(33). Liknande instrument har använts i andra miljöer, och man kan då fråga sig om det inte varit bättre
att använda ett färdigutvecklat instrument (35-37). Utvecklingen av en kontextspecifik RAG bedömdes
angelägen eftersom barnsjukvård innebär specifika utmaningar gällande till exempel
läkemedelshantering och kommunikation(25-28). Att arbeta med sjuka barn ställer saker på sin spets
då svår sjukdom och död hos barn går emot naturens ordning. Det får implikationer för oss som enskilda
medarbetare eftersom det utmanar oss och försätter oss i ett konfrontationsläge samtidigt som vi sällan
reflekterar över det på ett medvetet plan (69). Detta ställer särskilda krav på organisationen som
behöver möta upp och hantera utmaningar som är både emotionella, psykologiska och existentiella. Det
görs bland annat genom processorienterade arbetssätt, att organisationen inbjuder till att man aktivt
söker stöd hos varandra och hjälps åt som medarbetare, och att man är mån om goda relationer till barn
och familjer. Detta är förhållningssätt som organisationen drar nytta av i patientsäkerhetsarbetet. RAG
bör därför innefatta dessa strategier när förutsättningar för förmågorna att svara an, monitorera, lära
och förutse värderas, det vill säga vara kontextspecifik. Genom att RAG utvecklats i kontexten har den
potential att lyfta fram resultat som är relevanta där (34).
Själva utvecklingsprocessen ledde till en ökad medvetenhet om resiliens och patientsäkerhet. Det var
svårt att värdera RAG´s förmåga att mäta förutsättningar för resiliens, se metoddiskussionen. Denna
erfarenhet delar vi med flera andra som gett sig i kast med att mäta i patientsäkerhet i komplexa system
(16-18).
Hollnagel menar att det är viktigt att RAG-mätningar görs återkommande över tid, men att det är upp
till den specifika kontexten att avgöra med vilket intervall. I den ursprungliga designen av
förbättringsarbetet planerade jag för RAG-mätning varannan månad. Detta visade sig vara orimligt att
genomföra.
Mätresultatet ändrades inte nämnvärt mellan de två mättillfällena, men inom masterarbetet var det inte
möjligt att dra några slutsatser om RAG´s tillförlitlighet som mätinstrument. Detta berodde sannolikt
på flera olika faktorer så som studiedesignen, instrumentets inneboende egenskaper och projekttidens
längd.
Erfarenheterna, kring hur arbetet med att utveckla och använda RAG kan stödja medarbetarnas
förutsättningar att arbeta på ett resilient sätt, kan ses som ett kunskapsbidrag kring mätning utifrån
resiliensbegreppet eftersom vi tydligt beskrivit både framgångsfaktorer och tillkortakommanden
gällande tillvägagångssätt och forskningsmiljö.

Ett sätt att arbeta med förbättringsinterventioner relaterade till resiliens
Arbetet med att förbättra förutsättningarna för resiliens kan vara ett sätt att bredda arsenalen med
säkerhetsstrategier och komplettera den traditionella synen på patientsäkerhet (8, 11, 12). Att förbättra
förutsättningarna för resiliens är särskilt relevant i forskningsmiljön eftersom den är ett komplext
adaptivt system som dessutom har speciella förutsättningar för, och krav på, patientsäkerhet relaterat
till specialiserad barnsjukvård (22). Det finns en medvetenhet om att det inte räcker att mäta,
operationalisering måste till, om arbetssätt ska påverkas mot ökad resiliens (29, 32, 39).
Forskningsmiljön har fått tillgång till en kontextspecifik RAG för att arbeta med
förbättringsinterventioner. Detta är ett viktigt resultat eftersom det hittills varit svårt att finna exempel
på andra som rört sig vidare från mätning mot operationalisering utifrån RE-teorier.
Bristen på tidigare erfarenheter har gjort att vi successivt behövde finna vår egen väg i masterarbetet.
Det finns ingen tydlig beskrivning av hur operationaliseringen skulle kunna gå till, förutom att Hollnagel
poängterat att kopplingarna mellan resiliensens fyra hörnstenar bör vägas in i tolkning av RAG. På
sistone har Hollnagel föreslagit att detta kan göras med hjälp av en metod, ”The Functional Resonance
Analysis Method, FRAM (70). Detta var inte tydligt uttalat när masterarbetet designades. Att vi inte
använde oss av FRAM kan ha medfört att kopplingarna mellan resiliensens hörnstenar inte
uppmärksammades i tillräckligt hög grad i analysarbetet. Sannolikt hade tillförlitligheten ökat om vi
använt oss av FRAM.
Projektgruppen använde sig av arbetssätt och modeller från förbättringskunskapen för att kunna
operationalisera (43, 44). Majoriteten av projektgruppsdeltagarna hade ingen tidigare erfarenhet av
förbättringskunskap. Det innebar att de under relativt kort tid exponerades för flera olika begrepp och
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modeller från olika discipliner, förbättringskunskapen och RE. Oftast kompletterade disciplinerna
varandra, men ibland kom de på kollisionskurs, till exempel i synen på mätningar, vilket förde med sig
en känsla av osäkerhet i projektarbetet som kanske försvårat operationaliseringen och påverkat
resultatet (46).
Medarbetarna i forskningsmiljön stångades med att begrepp och uttryck från RE var svåröversatta och
svårförståeliga. Projektgruppsdeltagarna resonerade kring om begreppen från RE enbart var
försvårande och inte till gagn för projektet, men uppskattade samtidigt det mandat att genomföra
förbättringsinterventioner, och den strategiska systematik som RAG bidrog med.
Värdet av den genomförda operationaliseringen i form av förbättrade förutsättningar för resiliens skulle
kunna mätas med RAG. Inom ramen för detta masterarbete har vi inte kunnat påvisa några fynd i form
av förbättrat RAG-resultat talande för förbättrade förutsättningarna för resilient barnsjukvård. Innan
längre tid förflutit och ytterligare RAG-mätningar gjorts kan vi varken påvisa eller utesluta att RAGresultatet kommer förbättras på sikt.
Erfarenheterna, kring hur arbetet med att utveckla och använda RAG kan stödja medarbetarnas
förutsättningar att arbeta på ett resilient sätt, kan ses som ett kunskapsbidrag kring operationalisering
utifrån resiliensbegreppet eftersom vi tydligt beskrivit både framgångsfaktorer och tillkortakommanden
gällande tillvägagångssätt och forskningsmiljö.

En ökad förståelse för verksamheten, och för vad som är viktigt för att
upprätthålla god patientsäkerhet.
Medarbetare i forskningsmiljön har fått en ökad förståelse för verksamheten, och för vad som är viktigt
för att upprätthålla god patientsäkerhet. Medarbetarna upplevde att deras förändrade sätt att tänka
gällande patientsäkerhet och problemlösning, grundat i en ökad kunskap om resiliens, påverkat deras
handlande i vardagen på ett sätt som kommit patienterna till gagn. Detta är särskilt viktigt i en miljö
som åtminstone emellanåt är ultraadaptiv och där patientsäkerhet inte enbart kan grunda sig på regler
och riktlinjer kring redan kända problem och situationer (8, 12).
Ett viktigt fynd i studien är att det enbart var medarbetarna som ingick i projektgruppen som berättade
om den ökade förståelsen. Förutsättningarna för att uppnå en ökad förståelse baserat på
förbättringsarbetet skilde sig åt mellan grupperna.
Några av projektgruppsdeltagarna hade ingått i fokusgrupperna under fas 1, och hade därmed redan
exponerats för begrepp från RE i en mötesform som främjade delaktighet och reflektion (62).
Projektgruppen hade ett uppdrag att lösa, det vill säga att utveckla RAG, vilket förde med sig att de
behövde stångas med frågorna och göra dem begripliga, konkreta och relevanta i kontexten (13).
Projektgruppsdeltagarna använde sig dessutom av verktyg från förbättringskunskapen som har
potential att främja lärande (43, 44, 47).
De övriga medarbetarna fyllde i RAG och var i olika grad involverade i förbättringsinterventionerna,
men arbetade inte aktivt med frågorna på samma sätt som projektgruppsdeltagarna. I fokusgrupp 2
framträder möjligtvis att medarbetarna inte såg något behov av säkerhetsstrategier utvecklade för
komplexa adaptiva system, detta fynd är dock inte samstämmigt med fokusgrupperna i fas 1. Om
medarbetarna inte såg behov av nya säkerhetsstrategier innebar det troligen att de inte heller såg behov
av RAG. Om så var fallet minskade sannolikt engagemanget och delaktigheten från övriga medarbetare.
Vårdenhetschefen kunde inte delta i projektgruppen vilket medförde att kopplingen till den övriga
dagliga verksamheten ibland blev låg. Bemanningssituation och en problematisk mötesstruktur i
forskningsmiljön gjorde att det var svårt att hitta mötesplatser mellan projektgruppsdeltagare och
övriga medarbetare som främjade delaktighet och tvåvägskommunikation. Det förde med sig att
kommunikationen i hög grad bestod av envägskommunikation på utbildningsmöten, arbetsplatsträffar,
via mail och nyhetsbrev, vilket inte överensstämde med den ursprungliga kommunikationsplanen.
Projektgruppen använde sig inte av förbättringskunskapens verktyg för implementering och spridning.
Allt detta är faktorer som sannolikt medfört att engagemanget och delaktigheten i förbättringsarbetet
varit relativt lågt hos övriga medarbetare, vilket i sin tur fört med sig att de inte heller haft samma
förutsättningar att få en ökad förståelse. Det är dock viktigt att komma ihåg att projektgruppen inte var
extern, utan en del av forskningsmiljön. Detta för med sig att möjligheterna att engagera och involvera
övriga medarbetare finns kvar.
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Metoddiskussion
Vetenskaplighet handlar om att hantera kunskap med en systematisk och självkritisk inställning och det
är då av avgörande betydelse att man skapar förutsättningar för intersubjektivitet. Läsaren av
masteruppsatsen ska ges möjlighet att erhålla insikter i de specifika förutsättningar som kunskapen
utvecklats under, transparens (63). Masteruppsatsens upplägg med metod- och resultatbeskrivning
med inspiration av SQUIRE-riktlinjer skapade förutsättningar för det (71).
Tillförlitligheten i resultatet beaktas utifrån styrkor och svagheter i masterarbetets tillvägagångssätt
varför dessa diskuteras nedan.

Metoddiskussion - förbättringsarbetet
RAG
Själva interventionen, att utveckla och använda en kontextspecifik RAG, som också var datakälla i
masterarbetet, var relativt oprövad inom hälso- och sjukvård (33, 34). Fynd i tidigare studier har inte
utgjort grund för validering av våra resultat, eftersom studier angående RAG-tillämplighet inom hälsooch sjukvård saknas. Under projekttiden har vi kalibrerat RAG genom att ändra den utifrån nyvunna
erfarenheter och lärande. I kalibreringsarbetet har Hollnagel deltagit genom att jag stämt av
utformningen av den kontextspecifika RAG med honom, vilket sannolikt stärkt RAG´s tillförlitlighet.
Den senaste versionen av RAG uppfattas som bättre anpassad till kontexten än den första. Kalibreringen
av RAG mellan mättillfällena innebar att påståendeformuleringen skilde sig åt vid andra mättillfället
jämfört med första, vilket sannolikt försvårade tolkningen av resultatet. Att testa validiteten genom
faktoranalys var inte tillämpbart eftersom RAG famnar över många olika områden och antalet
respondenter var för lågt för en sådan analys.
Hollnagel är sparsam med riktlinjer kring hur man ska gå från den generiska RAG till den
kontextspecifika, förutom att den ska vara diagnostisk, formativ, specifik och praktisk. Det var en
utmaning att kombinera de första tre kraven med behovet att RAG ska vara praktisk. Att RAG är praktisk
innebär att den ska gå att använda utan att uppfattas för omfattande eller krånglig, och där har vi inte
nått ända fram vilket sannolikt påverkat tillförlitligheten.
Svårigheten att översätta begrepp och uttryck från RE, och göra dem lättförståeliga för respondenterna,
har sannolikt påverkat RAG´s tillförlitlighet genom att respondenter och uttolkare av resultatet tolkat
påståenden i RAG olika. Dunningeffekten, som för med sig att respondenter skattar omständigheter
högt när de inte förstår, och lägre när de förstått mer, kan ha inverkat på resultatet (72).
Det fanns en risk att de bakomliggande tankarna, och det som är specifikt med RAG, förlorades på vägen
när RAG utvecklades. Både förbättringskunskapen och RE framhåller dock vikten av att interventioner
är anpassade till kontexten där de används. Att Hollnagel gett sitt bifall till vår RAG talar för att
kopplingen till RE finns kvar.
Vid första användningstillfället, då RAG fylldes i på papper i samband med obligatoriska
utbildningsdagar, blev svarsfrekvensen hög, men det fanns risk för överföringsfel när resultatet
överfördes till analysprogrammet. Vid andra användningstillfället, då respondenterna svarade direkt i
det webbaserade analysverktyget, blev svarsfrekvensen betydligt lägre, framförallt gällande
professionsgruppen barnsköterskor. Detta speglar möjligen att barnsköterskorna inte har samma
tillgång till datorer i forskningsmiljön som de andra professionerna, och inte heller samma vana att
besvara webbaserade enkäter, vilket sannolikt påverkat tillförlitligheten negativt.
Hollnagel föreslår spindeldiagram som metod för att presentera RAG-resultat, vilket underlättade
visualiseringen, och därmed tolkningen och lärandet utifrån resultat. Det fanns begränsningar i att
översätta respondenternas svar på varje påstående till ett medianvärde för hela gruppen. Information
gick sannolikt förlorad på vägen vilket försvårade tolkningen. Projektgruppens sätt att ta med
esmakerstaplar och fria kommentarer i analysprocessen gjorde att vi fick tillgång till en detaljrikedom
som inte varit möjligt utifrån enbart spindeldiagram, men å andra sidan fanns det risk att enskilda
respondenters synpunkter fick för mycket utrymme, vilket försvårat tolkningen och påverkat
tillförlitligheteten.
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Övriga datakällor i förbättringsarbetet
Vi valde att inte inkludera klassiska resultatmått inom patientsäkerhet, såsom vårdrelaterade
infektioner och mortalitet, i masterarbetet, det vill säga mått som används inom det som beskrivs som
säkerhet I. Säkerhetsstrategier och mått utvecklade inom säkerhet II och RE ska dock inte ses som ett
alternativ till säkerhetsstrategier och mått inom säkerhet I, utan som ett komplement (16-18). Det kan
därför ses som en brist att vi valde bort att följa klassiska resultatmått. Å andra sidan har den befintliga
studiedesignen möjliggjort att vi kunnat koncentrera oss på det som varit vårt fokus i masterarbetet.
Fokusgrupper i fas 1 av förbättringsarbetet utgjorde en datakälla (62). Upplägget av dessa
överensstämde i stort med upplägget av fokusgrupperna i studien varför deras styrkor och svagheter
relaterat till design och tillförlitlighet tas upp i metoddiskussionen för studien.

Metoddiskussion – studien
Det finns styrkor och svagheter i metoden för studien, som har relevans för masterarbetets
tillförlitlighet. Jag har valt att beskriva dessa utifrån begreppen relevans, validitet och reflexivitet, där
tankar kring relevans framförallt återfinns i resultatdiskussionen och konklusionen (63).
Studiedesign och metodval
Fenomenet undersöktes och frågeställningen besvarades genom att använda en organisatorisk fallstudie
med kvalitativ ansats, vilket överensstämde väl med studiens syfte och skapade goda förutsättningar för
intersubjektivitet genom god transparens (4, 63). Betoningen av kontexten innebar att det var svårt att
”lyfta sig” ur den egna kontexten i analysarbetet vilket inverkade på resultatets externa validitet.
Valet av fokusgrupper som huvudsaklig metod gav tillgång till rikligt med relevant material (62). En
utmaning var att frågeguiden innehöll begrepp som varit svåröversatta och svårförståeliga och inte hade
någon självklar, allmängiltig definition. Detta förde med sig att det fanns risk att forskare och
informanter kanske missförstod varandra utan att veta om det. Moderatorerna var därför noga med att
stämma av deras egen uppfattning gentemot informanterna under fokusgrupperna, och
resultatavsnittet har godkänts av informanterna. Fokusgrupperna modererades av tre externa
moderatorer. Detta kan ha haft både positiv och negativ inverkan på validiteten eftersom författarens
icke önskvärda påverkan på fokusgruppen sannolikt minskade, vilket jag tror var särskilt viktigt gällande
fokusgrupp 2. Å andra sidan förlorade författaren, som var mest insatt i syftet med studien, möjligheten
att ställa relevanta följdfrågor som inte gick att förutse vid framtagandet av frågeguiden, vilket försvårat
analysarbetet och sannolikt påverkade resultatet.
Fokusgrupperna kombinerades med dokumentanalys av projektgruppsprotokoll, det vill säga flera olika
metoder användes, vilket anses påverka den interna validiteten på ett positivt sätt (4, 63, 73). Det
skriftliga materialet som blev föremål för analys var i huvudsak producerat av författaren till studien
eftersom projektdeltagarnas valde bort att använda projektdagböcker under projektets gång. Detta gör
att tillgången till data begränsats och det ställer stora krav på reflexivitet i analysarbetet och tolkningen
av fynd sprungna ur dokumentanalysen.
Urval
Urvalet till fokusgrupperna var strategiskt där inklusionskriteriet till fokusgrupp 1 baserades på
projektgruppsdeltagande. Endast fyra av projektgruppdeltagarna kunde delta och projektgruppsledaren
valde, på grund av sina dubbla roller, att inte delta. Detta kan ha påverkat den interna validiteten
negativt, men å andra sidan underskreds inte det rekommenderade minimiantalet informanter (62).
Alla projektgruppens professioner, förutom verksamhetsutvecklarens, fanns representerade. Urvalet till
fokusgruppen 2 gjordes initialt utifrån ett strategiskt försök att fånga variation, men fick sedan anpassas
till konkurrerande behov i kontexten och urvalet blev istället ett tillgänglighetsurval, men där
fortfarande de tre professionerna ST-läkare, barnsköterska och sjuksköterska fanns representerade. Att
läkarrepresentant med huvudsaklig arbetsplats i, och lång erfarenhet av, forskningsmiljön saknades kan
ha påverkat den interna validiteten negativt.
Analysmetod
Författarens olika roller som projektgruppsledare och läkare i kontexten har fört med sig att jag hade en
mycket god kännedom om forskningsmiljön, vilket kan ha varit positiv för förståelsen och analysarbetet,
men som också inneburit risk för att jag burit med mig icke underbyggda förutfattade meningar om
forskningsmiljön in i analysarbetet (4, 63). Min förankring i forskningsmiljön innebar stora krav på
reflexivitet och trots medvetenhet om vikten av reflexivitet har min position och min förförståelse
sannolikt försämrat min förmåga till objektivitet och därmed kanske snedvridit resultatet. För att den
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interna validiteten inte skulle försämras har mina tre handledare läst igenom analysmaterialet och
bidragit med synpunkter. Detta har även bidragit till att den kvalitativa innehållsanalysen fördjupats,
vilket sannolikt påverkat fyndens validitet och relevans på ett positivt sätt. I min roll som forskare önskar
jag att den oundvikliga effekt jag som forskare, och genomförandet av studien, har på forskningsmiljön
utnyttjas för positiva effekter i vardagen, på ett sätt som påminner om förhållningssätt inom
aktionsforskning.

Slutsatser
Förbättringsarbetet innebar att forskningsmiljön genom utvecklingen av en kontextspecifik RAG fick
tillgång till ett strukturerat, strategiskt sätt att mäta förutsättningar för resiliens, och att
förbättringsinterventioner sprungna ur RAG-resultat genomfördes. Detta förväntades påverka
patientsäkerheten genom att arsenalen av säkerhetsstrategier breddades på ett sätt som kom patienter
till gagn. Värdet av den genomförda operationaliseringen i form av förbättrade förutsättningar för
resiliens utvärderades med RAG. Vi kunde inte påvisa några fynd i form av förbättrat RAG-resultat
mellan första och andra RAG-mätningen. Innan längre tid förflutit och ytterligare RAG-mätningar gjorts
kan vi varken påvisa eller utesluta att RAG-resultatet kommer förbättras på sikt. Vi fann att det fanns
styrkor gällande RAG´s koppling till den specifika kontexten, och svagheter kopplade till RAG´s
tillförlitlighet som mätinstrument, och som grund för operationalisering.
I studien av förbättringsarbetet fann vi att förbättringsarbetet fört med sig att synen på patientsäkerhet
fördjupats och att kunskapen och förståelsen för verksamheten, och för vad som är viktigt för att
upprätthålla god patientsäkerhet, ökat. Detta kommer de som vården är till för, patienterna, till gagn.
Vi fann att det framförallt var de individer, projektgruppsdeltagarna, som utvecklat RAG och genomfört
förbättringsinterventionerna i projektform med hjälp av verktyg från förbättringskunskapen, som
erhållit en fördjupad syn på patientsäkerhet. Det fanns en förhoppning om att ”RAG-påståendenas
formulering skulle leda till att respondenterna blev medvetna om, och använde sig av, olika
säkerhetsstrategier i vardagsarbetet. Huruvida detta stämde kunde vi vare sig påvisa eller avfärda inom
ramen för masterarbetet.
Masterarbetet har utgått från en kunskapslucka som innefattar att strategier för patientsäkerhet behöver
utvecklas och att teorier från RE behöver operationaliseras. Det har inneburit att vi inte kunnat följa en
upptrampad stig utan behövt finna vår egen väg. Det har varit utmanande, men framförallt mycket
stimulerande, att bidra med kunskap inom en kontext där tidigare erfarenheter varit begränsade.

Förslag till framtida forskning
De tidigare erfarenheterna inom fältet som ligger till grund för masterarbetet och slutsatserna i
masterarbetet pekar på samma behov av fortsatt forskning.
Vi behöver fortsätta:
•
•
•
•
•

Att utveckla, använda och utvärdera säkerhetsstrategier som är tillämpliga i komplexa hälso- och
sjukvårdssystem.
Att utveckla, använda och utvärdera sätt att mäta säkerhet, och inte bara frånvaro av säkerhet.
Att utforska hur perspektiv från RE kan användas i praktiken.
Att validera RAG.
Att utforska hur verktyg och modeller från förbättringskunskapen kan komplettera perspektiv
från RE.

Implikationer för praktiken
Erfarenheterna från masterarbetet kan nyttjas vid fortsatta initiativ inom specialiserad barnsjukvård,
och inom andra komplexa adaptiva system i sjukvården, som syftar till att förbättra förutsättningarna
för resilienta arbetssätt. RAG kan fortsätta att utvecklas och användas i praktiken.
Projektarbetsformen och verktyg från förbättringskunskapen hjälpte oss att förflytta oss från mätning
till operationalisering. Erfarenheter från förbättringskunskapen kan sannolikt bidra ytterligare om
tankesätt och verktyg för involvering, spridning och implementering används i högre grad.
Praktiken kan påvisa behovet av en verklighetsförankrad vokabulär, och tillsammans med akademin
utveckla vokabulären så att de svåröversatta begreppen, till exempel ”Resilience Engineering”, ersätts.
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Bilaga 2

Studie av medarbetares erfarenheter av att utveckla och
använda ”Resilience Assessment Grid – RAG”, för att förbättra
förutsättningarna för resilienta arbetssätt, och därmed
patientsäkerheten,
i
ett
kliniskt
mikrosystem
inom
specialiserad barnsjukvård
-

Information och förfrågan om samtycke till deltagande

Bakgrund och syfte
Hittills har de säkerhetsstrategier som används i patientsäkerhetsarbete i praktiken varit alltför
begränsade. Det finns därför ett behov av att bredda arsenalen av säkerhetsstrategier. Adaptation och
problemlösning sker hela tiden i vår vardag, men oftast endast på ett individuellt, situationsbaserat plan
och inte på ett formaliserat strategiskt sätt. Vi behöver utveckla strategier som handlar om hur vi som
system adapterar och svarar an mot händelser som utmanar oss, det vill säga, systematiskt främja
förutsättningarna för resilienta arbetssätt.
Detta är bakgrunden till förbättringsprojektet där vi utvecklat och använt RAG-modellen för att
försöka förbättra förutsättningar för resiliens. Erfarenheterna av att utveckla och använda RAG inom
specialiserad barnsjukvård är ännu mycket begränsad.
Syftet med studien av förbättringsprojektet är att uppnå djupare kunskap om hur vården kan göras
säkrare genom att utvärdera tillämpligheten av ”Resilience Assessment Grid – RAG”. Vi är därför
intresserade av hur/om ni upplever att ”RAG” påverkat era förutsättningar att arbeta på ett patientsäkert
sätt, och vilka faktorer ni anser var/är betydelsefulla i utvecklandet och användandet av ”RAG”. Studien
beräknas vara avslutad i juni 2017.
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Förfrågan om deltagande
Du som deltar i resiliensprojektgruppen tillfrågas om deltagande i studien.

Hur går studien till?
Studien genomförs som en fallstudie. Fallstudien baseras på data från:
1.

Fokusgruppintervju med deltagare i resiliensprojektgruppen.

2. Fokusgruppintervju med medarbetare ur yrkeskategorierna; läkare, sjuksköterskor och
barnsköterskor på barnvårdenheten.
3. Intervju med representant/representanter ur klinikledning.
4. Dokumentanalys av projektgruppsprotokoll, minnesanteckningar och
resiliensprojektgruppsdeltagarnas projektdagböcker.
Gruppintervjuerna och den/de enskilda intervjuerna beräknas ta cirka 60 till 90 minuter. De leds av
moderator kunnig inom patientsäkerhetsområdet. Intervjuerna spelas in på ljudfiler och skrivs ut.
Materialet analyseras systematiskt av undertecknad.

Vilka är riskerna med deltagande i studien?
Vi förutser inga risker för skada genom deltagande i studien. Vi planerar inte att samla in data av känslig
natur eller på andra sätt bedriva forskning som skulle kunna skada deltagarna.

Finns det några fördelar med deltagande i studien?
Deltagande i studien innebär möjlighet till reflektion och fördjupat lärande kring patientsäkerhet och
resiliens vilket kan vara utvecklande för deltagarna.

Hantering av data och sekretess
De uppgifter som samlas in kommer att hanteras konfidentiellt och förvaras kodade i låst utrymme
alternativt på lösenordskyddad server och hanteras så att ingen obehörig kommer åt dem. Data kommer
att presenteras avidentifierat och/eller i aggregerad form i en masteruppsats som publiceras i
högskolans databas för studentuppsatser (DiVA). Det kan även bli aktuellt med publicering i
vetenskaplig tidskrift och presentation av studien vid internationell vetenskaplig sammankomst.

Frivillighet
Deltagande i studien är frivilligt. Du har rätt att när som helst, utan särskild förklaring, avbryta ditt
deltagande.
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Samtyckesformulär
Detta formulär lämnas till den person som leder
fokusgruppsintervjun

Samtycke för att vara med i studien av medarbetarnas erfarenheter av att utveckla och
använda ”Resilience Assessment Grid - RAG”, för att förbättra förutsättningarna för
resilienta arbetssätt, och därmed patientsäkerheten, i ett kliniskt mikrosystem inom
specialiserad barnsjukvård.

Jag har fått information muntligt och skriftligt om studien och fått svar på mina frågor. Jag vet att
deltagandet är frivilligt och att jag när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt
deltagande.
Jag ger mitt medgivande till att den information som samlas in i studien dokumenteras, bearbetas och
arkiveras samt till att publicera avidentifierade resultat från studien.
Jag har fått information om att de uppgifter som samlas in hanteras konfidentiellt och förvaras kodade
i låst utrymme alternativt på lösenordskyddad server och hanteras så att ingen obehörig kommer åt dem.

Datum..........................................................................................................................................

Namnunderskrift............................................................................................................

Namnförtydligande…………………………………………………………………………….
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Resiliens
Vi är ett komplext system där vi behöver kunna göra det vi ska under väldigt skiftande
förhållanden, och i både väntade och oväntade situationer.
Inom bland annat säkerhetsforskning har man funderat kring varför komplexa system klarar
detta och kommit fram till att det handlar om förmågan att anpassa sig.
Vi vill därför förstå mer om vår förmåga att anpassa våra funktioner före, under och efter
förändringar och störningar så att vi kan fortsätta att göra det vi ska i både väntade och
oväntade situationer.
För att göra det lite mer greppbart har man delat upp ”förmågan att anpassas sig” i fyra
förmågor som finns i bakgrunden och som har en avgörande roll för våra förutsättningar att
fortsätta göra det vi ska i både väntade och oväntade situationer.
Förmågorna är; förmågan att agera, monitorera, förutse och lära sig, utifrån det som ska
hända, händer och har hänt.
Genom att ta ställning till påståendena hjälper du oss vidare i vårt arbete med att förstå och
förbättra förutsättningarna för oss att göra det vi ska under skiftande förhållanden.
Vi = vi på BVE
Tack på förhand från ”resiliensprojektgruppen”!
Jag har arbetat på BVE vid något tillfälle under de senaste tre månaderna
Ja

Nej

Om nej:

Vilken har varit din huvudsakliga arbetsplats inom barnkliniken?
__________________________________________________
Byt ut ”vi = vi på BVE” till din arbetsplats i de följande påståendena

Jag har arbetat på barnkliniken ________________ år (ungefärligt antal år)

På följande sidor, kryssa i den av de fem rutorna du tycker stämmer bäst:

Instämmer
inte

Instämmer
delvis
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Instämmer
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Vår förmåga att veta vad vi ska göra och agera
Vi har vetskap om, och beredskap för, att oväntade saker kan hända.

Instämmer
inte

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Kommentarer:
Vi har färdiga, relevanta, inarbetade arbetssätt och planer för viktiga händelser.

Instämmer
inte

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Kommentarer:
Vi förbereder oss och tränar på relevanta arbetssätt och planer.

Instämmer
inte

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Kommentarer:
Vi har lättillgänglig, överskådlig information om arbetssätt och rutiner.

Instämmer
inte

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Kommentarer:
Vi har system och rutiner för att anpassa våra arbetssätt när det krävs.

Instämmer
inte

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Kommentarer:
Vi har bra kommunikation och teamsamarbete inom BVE.

Instämmer
inte

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Kommentarer:
Vi har bra kommunikation och teamsamarbete med andra vårdorganisationer.

Instämmer
inte

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Kommentarer:
Vi har stöd i organisationen och tillräckligt mycket resurser för att kunna bibehålla vår förmåga att
agera vid ökade krav.

Instämmer
inte

Instämmer
delvis

Kommentarer:
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Att upptäcka förändringar som påverkar vår förmåga att göra ett bra jobb
Vi har system och rutiner för att mäta, utvärdera och följa upp våra resultat.

Instämmer
inte

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Kommentarer:
Metoderna vi använder för att mäta och utvärdera våra resultat är väldefinierade, ändamålsenliga
och relevanta.

Instämmer
inte

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Kommentarer:
Vi tar till vara information från patienter och familjer för att utvärdera våra resultat.

Instämmer
inte

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Kommentarer:
Vi har system och rutiner som hjälper oss att upptäcka när saker utöver det vanliga är på väg att
hända.

Instämmer
inte

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Kommentarer:
Vi har system och rutiner för att upptäcka förändringar i arbetsbelastning och vårdtyngd.

Instämmer
inte

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Kommentarer:
Vi har system och rutiner som stödjer oss i bedömningen av patienters vård- och omvårdnadsbehov.

Instämmer
inte

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Kommentarer:
Vi har system och rutiner för att upptäcka förändringar i omgivningens (utanför BVE) krav och
förväntningar på oss.

Instämmer
inte

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Kommentarer:
Vi fångar upp både formella och informella signaler/tecken på att vi närmar oss bristningsgränsen.

Instämmer
inte

Instämmer
delvis

Kommentarer:
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Lärande i vardagen
Det finns en trygg, icke dömande och samtidigt utmanande atmosfär som lockar till nyfikenhet.

Instämmer
inte

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Kommentarer:
Vi har en intresserad ledning som skapar förutsättningar för att dra lärdom av vad som hänt.

Instämmer
inte

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Kommentarer:
Vårt lärande baseras både på lyckade händelser och misslyckanden.

Instämmer
inte

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Kommentarer:
Vårt lärande är kontinuerligt, vi lär oss i nära anslutning till händelsen och inte långt senare.

Instämmer
inte

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Kommentarer:
Vi har en systematisk struktur för lärandet på BVE.

Instämmer
inte

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Kommentarer:
Vi sprider våra nyvunna lärdomar till varandra och har system för implementering.

Instämmer
inte

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Kommentarer:
Vi samarbetar med patienter och familjer för att lära oss meningsfulla saker av varandra.

Instämmer
inte

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Kommentarer:
Vi samarbetar med andra vårdinstanser för att lära oss meningsfulla saker av varandra.

Instämmer
inte

Instämmer
delvis

Kommentarer:
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Vår förmåga att förutse, att förstå vad som skulle kunna hända
Vi har en tydlig gemensam bild av vad framtiden skulle kunna innebära.

Instämmer
inte

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Kommentarer:
Vi har en tillåtande atmosfär där möjliga utmaningar, hot och möjligheter lyfts fram.

Instämmer
inte

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Kommentarer:
Vi har rutiner för att försöka förutse möjliga framtida utmaningar, hot och möjligheter.

Instämmer
inte

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Kommentarer:
Vi har tid, resurser och stödfunktioner som hjälper oss att försöka förstå och förutse framtida
utmaningar, hot och möjligheter.

Instämmer
inte

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Kommentarer:
Det som förutspås om framtiden kommuniceras inom BVE.

Instämmer
inte

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Kommentarer:
Vi har rutiner för hur vi hanterar möjliga framtida utmaningar, hot och möjligheter.

Instämmer
inte

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

Kommentarer:
Vi förbereder oss och övar på möjliga framtida händelser.

Instämmer
inte

Instämmer
delvis

Kommentarer:

42

Instämmer
helt

Bilaga 4

Vi skulle vilja att du svarar på följande frågor om barnvårdenhetens förmåga
att svara an mot sådant som händer, att upptäcka vad som händer och
sker, att lära sig av sådant som hänt och att förutse vad som skulle kunna
hända, det vill säga förutsättningar för resiliens.

Lämna gärna kommentarer i anslutning till påståendena - till exempel
kommentarer om vad påståendena betyder för dig och kommentarer om hur
vi ska jobba vidare.

1.

2. Jag har arbetat på BVE vid något tillfälle under de senaste 3 månaderna

Ja
Nej
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3. Hur länge har du arbetat på barnkliniken?

0- <1 år
1- <3 år
3- <5 år
5- <10 år
10 år eller mer

4. Jag som svarar är

Sjuksköterska/barnsjuksköterska
Barnsköterska/undersköterska
Läkare

Vår förmåga att veta vad vi ska göra och agera
5. På BVE har vi vetskap om att oväntade saker kan hända.

1
Instämmer inte
Kommentarer
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2

3

4

5
Instämmer helt

Bilaga 4
6. På BVE tränar vi på det vi behöver för att klara av arbetet.

1

2

3

4

5

Instämmer inte

Instämmer helt

Kommentarer

7. På BVE har vi tillgång till den information vi behöver för att klara av arbetet.

1

2

3

4

5

Instämmer inte

Instämmer helt

Kommentarer

8. På BVE anpassar vi våra arbetssätt när det krävs.

1
Instämmer inte
Kommentarer
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2

3

4

5
Instämmer helt

Bilaga 4

9. Vårt samarbete inom BVE är bra.

1

2

3

4

5

Instämmer inte

Instämmer helt

Kommentarer

10. På BVE har vi ett gott samarbete med patienter och familjer.

1

2

3

4

5

Instämmer inte

Instämmer helt

Kommentarer

11. På BVE har vi ett gott samarbete med andra vårdorganisationer.

1
Instämmer inte
Kommentarer
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2

3

4

5
Instämmer helt

Bilaga 4

Att upptäcka förändringar som påverkar vår förmåga att göra ett bra jobb
12. På BVE har vi rutiner för att upptäcka förändringar i arbetsbelastning.

1

2

3

4

5

Instämmer inte

Instämmer helt

Kommentarer

13. På BVE är vi bra på att ta tillvara information från patienter och familjer.

1

2

3

4

5

Instämmer inte

Instämmer helt

Kommentarer

14. På BVE har vi system som stödjer oss i bedömningen av patienters vård- och omvårdnadsbehov.

1
Instämmer inte
Kommentarer
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2

3

4

5
Instämmer helt

Bilaga 4
15. På BVE är vi bra på att upptäcka förändringar utanför BVE, som påverkar oss.

1

2

3

4

5

Instämmer inte

Instämmer helt

Kommentarer

16. På BVE fångar vi upp signaler på att vi närmar oss bristningsgränsen.

1

2

3

4

5

Instämmer inte

Instämmer helt

Kommentarer

17. På BVE är vi bra på att följa upp våra resultat.

1
Instämmer inte
Kommentarer
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2

3

4

5
Instämmer helt

Bilaga 4

Lärande i vardagen
18. På BVE tar vi tillvara alla medarbetares erfarenheter utan hänsyn till hierarki.

1

2

3

4

5

Instämmer inte

Instämmer helt

Kommentarer

19. BVE´s ledning skapar förutsättningar för lärande i vardagen.

1

2

3

4

5

Instämmer inte

Instämmer helt

Kommentarer

20. På BVE baseras lärandet både på lyckade händelser och misslyckanden.

1

2

3

4

5

Instämmer inte

Instämmer helt

Kommentarer

21. På BVE drar vi lärdomar i nära anslutning till händelser.

1
Instämmer inte
Kommentarer
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2

3

4

5
Instämmer helt

Bilaga 4

22. På BVE samarbetar vi med patienter och familjer för att lära oss meningsfulla saker.

1

2

3

4

5

Instämmer inte

Instämmer helt

Kommentarer

23. På BVE prioriterar vi rätt områden när vi fördjupar vårt lärande.
1

2

3

4

5

Instämmer inte

Instämmer helt

Kommentarer

24. På BVE sprider vi lärdomar till varandra.

1
Instämmer inte
Kommentarer
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2

3

4

5
Instämmer helt
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Vår förmåga att förutse vad som skulle kunna hända
25. På BVE har vi en gemensam bild av vad framtiden skulle kunna innebära.

1

2

3

4

5

Instämmer inte

Instämmer helt

Kommentarer

26. På BVE har vi en god förmåga att förutse framtida möjligheter.

1

2

3

4

5

Instämmer inte

Instämmer helt

Kommentarer

27. På BVE har vi en god förmåga att förutse framtida hot.

1
Instämmer inte
Kommentarer
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2

3

4

5
Instämmer helt
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28. Det som förutspås om framtiden kommuniceras inom BVE.

1

2

3

4

5

Instämmer inte

Instämmer helt

Kommentarer

29. På BVE förbereder vi oss för möjliga framtida händelser.

1

2

3

4

5

Instämmer inte

Instämmer helt

Kommentarer

30. PÅ BVE har vi en riskmedveten kultur.

1
Instämmer inte
Kommentarer
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2

3

4

5
Instämmer helt

Bilaga 5

Resiliens mars 2017 (version utan fria kommentarer i anslutning till enskilda frågor)
Jag som svarar är

Namn
Sjuksköterska/barnsjuksköterska
Barnsköterska/undersköterska
Läkare
Total

Antal

%

23

56,1

7

17,1

11

26,8

41

100

Hur länge har du arbetat på barnkliniken?

Namn

Antal

%

0- <1 år

5

12,2

1- <3 år

11

26,8

3- <5 år

3

7,3

5- <10 år
10 år eller mer
Total

7

17,1

15

36,6

41

100
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Jag har arbetat på BVE vid något tillfälle under de senaste 3 månaderna

Namn
Ja
Nej
Total

Antal

%

37

90,2

4

9,8

41

100

På BVE har vi vetskap om att oväntade saker kan hända.

Namn

Antal

%

Instämmer inte alls.

0

0

Instämmer i låg grad.

0

0

Instämmer delvis.

3

7,9

Instämmer i hög grad.

17

44,7

Instämmer helt.

18

47,4

38

100

Total

54

Bilaga 5
På BVE tränar vi på det vi behöver för att klara av arbetet.

Namn

Antal

%

Instämmer inte alls.

0

0

Instämmer i låg grad.

4

10,5

Instämmer delvis.

18

47,4

Instämmer i hög grad.

14

36,8

2

5,3

38

100

Instämmer helt.
Total

På BVE har vi tillgång till den information vi behöver för att klara av arbetet.

Namn

Antal

%

Instämmer inte alls.

0

0

Instämmer i låg grad.

0

0

Instämmer delvis.

12

32,4

Instämmer i hög grad.

22

59,5

3

8,1

37

100

Instämmer helt.
Total

55
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På BVE anpassar vi våra arbetssätt när det krävs.

Namn

Antal

%

Instämmer inte alls.

0

0

Instämmer i låg grad.

0

0

Instämmer delvis.

13

35,1

Instämmer i hög grad.

19

51,4

Instämmer helt.

5

13,5

37

100

Antal

%

Instämmer inte alls.

0

0

Instämmer i låg grad.

0

0

Total

Vårt samarbete inom BVE är bra.

Namn

Instämmer delvis.
Instämmer i hög grad.
Instämmer helt.
Total

2

5,3

27

71,1

9

23,7

38

100
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På BVE har vi ett gott samarbete med patienter och familjer.

Namn

Antal

%

Instämmer inte alls.

0

0

Instämmer i låg grad.

0

0

Instämmer delvis.

0

0

Instämmer i hög grad.

27

73

Instämmer helt.

10

27

37

100

Total

På BVE har vi ett gott samarbete med andra vårdorganisationer.

Namn

Antal

%

Instämmer inte alls.

0

0

Instämmer i låg grad.

0

0

Instämmer delvis.

21

55,3

Instämmer i hög grad.

15

39,5

2

5,3

38

100

Instämmer helt.
Total
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På BVE har vi rutiner för att upptäcka förändringar i arbetsbelastning.

Namn

Antal

%

Instämmer inte alls.

0

0

Instämmer i låg grad.

2

5,3

Instämmer delvis.

18

47,4

Instämmer i hög grad.

13

34,2

5

13,2

38

100

Instämmer helt.
Total

På BVE är vi bra på att ta tillvara information från patienter och familjer.

Namn

Antal

%

Instämmer inte alls.

0

0

Instämmer i låg grad.

1

2,6

Instämmer delvis.

14

36,8

Instämmer i hög grad.

19

50

4

10,5

38

100

Instämmer helt.
Total
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På BVE har vi system som stödjer oss i bedömningen av patienters vård- och omvårdnadsbehov.

Namn

Antal

%

Instämmer inte alls.

0

0

Instämmer i låg grad.

1

2,7

Instämmer delvis.

10

27

Instämmer i hög grad.

24

64,9

2

5,4

37

100

Instämmer helt.
Total

På BVE är vi bra på att upptäcka förändringar utanför BVE, som påverkar oss.

Namn

Antal

%

Instämmer inte alls.

0

0

Instämmer i låg grad.

8

22,9

23

65,7

Instämmer i hög grad.

4

11,4

Instämmer helt.

0

0

35

100

Instämmer delvis.

Total
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På BVE fångar vi upp signaler på att vi närmar oss bristningsgränsen.

Namn

Antal

%

Instämmer inte alls.

1

2,8

Instämmer i låg grad.

6

16,7

Instämmer delvis.

19

52,8

Instämmer i hög grad.

9

25

Instämmer helt.

1

2,8

36

100

Total

På BVE är vi bra på att följa upp våra resultat.

Namn

Antal

%

Instämmer inte alls.

1

2,7

Instämmer i låg grad.

2

5,4

28

75,7

Instämmer i hög grad.

4

10,8

Instämmer helt.

2

5,4

37

100

Instämmer delvis.

Total

60
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På BVE tar vi tillvara alla medarbetares erfarenheter utan hänsyn till hierarki.

Namn

Antal

%

Instämmer inte alls.

2

5,3

Instämmer i låg grad.

2

5,3

Instämmer delvis.

13

34,2

Instämmer i hög grad.

19

50

Instämmer helt.
Total

2

5,3

38

100

BVE´s ledning skapar förutsättningar för lärande i vardagen.

Namn

Antal

%

Instämmer inte alls.

0

0

Instämmer i låg grad.

1

2,6

Instämmer delvis.

23

60,5

Instämmer i hög grad.

12

31,6

2

5,3

38

100

Instämmer helt.
Total

61
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På BVE baseras lärandet både på lyckade händelser och misslyckanden.

Namn

Antal

%

Instämmer inte alls.

0

0

Instämmer i låg grad.

0

0

Instämmer delvis.

17

45,9

Instämmer i hög grad.

17

45,9

Instämmer helt.
Total

3

8,1

37

100

På BVE drar vi lärdomar i nära anslutning till händelser.

Namn

Antal

%

Instämmer inte alls.

0

0

Instämmer i låg grad.

4

10,5

Instämmer delvis.

14

36,8

Instämmer i hög grad.

17

44,7

3

7,9

38

100

Instämmer helt.
Total

62
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På BVE samarbetar vi med patienter och familjer för att lära oss meningsfulla saker.

Namn

Antal

%

Instämmer inte alls.

0

0

Instämmer i låg grad.

0

0

Instämmer delvis.

15

39,5

Instämmer i hög grad.

21

55,3

Instämmer helt.
Total

2

5,3

38

100

På BVE prioriterar vi rätt områden när vi fördjupar vårt lärande.

Namn

Antal

%

Instämmer inte alls.

0

0

Instämmer i låg grad.

2

5,4

Instämmer delvis.

16

43,2

Instämmer i hög grad.

19

51,4

0

0

37

100

Instämmer helt.
Total

63
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På BVE sprider vi lärdomar till varandra.

Namn

Antal

%

Instämmer inte alls.

0

0

Instämmer i låg grad.

0

0

Instämmer delvis.

11

28,9

Instämmer i hög grad.

17

44,7

10

26,3

38

100

Instämmer helt.
Total

På BVE har vi en gemensam bild av vad framtiden skulle kunna innebära.

Namn

Antal

%

Instämmer inte alls.

1

2,7

Instämmer i låg grad.

6

16,2

Instämmer delvis.

21

56,8

Instämmer i hög grad.

9

24,3

Instämmer helt.

0

0

37

100

Total

64
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På BVE har vi en god förmåga att förutse framtida möjligheter.

Namn

Antal

%

Instämmer inte alls.

0

0

Instämmer i låg grad.

7

18,9

26

70,3

4

10,8

Instämmer delvis.
Instämmer i hög grad.
Instämmer helt.
Total

0

0

37

100

På BVE har vi en god förmåga att förutse framtida hot.

Namn

Antal

%

Instämmer inte alls.

0

0

Instämmer i låg grad.

7

18,9

Instämmer delvis.

25

67,6

Instämmer i hög grad.

5

13,5

Instämmer helt.

0

0

37

100

Total

65
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Det som förutspås om framtiden kommuniceras inom BVE.

Namn

Antal

%

Instämmer inte alls.

1

2,8

Instämmer i låg grad.

9

25

19

52,8

Instämmer i hög grad.

7

19,4

Instämmer helt.

0

0

36

100

Instämmer delvis.

Total

På BVE förbereder vi oss för möjliga framtida händelser.

Namn

Antal

%

Instämmer inte alls.

0

0

Instämmer i låg grad.

8

21,6

Instämmer delvis.

19

51,4

Instämmer i hög grad.

10

27

0

0

37

100

Instämmer helt.
Total

66
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PÅ BVE har vi en riskmedveten kultur.

Namn

Antal

%

Instämmer inte alls.

0

0

Instämmer i låg grad.

4

10,5

Instämmer delvis.

11

28,9

Instämmer i hög grad.

20

52,6

Instämmer helt.
Total

3

7,9

38

100

67
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68

