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Sammanfattning 

Bakgrund 

Personer med psykisk sjukdom har i högre utsträckning somatisk ohälsa och en överdödlighet som är 

två till tre gånger högre än hos övrig befolkning [3]. Individer med diagnosen schizofreni kan ha en 

förkortad livslängd upp till 25 år[5]. 

 
Syfte 

Övergripande syfte, förbättringsarbete: Förbättrad hälsa hos personer med psykossjukdom. 

Specifikt syfte, förbättringsarbete: Främja hälsosamma levnadsvanor hos personer med 

psykossjukdom genom att utveckla arbetssätt som bidrar till förändrade levnadsvanor  

 

Syfte för studien av förbättringsarbete: Identifiera förhållanden i ett samverkansprojekts utformning 

som kan påverka spridning och varaktighet. 

 

Metod 

Förbättringsarbetet har genomförts som ett samverkansprojekt och utgår förbättringsrampen och 

projektmodellen. 

Studien är genomförd som en fallstudie inkluderande två fokusgruppsintervjuer med semistrukturerad 

intervju samt dokumentanalys. Analyserat med kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats från 

teori om spridning och varaktighet. 

 

Resultat 

Arbetssätt har utvecklats och testats inom kommun och sjukhus för att främja goda levnadsvanor. 

Utvärdering av sex patienters förändrade levnadsvanor visade på blandade resultat och tydliggjorde 

vikten av upprättande av plan och uppföljning.  

 

Slutsats 

Resultaten visade på betydelsen av att genomföra samverkansprojekt med de grundläggande 

förutsättningarna personcentrering, mål och tidsram, gemensamt förhållningssätt samt förståelse. 

Dessa förutsättningar i kombination med upplägg av förbättringsarbete enligt förbättringsrampen och 

projektplanering kan ge ökade förutsättningar till spridning och varaktighet. 
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Summary 

Title: Health promotion in patients with psychosis  in a cooperation project.  

 -Preconditions for spread and sustainability in an organizational case study. 

 

Background 

People with mental illness have a greater extent of somatic illness and the mortality rate is two to three 

time higher than in general population. Life expectancy is 25 years shorter among people with mental 

illness than in the general population.  

  

Purpose 

Global aim: To improve health among people with psychosis. 

Specific aim: Health promotion among people with psychosis by developing routines for that work.  

 

Purpose of the study: Identify conditions in a cooperation project that can affect spread and 

sustainability. 

 

Method 

The improvement ramp and structure of a project has been the starting point of this improvement 

work.  

The study is a case study including two focus groups and content analysis is made from this and from 

documentation. Qualitative content analysis with deductive approach was done from a theory of 

spread and sustainability.   

 

Results 

Routines for health promotion has been developed and tested in community social services and in 

hospital. Evaluation among six patients showed mixed results and underlined the importance of 

establishing a plan and follow-up.  

 

Conclusion 

The study indicates the importance of doing a cooperation project with focus on person centeredness, 

aim and timeframe, common approach and understanding. Combining this with improvement 

knowledge might increase opportunities for spread and sustainability. 
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Ordlista 

Body mass index (BMI): BMI anger relationen mellan längd och vikt. BMI 18,5-25 normalvikt, 
BMI 25-30 övervikt samt BMI över 30 representerar fetma (1). 
 
Ett självständigt liv (ESL): Socialpedagogisk behandlingsmodell för personer med psykisk 

funktionsnedsättning (2). 

 

Fysisk aktivitet på recept (FaR): En arbetsmetod för att främja fysisk hälsa. Legitimerad 

vårdpersonal kan förskriva fysisk aktivitet på recept (3) 

 
Hälsofrämjande insats: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder beskriver att 
grunden för merparten av åtgärderna är rådgivning eller samtal. Fördelade över enkla råd, rådgivande 
samtal och kvalificerat rådgivande samtal. För verksamhetsuppföljning finns KVÅ koder att registrera 
kopplade till dessa samtal (4). 

 
Hälsosamtal: Samtal om levnadsvanor ur ett hälsofrämjande perspektiv. Kan vara rådgivande 

samtal eller kvalificerat rådgivande samtal. Grundläggande är att samtalet utgår från individens 

möjligheter och strävar efter att stärka empowerment/egenmakt för att ge individen ökad kontroll över 

sin egen hälsa (4)  

 

Motiverande samtal (MI): En samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att 

underlätta förändringsprocesser och främja beteendeförändring (2).  

 

Patient: Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska begreppet patient användas när det handlar 

om hälso- och sjukvårdsinsatser. I uppsatsen används begreppet patient även när det gäller brukare, 

som får insatser via socialtjänstlagen.  

 

Psykossjukdom: Debuterar vanligen mellan 15-30 års ålder. Symtom vid psykossjukdom kan 

innebära att höra röster, känna sig förföljd, tänka eller tala osammanhängande och kan innebära 

kognitiva nedsättningar. Diagnoskod: F20.0-F29.9 (5). 

 

Samordnad individuell plan (SIP): Enligt socialtjänstlagen och hälso-och sjukvårdslagen ska en 

plan upprättas när en person behöver stöd från både hälso-och sjukvård samt socialtjänsten. Här ingår 

plan för insatser samt ansvarig. (2). 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHO mental health gap 

“An urgent commitment is needed from all partners to respond to this public health need. The time to act is now.” 
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Inledning 

Personer med psykisk sjukdom har förkortad livslängd och medan medellivslängden ökar för övrig 

befolkning så minskar den för personer med psykisk sjukdom. Bakgrunden ger en beskrivning över 

problem och de kunskaper som finns till att nå en förändring vad gäller hälsa. Det förbättringsarbete 

som har bedrivits har handlat om hur förutsättningar för goda levnadsvanor kan bli bättre genom att 

utveckla arbetssätt som stödjer det. I studien av förbättringsarbetet studeras förhållanden i ett 

samverkansprojekts utformning och relateras till förutsättningar för spridning och varaktiga 

arbetssätt.  

Psykisk sjukdom och somatisk samsjuklighet 

Personer med psykisk sjukdom har i högre utsträckning somatisk ohälsa och en överdödlighet som är 

två till tre gånger högre än hos övrig befolkning (6). Individer med diagnosen schizofreni kan ha en 

förkortad livslängd upp till 25 år (7). 

Förekomsten av metabolt syndrom är två-tre gånger högre i gruppen med psykisk sjukdom (8). 

Metabolt syndrom innefattar faktorer såsom bukfetma, insulinresistens, dyslipidemi och hypertoni 

(9). Personer med metabolt syndrom har en ökad risk för att insjukna i kardiovaskulära sjukdomar, 

typ 2 diabetes, vanliga cancerformer, demens och depression. Andra vanligt förekommande sjukdomar 

bland individer med psykisk sjukdom är infektioner, mag-tarmsjukdomar, respiratoriska och 

endokrina sjukdomar (8).  

Psykisk sjukdom är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser där bland annat psykossjukdom ingår. 

Insjuknande i psykossjukdom, som är fokus i denna uppsats sker vanligast i 15-30 års ålder och den 

vanligaste psykossjukdomen är schizofreni.  

I sjukdomsbilden hos personer med psykisk sjukdom föreligger funktionsnedsättningar som försvårar 

exempelvis en livsstilsförändring (10). 

Personer med psykiska sjukomar lyfts fram som extra utsatt grupp när det gäller vård och behandling 

av kroniska sjukdomar (11). Personer med kroniska sjukdomar (observera ej endast psykisk sjukdom) 

står för en stor del av sjukvårdskostnaderna, 44% av den totala befolkningen står för 80-85% av 

sjukvårdskostnaderna (11). 

Försvårande faktorer för personer med psykisk sjukdom att förbättra sin somatiska hälsa är flera och 

kan delas in i behandlingsfaktorer, psykologiska faktorer och socioekonomiska faktorer (12). 

Mediciner används för att lindra symtomen av den psykiska sjukdomen, dock kan de ge flertalet 

biverkningar på den somatiska hälsan, såsom förhöjt blodsocker och förhöjda blodfetter (13). Andra 

biverkningar som trötthet, hunger och sötsug försvårar också en hälsosam livsstil. Behandlingsfaktorer 

inbegriper bland annat att söka vård i ett senare skede och att inte ha följsamhet till behandling (14-

17). Psykologiska faktorer inkluderar kognitiva funktioner vilka kan vara nedsatta till följd av 

sjukdomen. Kognition står för tanke- och kunskapsliv och innefattar bland annat minne, 

uppmärksamhet, problemlösning och mental bilder (18). 

Att inte uppleva att man har ohälsa eller risk för ohälsa kan också förekomma vilket leder till lägre 

motivation att göra förändring (12). Att ha en svår psykisk sjukdom kan medföra att man prioriterar 

sitt psykiska mående och kan medföra begränsad kraft till förändring (12). Ytterligare försvårande 

omständigheter inom området psykologiska faktorer är tillit till sin egen förmåga. 

Socioekonomiska faktorer såsom relationer, stigmatisering och ekonomiska förutsättningar inverkar 

också i stor utsträckning på hur väl en individ har möjlighet att lyckas med en livsstilsförändring. 

Sjukdomsförebyggande metoder 

Goda levnadsvanor är en av de viktigaste preventiva och behandlande åtgärderna för sjukdomar som 

kan föranledas av det metabola syndromet (4). Sjukdomsförebyggande metoder innefattar kost och 

fysisk aktivitet enligt rekommendationer, samt ej missbruk av tobak och alkohol. I ett tidigt skede av 

sjukdomsfasen är det en lägre förekomst av metabolt syndrom och diabetes. Prevention och tidiga 

insatser är därav av vikt (13, 19).  
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Kognitiv beteendeterapi i kombination med metoden motiverande samtal har bevisad effekt när det 

gäller beteendeförändring. (20, 21)  

Att sätta upp mål, stödja problemlösning samt stöd från omgivningen är faktorer som inverkar positivt 

på beteendeförändring (20). Hälsosamtal har i sig en effekt och kan starta en process hos individen 

som framöver kan leda till en förändring. Det har visat sig vara samma effekt hos individer med 

intellektuella nedsättningar och inlärningssvårigheter (22). Screening innehållande somatisk 

screening och hälsosamtal ger ökad tilltro på sin egen förmåga (22).  

Det finns ingen evidens på att livsstilsförändringar bör göras en i taget, tvärtom finns fördelar med att 

ta flera vanor samtidigt. Vid pågående missbruk av alkohol, tobak eller droger kan med fördel 

förändring av levnadsvanor ge möjligheter till att minska ned sitt missbruk samt förbättra övriga 

levnadsvanor (23). 

Tidigare studier visar på vikten av att målgruppsanpassa för att ge förbättrade förutsättningar att 

lyckas med prevention, screening och hälsofrågor (6).  

Spridning och varaktighet 

Riskområden som kan verka hindrande när det gäller spridning och varaktighet studerades i 

psykiatriska verksamheter där man identifierade fem ”varningsflaggor”. Bristande ekonomiska 

förutsättningar, avsaknad av ledningsstöd och eller bristande stöd från samarbetspartners, 

personalomsättning, att interventionen inte passar in i befintliga arbetssätt, kompetens eller i 

verksamhetens värderingar (24). Hälften av verksamheterna i studien uppgav att de avslutat 

interventionen på grund av att det inte fungerade ihop med samarbetspartners (24). Detta kan visa på 

vikten av att utforma planeringen tillsammans. Det finns ett behov av att bygga broar mellan olika 

instanser för att framgångsrikt införa hälsofrämjande insatser. Då kontaktytor mellan olika 

verksamheter annars kan verka hindrande (6). 

Förändringar som förbättrar kvalitet ska också vidmakthållas över tid, att gå tillbaka till tidigare 

arbetssätt leder till en form av slöseri av investerade resurser (25). I tidigare studie föreslås att 

teoretiska ramverk för varaktighet kan användas för att leda forskningen vidare när det gäller kunskap 

om kvalitetsförbättring och varaktighet (25). 

Vid utvecklingsarbeten finns risken att det blir begränsad spridning samt att det pågår parallella 

utvecklingsarbeten utan kännedom om varandra. Detta bidrar inte till ”Från mycket bra till bästa 

möjliga” som är en del av Region Jönköpings läns budget och flerårsplan, där bland annat ”snabbare 

spridning – jämlik vård” ingår (26). 

Samverkan 

Enligt WHO (World Health Organization) har tilldelade resurser för hälso- och sjukvård till personer 

med psykisk sjukdom lett till otillräckliga insatser, ojämn fördelning och inte tillräckligt effektiva 

satsningar (10). Personer med komplexa medicinska problem, psykisk sjukdom och sociala problem 

står för en stor del av hälso- och sjukvårdskostnaderna. Den specialiserade vård som idag erbjuds är 

uppbyggd kring en diagnos och är inte tillräcklig i sin helhetssyn för att ge den hjälp som behövs. Inom 

områden där det föreligger ojämlikhet och sociala skillnader är det än mer viktigt att jobba integrerat 

mellan organisationer för att främja hälsa (27). Att för personer med komplexa problem erhålla en 

sammanhållen vård och behandling innebär att integrera vård och behandling som finns inom 

sjukhus, kommun och vårdcentral (28). Risken finns att hälsofrämjande arbete som inte tar hänsyn till 

sociala klyftor snarare ökar ojämlikheten än minskar den (27).  

Statens utredning om effektiv vård betonar vikten av den typ av samverkan som inte endast handlar 

om arbetsfördelning utan snarare systemsyn, gemensamt ansvar och integration. Systemsynen gör att 

man flyttar fokus från enskilda organisationer till helheten och de relationer som finns däri (29).  

Omsätta kunskap till handling 

Det är inte med självklarhet som resultat i forskningsstudier och riktlinjer når ut och omsätts i 

praktiken (30). Artikelförfattare till en studie kring införande av evidensbaserade metoder betonar att 

det inte endast kan handla om implementering utan steget dessförinnan, nämligen framtagandet av 
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det som ska implementeras. De sätter detta i kontrast till att låta vetenskapen ta fram lösningen som 

sedan ska implementeras i verkligheten enligt ”pipe-line” modellen. En metod som har visat sig ta lång 

tid och inte alltid är så framgångsrik (31). Vidare påpekar författarna att den evidensbaserade kunskap 

som finns inte är komplett då den praktiska förbättringskunskapen inte finns med. Den kunskapen får 

praktiker och patienter själva fylla på med.  

Co-production syftar till att sudda ut gränser mellan forskning och praktik genom att överbrygga det 

kunskapsgap som finns mellan patient/närstående och vårdens professionella. Begreppet kan 

översättas till ”samskapande” men då de refererade författarna använder ordet co-production, 

används det även här. Medarbetare, patienter och närstående och deras erfarenhet och kunskap krävs 

för att minska detta gap. Co-production är ett brett begrepp och kan innefatta planering, beställning, 

utformning och utvärdering (31). I figur 1 visar författarna till en studie hur de inkluderat kliniskt 

kunniga tillsammans med akademiskt kunniga. De tillägger också att de kan se att patienter kan vara 

ytterligare en grupp som bidrar med kunskap. Att inkludera patienter i co-production är det som avses 

i denna uppsats.  

 

 

 
Figur 1. Modell som beskriver hur forskning och praktik behöver mötas för att möjliggöra 

förändrade arbetssätt i en komplex verklighet. Kunskap baserad på praktik. (31). 

Lokala problemet 

Det förbättringsarbete som har bedrivits var ett Regionövergripande samverkansprojekt där 

representanter från kommun, vårdcentral och sjukhus ingick. 

Kvalitetsregistret PsykosR visar att andelen personer med psykossjukdom och med BMI (body mass 

index) över 30, vilket innebär fetma, ligger högre i Jönköpings län jämfört med riksgenomsnittet i 

målgruppen (5). De lokala utmaningarna liknar de som finns i övriga landet och även internationellt, 

vilka är avsaknad av rutin för upptäckt av ohälsa samt varierat och många gånger otillräckligt stöd för 

förändring av levnadsvanor. Undersökningen ”Inventering av behov hos personer med psykisk 

funktionsnedsättning” genomförd 2015 bland personal som möter personer med svår psykisk sjukdom 

i kommun såväl som specialistpsykiatri, visade på låg kännedom kring patienternas somatiska hälsa 

inklusive tandhälsa [6].   

Förbättringsarbetets avgränsning 
Avgränsning har gjorts i enhetlighet med kvalitetsregistret PsykosR. PsykosR inkluderar psykiatriska 

diagnoser med diagnoskoderna F20.0-F29.9 (32). Se tabell 1 för beskrivning av vilka diagnoser. 

Avgränsningen är vald utifrån patientperspektiv, organisation, länsprocess och resultatuppföljning. I 

studier jämförande somatisk samsjuklighet och överdödlighet har gruppen med psykossjukdom sämre 

resultat jämfört med psykisk sjukdom generellt. I länet har två av tre kliniker psykosmottagningar i sin 

öppenvård. Samtliga tre kliniker arbetar länsövergripande i psykosprocessen med strävan att 
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gemensamt utveckla arbetet för patienter med psykossjukdom. Det nationella kvalitetsregistret 

PsykosR möjliggör också resultatuppföljning över tid för vald patientgrupp.  

 

Projektorganisation 
Projektorganisationen i sig innebär fokus på kundnytta, målstyrning och ofta ett samarbete som går 

genom linjeorganisationer och även genom olika huvudmän såsom kommun och primärvård (33). 

Fokus på en organisations processer, det vill säga en serie händelser från start till slut, gör att flera 

linjeorganisationer blir inblandade i en och samma kundprocess. I vilken utsträckning en organisation 

arbetar med projekt, vilken ”projektmognad” som finns, varierar. I avsett förbättringsarbete ingår 

olika huvudmän (kommun, sjukhus och vårdcentral) och det finns en ovana att arbeta i projektform. 

Huvudmännen uppmuntras att göra arbete i samverkan men det finns hinder såsom olika intranät, 

olika journalsystem och olika uppdrag. Regionen har hela länet som sin arbetsyta och arbetar för 

jämlik vård. Kommunerna har självbestämmande och har ett annat uppdrag i att skapa säker omsorg 

för sina invånare.  

 

Kunskapsläge studien 

Det finns ett behov av att förbättra förutsättningar för framgångsrika insatser att spridas samt att ge 

förutsättningar till fortsatt utveckling. Det är ett ansvar som vilar på politiker, professionerna, 

organisationerna och samhället (10). Svenska staten har satsat projektmedel till området psykiatri och 

i utvärdering av perioden 1995-2015 konstateras att beskrivning av effekt på patientnivå saknas så 

även satsningar som blivit varaktiga (34). Vidare beskrivs vikten av att utveckla samverkan mellan 

aktörer såsom kommun, sjukhus och vårdcentral för att möjliggöra en bättre planering och 

informationsöverföring (34). Samverkan kan se olika ut och också skilja sig i framgång. I en satsning 

med flera projekt inkluderade framkom att delade visioner, gemensamma mätningar och tydlig 

strategi för kommunikation var av betydelse för att lyckas med samverkan. Det visade sig också ha 

betydelse att ha flera pågående projekt som kunde förstärka nyttan av varandra (28). Att bedriva 

utvecklingsarbete genom ett samverkansprojekt kan innebära att möta upp de krav som finns när det 

råder oenighet i intresse, olika värderingar och att man har olika budget att förhålla sig till. Det finns 

en mängd hinder för samverkan och de olikheter som finns mellan organisationer och professioner är 

exempel på det, men detta kan också utgöra framgångsfaktorer. Viktigt i samverkansprojekt är att 

utgångspunkten är holistisk, det vill säga att man har en helhetssyn på människan och att det finns ett 

ledarskap som stödjer detta synsätt (35). En tydlig risk för samverkansprojekt är att ingen 

implementering sker till övriga verksamheter samt att samverkan tar slut när projektet tar slut (35).  

I en studie med uppföljning efter ett år konstaterades vikten av att anpassa interventionen efter 

verksamheten och lägga in det i befintliga strukturer för att ge ökade möjlighet till varaktighet. Det 

betonades också att planera för varaktighet redan vid projektutformningen (36).  

Ledningsstöd framhålls i flera studier som avgörande för spridning och varaktighet (37, 38). 

 

Ramverk i studien 

Teoretiskt ramverk i studien ”The spread and sustainability of quality improvement in healthcare” 

utgår från 10 beskrivna faktorer för att främja varaktighet och spridning (39). Ramverket valdes då 

Region Jönköpings läns utvecklingsenhet har tillämpat det i viss utsträckning och att för att få 

möjlighet att testa det i den här kontexen. Efter avslutad projekttid kan det också bli aktuellt att 

utvärdera interventioner och dess hållbarhet via ramverket..  

 



 

5 
 

 
Figur 2. Tio områden från NHS Skotland ”The spread and sustainability of quality 

improvement in healthcare” som beskriver stödjande faktorer för framgångsrik spridning och 

varaktighet av förbättringsarbete (39). 

Syfte förbättringsarbete 

Övergripande syfte: Förbättrad hälsa hos personer med psykossjukdom. 

 

Specifikt syfte: Främja hälsosamma levnadsvanor hos personer med psykossjukdom genom att 

utveckla arbetssätt som bidrar till förändrade levnadsvanor  

Syfte studie 

Identifiera förhållanden i ett samverkansprojekts utformning som kan påverka spridning och 

varaktighet av arbetssätt. 

 

Forskningsfråga: 

 

Vad kan återfinnas i genomfört projekt i jämförelse med valt ramverk? 

 

Metod 

Quality improvement science är det forskningsområde som den här uppsatsen utgår ifrån. SQUIRE 

2.0 ligger till grund för rubriksättningen i uppsatsen och ska ge ett stöd åt struktur i beskrivningen av 

valt förbättringsarbete och studien av förbättringsarbetet (40). Nedan följer metodavsnitt som 

beskriver omgivningsfaktorer för förbättringsarbetet och därefter metodval för förbättringsarbete 

respektive studien. 

Kontext 

Förbättringsarbetet bedrevs i Region Jönköpings län som har 337 000 invånare. Projektuppdraget 

initierades av sjukvårdsdirektören för område psykiatri och rehabilitering i länet mot bakgrund av den 

sämre somatiska hälsa som finns hos personer med psykisk sjukdom. Projektledaren, vilken är 

densamma som har skrivit uppsatsen, fick själv utforma uppdragets omfattning och vilka 
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verksamheter som skulle inkluderas. Arbetet har sin utgångspunkt i sjukhusens psykiatriska kliniker 

med tillhörande rehabiliteringsorganisationer. Det konstaterades omgående att projektet behövde vara 

ett samverkansprojekt (kommun, vårdcentral och sjukhus) med hänsyn till att en person rör sig genom 

en vårdprocess som sträcker sig genom olika organisationer, ett förslag som fick ledningsstöd. 

Pilotprojektet avgränsades till Värnamo kommun med 33 500 invånare, psykosmottagningen med 

cirka 250 inskrivna patienter och 8 anställda samt två vårdcentraler med 46 anställda och 14 100 

listade patienter.  

Efter ett par månaders arbete togs beslut att projektet skulle ingå som ett delprojekt i Regionens 

satsning ”Tillsammans för bästa hälsa och jämlik vård” och undergruppen ”primärvården är basen”. 

Därmed förändrades styrgrupp, till viss del upplägg för möten samt att även viss förändring vad gäller 

dokumentation tillkom. I det konkreta förbättringsarbetet medförde det inga egentliga förändringar.  

Metodiken för förbättringsarbetet var förbättringsrampen där förbättringsarbetet påbörjades genom 

att beskriva microsystemet via 5P (syfte, patient, professionella, processer och mönster). Utifrån detta 

utvecklades tema, övergripande syfte, specifikt syfte, förändringskoncept samt mätningar. I 

förbättringsrampen ingår också förbättringsmodellen med sina tre frågor och PGSA hjul. Vidare ingick 

också processbeskrivning, orsak- och verkandiagram samt handlingsplaner och GANT schema (41).  

Nedan följer en beskrivning av microsystemet enligt 5P, för patienter med psykisk sjukdom som 

behöver stöd för sin somatiska hälsa.  

 

Syfte  
Förbättrad hälsa hos personer med psykossjukdom. I ett första steg är syftet att främja hälsosamma 

levnadsvanor hos personer med psykossjukdom genom att utveckla arbetssätt som bidrar till 

förändrade levnadsvanor  

 

Patienter 
Avgränsning i pilotprojektet är patienter med psykossjukdom vilket innefattar diagnoskoderna F20.0-

F29.9, se tabell 1 

 

Tabell 1. Diagnoskod och dess beskrivning enligt ICD 10 (42). 

ICD kod Diagnos F200 Paranoid schizofreni 

F201 Hebefren schizofreni F202 Kataton schizofreni 

F203 Odifferentierad schizofreni F205 Schizofrent resttillstånd 

F206 Schizofreni, simplex F208 Annan specificerad schizofreni 

F209 Schizofreni, ospecificerad F220 Vanföreställningssyndrom 

F239 Akut och övergående psykos, ospecificerad F251 Schizoaffektivt syndrom, depressiv typ 

F252 Schizoaffektivt syndrom, blandad typ F258 Annat specificerat schizoaffektivt syndrom 

F259 Schizoaffektivt syndrom, ospecificerat F299 Ospecificerad ickeorganisk psykos 

 

En väsentlig sjukdomsbörda hos personer med psykossjukdom följer av diabetes, hypertoni och KOL, 

se figur 3. 
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Figur 3: Stapeldiagram över antalet patienter (251 personer) med diagnos F20.0-F29.9 som 

i juni 2016 var inskrivna på psykosmottagningen i Värnamo och som hade en diagnosticerad 

somatisk sjukdom. Data hämtat från Diver. 

 

I Jönköpings län fanns 1742 personer med psykossjukdom och diagnos F20.0-F29.9 (enligt Cosmic 

2016). Cosmic inkluderar endast vårdcentraler och sjukhusen och därmed är inte personer som endast 

har kontakt med kommunens socialpsykiatri inkluderade. Det är svårt att fånga exakt antal patienter i 

systemet och datauttag behöver komplettera varandra. Såsom med exempelvis: ”Inventering av behov 

hos person med psykisk funktionsnedsättning”, en undersökning som genomfördes 2015 i länets 13 

kommuner och 3 sjukvårdsområden inkluderade 2432 personer ”med väsentlig funktionsnedsättning 

inom flera livsområden till följd av en psykisk sjukdom”, varav 280 personer enbart hade kontakt med 

regionens sjukvård (43). 

 

En större andel av personer med psykossjukdom har fetma jämfört med övrig befolkning. 2015 hade 

14% av Sveriges befolkning BMI över 30, det vill säga fetma (44). Kvalitetsregistret PsykosR har data 

som visar på att cirka 40% av personer med psykossjukdom lider av fetma (45). Figur 4 visar också på 

att Region Jönköpings län har en högre andel med fetma jämfört med riksgenomsnittet.  
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Figur 4. Andel personer med fetma registrerade i kvalitetsregistret PsykosR 2013-2016. 
Data i jämförelse med genomsnittet i befolkningen.  
 

Personal 
Kompetenser som uttrycktes som viktiga för att möta de behov som finns i målgruppen handlade om 

förmåga att ha helhetssyn det vill säga både psykiatrisk och somatisk vård, och en förståelse för att 

utgå från patientperspektiv. Ytterligare framkom betydelsen av att kunna kompensera för 

funktionsnedsättning, bland annat genom att identifiera resurser och stärka dessa.  

Förbättrade kunskaper om varandras del i vårdkedjan och hur samverkan kan se ut identifierades som 

en förbättringsmöjlighet. Olika professioner är aktuella inom de tre olika verksamheterna. Se figur 5. 

 
Figur 5. Skiss över fördelningen av professioner, chefer och organisationer.  
 

Processer 
Inga dokumenterade processbeskrivningar fanns vid uppstart av projektet 

Processbeskrivning gjordes gemensamt (kommun, vårdcentral och sjukhus) för att synliggöra vilket 

arbetssätt som fanns inför projektstart. Se figur 6. Exempelvis blev det tydligt att patienter kan falla 

mellan stolarna efter att remiss skrivs till primärvården då det inte finns något system för återkoppling 

om patienten uteblir. Ett antagande är att ytterst få går på den hälsoundersökning som primärvården 

erbjuder, så kallad hälsokurva. Det är cirka 50% som kommer på hälsokurva och det är de friskaste i 

befolkningen som accepterar erbjudandet om att få göra en hälsokurva. Kommunen uppmärksammar 

inte uteblivna besök och har låg kännedom om fysisk hälsa och tandhälsa och har ingen systematik i 

sina biståndsbeslut för att ge stöd till hälsofrämjande insatser.  
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Figur 6. Processbeskrivning kring arbetet med somatisk hälsa före förändringsarbetet. 

 

Mönster 
Förhållningssätt i organisationer var att kropp och själ delades upp och tandhälsan ansågs ”inte 

tillhöra kroppen”.  

Det fanns också en föreställning om att det var hopplöst att förändra vissa vanor. De insatser som 

fanns var fragmenterade istället för samordnade och det fanns inget exempel där någon kunde påvisa 

en samverkan med någon annan aktör i vårdkedjan.  

Kännedom om patienters somatiska hälsa var låg hos personalen. 

Kvalitetsregister kan fungera som ett verktyg till att identifiera förbättringsområden samt följa data 

över tid. För målgruppen är det kvalitetsregistret PsykosR som är aktuellt (45). Registret har dock låg 

täckningsgrad och därmed får data tolkas med försiktighet. Se bilaga 1.  

Antal SIP (samordnad individuell planering) var 39 stycken under 2016, bland 1742 personer.  

 

Intervention 

Då det inte fanns något färdigt koncept att arbeta utifrån var förbättringsarbetets inriktning, att 

utveckla arbetssätt för att främja hälsa och efter hand testa dessa olika delar. 

Förbättringsrampens struktur har tillämpats och fokus har varit effektiva mötesmetoder, beskrivning 

av microsystemet enligt 5P, övergripande och specifikt syfte, orsak- och verkansdiagram, mätning och 

lärande samt processbeskrivningar. Påverkansdiagram och processbeskrivningar synliggjorde 

förbättringsutrymmen som lades in i strukturen PGSA hjulet (41).  

Se bilaga 2 för påverkansdiagram.  

Som övergripande struktur i arbetet tillämpades projektplanering (33). I tabell 2 beskrivs de olika 

faserna förstudie, planering, genomförande och avslut. I figur 7 ges beskrivning över tid.  
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Tabell 2. Illustration av förbättringsarbetets upplägg med förstudie, planering, 

genomförande och avslut. 

Främja hälsosamma levnadsvanor hos personer med psykossjukdom genom att utveckla arbetssätt 

som bidrar till förändrade levnadsvanor  

Förstudie   

Projektdirektiv upprättades av projektledare tillsammans med uppdragsgivare (sjukvårdsdirektör). 

Person med egen erfarenhet av psykisk sjukdom inkluderades från start. 

Projektplan upprättades av projektledare.  

Kartläggning av nuläge i länet genomfördes av projektledare.  

Förankring på olika ledningsnivåer inom sjukhus, kommun och vårdcentral. 

Studiebesök, dialog med medarbetare och chefer, inläsning av studier och rapporter.  

Patientintervjuer. 

Upprättande av riskanalys, intressentanalys och kommunikationsplan.  

Intresse och möjlighet till att delta i projektgrupp undersöktes i samband med kartläggningen. 

Planering 

Tidsplan för projektet förankrades med projektgruppen. 

Tydliggörande av projektets värderingar - gemensamt uppdrag som vi ska lösa tillsammans. 

Ytterligare viktig värdering var att utgå från det som är bäst för patienten. 

Dela verklighetsbild genom dialog , 5P samt processbeskrivning. 

Upprättande av påverkansdiagram. Dess innehåll gav de fyra hörnstenar som projektet har byggt sitt 

arbete på (upptäcka, ge stöd, varaktighet, uppföljning). Se bilaga 2. 

Upprättande av handlingsplan. 

Genomförande 

Projektgruppsmöten varannan vecka september-december 2016. (två timmar/gång). 

Respektive projektmedlem tog med information till sin arbetsgrupp. 

Tester via modellen PGSA påbörjades i liten skala (46). Tester och 

PGSA dokumenterades i en tabell på projektets intranätsida.  

Utbildningsdagar 

Upprättande av kunskapsstöd, ”levnadsvanemeny”. 

Avslut 

Vid avslut av pilotprojekt ingick planering för fortsatt drift genom att se över hur samverkan, 

mätningar och förbättringsarbete skulle fortgå på mikro-, meso-, och makronivå. 

Plan för spridning har följt från förstudie till avslut av pilotprojekt.  

Kontinuerlig dokumentation under projektets gång på Region Jönköpings läns intranät. Samt även 

dokumentation på Region plus för att ge åtkomst även för kommunerna.  
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Figur 7. Skiss över tidslinje. 

 

Projektgruppen 

Projektgruppen har bestått av patientrepresentant, representanter från kommun, vårdcentral och 

specialistpsykiatri. Professioner som har ingått är dietist, arbetsterapeut, fysioterapeut och 

sjuksköterska. Personer med funktioner såsom verksamhetschef, verksamhetsutvecklare, 

utvecklingsledare och projektledare har också ingått i gruppen. Översiktsbild över projektgruppen i 

figur 8. 
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Figur 8. Skiss över projektgruppens organisationstillhörighet.  

 

Mätningar och analys  

Vid uppstart gjordes genomgång av kvalitetsregister för att hitta baslinjemätningar. Komplement till 

data i baslinjemätningar var kvalitativ information via intervju med patienter i syfte att fånga 

utgångsvärde och också beskrivning av behov. Intervjun innehöll frågor om eventuell 

hälsoundersökning och behov av stöd för att åstadkomma en förändring.  

Jönköpings län hade också nyligen genomfört en undersökning av behov hos personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. Där återfanns personalens kännedom om patienters hälsa (43).  

För att veta om en förändring är en förbättring enligt förbättringsmodellen upprättades baslinje med 

kvalitativa och kvantitativa mått (41).  

Processmått upprättades i respektive PGSA hjul och följdes över tid. Exempel på detta är andel 

patienter som erhöll hälsofrämjande insatser i kommunen samt på psykosmottagningen, antal 

upprättade hälsoplaner, antal hälsosamtal samt vilken av levnadsvanorna som diskuterades.  

Resultatmått på patientnivå har varit svårt att fånga då livsstilsförändringar visar resultat på hälsa 

först på längre sikt. Den somatiska samsjukligheten på psykosmottagningen samt i länet har tagits 

fram som förslag på ett resultatmått över tid. I syftet ingick att utveckla arbetssätt och för att mäta det 

har även arbetssätt som processmått tagits med.  

Mätningar har delvis genomförts av medarbetare genom att registrera med penna-papper och andra 

data har kunnat hämtas i journalsystemets databas, Diver.  

Analys och lärande från mätningar och tester har skett via utvärdering på projektgruppsmöten samt 

ute i mikrosystemen. 

Strävan har varit att åstadkomma en samling mått, ”en familj av mått”, för att möjliggöra just en 

bredare och djupare förståelse av hela systemet. Endast ett mått kan inte ge en beskrivning av om 

förändringen är en förbättring för hela systemet (47). Under förbättringsarbetet har mätningar syftat 

till ett lärande och inte redovisning. Detta för att bidra till analys och fortsatt utveckling.  

Linjediagram, stapeldiagram och även ett styrdiagram har använts för att sammanställa resultat. 

Patientberättelser har också varit ett viktigt för lärande och vid presentationer.  

Studie av interventionen 

Studiens syfte var att studera förhållanden i ett projekt som kan ge förutsättningar för spridning och 

varaktighet. Analys är gjord genom kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats på 

projekt "Tillsammans..." 

Styrgrupp 
projektgrupp 

representant vårdcentral 
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Vråen 

representant 
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team 
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boendestöd  

sysselsättning 
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fokusgruppsintervjuer samt dokument för att studera de tio beskrivna faktorerna i ramverket kring 

spridning och varaktighet i genomfört förbättringsarbete.  

 

Studiedesign 

Fallstudiedesign valdes då projektet kan ses som en företeelse som inte går att skilja från sin kontext 

och att frågor på hur och varför skulle besvaras (48). Fallstudier inkluderar vanligtvis olika 

datainsamlingsmetoder och i studien är det fokusgruppsintervjuer, dokument från förbättringsarbetet 

såsom projektplan och mötesanteckningar samt författarens egen loggbok. Projektledaren har haft en 

aktiv roll i förbättringsarbetet och också genomfört studien vilket möjliggjort en form av deltagande 

observation, dokumenterad i loggboken. 

Även kvalitativa och kvantitativ data från förbättringsarbetet vägs in i det samlade resultatet av 

förbättringsarbete och studie.  

Fokusgrupper valdes då syftet var att få en fördjupad förståelse kring aspekterna i frågeställningen 

kring spridning och varaktighet. Fokusgrupper kan med fördel vara homogena då det kan antas vara 

mer bekvämt att uttrycka sina tankar i en homogen grupp och på så vis dela med sig och bidra till 

fördjupning av samtalet (49). I studien var grupperna homogena ur den aspekten att deltagarna 

arbetade med samma patientgrupp. I de fall där det fanns chefer med så fanns inga 

beroendeställningar då det inte fanns underställd personal med från samma organisation. Två olika 

fokusgrupper genomfördes, den ena vald utifrån ett mesonivåperspektiv och den andra ur ett 

micronivåperspektiv.. Gruppen med mesoperspektiv var projektgruppen och var en redan existerande 

grupp. Detta kan innebära både för- och nackdelar såsom att man är bekväm och vågar uttala sig men 

också att det kan hämma då man vet vilka åsikter som finns i gruppen sedan tidigare (49). Gruppen 

som representerade microperspektivet sattes samman utifrån att det skulle finnas representation från 

respektive arbetsplats som berörts av projektet. Semistrukturerad fokusgruppsintervju med öppna 

frågor inom frågeområden från ramverket ”The spread and sustainability of quality improvement in 

healthcare” (39). Intervjumallen innehöll 35-37 frågor, se bilaga 3 för intervjumall. Fokusgruppen med 

projektgruppsmedlemmar leddes av annan intervjuare än författaren.  

 

Studieanalys 

Kvalitativ innehållsanalys genomfördes med en deduktiv ansats utifrån Hsieh och Shannon (50). 

Materialet transkriberades av författaren själv. Därefter lästes materialet igenom ett flertal gånger och 

allt som hade med spridning och varaktighet markerades. Dessa meningsbärande enheter 

sammanställdes i en tabell och sorterades utifrån förvalda kategorier utifrån ramverket (39). 

Analysmaterialet kondenserades sedan till koder och subkategorier. Tema för analysen var förvalt 

utifrån ramverket och benämndes ”förutsättningar till spridning och varaktighet”. 

Etiska överväganden 

Förbättringsarbetet bedrivs i verksamheter som styrs av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) 

samt Socialtjänstlagen (SoL 2001:453).  

Uppdraget för förbättringsarbete inom specialistsjukvården kommer från sjukvårdsdirektör. 

Uppdraget för verksamheter som styrs av Socialtjänstlagen kommer från chefsnätverket inom 

Funktionshinderomsorgen. Förbättringsarbetet har bedrivits inom ramen för det kliniska arbetets 

rutiner. Etiska avväganden har gjorts kontinuerligt då det handlar om att inhämta information om 

personers hälsa och också en strävan efter att förbättra hälsa. 

Etisk egengranskning enligt Jönköpings Universitets anvisningar har genomförts. Med hänsyn till att 

förbättringsarbetes målgrupp bedöms vara en sårbar grupp så har inte studien samlat information 

från denna grupp. Patientmedverkan har varit en aktiv del i förbättringsarbetet genom deltagande i 

projektgrupp, utbildningar samt kontinuerlig dialog kring tester. Inga uppgifter har insamlats som kan 

knytas till någon individs identitet vad gäller patientmedverkan.  

Deltagare i studien av förbättringsarbetet har informerats och lämnat samtycke till att deltaga i studien 

i enlighet med Etikprövningslagen 2008:192 paragraf 16, 17 och 19. Informationsbrev i bilaga 4. 

Etisk analys utifrån Belmontrapportens tre övergripande grundläggande etiska principer: respekt för 

personer, göra gott samt rättviseprincipen (51, 52) 
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Med hänvisning till detta så handlar förbättringsarbetet om att göra processen patientsäker samt att 

skapa förutsättningar för jämlik vård och förbättrad hälsa för personer med psykossjukdom. Studien 

syftar till att hitta förhållanden som påverkar spridning och varaktighet i samverkansprojekt inom 

psykiatriska verksamheter. Det kan stödja att göra gott för de som vården är till för samt fördela 

resurserna på rätt sätt och ge förutsättningar till jämlik och rättvis vård.  

 

Resultat 
Resultatdelen inleds med resultat i förbättringsarbetet där syftet var att främja hälsosamma 

levnadsvanor hos personer med psykossjukdom genom att utveckla arbetssätt som bidrar till 

förändrade levnadsvanor  

Därefter redovisas resultat från studien där förhållanden i ett samverkansprojekts utformning har 

studerats vad gäller förutsättningar för spridning och varaktighet.  

Processbeskrivning hälsofrämjande insatser i samverkan 

Förbättringsarbetet innebar att kunskapen kring hälsofrämjande insatser (VAD) möjliggjordes i en 

process (HUR).. De fyra hörnstenarna i arbetet, att upptäcka, ge stöd, uppföljning och varaktighet för 

förändring behövde säkras gemensamt av kommun, vårdcentral och sjukhus. Strukturen i figur 10 är 

det som arbetades fram i pilotprojektet.   

 

 

 
Figur 9. Modell beskrivande de fyra hörnstenarna, fördelat över tre organisationer. 

Beskrivning av arbetssätt som förbättringsarbetet resulterat i, i syfte att förbättra goda 

levnadsvanor.  

 

Processens nyläge 

Utifrån lärdomar av den gemensamma processkartläggningen lyftes förbättringsområden fram. 

Processen i figur 11 beskriver de nya arbetssätten som kräver fortsatt utveckling och förbättring.  

 



 

15 
 

 
Figur 10. Processbeskrivning kring arbetet med somatisk hälsa efter förändringsarbetet.  

Co-production som möjliggörare 

Ambitionen var att ta utveckla arbetssätt som gick i linje med vetenskap, patienters behov och 

professionernas kunskap och erfarenhet. Modell för detta beskrevs i metodavsnittet och tolkning av 

hur det tillämpades visas i figur 12. 

 

 
Figur 11. Tillämpning av modellen i figur 1. Beskrivning av co-production i aktuellt 

förbättringsarbete.  
 

Förbättringsarbetets resultat utifrån värdekompassen 

Värdekompassen kan tillämpas för att tydliggöra om microsystem erbjuder den service som möter 

patienters behov samt generar hög kvalitet och är värdeskapande. Strukturen i värdekompassen kan 
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också användas vid uppföljning av mätningar (41). Värdekompassen har tillämpats för att ge 

balanserade mått och redovisas här genom den strukturen i figur 12. Begreppen ”före” och ”efter” 

används i tabell 3 för att beskriva innan start av projekt och efter avslut. Flera mätningar har dock 

följts över tid för att möjligöra feedback och lärande (53). 

Uppföljning i september gjordes i hela personalgruppen på psykosmottagningen med frågeställning 

vad som gjordes annorlunda nu jämfört med i februari samma år. Minnesanteckningarna visar bland 

annat att gruppen påbörjat gemensam gruppträning. 

 

 

 
Figur 12. Mått i förbättringsarbetet beskrivna utifrån värdekompassen. 
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Tabell 3. Förbättringsarbetets resultat sammanställt enligt struktur från värdekompassen.  

FUNKTIONELLT STATUS Före  Efter 

Skattad grad av hälsa (max 60 p 

för god hälsa) 

Fysisk hälsa: 31 p Psykisk hälsa: 

32 

Fysisk hälsa: 25 p Psykisk hälsa: 

38 p 

Skattad motivationsgrad (max 

60 p för hög motivation) 

43 p 42 p 

Goda levnadsvanor, individuell 

uppföljning 

Se fyra stapeldiagram för 

uppföljning hos sex individer. 

Diagram (bilaga 5). 

Se stapeldiagram (bilaga 5). 

 

KLINISKT STATUS Före  Efter 

Somatisk samsjuklighet Se diagram x. Förväntas öka över tid då 

strävan efter upptäckt har ökat.  

BMI  Se linjediagram, figur 4,för åren 

2013-2016. Data från 

kvalitetsregistret PsykosR som 

visar nationellt, länet samt 

lokalt för Värnamo.  

Resultat att följa över tid men 

data aktuell för projekttiden 

finns ej.  

 

NÖJDHET Före Efter 

Patientnöjdhet med erbjudet 

stöd 

Patientintervjuer genomförda 

inför projektet. Se 

sammanställning i bilaga x. 

Patientintervjuer efter tre 

månader. Se bilaga x. 

Empowerment (max 60 p för 

hög empowerment) 

35 p 29 p 
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RESURSER Före Efter 

Personal, tjänster  Omfördelning av en 

sjukskötersketjänst till 

hälsofrämjande arbete. 

Rekrytering av sjukgymnast 

50% samt dietist 50%. 

Kompetens  Workshop och utbildning 

halvdag december 2016.  

Plan för kontinuerlig 

kompetensutveckling behövs 

framöver för att säkra detta 

perspektiv. Gemensamt 

kunskapsstöd har framarbetats 

”Levnadsvanemenyn”. 

Antal upprättade hälsoplaner Ingen dokumentation av 

hälsoplan. 

6 st i kommunen 

6 st på psykosmottagningen 

Antal beviljade biståndsbeslut 

med hälsofrämjande inriktning 

9 av 80 beslut (sep 2016) 1 SIP har testats i 

hälsofrämjande syfte.  

Att årligt hälsobesök erbjuds 

och genomförs. 

Ingen systematik. Produktionsplanering visar på 

för få tider. System för att säkra 

att alla blir kallade finns på 

plats. Mars 2017: 42 patienter 

av 258 har genomfört 

hälsosamtal.  

Hälsofrämjande insatser  

(i psykosmottagningens 

egenmätning ingick även 

tandhälsa) 

Se styrdiagram för 

psykosmottagningen, figur 13. 

Se även linjediagram för 

egenmätning inom kommunen 

samt psykosmottagningen figur 

14-16.  

Se styrdiagram, figur 13. 

 

 

Funktionellt status 

Upplevelse av hälsa fördelat på fysisk och psykisk hälsa skattades hos sex personer inför deltagande i 

projektet och efter tre månader. Hos dessa personer inkluderades insatserna att fylla i samt föra dialog 

kring levnadsvaneformulär, upprätta hälsoplan samt individuellt anpassat stöd från kommunen för att 

genomföra vald levnadsvaneförändring. Fysisk hälsa visade på lägre skattad hälsa efter tre månader 

och upplevelse av psykisk hälsa skattades något högre jämfört med ingångsvärdet. Skattad 

motivationsgrad hos personerna i stort sett kvar på samma nivå som inför projektet. Tre personer 

hade förbättrat sina kostvanor och tre hade försämrat. Två personer hade förbättrat sina motionsvanor 

och två hade försämrat medan två låg kvar på samma nivå. Det var inte självklart att den vana man 

valt att förändra var den man förbättrade, utan förbättringen kunde ske inom annat område. Ingen av 

personerna valde att arbeta med levnadsvana tobak eller alkohol och inga förändringar skedde heller. 

Enheterna mätte också vilken levnadsvana som diskuterades med patienter, där det visade sig vara 

framförallt fysisk aktivitet och kost, se bilaga 5. Detta överensstämmer med nationell utvärdering av 

sjukdomsförebyggande metoder (54). 

 

Kliniskt status 

Somatisk samsjuklighet på psykosmottagningen jämfördes med nationell data och visade sig vara 

överensstämmande, exempelvis data som visade att det är dubbelt så vanligt med diabetes i 

målgruppen. Data för hela länet togs också fram för att möjliggöra uppföljning över tid, även framöver, 

figur i bilaga 6. Under pilotprojekttiden med årligt läkarbesök nydiagnosticerades några patienter med 
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somatisk sjukdom såsom högt blodtryck, diabetes och hypotyreos. Det är tänkbart att mätning över tid 

vad gäller somatisk samsjuklighet i länet kan öka till en början på grund av ökad diagnosticering, för 

att på sikt förhoppningsvis minska. BMI (Body Mass Index) finns med som mått i kvalitetsregistret 

PsykosR och är ett av måtten att följa över tid. 

 

Nöjdhet 

Under planeringsfasen inhämtades synpunkter från tio personer med psykossjukdom. 

Sammanfattningsvis så uttrycktes behov av att se hela människan samt att få stöd när man vill 

förändra en levnadsvana. Efter tre månander inhämtades synpunkter från fem personer och det visade 

på fortsatt utvecklingsbehov vad gäller att bli tagen på allvar och inte bollas mellan olika instanser. Det 

visade också på att en person hade märkt skillnad i omhändertagande inom psykiatrin vad gäller 

kroppslig hälsa. Synpunkter som inkommit till personal har också varit att behovet av tät och 

regelbunden uppföljning är en av de viktigaste faktorerna för att klara av en förändring.  

Empowerment, egen kraft till att nå förändring, skattades av sex personer inför deltagande. Efter tre 

månader skattades detta värde lägre, det vill säga lägre egen kraft till att nå förändring.  

 

Resurser 

Omorganisering strax före projektet gjorde att en sjukskötersketjänst placerades inom hälsofrämjande 

arbete på psykosmottagningen. Under projektets gång ökade efterfrågan på andra professioner inom 

rehabilitering vilket har lett till utökning med sjukgymnast och dietist. Dietist har dock inte gått att 

rekrytera. 

Utbildningsdag med hälsofrämjande arbete med fokus på samverkan har ägt rum i en av länsdelarna 

och utvärdering visade att majoriteten ansåg att de kände sig inspirerade, motiverade och också hade 

fått ökad kunskap. Utbildningarna har grundat sig i det kunskapsstöd som framarbetats i projektet 

”Levnadsvanemenyn”.  

Hälsoplaner i två olika utföranden testades och upprättades hos sex personer i kommunen och av 

kommunens personal. I dessa fall tillämpades delar ur materialet ”Ett självständigt liv”, delen ”Nå mål 

och klara hinder”(55). Psykosmottagningen upprättade sex stycken hälsoplaner och använde sig av 

mall från 1177 Vårdguiden (56).  

Biståndshandläggare beviljar beslut om stödinsatser och av 80 granskade beslut innehöll sex beslut 

någon form av hälsofrämjande insats. Ingen uppföljande granskning är ännu gjord.  

Produktionsplanering för årligt läkarbesök resulterade delvis i att verksamheten förstod att de ej har 

tillräckligt med tider för att kalla samtliga patienter på årligt läkarbesök. Till skillnad från tidigare 

finns system för att säkra kallelse till samtliga patienter. I mars 2017 hade 42 patienter av 258 varit på 

hälsosamtal på psykosmottagningen. 

I styrdiagram, figur 13, för hälsofrämjande insatser på psykosmottagningen kan en förändring utläsas 

då det är fler än sex punkter över medianvärdet efter det att projektet påbörjade tester (53). 

Egenmätningar av personal på sjukhusets psykosmottagning, kommunens boendestöd och 

sysselsättning kan ses i linjediagram, figur 14-16. Boendestödet har en ökning i andel besök med 

hälsofrämjande insatser. Sysselsättningen och psykosmottagningen ligger på samma nivå som vid 

projektets början. Förändrat arbetssätt inkluderade för psykosmottagningen årligt läkarbesök, 

hälsofrämjande samtal samt i vissa fall upprättande av hälsoplan. Boendestödet utvecklade sitt 

hälsofrämjande arbetssätt via genomförandeplaner och arbetet med dessa. Sysselsättningen hade 

redan friskvårdsgrupp där det hälsofrämjande arbetet ingick och är en förklaring till att nivån är 

oförändad. 

Figur 13. Data från Diver, KVÅ-koder, hälsofrämjande insatser på psykosmottagningen i 

Värnamo under mars 2015-april 2017. Pilen visar när projektet inledde tester.  
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Figur 14. Egenmätning varannan vecka bland personal på psykosmottagningen. Andel av 
totalt besökande patienter som har fått hälsofrämjande insats vid sitt besök på 
psykosmottagningen i Värnamo. Mätning påbörjades vecka 38 och förändrat arbetssätt vecka 
35. 
 

 
Figur 15. Egenmätning varannan vecka bland personal inom boendestöd i Värnamo 
kommun. Andel av totalt besökande patienter vars besök  innehållit hälsofrämjande insats. 
Mätning påbörjades vecka 40 och förändrat arbetssätt vecka 35. 
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Figur 16. Egenmätning varannan vecka bland personal inom sysselsättningen i Värnamo 
kommun. Andel av totalt besökande patienter vars besök  innehållit hälsofrämjande insats. 
Mätning påbörjades vecka 40 och förändrat arbetssätt vecka 35. 
 

Resultat från studien av förbättringsarbetet 

Syftet med studien var att beskriva förhållanden i projektet som kan påverka spridning och varaktighet 

av förbättringsarbete. Genom fokusgruppsintervjuer och dokumentanalys har detta studerats med 

deduktiv ansats utifrån ett teorietiskt ramverk ”The spread and sustainability of quality improvement 

in healthcare”  framtaget för att stödja spridning och varaktighet (39).  

Projektgruppen och microsystemets erfarenheter 

Förhållanden som lyftes fram inom respektive kategori och som kan anses ha påverkat möjlighet för 

spridning och varaktighet för genomfört förbättringsarbete redovisas här. Kategorierna valdes utifrån 

ramverket; innovation, mätningar, mänskliga faktorer, kultur, förändringsledning, ledarskap, från 

teori till praktik, engagemang, utvärdering empowerment (egenkraft). Som tema valdes, spridning 

och varaktighet. 

 

I tabell 4 finns beskrivning på hur fokusgruppsintervjuer samt dokumentanalys har kondenserats.  

 

Tabell 4. Koder, subkategorier kondenserade från hela analysmaterialet med ett urval av 

meningsbärande enheter. Kategori innovation.  

Kategori INNOVATION    

Meningsbärande enhet Kod Subkategori Tema 

”Jag tycker för mig var det ganska mycket en 

ögonöppnare att se på den här gruppen patienter 

så se faktiskt att vi löser det nog inte så bra som vi 

skulle kunna göra… Så för mig var det en pollett 

som trillade ner som jag faktiskt inte hade 

reflekterat så mycket över innan. Vilket var 

väldigt spännande.” 

 

”Något som jag tycker är jättebra att det har lyfts 

det är tandhälsan. För den är bortglömd. Många 

har bara rotrester i munnen så det är jättebra. Jag 

Ny kunskap 

Ögonöppnare att 

vi idag inte gör så 

bra. 

Inte reflekterat 

tidigare. 

Nytt tänk.  

Nya arbetssätt.  

Erfarenhet av att 

inte nå 

målgruppen med 

Ny kunskap. 

Nya 

tankesätt. 

Nya 

arbetssätt. 

Patientsäker

het 

Flöden och 

roller 

Spridnin

g och 

varaktig

het. 
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hoppas att det kommer in så att det blir också en 

del av kroppen.”  

 

Den delen (tandhälsa) gjorde ju mycket när vi 

började prata om vår heldygnsvård och Senior 

Alert att inte glömma munhälsan. Och vi har 

faktiskt börjat ett arbete att vi faktiskt ska göra 

Senior Alert och det tänker jag också är en del av 

detta som har kommit till.” 

 

”Tycker jag ha bidragit till att lyfta vilket flöde 

man kan ha. Att jobba med så att alla patienter får 

del av samma och att man får ett tydligt flöde hur 

man jobbar.” 

 

”För det är ju samma sak som det är med fotvård. 

De går omkring på sina hemska fötter och får 

jätteont och sen kopplar de ihop det med 

vanföreställningarna. Eller att de har ett högt eller 

lågt blodsocker det kopplar de ihop med 

vanföreställningarna. Det är ju sånt som vi måste 

börja titta på.” 

det utbud som 

erbjuds.  

Patientflöde och 

roller för 

tvärprofessionellt 

arbete.  

Att inte ha skapat 

några nya 

arbetssätt.  

Upptäckt av att 

flera 

vanföreställningar 

kan ha somatisk 

orsak.   

Risk för 

felbehandling.  

 

Efter att allt analysmaterial analyserats så matchades detta med beskrivning av faktorer i ramverket 

vilket redovisas i tabellformat i bilaga 7. Respektive rubrik i ramverket och vad som återfanns i i 

intervjuerna redovisas också i löpande text med citat. 

 

Innovation 
Deltagare uttalade att det tillkommit ny kunskap ”Något som jag tycker är jättebra att det har lyfts 

det är tandhälsan. För den är bortglömd”. ”För det är ju samma sak som det är med fotvård. De går 

omkring på sina hemska fötter och får jätteont och sen kopplar de ihop det med 

vanföreställningarna.” 

Förändrat synsätt på målgruppen vilket också innefattar patientsäkerhet”..för mig var det ganska 

mycket en ögonöppnare att se på den här gruppen patienter så se faktiskt att vi löser det nog inte så 

bra som vi skulle kunna göra”.  Satsningen har också bidragit till att beskriva och synliggöra flöden 

och roller som tidigare inte var tydligt, ”..bidragit till att lyfta vilket flöde man kan ha. Att jobba med 

så att alla patienter får del av samma och att man får ett tydligt flöde hur man jobbar.” 

 

Mätningar 
Innehållet i kategori mätning beskrev både motstånd, svårigheter och vinster med förekomna 

mätningar. ”Ja alla mätningar, det blir ju lite motstånd”. Mätningar uppgavs ha visat på en 

verklighetsbeskrivning och på behov. ”… då såg vi ju att de här patienterna är patienter hos oss och 

de har också de här somatiska sjukdomarna. Och då fick man ju verkligen en tydlig bild av hur det 

ser ut” 

”Det har också uppstått frågor och nya tankar via mätningar som inte funnits tidigare. Det var ju 

väldigt intressant att se hur det låg till i ett lite större perspektiv. Inte bara våra mätningar utan 

även andras. Så det har vi ju sett att det har tagit vägen någonstans” 

”…det är väl alltid bra att kunna se vad man gör egentligen. Och kan man göra några förändringar. 

Kan fler omfattas av det här.? Vi skulle ju mycket väl kunna ha en liten tobaksgrupp till exempel..” 

Mätningar har också tillämpats på individnivå och där setts som ett stöd i att föra ett samtal.” Det är ju 

ett försök att ändå se en förflyttning. Och många av de mätningar vi har gjort i kommunen handlar 

ju om för brukaren och på individplan att resonera och att det blir ett bra material att prata runt”. 
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Det visar på att det finns mätningar som man tycker skulle vara intressanta men som har varit svåra 

att fånga samt att inte behöva fånga allt i mätningar. …” att finna tillit i att det kan bli bra det också 

det är också värdefullt. Man får inte drunkna bara i mätningarna”. I projektet har ett antal olika 

förbättringsverktyg använts och det framkom från deltagare att det finns både för- och nackdelar med 

det då man har olika kunskapsnivå och uppgav att det var svårt med exempelvis att upprätta och följa 

PGSA-hjul. ”Har gjort några PGSA…svårt. Man tänker det ändå i huvudet.” Det framkom både 

synpunkter på att återkoppling kring andras mätningar har skapat intresse samt att det har saknats 

tillräckligt med återkoppling.  

 

Mänskliga faktorer 
Betydelsen av att ha en del erfarenhet av hälsofrämjande arbete samt kunskap kring vad som då 

möjliggjorde samt hindrade bidrog till förbättrat utgångsläge. ” det var en läkare som vi hade då som 

var väldigt intresserad. Så det började vi med lite smått men inte alls så strukturerat som det har 

blivit nu.” Deltagare lyfte också betydelsen av att ha en gemensam struktur och jobba med ett 

gemensamt flöde för att förbättra arbetssätt. ”Behöver ha en tydlig struktur för att man har lite olika 

ögon när man ser på det här..inte alltid lika tydigt vad man behöver uppmärksamma utifrån olika 

professioner…” 

 

Kultur 
Beskrivning av hur rådande förhållningssätt och värderingar fick omprövas ”Det är en sådan där 

sorteringseffekt det där med psykisk sjuk, det liksom finns där, men så fick jag anledning att tänka 

annorlunda I det här då.” Deltagare vittande också om hur viktigt det var med gemensam inställning. 

”Att man blir bärare av samma budskap har ju också varit något som vi har tryckt på väldigt 

mycket.” Det lyftes också att vi alla är medvetna om att vi ska arbeta personcentrerat och i samverkan 

men att det finns svårigheter i att lyckas med det. ”Det blir tydligt att vi alla egentligen vet att vi ska 

vara individcentrerade och personcentrerade men i verkligheten så kan jag ändå tänka att för vår 

del att vi ska mata igenom väldigt mycket folk hela tiden…faller du utanför den mallen ja, då blir det 

inte och det är ditt eget ansvar”.  

 

Förändringsledning 
I projektet uppgavs finnas en strävan att arbeta för en helhet och att ha ett personcentrerat 

förhållningssätt. ”Den tonen (personcentrerat) tycker jag sattes rätt tidigt…det har ju aldrig varit 

liksom en fråga. Det är klart har man fokus på patienten då blir det ju en icke—fråga”. Inom en 

verksamhet är det flera olika saker som påverkar utförandet. Vikten av att hitta tillbaka till 

arbetsprocesser när man vet att man i perioder inte kommer att lyckas leverera det man ska. Ibland så 

är det annat som är viktigare (prioritera förändrat arbetssätt) 

”Men det viktiga är väl att hitta tillbaka till det så att man inte blir kvar i ett inte”. 

 

Ledarskap 
När det gäller kategori ledarskap framkom en försvårande omständighet i samband med att projektet 

inkluderades i en större projektsatsning och där målet inte gick i linje med det uttalande målet i det 

redan uppstartade projektet. Detta ledde till förvirring och frustration hos några av projektdeltagarna. 

”För hela Tillsammans projektet handlade om en förflyttning till primärvården och jag vet inte om ni 

minns men jag var ju ganska ”det här handlar ju inte om förflyttning”…men vad då meningslöst. 

Vad är vitsen då? Men det var ju verkligen inte totalt meningslöst. Jag landande i att det här blir ju 

ingen förflyttning men det här blir ju bättre för patienten” 

Tillit och mandat lyftes som två viktiga beståndsdelar av ett ledarskap. Samt att på grund av ett 

gemensam fokus för patientens bästa så kunde ändå en enad linje hållas. ”Vi har hela tiden haft fokus 

på patientens bästa. Så det har inte varit det där utrymmet att ”det ska du göra” 

 

Omsätta teori till praktik 
Det framkom att tidigare försök i vissa fall inte riktigt kommit igång eller inte fortsatt av olika 

anledningar och att projektet stöttat med att komma vidare. ”Vi fick aldrig riktigt igång någonting 
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där eller gensvar från psykiatrin (vid tidigare försök) övergripande så det var ju jättebra nu att 

fånga det på det här viset”. Deltagare uttryckte också behovet av att synliggöra och att det finns en 

förväntat och ett ”tryck” för att komma till handling.” …regionövergripande projekt är det lite svårare 

att säga ”att det där vill vi inte” så det är väl bra på det sättet”. Det uttrycktes också att det fanns nya 

arbetssätt och verktyg som nu tillämpades. ”Strategiskt att dra igång med hälsoplaner. Årliga 

läkarbesöket som alla våra patienter ska ha. Så får de också en genomgång av sin hälsa, hälsovanor 

och olika provtagningar och det här med att man ska förebygga det här metabola syndromet”. 

 

Engagemang 
Gällande hur arbetsklimatet i projektgruppen varit så uttrycktes att det funnits positiv stämning och 

öppenhet. ”Det har varit ett öppet klimat och det har varit väldigt positiv stämning”. ”Det har inte 

känts som det kan kännas ibland att det är motstånd från vissa håll eller fientlighet för att man sitter 

inom olika organisationer.” Dokumentanalysen visade på hur det från början var viktigt att jobba med 

relationer och förankring för att skapa engagemang och delaktighet.  

 

Utvärdering 
I intervjuerna framkom resultat och effekter som uppstått i projektet, både kring sådant som ska 

fortsättas med och saker som är ämnat att spridas. ”Vi kommer ju fortsätta med vårt årliga 

läkarbesök och sen vet jag att både Jönköping och Eksjö är jätteintresserade att komma igång.” 

”Sådant ger ju ringar på vattnet. Så vi har ju fått in ett par stycken till i friskvårdsgruppen och det 

är tack vare det här.” Det framkom svårigheter med datauttag och resultatuppföljning och att man 

därav inte har den kompletta bild som man skulle vilja ha. ”Vi har gjort lite tappra försök för att hitta 

men vi har inte ramen till det riktigt, så det blir svårt, så vi kan inte dra några bra slutsatser”. 

 

Empowerment/Egenkraft 
När det gäller att inkludera personal och patienter samt låta dessa vara medskapare så fanns 

ambitionen att ”följa i patienternas fotspår”. Dock framkom i fokusgrupp med projektgruppen att det 

främsta förbättringsområdet var att inkludera patienter i större utsträckning. ”Även om vi har haft 

patientfokus så har vi pratat om och inte med på mötena”. Här rådde till viss del delade meningar då 

några hade varit ute i patentföreningar och brukarråd och inkluderat och samskapat i dessa forum. ”I 

projektgruppen har de ju inte funnits men både jag och X har ju varit ute mycket.” 

Kraft till att hålla i arbetssätt och att få det att fungera i en organisation uttrycktes så här: ”Det här har 

vi fått in i vår organisation nu så nu kommer det ju att fortgå” 

 

Samverkan 
Kategori samverkan tillskapades då ramverket inte ansågs ha det med. Vikten av att träffas för att få 

dela gemensam bild av verkligheten och för att få förståelse för varandra lyftes in här. ”Hur ska vi 

kunna hjälpa den här gruppen hela vägen ut? Då har det ju varit hjälp med att vi har träffats”. ”Jag 

tycker att det har bidragit till att vi förstår varandra bättre”. Deltagare lyfte att samverkan behövs på 

flera nivåer och på olika sätt, bland annat med gemensamma mätningar. ”Den här typen av 

samverkan borde vi ha mer och inte bara den gamla vanliga typen av samverkan som vi har”. Synen 

på samverkansmöten som tidstjuvar ifrågasattes ”Jag tänker ibland att vi tror att det är slöseri med 

tid men i själva verket tror jag att det är tvärtom”.   

Studiens och förbättringsarbetets resultat 

Studiens syfte var att identifiera förhållanden i ett samverkansprojekts utformning som kan påverka 

spridning och varaktighet. I figur 17 beskrivs faktorer i förbättringsarbetet och det som framkom i 

analysmaterialet i studien som kan antas påverka spridning och varaktighet. Utifrån ramverket med de 

tio kategorierna har fyra central begrepp lyfts ut som visade sig vara återkommande i flera kategorier. I 

genomfört projekt kan dessa fyra ses som grundläggande för att möjliggöra förbättringsarbetet i 

samverkan.  
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Figur 17. Förbättringsarbetets och studiens gemensamma resultat kring syfte var att 

identifiera förhållanden i ett samverkansprojekts utformning som kan påverka spridning och 

varaktighet. De tio kategorierna från studien är indelade under fyra rubriker som har varit 

återkommande i analysarbetet. 
 

Personcentrering inkluderar det individanpassade synsätt som angavs som framgångsfaktor. 

Gemensam utgångspunkt var den lösning som var bäst för patienten och inte organisationerna. Vilket 

stämmer väl överens med den definition för personcentrering som The Health Foundation har (57). 

Mål och tidsram får ingen närmare förklaring här. Förhållningssätt inkluderade en holistisk 

människosyn som behöver finnas på alla nivåer i hela systemet. Förståelse grundar sig i kunskap och 

kompetens och bidrar till att förstå vikten av att vara med och förändra.  

 

Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras förbättringsarbetet, studien och dess resultat. Resultatdiskussion följs av 

metoddiskussion, därefter redovisas slutsatser.  

Avslutningsvis nämns implikationer för framtida förbättringsarbete samt förslag på forskning.  

Resultatdiskussion 

Resultatet diskuteras utifrån hörnstenarna upptäcka, ge stöd, uppföljning och varaktighet och 
lärdomar som framkommit i analysen av förbättringsarbete och studie.  
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Förbättringsarbete i praktiken 

Projekttiden var begränsad från april 2016 till maj 2017 och initierades med ett pilotprojekt som 

utvärderades i december 2016. Med stöd av metodiken i förbättringsrampen arbetade projektgruppen 

i samverkan med att dela verklighetsbild, planera och genomföra tester samt förnyad 

processbeskrivning från nuläge till nyläge. Arbetssätt som grundar sig på kunskap i tidigare forskning 

har utvecklats och bör på sikt ge effekt på hälsa (4). Beteendeförändringar inom både organisation och 

hos patienter har studerats men tiden är för kort för att uttala sig om varaktiga förändringar eller 

hälsoeffekter. 

  

Den process som riktar sig till patienter liknar den arbetsprocess som har påbörjats för organisationer. 

Organisationer består av människor som också behöver en genomtänkt strategi för att på samma sätt 

som patienter klara att starta, bedriva och vidmakthålla en förändring (58). De tidigare nämnda 

hörnstenar har eftersträvats att säkra i en personcentrerad process vilket ser liknande ut för 

organisationerna. Grundläggande utifrån resultatet är personcentrerat synsätt, planer som ger stöd för 

mål och tidsram, förhållningssätt samt förståelse/kompetens. 

 

Upptäcka 
De levnadsvanor som framförallt har diskuterats inom både sjukhus och kommun är fysisk aktivitet 
och kost. Resultat visar att alkohol och tobak var ämnen som inte uppmärksammades i lika stor 
utsträckning vilket går i linje med nationell uppföljning av sjukdomsförebyggande metoder, vilket 
delvis förklaras av att alla inte berörs av levnadsvanorna alkohol och tobak (54). Alkohol är mer 
tabubelagt och det finns inte stödsystem på olika nivåer som det finns med övriga levandsvanor (59). 
Dessutom är evidensläget för typ av insats oklart när det gäller personer med psykisk sjukdom (59). 
Motivation och förståelse för problemet tandhälsa blev drivkrafter som ledde till förändrat arbetssätt i 

att ställa frågor och att personalen själva efterfrågade att lägga till tandhälsa som en mätning 

tillsammans med de fyra levnadsvanorna. Motivationen kan också förklaras av att det fanns tydliga 

stödstrukturer och konkreta råd att tillämpa till skillnad från levnadsvanan alkohol. 

Personal uppgav att patienter som tidigare behandlats med läkemedel för vanföreställningar har 

upptäckts ha besvär i munnen eller övriga kroppen vilket har lett till felbehandling. Detta får anses 

vara en viktig patientsäkerhetsfråga och framöver skulle området behöva studeras ytterligare. 

Förbättringsarbetet resulterade i ett förändrat förhållningssätt som innebar att tänka hälsa istället för 

sjukdom såsom att vid sömnsvårigheter och ångest istället diskutera levnadsvanor och inte endast 

läkemedel. Det holistiska hälsofrämjande förhållningssättet är en viktig del av den kulturförändring 

som påbörjats.  

 

Ge stöd 
Efter tre månaders pågående hälsofrämjande arbete var patienters egen tilltro till sin förmåga lägre. 

Tilltron till sin förmåga kan vara högre innan personen har satt sig in i vad det verkligen innebär, 

forskare har benämnt det The Dunning Kruger Effect (60, 61). Vilket också kan vara en beskrivning av 

oförmågan av att ha förståelse för att något som upplevs enkelt kan vara en komplex handling för 

någon annan. Det senare har betydelse i mötet och är en del av förståelse, förhållningssätt och 

beskriver förmågan att möta någon där just hen befinner sig, vilket kan få betydelse när patienter 

behöver stöd av en ”förändringscoach” (27). I detta sammanhang då förmågan får anses överskattad 

blir framtida betydelse att uppskattad förmåga inte ska avgöra mängd eller typ av stöd då förmågan 

kan vara just överskattad. 

Den psykiska hälsan ökade något och en eventuell förklaring kan vara att personerna är mer medvetna 

om sin psykiska hälsa och därmed förmår att skatta den mer överensstämmande med verkligt läge (60, 

61). Detta med hänvisning till resonemang ovan. Det kan också visa på betydelsen av att bli tagen på 

allvar och att ha någon som bryr sig för att uppnå en förändring. 

 

Uppföljning 
För individen har hälsoplan varit redskapet för att säkra mål och uppföljning. De patienter som fick 

uppföljning enligt plan bedömde detta som en viktig faktor för förändring, vilket stärker att plan för 

förändring behöver finnas. Ur ett organisationsperspektiv kan det dock behöva läggas in i redan 
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befintliga planer för att inte missas i informationsflödet. Att få möjlighet att lyckas och sätta upp små 

delmål uppgavs vara framgångsfaktorer från både personal och patienter. Detta stärks av tidigare 

forskning när det gäller beteendeförändring (27).  

 

Varaktighet 
I intervjuer framkom att personal betonade vikten av att finnas där för patienter när det går sämre och 

hitta strategier för att ta sig vidare, samt att strategier för verksamheten också kan behövas för att ta 

sig tillbaka till goda arbetssätt. Strategin för att skapa varaktighet för både patient och organisation är 

ökat användande av SIP. Detta då det kan tillgodose en synkad plan som upprättas i samverkan med 

insyn av samtliga parter och som också blir ett tillfälle till mötesplats för personal. 

Personal i pilotprojektet har börjat träna vilket är en positiv effekt på personalhälsa men även kan 

antas stärka förutsättningarna till en hälsofrämjande kultur. Liknande som det hänvisas till när det 

gäller framgången i att uppvisa en tobaksfri psykiatri där personal uppmanas att vara förebilder (62).  

Genomfört projekt i jämförelse med det teoretiska ramverket 

Samtliga tio faktorer i det teoretiska ramverket om ”spridning och varaktighet i förbättringsprojekt” 

kunde återfinnas inom projektet som ger förutsättningar för spridning och varaktighet. Det blev dock 

synligt att ramverket har utvecklats utifrån en förändring inom en organisation och inte för ett mer 

komplext projekt som sträcker sig över flera olika organisationer såsom föreliggande studerade 

samverkansprojekt. Utöver ramverkets faktorer identifierades en annan viktig komponent, 

”samverkan”. Därav är tillämpligheten av ramverket inte fullgott i ett samverkansprojekt om inte 

faktorn ”samverkan” läggs till.  Målgruppen personer med  psykossjukdom, är en av de grupper som 

konsumerar mycket vård och har komplexa behov. För dessa grupper är vården idag ineffektiv och 

förklaras delvis av rutiner kring att följa standardiserade flöden. Större hänsyn till behov och 

individuella skillnader behövs och för att lyckas behöver organisationer ta ett gemensamt ansvar till 

integration vilket belyses som ett tydligare samverkansansvar i en statlig utredning (29). 

Tidigare forskning kring varaktighet och spridning i ett samverkansprojekt har inte gått att finna 

mycket om. Resultat från en studie som förflyttade vård från sjukhus till kommun påvisade hur viktigt 

det var med flexibilitet hos personal och hur ovana de var vid att samverka med varandra samt att ett 

hinder var bristande ledningsstöd (63). 

Studiens resultat bekräftar fyra centrala faktorer av betydelse för spridning och varaktighet: a) 

personcentrering, b) mål och tidsram, c) förhållningssätt och d) förståelse/kunskap  

a) Samverkan via ett personcentrerat synsätt var en framgångsfaktor för att överbrygga 

organisatoriska gränser. Senge skriver om mentala modeller som ett sätt att individuellt 

skapa en verklighetsuppfattning som man sedan agerar utifrån(64). Det personcentrerade 

synsättet kan antas ha hjälpt till att tydliggöra mentala modeller och också förändra dem.  

Patientmedverkan i projektet har utvecklats och bidragit med ett lärande i sig. Uppstarten 

med att inkludera en patientrepresentant i projektgruppen öppnade upp för inkluderande 

på fler sätt. Såsom samarbete med patientorganisationer, patienter som utbildare och 

patient som kompetensresurs. Detta är projektets egen utvecklingsresa men som kan vara 

ett bidrag till fortsatt arbete i organisationen inom området co-production och som kan 

bidra till personcentrerad vård.  

 

b) Arbetet i projektform med mål och tidsram beskrivs ha bidragit till fokus på ämnet, tempo 

och lokalt ledningsstöd.  

 

c) Resultatet visade på förhållningsätt som utgick från en holistisk människosyn och ett 

hälsofrämjande förhållningssätt. För att kunna verkställa förändringar som går i linje med 

det krävs förhållningssätt på samtliga nivåer, såsom i ledningsstödet. Slutsatser blir mer 

trovärdiga om de överensstämmer med tidigare studier (52). Tidigare forskning har visat 
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på vikten av ledningsstöd, stöd från samarbetspartners, intervention som passar in i 

befintliga arbetssätt samt stämmer med värderingar, vilket bekräftas i genomförd studie 

(25, 38, 65-67). När projektet blev ett delprojekt, innebar det otydligt ledningsstöd som 

blev försvårande för några av projektdeltagarna. Detta då det nya målet med att låta mer 

vård skötas i primärvården inte gick i linje med den ursprungliga tanken att endast utgå 

från vad som var bäst för patienten för att hitta lösningar.  

 

d) Förståelse och ny kunskap uppgavs ha uppstått genom lärdomar av mätningar, genom att 

mötas i samverkan och olika professioners bidrag. För att låta ny kunskap uppstå krävs en 

förmåga att omvandla information till just kunskap och en öppenhet till att låta 

informationen flöda in på olika sätt (58). I ett öppet system uppmuntras detta då det är 

just flexibelt och på samma gång robust. Ett öppet system krävs för att klara av en 

förändring av andra ordningen, som det i detta fall handlar om (58).  

Samverkansprojekt, spridning och varaktighet 

Här följer sammanfattande lärdomar från beskrivet samverkansprojekt. 

Det var av betydelse att organisationerna beslutade sig för att ha förbättringsområdet som ett 

prioriterat område och också det gemensamma tidsperspektivet. Trots prioritering har projektet ändå 

mött motstånd då det finns andra fokusområden på olika nivåer i systemet, vilket i viss utsträckning 

får anses ofrånkomligt. I resultatet framkom att mätningar satte fokus på det gemensamma målet och 

att målet underlättade att behålla fokus och inkludera andra, vilket även tidigare forskning 

bekräftar(28). För att möjliggöra detta behövs även framöver en strategi för att säkra att mätningar 

finns och följs på mikro-, meso- och makronivå och i samverkan, vilket har påbörjats men inte nått 

ända fram. Resultatet visade också att det var en ny typ av samverkan som uppstått vilket är intressant 

i fortsatt arbete för att möjliggöra effektiv och god samverkan. En hypotes är att den nya typ av 

samverkan bestod av fokus på patienten och blev möjlig  via co-production. Det visade sig vara en 

effektiv metod att ta sig förbi stuprörstänk och istället börja bygga broar. Under projektets gång har 

även co-production utvecklats från att innebära att ha en patientrepresentant i projektgruppen till att 

ha patientrepresentanter som föreläsare i utbildning, deltagare i gruppdiskussioner och till att 

upplevas som ett helt nödvändigt inslag i utformning och utveckling. Co-production bör framöver ha 

en mycket stor roll på olika nivåer och i olika sammanhang vid samverkansprojekt för att nå ett bättre 

resultat. Grundläggande och kontinuerlig utveckling av kompetens har uppmärksammats som en 

viktig komponent i arbetet och förståelsen för arbetet. För att stödja detta har en ”levnadsvanemeny” 

framarbetats samt förslag på grundläggande kompetens.  
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Metoddiskussion 

Förbättringsarbetet har bedrivits som ett projekt och det medför ett annorlunda arbetsätt jämfört med 

om arbetet hade bedrivits inom linjeorganisationerna. Att arbeta i linjen hade kunnat försvåra att 

arbeta med ett helhets- och ett systemtänk. Det hade dock haft ett tydligare mandat i ledningen vilket 

ett förbättringsarbete underlättas av. 

Utvärdering av förändring av levnadsvana visade på varierande resultat och inte så bra som man hade 

kunnat hoppas. Det behöver vägas in att beteendeförändring tar tid och de tre månader som personer 

utvärderades på är inte tillräckligt lång tid. Dessutom gjordes uppföljningen innan jul och då många 

mår lite sämre än vanligt. Vintertid har visat sig kunna påverka psykisk sjukdom i en negativ riktning 

(68-70). Inga mätningar har gjorts av kliniska värden såsom blodtryck eller blodfetter, vilket skulle 

kunna vara intressant i framtida interventioner som utökning av resultatmått. BMI är ett mått som 

kritiseras därav skulle förbättringsarbeten liknande det här kunna tänkas bidra till förslag på lämpliga 

mått, som bör finns i kvalitetsregistret PsykosR för att öka nyttan av kvalitetsregister.  

Processen över de olika organisationerna är inte standardiserad och behöver fortsätta att utvecklas. De 

fyra hörnstenarna i arbetet stämmer överens med processorienterat arbetssätt som ett arbeta bör 

bygga på. Det är krävande att fylla dessa steg i samverkan och standardisera samtidigt som man 

behöver lämna utrymme för befintliga arbetssätt för att nå varaktighet (24). Det finns flera hindrande 

faktorer för systemet att lyckas förhålla sig till processtegen vilket bland annat är olika journalsystem, 

sekretess, olika lednings- och ekonomisystem och lagar. Det innebär flera komplexa system som ska 

förenas och säkra ett patientsäkert arbete.  

 

Datainsamling skedde under fokusgrupper varav en leddes av extern person. Detta för att underlätta 

för gruppen att uttrycka sig fritt kring projektets upplägg. Det finns en risk att projektgruppen kan 

vilja framställa det som positivt då de har varit en aktiv del av arbetet. Studien har inte varit 

heltäckande i att beskriva mikro-, meso-, och makronivåerna och inte heller systemets samtliga delar.  

Fokusgrupperna hade med fördel kunnat kompletteras med intervjuer av personer i högre 

ledningspositioner som är initiativtagare till projektsatsningen. Detta för att se hur väl intentionerna 

stämmer med hur ledningsstöd, strukturer för kvalitetsförbättring och möjlighet till spridning och 

varaktighet ser hur. Det skulle kunna tydliggöra ett eventuellt gap mellan de olika nivåerna (mikro-, 

meso- och makro) i systemet och på så vis tydliggöra förbättringsområden.  

Studien har tittat på förutsättningar till spridning och varaktighet men faktisk hållbarhet över tid går 

inte att uttala sig om i den här studien på grund av begränsad tidsram.  

 

Förbättringsverktyg ansågs svårt att arbeta med på egen hand och eventuellt hade ett närmare stöd i 

praktiskt genomförande underlättat detta. Detta hade kunnat göras genom en tydligare rollfördelning 

från början.  

 
Analysen av data gjordes med stöd från ett ramverk som gav struktur åt både intervjuguide och 

analysen. Det finns en risk att faktorer inte får den uppmärksamhet de bör ha då teorin är styrande 

och att ämnen som kunde diskuterats inte kom fram (52). Teorin får anses bred och liknande faktorer 

återfinns i andra teorier kring kvalitetsarbete varav det kan öka tillförligheten att relevanta faktorer 

diskuterades (71). Den semistrukturerade intervjumallen lämnade visst utrymme för att öppna upp för 

andra diskussioner som deltagarna kunde ha ansett som viktigare. Vid analys av materialet så 

genomfördes det av författaren på egen hand. Dock stämdes metod och material av med handledare av 

studien. För att ytterligare öka trovärdigheten kunde materialet ha granskats av ytterligare person mer 

detaljerat. Detta fanns dock inte möjlighet i tid att göra i denna studie.  

Implikationer för förbättringsarbete 

Fortsatt förbättringsarbete kan vidareutveckla co-production som ett medel i samverkan och utöka 

inkluderade verksamheter till även de med somatisk inriktning. 

Detta då personer med psykossjbukdom finns inom samtliga verksamheter och för att på så vis nå ett 

gemensamt förhållningssätt och förståelse. 
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Förslag till fortsatt forskning 

I fortsatt forskning kan verklig spridning och varaktighet studeras. Framtida forskning kan också 

fördjupa kunskapen om hur ett samverkansprojekt kan underlättas och stödjas för att gemensamma 

förbättringsarbeten ska ge goda resultat för patienter.  

 

Slutsatser 

Utvecklade arbetssätt under förbättringsarbetet byggde på hörnstenarna upptäcka ge stöd uppföljning 

och varaktighet. Utifrån dessa hörnstenar har kommun och sjukhus genomfört förändringar i 

arbetssätt såsom att säkra kallelse till årligt läkarbesök och hälsosamtal hos sjuksköterska (sjukhus), 

samtal om levnadsvanor enligt checklista (sjukhus, kommun), upprätta hälsoplan (sjukhus, kommun), 

ge stöd till förändring genom ett gemensamt förhållningssätt i vårdkedjan samt hälsofrämjande 

insatser, ge förutsättningar för genomförande och varaktighet genom planering via exempelvis SIP 

(Samordnad individuell planering). Som stöd för genomförande har gemensamt kunskapsstöd 

framarbetats samt att vikten av grundläggande kompetens förtydligats. Dessa arbetssätt ska syfta till 

att ge förutsättningar för förbättrade levnadsvanor. Hälsofrämjande insatser har ökat inom både 

sjukhus och kommun och enligt Socialstyrelsen ger detta förbättrade förutsättningar till goda 

levnadsvanor. 

Studien har visat på betydelsen av att genomföra samverkansprojekt med de grundläggande 

förutsättningarna personcentrering, mål och tidsram, gemensamt förhållningssätt samt förståelse. 

Dessa förutsättningar i kombination med upplägg av förbättringsarbete enligt förbättringsrampen och 

projektplanering kan ge ökade förutsättningar till spridning och varaktighet. Förhållanden för 

spridning och varaktighet i samverkansprojektet studerades via ett ramverk där tillägget ”samverkan” 

gjordes. Ramverket kan inte anses fullt tillämpligt i ett samverkansprojekt utan att denna faktor läggs 

till.  

I genomfört förbättringsarbete tillämpades co-production vilket har varit en läroresa i sig. Detta 

bedöms vara en av nycklarna till framgång och kan vara en metod för att förbättra och driva på 

samverkan.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Antal registrerade patienter i PsykosR 

 

 

Data från kvalitetsregister PsykosR. Antal registrerade patienter i kvalitetsregistret fördelat över 

kommuner. 
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Bilaga 2 Påverkansdiagram 

Påverkansdiagram som beskriver faktorer för att nå förbättrad hälsa hos personer med psykisk 
sjukdom. Uppdelningen är ett övergripande påverkansdiagram och fyra mer detaljerade.  
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Fortsättning bilaga påverkansdiagram 
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Fortsättning bilaga påverkansdiagram 
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Bilaga 3 Intervjuguide 

Intervjuguide till fokusgrupp med projektgrupp såg liknande ut.  
 
Intervjuguide fokusgrupp med personal från berörda arbetsplatser 

Presentation – Hanna Ljungman Freij 

Tack för att ni har kommit hit och deltar. Det är frivilligt att delta och du kan avstå frågor eller avbryta 

deltagande när som helst, utan att motivera varför. Intervjun kommer att spelas in på band. Svaren 

behandlas konfidentiellt och inga enskilda individer kommer kunna identifieras i samband med 

presentationen av resultatet. Intervjun kommer att skrivas ut och användas till examinationsuppgift i 

masterkurs vid Hälsohögskolan i Jönköping. Resultatet kommer att användas för att se möjligheter till 

förbättring vad gäller att arbeta för implementering, spridning och varaktighet. Ni har alla olika grad 

av insyn och delaktighet i projektet. Ni får utgå ifrån där ni står och delta i de frågor ni känner er 

berörda av. 

Intervjun kommer att handla om  

 Upplevelse till att nå förändring 

 Vilka förutsättningar ni kan se till varaktiga förändringar i organisation. 

 Vilka av möjligheten förutsättningar ni kan se till varaktiga förändringar i förutsättningar ni 

kan se till spridning till andra diagnoser och verksamheter.  

PAUS 

Innan vi går vidare, har ni några frågor som ni skulle vilja ställa? 

Fråga om det går bra att fortsätta med intervjun? 

Kolla att samtyckesformulär har lästs och förståtts. 

 

Förslag på följdfrågor: 

Kan du utveckla det lite mer? 

Hur menar du? 

På vilket sätt? 

Kan du ge några exempel? 

 

Innovation: 

Fanns det tankar kring somatisk hälsa före det att projektet startade? 

Har det tillkommit nya kunskaper i och med projektet? 

Har det tillkommit nya idéer till förändring som inte fanns tidigare? 

Hur var känslan hos dig när det gäller att starta upp det här projektet? Hur upplever du 

känslan/inställningen i din arbetsgrupp? 

Measurment 

Har det funnits några mätningar i projektet har lett utvecklingen i rätt riktning? Alternativt känner du 

till några mätningar eller resultat som du tycker är intressanta när det gäller ämnet somatisk hälsa? 

Vilken kunskap fanns kring baslinjemätningar, utgångsresultat för att veta vad det var som behövde 

förbättras? (kännedom om nuläget) 
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Vad är din inställning till mätningar? 

Hur upplever du att dina kollegor känner för mätningar? 

Har det funnits några svårigheter vad gäller mätningar; exv att få in data, följsamhet till mätningar? 

Har mätningar kommunicerats för att det ska bli värdeskapande? 

Om du har varit en aktiv del av förbättringsarbetes utformning, har du då varit med och använt några 

förbättringsverktyg? 

Human factors 

Har projektet tagit hänsyn till hur ”verkligheten”/arbetsvardagen ser ut? Alternativt vad är viktigt att 

ta hänsyn till när man startar ett projekt med tanke på arbetsvardag? 

Har projektet bidragit med att det ska vara ”lätt att göra rätt ”som personal? Alternativt vad kan bidra 

till ”lätt att göra rätt?” 

Har det funnits möjligheter att påverka vad som bör prioriteras att arbeta med i processerna?  

Har projektet haft ett personcentrerat synsätt? Alternativt vad innebär det för dig att ett 

förbättringsarbete har ett personcentrerat synsätt? 

Culture  (värderingar, beteenden, inställningar) 

Fanns det tankar kring somatisk hälsa på din arbetsplats före det att projektet började? Alternativt 

finns det tankar kring somatisk hälsa bland personer med psykisk sjukdom? 

Har projektet påverkat inställningen till somatisk hälsa på din arbetsplats? Alternativt vad skulle vara 

viktigt att påverka när det gäller inställning till somatisk hälsa? 

På vilket sätt har projektet påverkat din inställning till hälsofrämjande insatser för personer med 

psykisk sjukdom.  

Change management 

Har det funnits något i projekt somatisk hälsa som har lockat dig till förändrade arbetssätt? 

I ditt möte med kollegor -  har du lagt märke till vad som kan vara viktigt för att nå en motivation till 

att förändra när det gäller somatisk hälsa? 

Vad behöver finnas för att fortsätta locka till utveckling och förbättringar? 

Leadership 

Vad kan vara viktigt att beakta när det gäller ledning och förbättringsarbete? Vad behöver du för att nå 

utveckling på din arbetsplats?  

Knowledge into action 

Vilken kompetens behövs för att starta och driva projekt? 

Vilka metoder anser du kan vara viktiga för andra team för att lyckas med förbättringsarbete inom 

området somatisk hälsa hos personer med psykisk sjukdom? 

Engagement 

Anser du att de aktörer som behöver vara med för att bidra till förändring inom området somatisk 

hälsa har varit med/är med? 

Finns det exempel i projektets utformning/kommunikation på hur engagemang har väckts utifrån 

känslor, tankar/värderingar och beteenden? Har något saknats? 
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Evaluation 

Har du någon uppfattning om vad I din miljö (kollegor, ledning osv) som har möjliggjort förändring? 

Finns det något som har hindrat en förändring? 

Empowerment 

På vilket sätt anser du att projektet har lyssnat in de behov som finns? 

Ser ni fortsatta möjligheter för meningsfullt arbete när det gäller somatisk hälsa? 

 

Vad skulle ni behöva för spridning. Vilka tips vill ni ge?  

Vad behövs för fortsatt utveckling?  

Om du fick möjlighet skulle du göra det igen, vad skulle du göra annorlunda? 

Tidigare erfarenheter kring förbättringsarbete? 

 

Hur var det att vara med i det här förbättringsprojektet?   

 

Summera intervjun. 

Varmt tack för att ni deltog. Har du några frågor så ring eller mejla. Kontaktuppgifter finns på 

informationsbrevet.  
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Bilaga 4 Informationsbrev 

Liknande brev lämnades till chefer samt projektgruppen.  
 

Projekt förbättrad somatisk hälsa hos personer med psykisk sjukdom 

 

Till dig som arbetar på psykosmottagningen Värnamo, i Värnamo kommun eller på vårdcentral och därmed 

ingår i projektet ”Förbättrad somatiska hälsa hos personer med psykisk sjukdom”.  

 

Bakgrund och syfte 

 

Det föreligger ojämlika förutsättningar till god somatisk hälsa hos individer med en diagnos som innefattar 

psykisk sjukdom. Personer med psykisk sjukdom har i högre utsträckning somatisk ohälsa och en överdödlighet 

som är två till tre gånger högre än hos övrig befolkning Förekomsten av metabolt syndrom ökar med två-tre 

gånger i gruppen med psykisk sjukdom. Sjukdomar som är vanligt förekommande bland individer med psykisk 

sjukdom är bland annat hjärt-kärlsjukdomar, infektioner, mag-tarmsjukdomar, respiratoriska och endokrina 

sjukdomar. Individer med diagnosen schizofreni kan ha en förkortad livslängd upp till 25 år. Med bakgrund av 

detta initierades ett projekt i Region Jönköpings län våren 2016, i syfte att hitta sätt att ge stöd till 

livsstilsförändringar och på så vis förbättra den somatiska hälsan.  

Projektet är ett länsuppdrag och har börjat som en pilotsatsning med utgångspunkt från psykosmottagningen 

Värnamo sjukhus och Värnamo kommun samt att två vårdcentraler också är representerad i projektgruppen.  

 

Tillfrågan om deltagande och genomförande 

Du tillfrågas eftersom du arbetar med patientgruppen och har berörts av projektet. Önskemålet är att få göra en 

fokusgruppintervju med dig och dina kollegor som handlar om dina upplevelser av förutsättningar till förändring, varaktighet 

och spridning. Intervjun kommer att utgå från frågeområden såsom ledningsstöd, angelägenhet och engagemang samt 

arbetssätt i förbättringsarbetet. Intervjun kommer att beräknas pågå 30-60 minuter och kommer att ske på Värnamo 

sjukhus. Intervjun kommer att spelas in på band. Dina svar och resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta 

del av dem. Deltagandet i studien är frivilligt och du kan avstå från deltagande, eller när som helst avbryta din medverkan i 

studien utan att ange orsak. 

Hantering av data 

Intervjun kommer att skrivas ut och användas till en examinationsuppgift i masterkurs vid Hälsohögskolan i Jönköping. Då 

resultatet från studien publiceras kommer enskilda individer inte att kunna identifieras. 

 

Kontakt 

Kan du tänka dig att delta i studien? Jag kontaktar dig om två veckor efter att du fått brevet för mer information 

och planering för intervju. 

 

Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av: 

Hanna Ljungman Freij   Beatrix Algurén 

Hanna.ljungman.freij@rjl.se  beatrix.alguren@ju.se 

070-5490642       

 

  

mailto:Hanna.ljungman.freij@rjl.se
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Bilaga 5 Resultat levnadsvanor 

 
Respektive stapeldiagram ger beskrivning av sex patienters utgångsläge samt förändring efter tre månader. 

 

 

 

  



 

43 
 

Fortsättning bilaga resultat levnadsvanor 
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Bilaga 6 Somatisk samsjuklighet  

 
Antal patienter med diagnos F20.0-F29.9 som varit i sjukhusets öppenvård och som har en 
diagnosticerad somatisk sjukdom. Totalt antal patienter i Jönköpings län: 1742 (år 2016). 
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Bilaga 7 Identifierade faktorer i jämförelse med ramverket. 

Tabell med faktorer i studien av förbättringsarbetet i förhållande till ramverket ” The spread and 

sustainability of quality improvement in healthcare” för främjande av spridning och varaktighet av 

förbättringsarbete. 

Nyckelfaktorer Vad som är viktigt Framgångsfaktorer 

enligt teoretiskt 

ramverk 

Identifierade 

framgångsfaktorer i 

studien  

INNOVATION Behov av att 

fortsätta förbättra 

kvalitet för 

patienter genom 

säkert, effektivt och 

personcentrerat 

sätt. 

Det finns klar vinst 

och nytänk i 

förbättringen. 

Ny kunskap. 

Nya tankesätt. 

Nya arbetssätt. 

Patientsäkerhet 

Flöden och roller 

MÄTNINGAR Vi behöver mäta 

förändringar för att 

veta vad som ger 

förbättring och i 

vilken utsträckning. 

Personal ska ha 

kunna använda data 

i nutid för att driva 

förbättringar.  

Motstånd. 

Förståelse. 

Insikt.  

Visar behov. 

Väcker frågor. 

Produktionsplanering. 

Bra men svårt med 

PGSA hjulet. 

Påverkansanalys.  

Olika kunskapsnivå i 

förbättringskunskap 

är ett hinder.  

Genomförande och 

återkoppling. 

 

MÄNSKLIGA FAKTORER Vi behöver designa 

system och 

processer som tar 

hänsyn till det vi vet 

om mänskligt 

beteende. 

Förstår varför 

vanliga misstag 

uppstår och 

omforma processen 

för att förebygga 

misstag.  

Erfarenheter. 

Synliggöra flödet. 

KULTUR Vi behöver vara 

medvetna om 

grundläggande 

värderingar I vår 

kultur och arbeta på 

att förändra det som 

står I vägen för 

förbättringsarbete. 

Försöka förstå 

betydelsen av kultur 

som inverkar på 

vårt beteende och 

förmåga att leverera 

förbättringar.  

Värderingar 

Gemensamt 

förhållningssätt. 

Stuprörstänk 

förhindrar samverkan 

och personcentrerat 

synsätt. 

FÖRÄNDRINGSLEDNING Vi behöver förstå 

bade den tekniska 

och social aspekten 

av förändringar.  

Människor 

involveras i att 

förstå problemet 

och att designa och 

testa lösningar.  

Personcentrerat.  

Se helheten.  

Strategier för hur 

fortsätta för både 

individ och 

organisation.  
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LEDARSKAP Vi behöver främja 

ledarskap som 

offrar egna vinster 

och sätter kvalitet 

och säkerhet i första 

rummet.  

Ledare som kan 

kombinera 

kunskaper inom 

förbättringskunskap 

med god förmåga 

att skapa relationer.  

Personcentrerat.  

Se helheten.  

Strategier för hur 

fortsätta för både 

individ och 

organisation.  

 

FRÅN TEORI TILL 

PRAKTIK 

Vi behöver förstå 

hur vi kan ta tillvara 

de bästa idéerna och 

evidens. 

Kunskap och 

resurser av olika 

slag är tillgängliga, 

använda och delade.  

Projektet har hjälpt 

till att komma igång.  

Nya arbetssätt, 

rutiner och verktyg 

tillämpas nu. 

ENGAGEMANG Vi behöver stöd för 

förbättringskunskap 

i flera led. 

Alla intressenter, på 

alla nivåer ska ha en 

röst med i 

förbättringsteamet.  

Personcentrerat.  

Se helheten.  

Strategier för hur 

fortsätta för både 

individ och 

organisation.  

 

UTVÄRDERING Vi behöver bevis på 

vilka förändringar 

som är gjorda och 

när och hur de 

spelade roll. 

Utveckla planer för 

att förstår hur 

aktiviteter, resultat 

hänger ihop för att 

skapa ett lärande 

och feedback.  

Svårighet att hitta 

data, försvårar 

utvärdering. 

Intresse finns till 

fortsättning 

EMPOWERMENT Vi måste lyssna på 

erfarenheter och 

synpunkter från 

personer som 

använder servicen 

och låta det vara 

drivkraft för 

förbättringen. 

Hör, lyssna och 

respondera på 

personalens och 

patienternas 

åsikter.  

Implementering. 

Samskapande med 

patienter 

Stigmatisering 

SAMVERKAN (ej i 

ramverket) 

  Se hela patientens 

flöde.  

Respekt för att det är 

svårt att samverka. 

Samverkan tar tid. 

Mötesplatser behövs 

på alla nivåer. 

 

 


